
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 2/2011 
Dia: 22 de febrer de 2011 
Horari: de 20.10 a 21.35 
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa 
Caràcter: ordinari 
 
 
Assistents 
 
President 
Josep Camprubí Duocastella 
 
Tinents i tinentes d’alcalde 
Ignasi Perramon Carrió 
Núria Sensat Borràs 
Àngels Mas Pintó 
José Luis Irujo Fatuarte 
Aida Guillaumet Cornet 
Joan Vinyes Sabata 
Alain Jordà Pempelonne 
 
Regidors  i regidores 
Sònia Díaz Casado 
José Luis Buenache Catalán 
Josep Maria Sala Rovira 
Maria Rosa Riera Montserrat  
Imma Torra Bitlloch 
Maria Mercè Rosich Vilaró 
Miquel Davins Pey 
Josep Maria Subirana Casas 
Moisès Fargas Santaulària 
Alba Alsina Serra 
Xavier Rubio Cano  
Xavier Javaloyes Vilalta 
Domingo Beltran Arnaldos 
Adam Majó Garriga 
Albert Pericas Riu 
 
Secretari 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 

 
 

Absents 
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Regidors  i regidores 
Mar Canet Torra 
Alexis Serra Rovira 
 
 
Es fa constar que el regidor senyor Moisès Fargas Santaulària s’incorpora a la sessió 
a les 20,30 h. 
 
 
Ordre del dia  
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 1, que correspon a la sessió plenària 
del dia 17 de gener de 2011.  

 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10584, de 22 de desembre de 

2010,  sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 30/2010, 
dins el Pressupost municipal de l’exercici 2010. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 656, d’1 de febrer de 2011, 

sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, durant els 
dies 2, 3 i 4 de febrer de 2011. 

 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 1024, de 7 de febrer de 2011, 

per la qual es confereix delegació expressa i puntual a la regidora Alba Alsina 
Serra perquè autoritzi un matrimoni civil el dia 5 de març de 2011. 

 
2.4 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 10421, 

de 14 de desembre de 2010, sobre nomenament com a funcionària interina 
d’una Tècnica de Grau Mitjà, professora experta del curs de Formació 
Ocupacional “Tècnic en Transport Sanitari”. 

 
2.5  Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 10422, 

de 14 de desembre de 2010, sobre nomenament com a funcionària interina 
d’una Tècnica de Grau Mitjà, professora experta del curs de Formació 
Ocupacional “Tècnic en Transport Sanitari”. 

 
2.6 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 10548, 

de 27 de desembre de 2010, sobre nomenament com a funcionari interí d’un 
Tècnic Especialista monitor del mòdul de Recuperació de PC’s de la Casa 
d’Oficis. 

 
2.7 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 170, de 

3 de gener de 2011, sobre nomenament com a funcionària interina d’una 
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Tècnica de Grau Mitjà per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà 
del Programa de Qualificació Professional. 

 
2.8 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 1008, 

de 28 de gener de 2011, sobre nomenament com a funcionari interí d’un Tècnic 
de Grau Mitjà per a dur a terme formació compensatòria  inclosa en el projecte 
ACOLLIM. 

 
2.9 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 1009, 

de 3 de febrer de 2011, sobre nomenament com a funcionària interina d’una 
Tècnica de Grau Mitjà, professora en temes de salut. 

 
2.10 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 1010, 

de 3 de febrer de 2011, sobre nomenament com a funcionària interina d’una 
Tècnica de Grau Mitjà, professora del Curs “Atenció sociosanitària a persones 
dependents en domicili”. 

 
2.11 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 1021, 

de 20 de gener de 2011, sobre nomenament com a funcionària interina d’una 
Tècnica de Grau Mitjà, professora d’alfabetització en Informàtica. 

 
2.12 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 1022, 

de 24 de gener de 2011, sobre nomenament com a funcionària interina d’una 
Tècnica de Grau Mitjà, professora d’alfabetització en Català. 

 
2.13 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, de 14 de febrer de 2011, sobre 

incoació d’expedient per a la implementació d’un viver d’empreses d’economia 
social. 

 
 
3. ALCALDIA  PRESIDÈNCIA  
 
 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la recuperació d’ofici de la finca situada al 

carrer Enric Morera, núm. 43, de Manresa, de titularitat municipal. 
 
 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de representants al Comitè 

d’Avaluació i Seguiment del projecte anomenat “Programa de foment de barris i 
àrees urbanes que requereixen atenció especial. Nucli antic de Manresa”. 

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

núm. 1/2011 dins el Pressupost municipal vigent. 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació d’aplicacions 

pressupostàries relatives a subvencions nominatives de l’Àrea de Serveis a les 
Persones. 
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5. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME  
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del 

Pla General. Fontanet 13- Concòrdia. 
 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del 

Pla General. Modificacions Puntuals de la Normativa. Alçades i Aparcaments. 
 
5.1.3 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del Pla Especial Urbanístic de 

Protecció d’arbres i arbredes d’interès municipal de Manresa. 
 
 
5.2 REGIDORIA DELEGA DE VIA PÚBLICA, SERVEIS URBANS  I MOBILITAT  
 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau,  de la minuta de “Conveni d’adhesió dels 

serveis de transport públic de la  comarca del Bages al sistema tarifari integrat 
de l’ATM de Barcelona” a subscriure entre aquest Ajuntament, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat Territorial 
de Mobilitat de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages. 

 
 
6. PROPOSICIONS 
 
6.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’impulsar mesures de 

seguiment, assessorament i suport al dret a l’habitatge, i de prevenció dels 
desnonaments. 

 
6.2 Proposició del Grup Municipal de PxC sobre la priorització de les ajudes 

individualitzades. 
 
      
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
7.1 Avocar puntualment i per a aquest acte l’exercici de la competència en matèria 

de contractació i adjudicar, si escau, el contracte de concessió administrativa 
de gestió del Servei públic de recollida de residus sòlids urbans i de neteja 
urbana del municipi de Manresa, a favor de Fomento de Construcciones y 
Contratas, SA. 

 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 

 
8. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 1, 2, 3, 4 i 5 que 

corresponen als dies 10, 17, 24 i 31 de gener i 7 de febrer de 2011, 
respectivament. 
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10. Donar compte de l’escrit del vicepresident primer i Ministre de l’Interior, pel qual 
justifica recepció de l’acord del Ple de 17 de gener de 2011 sobre el 
desenvolupament de la Llei d’Estrangeria. 

 
  
11. PRECS I PREGUNTES 
 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència 
necessari per iniciar la sessió i es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 1, que correspon a la sessió  
plenària del dia 17 de gener de 2011.  

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió ordinària núm. 1, del dia 17 de gener de 2011, 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 22 membres 
presents. 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  10584, de 22 de 

desembre de 2010,  sobre aprovació de l’expedient d e modificació de 
crèdits núm. 30/2010, dins el Pressupost municipal de l’exercici 2010.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 30/2010, dins el 

Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit , a l’empara del que 

disposen l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les 

Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2010, segons detall que figura en 

l’annex que es conté en l’expedient. 

 

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

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

la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
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TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 

primera sessió que es celebri.” 
 

 
 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  656, d’1 de febrer de 

2011, sobre substitució del titular de l’Alcaldia p el primer tinent d’alcalde, 
durant els dies 2, 3 i 4 de febrer de 2011.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER. Que durant el període del 2 al 4 de febrer de 2011,  amb motiu de l’absència 

temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran 
assumides transitòriament pel primer tinent d’alcalde, senyor Ignasi Perramon 
i Carrió , que substituirà amb caràcter d’alcalde accidental al titular. 

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

i Carrió. 

 
TERCER.Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 

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

 
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’ajuntament, 

als efectes corresponents.” 

 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 1024, de 7 de febrer de 

2011, per la qual es confereix delegació expressa i  puntual a la regidora 
Alba Alsina Serra perquè autoritzi un matrimoni civ il el dia 5 de març de 
2011. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer. Conferir a la senyora Alba Alsina Serra, regidora d’aquest Ajuntament, 

delegació expressa i puntual per tal que el dia 5 de març de 2011, exerciti 
l’atribució d’autoritzar un matrimoni civil. 

 
Segon. Notificar aquesta resolució a la regidora d’aquest Ajuntament, senyora Alba 

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

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

sessió que tingui lloc. “ 
 
 
2.4 Donar compte de la Resolució del regidor delega t de Governació, núm. 

10421, de 14 de desembre de 2010, sobre nomenament com a funcionària 
interina d’una Tècnica de Grau Mitjà, professora ex perta del curs de 
Formació Ocupacional “Tècnic en Transport Sanitari” . 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
1. “Nomenar a la senyora (...), com a funcionària interina d’aquest ajuntament,  

Tècnica de grau mitjà, professora experta del curs de Formació Ocupacional 
“Tècnic en transport sanitari” durant els anys 2010 i 2011. 

2. Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora (...) al lloc de treball de tècnica de 
grau mitjà professora amb una retribució bruta per a tot el període de 888’17 €, 
corresponent a 46’20 hores totals, de les quals  33 són hores lectives i la resta de 
preparació, segons la distribució següent: 

Desembre: 7’7 hores totals, el dia 22 (16’67%). 
Gener: 23’10 hores totals, els dies 13, 20 i 27 (50’00%). 
Febrer: 15’40 hores totals, els dies 3 i 10 (33’33%). 

3. La senyora (...) s’incorporarà al lloc de treball el dia 22  de desembre de 2010, 
prèvia presa de possessió i fins el dia 10 de febrer de 2011. De conformitat amb 
l’article 10.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
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4. Donar compte al Ple de la present resolució i publicar el present nomenament al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya” 

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

10422, de 14 de desembre de 2010, sobre nomenament com a funcionària 
interina d’una Tècnica de Grau Mitjà, professora ex perta del curs de 
Formació Ocupacional “Tècnic en Transport Sanitari” . 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
1. “Nomenar a la senyora (...), com a funcionària interina d’aquest ajuntament,  

Tècnica de grau mitjà, professora experta del curs de Formació Ocupacional 
“Tècnic en transport sanitari” durant els anys 2010 i 2011. 

2. Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora (...) al lloc de treball de tècnica de 
grau mitjà professora amb una retribució bruta per a tot el període de 1.924’37 €, 
corresponent a 100’10 hores totals, de les quals  71’5 són hores lectives i la resta 
de preparació, segons la distribució següent: 

Desembre: 7’7 hores totals, el dia 21 (7’69%). 
Gener: 23’10 hores totals, els dies 11, 18 i 25 (23’08%). 
Febrer: 30’80 hores totals, els dies 1, 8, 15 i 22 (30’77%). 
Març: 38’50 hores totals, els dies 1, 8, 15, 22 i 29 (38’46%). 

3. La senyora (...) s’incorporarà al lloc de treball el dia 21  de desembre de 2010, 
prèvia presa de possessió i fins el dia 29 de març de 2011. De conformitat amb 
l’article 10.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

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

 
 
2.6 Donar compte de la Resolució del regidor delega t de Governació, núm. 

10548, de 27 de desembre de 2010, sobre nomenament com a funcionari 
interí d’un Tècnic Especialista monitor del mòdul d e Recuperació de PC’s 
de la Casa d’Oficis.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
1. “Nomenar el senyor (...), com a funcionari interí d’aquest ajuntament, tècnic 

especialista monitor del mòdul de Recuperació de PC’s de la Casa d’Oficis – Acció 
en sectors emergents que combinin formació i contractació: menors de 25 anys, en 
l’àmbit del projecte “Treball als Barris” DINAMO V. 

2. El senyor (...) percebrà les retribucions següents: Sou mensual de 1.932’74 €, més 
la part proporcional de pagues extraordinàries que li corresponguin, amb jornada 
de 37’5 hores setmanals. 
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3. El senyor (...) s’incorporarà al lloc de treball el dia 29 de desembre de 2010, prèvia 
presa de possessió, fins el dia 28 de desembre de 2011. De conformitat amb 
l’article 10.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

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

 
 
2.7 Donar compte de la Resolució del regidor delega t de Governació, núm. 

170, de 3 de gener de 2011, sobre nomenament com a funcionària interina 
d’una Tècnica de Grau Mitjà per a la prova d’accés a cicles formatius de 
grau mitjà del Programa de Qualificació Professiona l. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
1. “Nomenar a la senyora (...), del 10 de gener de 2011 a l’1 de juny de 2011, com a 

funcionària interina d’aquest ajuntament, Tècnica de grau mitjà, professora de 
formació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà del Programa de 
Qualificació Professional. 

2. Com a conseqüència d’aquest nomenament es veurà modificada la seva retribució 
bruta a partir del gener de 2011, que passarà a ser de 5.813’49 € per a tot el 
període, corresponent a 302’40 hores totals, de les quals 216 són hores lectives i 
la resta de preparació, segons la distribució següent: 

GENER 2011: 51’80 hores, els dies: 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 
27 i 31.(17’13%) 

FEBRER 2011: 61’60 hores, els dies: 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 24 
i 28.(20’37%) 

MARÇ 2011: 79’80 hores, els dies: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 
21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 i 31 (26’39%) 

ABRIL 2011: 47’60 hores, els dies: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 26, 27 i 
28. (15’74%) 

MAIG 2011: 56 hores, els dies: 2, 3, 4, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 i 31. 
(18’52%) 

JUNY 2011: 5’60 hores, el dia 1. (1’85%) 

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

 
 
2.8 Donar compte de la Resolució del regidor delega t de Governació, núm. 

1008, de 28 de gener de 2011, sobre nomenament com a funcionari interí 
d’un Tècnic de Grau Mitjà per a dur a terme formaci ó compensatòria  
inclosa en el projecte ACOLLIM.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
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1. “Augmentar la jornada laboral del senyor (...), funcionari interí d’aquest 
ajuntament, Tècnic de grau mitjà professor, de 20 hores setmanals a 37’5 
hores setmanals, des de l’1 de febrer de 2011 fins al 13 d’abril de 2011, per dur 
a terme la formació de compensatòria dels programes Casa d’Oficis NCNO 
Manresa i ACOLLIM - Atención psico educativa a jóvenes inmigrad@s. Segons 
l’horari següent: dilluns i dimecres de 8:00 a 12:00 hores i de 17:00 a 20:00 
hores; dimarts de 8:00 a 12:00 hores i de 13:00 a 20:00 hores; dijous de 8:00 a 
12:00 hores, de 13:00 a 14:30 hores i de 17:00 a 20:00 hores i divendres de 
8:00 a 12:00 hores. 

2. Com a conseqüència d’aquest increment es veurà modificada la seva retribució 
bruta passant a ser de 2.261’40 € mensuals, més la part proporcional de 
pagues extraordinàries que li correspongui.  

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

 
 
2.9 Donar compte de la Resolució del regidor delega t de Governació, núm. 

1009, de 3 de febrer de 2011, sobre nomenament com a funcionària 
interina d’una Tècnica de Grau Mitjà, professora en  temes de salut.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
1. Nomenar a la senyora (...), del 18 de febrer de 2011 al 17 de juny de 2011, com a 

funcionària interina d’aquest ajuntament, Tècnica de grau mitjà, professora en 
temes de salut del curs FO DINAMO V “Atenció sociosanitària a persones 
dependents en el domicili”. 

2. Com a conseqüència d’aquest nomenament es veurà modificada la seva retribució 
bruta a partir del febrer de 2011, que passarà a ser de 5.880’59€ per a tot el 
període, corresponent a 307’30 hores totals, de les quals 219’50 són hores lectives 
i la resta de preparació, segons la distribució següent: 

FEBRER 2011: 53’90 hores, els dies: 1, 8, 15, 22, 25 i 28 (17’54%) 
MARÇ 2011: 100’10 hores, els dies: 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28 i 

29. (32’57%) 
ABRIL 2011: 53’90 hores, els dies: 1, 4, 8, 11, 15, 18 i 29.    (17’54%) 
MAIG 2011: 69’30 hores, els dies: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 i 30. (22’55%) 

JUNY 2011: 30’10 hores, els dies: 3, 6, 10 i 17. (9’79%) 

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

 
 
2.10 Donar compte de la Resolució del regidor deleg at de Governació, núm. 

1010, de 3 de febrer de 2011, sobre nomenament com a funcionària 
interina d’una Tècnica de Grau Mitjà, professora de l Curs “Atenció 
sociosanitària a persones dependents en domicili”.  
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El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
1. “Nomenar a la senyora (...) del 15 de febrer de 2011 al 23 de juny de 2011, com a 

funcionària interina d’aquest ajuntament, Tècnica de grau mitjà, professora de la 
branca d’atenció i suport psicosocial domiciliari del curs FO DINAMO V “Atenció 
sociosanitària a persones dependents en el domicili”. 

2. Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora (...) al lloc de treball de tècnica de 
grau mitjà professora amb una retribució bruta per a tot el període de 5.626’07 €, 
corresponent a 294’00 hores totals, de les quals  210 són hores lectives i la resta 
de preparació, segons la distribució següent: 

FEBRER 2011: 39’90 hores, els dies: 15, 16, 17, 22, 23 i 24 (13’57%) 
MARÇ 2011: 92’40 hores, els dies: 1, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 22, 23, 24, 29 i 31. 

(31’43%) 
ABRIL 2011: 69’30 hores, els dies: 5, 6, 7, 12, 14, 19, 20, 26 i 28.    (23’57%) 
MAIG 2011: 61’60 hores, els dies: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 i 26. (20’95%) 
JUNY 2011: 30’80 hores, els dies: 2, 9, 16 i 23. (10’48%) 

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

 
 
2.11 Donar compte de la Resolució del regidor deleg at de Governació, núm. 

1021, de 20 de gener de 2011, sobre nomenament com a funcionària 
interina d’una Tècnica de Grau Mitjà, professora d’ alfabetització en 
Informàtica.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
1. “Nomenar a la senyora (...), de l’1 de febrer de 2011 al 28 de juny de 2011, com a 

funcionària interina d’aquest ajuntament, Tècnica de grau mitjà, professora 
d’alfabetització en informàtica, formació inclosa en l’Acció 2 del Programa Treball 
als Barris DINAMO V. 

2. Com a conseqüència d’aquest nomenament es veurà modificada la seva retribució 
bruta a partir del febrer de 2011, que passarà a ser de 4.313’32€ per a tot el 
període, corresponent a 225’40 hores totals, de les quals 161 són hores lectives i 
la resta de preparació, segons la distribució següent: 

FEBRER 2011:  53’20 hores, els dies: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 i 24. (23’60%) 
MARÇ 2011:  55’30 hores, els dies: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 i 31.  
    (24’53%) 
ABRIL 2011:  42 hores, els dies: 5, 7, 12, 14, 19, 26 i 28. (18’63%) 
MAIG 2011:  60’90 hores, els dies: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 i 31.  
    (27’02%) 
JUNY 2011:  14’00 hores, els dies: 1, 7, 14, 21 i 28.(6’21%) 

3. Donar compte al Ple de la present resolució i publicar el present nomenament al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya” 
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2.12 Donar compte de la Resolució del regidor deleg at de Governació, núm. 

1022, de 24 de gener de 2011, sobre nomenament com a funcionària 
interina d’una Tècnica de Grau Mitjà, professora d’ alfabetització en Català.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
1. “Nomenar a la senyora (...), del 2 de febrer de 2011 al 29 de juny de 2011, com a 

funcionària interina d’aquest ajuntament, Tècnica de grau mitjà, professora 
d’alfabetització en català, formació inclosa en l’Acció 2 del Programa Treball als 
Barris DINAMO V. 

2. Com a conseqüència d’aquest nomenament es veurà modificada la seva retribució 
bruta a partir del febrer de 2011, que passarà a ser de 6.764’68€ per a tot el 
període, corresponent a 353’50 hores totals, de les quals 252’5 són hores lectives i 
la resta de preparació, segons la distribució següent: 

FEBRER 2011: 91’70 hores, els dies: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 
   22, 23, 24 i 25. (25’94%) 
MARÇ 2011: 107’10 hores, els dies: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21,  
   22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 i 31. (30’30%) 
ABRIL 2011: 78’40 hores, els dies: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20,  
   26, 27, 28 i 29. (22’18%) 
MAIG 2011: 51’10 hores, els dies: 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 23, 25 i  
   30. (14’46%) 
JUNY 2011: 25’20 hores, els dies: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29. (7’13%) 

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

 
 
2.13 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, de 15 de febrer de 2011, sobre 

incoació d’expedient per a la implementació d’un vi ver d’empreses 
d’economia social.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER .- Incoar expedient per a la implantació del servei municipal de viver 
d’empreses d’economia social  
 
SEGON.-Crear una comissió encarregada d’elaborar la documentació consistent en 
una memòria justificativa, un projecte d’establiment i un reglament regulador del servei. 
Aquesta comissió estarà integrada per les persones següents: 
 
President :  Sr. Xavier Rubio i Cano, regidor delegat d’Ocupació, Formació i 

Economia Social. 
Vice-president : Alain Jordà i Pempelonne, regidor delegat d’Economia. 
Vocals:  Sr. José Luis González Leal, Secretari General de l’Ajuntament de Manresa 
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Sr. Xavier Cano i Caballero, Director de l’Àrea de Programes de Ciutat i 
Projectes Transversals. 

 Sra. Rosa de Paz i Sanjuan, Cap de Servei de Drets de Ciutadania 
 Sr. Maurici Algué i Pujol, Cap de secció de tresoreria 
Secretari : Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de l’oficina de suport central de les àrees de 

Serveis a les Persones, Programes Transversals i projectes de ciutat.” 
 
 
3. ALCALDIA  PRESIDÈNCIA  

 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la recup eració d’ofici de la finca 

situada al carrer Enric Morera, núm. 43, de Manresa , de titularitat 
municipal.  

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 7 de febrer de 2011,  que es transcriu 
a continuació: 
 
“Antecedents 

I. En data 14 d’abril de 2010 es va atorgar la corresponent escriptura pública 
de compravenda mitjançant la qual l’Ajuntament de Manresa va adquirir una 
porció de finca situada al carrer Enric Morera, núm. 43 de Manresa, 
qualificada com a Sistema d’infraestructures de comunicació. Viari (clau 
A.1) i Sistema d’infraestructures de comunicació. Recorreguts per a 
vianants. Itineraris arbrats (clau a.1). 

 

II. Aquesta Corporació ha tingut coneixement de l’ocupació il·legal de 
l’immoble, i la Policia Local ha comprovat l’existència d’ocupants no 
autoritzats a la finca adquirida, fet que en pertorba la pacífica possessió. 
Concretament es varen identificar dues persones com a ocupants il·legals.  

 

III. En data 4 de gener de 2011, l’Ajuntament va incoar un expedient de 
recuperació d’ofici de la finca en qüestió, i va obrir un tràmit d’audiència per 
un termini de deu dies. Aquest tràmit fou notificat degudament als ocupants 
de la finca. Transcorregut el termini atorgat, no s’ha registrat cap al·legació 
a l’expedient ni s’ha formulat cap plec de descàrrec. 

 

IV. El tècnic d’administració general de l’Oficina de Suport Central de les Àrees 
d’Economia, Governació i Territori ha emès un informe jurídic en data 7 de 
febrer de 2011, en el qual considera que l’aprovació de l’expedient de 
recuperació d’ofici de la finca del carrer Enric Morera, 43, i el requeriment 
als ocupants no autoritzats de l’immoble per tal que, en un termini no 
superior a vuit dies, deixin la finca lliure i a disposició de l’Ajuntament de 
Manresa, s’ajusta a dret. 

 

Consideracions jurídiques 

1. Potestat de recuperació d’ofici.  D’acord amb l’article 55 de la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, les Administracions 
podran recuperar per sí mateixes la possessió indegudament perduda sobre els béns i 
drets del seu patrimoni. 
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L’article 147 del Reglament del patrimoni dels ens locals i l’article 4.1.d de la Llei de 
Bases del Règim Local reconeix als ens locals la potestat de recuperació d’ofici, i 
l’article 68.1 consagra l’obligació d’exercir les accions necessàries per a la defensa 
dels seus béns i drets contra pertorbacions de tercers.  
Si els béns tenen la consideració de demanials, la potestat de recuperació podrà 
exercitar-se en qualsevol temps. 

 

2. Béns de domini públic.  D’acord amb l’article 21.2.c) del Reglament del patrimoni 
dels ens locals, els béns adquirits lliurement o per cessió obligatòria per tal de 
destinar-los a l’ús públic o a la prestació d’un servei públic, són béns de domini públic. 

 

3. Tràmit d’audiència.  Perquè la reivindicació sigui procedent es requereix un 
expedient administratiu contradictori, amb audiència dels interessats, en el qual 
s’acrediti el fet de trobar-se en possessió administrativa del bé i haver estat pertorbat 
en l’esmentada possessió o despullat d’aquesta. 

 

4. Exercici de la potestat possessòria.  D’acord amb l’article 56 de la Llei 33/2003 de 
3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques, prèvia audiència a 
l’interessat, i una vegada comprovat el fet de la usurpació possessòria i la data en què 
aquesta es va iniciar, es requerirà a l’ocupant per tal que en un termini no superior a 
vuit dies cessi en la seva actuació. 
En cas de resistència al desallotjament s’adoptaran totes aquelles mesures conduents 
a la recuperació de la possessió del bé o dret, de conformitat amb allò que disposa el 
Capítol V del Títol VI de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques. Per al llançament es podrà sol·licitar l’auxili de les Forces i 
Cossos de Seguretat. 
  

5. Òrgan competent. D’acord amb l’article 229 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, l’exercici de les accions administratives per a la recuperació 
d’ofici de béns de domini públic i comunals correspon al ple de la Corporació. 

 

Per tot això, com a Alcalde President de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la 
corporació l’adopció del següent: 

 

ACORD 

 

PRIMER. Aprovar la recuperació d’ofici de la finca situada al carrer Enric Morera, núm. 
43 de Manresa, de titularitat municipal, la possessió de la qual s’ha vist pertorbada. 

 

SEGON. Requerir als ocupants no autoritzats de l’immoble perquè en un termini no 
superior a vuit dies deixin la finca lliure i a disposició de l’Ajuntament, amb 
l’advertiment que en cas de resistència al desallotjament s’adoptaran les mesures 
conduents a la recuperació de la possessió del bé, de conformitat amb el que disposa 
el Capítol V del Títol VI de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques.” 
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (7 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 6 
GMCiU i 2 GMPPC), i 2 abstencions (1 GMCUP i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modif icació de representants al 

Comitè d’Avaluació i Seguiment del projecte anomena t “Programa de 
foment de barris i àrees urbanes que requereixen at enció especial. Nucli 
antic de Manresa”.  

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 7 de febrer de 2011,  que es transcriu 
a continuació: 
 

“Antecedents 
 

1. El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 18 d’octubre de 2004, va 
aprovar el projecte d’intervenció integral anomenat “Programa de foment de 
barris i àrees urbanes que requereixen atenció especial. Nucli Antic de 
Manresa” i va sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya l’atorgament d’un ajut econòmic per al 
finançament de la intervenció integral en el Nucli Antic. 

 

2. El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2005, va 
constituir el Comitè d’Avaluació i Seguiment del Projecte esmentat i va 
nomenar els representants de l’Ajuntament i els de les entitats veïnals, de les 
associacions ciutadanes i dels agents econòmics i socials que havien de 
formar-ne part. 

 

3. Amb posterioritat a aquesta data, s’han anat produint diferents modificacions, 
l’última aprovada per acord plenari de 18 de gener de 2010. 

 

4. Amb posterioritat a aquesta data, entitats veïnals, associacions ciutadanes i 
agents econòmics i socials que formen part del Comitè d’Avaluació i Seguiment 
han comunicat a l’Ajuntament de Manresa el seu canvi de representant. És per 
això que és procedent aprovar una nova modificació en la composició del 
Comitè.  

 

 

Fonaments legals 

 

1. Article 12 de la Llei 2/2004, de 4 de juny, sobre millora de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen una atenció especial, que regula l’avaluació i seguiment 
dels projectes. 
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2. Article 18 del Decret 369/2004 de 7 de setembre, de desenvolupament de la 
Llei 2/2004 esmentada anteriorment, que regula la creació i composició del 
Comitè d’Avaluació i Seguiment. 

 

3. Correspon al Ple nomenar els representants de la Corporació en tota classe 
d’òrgans col·legiats en què hagi d’estar representada i així mateix, l’article 18 
del Decret 369/2004, diu que correspon al Ple determinar quines han de ser les 
entitats que representin als col·lectius amb major implantació en l’àmbit objecte 
del Projecte. 

 

Per tot això, com a alcalde president, proposo que el Ple de la Corporació, amb 
l’informe previ de la Comissió informativa de Governació i Economia, adopti el 
següent: 

 

Acord 

 

Primer. Modificar el punt segon  de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió 
de 18 de gener de 2010, que quedarà redactat de la forma següent: 

 “Nomenar les persones següents com a representants de les entitats veïnals, 
de les associacions ciutadanes i dels agents econòmics i socials, al Comitè 
d’Avaluació i Seguiment del Projecte d’intervenció integral anomenat 
“Programa de foment de barris i àrees urbanes que requereixen atenció 
especial. Nucli Antic de Manresa”: 

• Sr. Josep Pradas Labrador, en representació de  l’Associació de veïns 
del Barri Antic. 

• Sr. Josep Trench Ribera, en representació de  l’Associació de veïns de 
Les Escodines. 

• Sra. Núria Garriga Fuster, en representació de Càritas Arxiprestal de 
Manresa. 

• Sr. Santiago Vidal Vintró,  en representació de Creu Roja Manresa. 
• Sr. Ramon Bacardit Reguant, en representació del  Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya, Delegació Bages-Berguedà. 
• Sr. Jordi Carreras Serarols, en representació de la Cambra de la 

Propietat Urbana de Manresa i el Bages. 
 

Segon. Comunicar aquest acord a les entitats esmentades i als Serveis del Territori de 
l’Ajuntament de Manresa. “ 

 
 
La senyora Àngels Mas, del Grup municipal Socialist a, manifesta que l’any 2004 el 
nucli antic de la ciutat va accedir a l’anomenat Pla de Barris, que és una subvenció de 
la Generalitat que ha suposat una inversió total de 16M€, 8 a càrrec de la Generalitat i 
8 a càrrec del municipi, que aquest any finalitza després d’haver sol.licitat una pròrroga 
de dos anys. El termini del programa era de quatre anys i amb la pròrroga ha 
esdevingut de sis anys. 
Anualment es feia una avaluació del Pla de Barris per part d’un comitè format per 
representants de l’Ajuntament, la Generalitat i entitats municipals. L’objectiu del 
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dictamen és actualitzar aquest comitè d’avaluació amb els nous representants de totes 
les entitats, amb la finalitat que durant el mes de març es faci la darrera reunió 
d’avaluació final del Pla de Barris que a finals del 2010 es va donar per finalitzat. 
 
 
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP, pregunta cada quan es 
reunirà aquest comitè d’avaluació, quin tipus de conclusions ha de prendre i si les 
conclusions es poden traslladar posteriorment a l’elaboració del PIRNA i si hi ha cap 
novetat en relació a l’elaboració del nou PIRNA.  
 
 
La senyora Àngels Mas, del Grup municipal Socialist a, respon que l’objectiu 
d’aquesta avaluació és veure si s’han acomplert totes les actuacions previstes en la 
definició del projecte, com s’han acomplert i com s’hi ha donat resposta. Un altre 
objectiu és fixar una proposta de futur amb la finalitat de poder optar a un contracte 
programa que en els darrers anys els barris que han acabat amb aquest programa s’hi 
han pogut acollir, amb la finalitat de mantenir l’actuació pública dintre dels àmbits dels 
barris objecte d’aquest Pla. 
Les conclusions de l’aplicació del programa es nodreixen de l’avaluació que en el marc 
del PIRNA està fent sobre l’estat del Nucli antic, la incidència que ha tingut el Pla de 
Barris i també les actuacions futures per tal de mantenir l’actuació pública dintre 
d’aquest sector. 
  
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 22 
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
4. ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expe dient de modificació de 

crèdits núm. 1/2011 dins el Pressupost municipal vi gent . 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 15 de febrer de 2011, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2012, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. - Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit 
amb càrrec a crèdits de despeses d’altres aplicacions pressupostàries de l’esmentat 
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Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a 
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici del 2012. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 1/2011 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer .- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 1/2011 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions.” 
 

 
 
El senyor Alain Jordà, del Grup municipal Socialist a, informa que aquest expedient 
té un import total de 82.655,12€, dels quals, 50.000€ es destinen a partides de 
Patrimoni municipal del sòl, per a l’expropiació d’un edifici de la plaça Montserrat, 1; 
15.305,12€ per a la coberta de la nau petita de l’Escorxador, 13.350€ per al vial 
d’accés a l’església del Xup, i 4.000€ que passen de Centres oberts cap a Atenció a 
domicili dintre de la partida de Serveis Socials.  
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 12 vots afirmatius (7 GMS, 3 
GMERC i 2 GMICV-EUiA), i 10 abstencions (6 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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4.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e la modificació 

d’aplicacions pressupostàries relatives a subvencio ns nominatives de  
l’Àrea de Serveis a les Persones.  

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 7 de febrer de 2011,  que es transcriu 
a continuació: 
 
“En data 20 de desembre del 2010, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el 
Pressupost municipal que, entre altres, conté les aplicacions pressupostàries 
324.0.489.20 i 313.10.489.20,   relatives a subvencions nominatives que requereixen 
de desenvolupament o modificació de les previsions inicials.  
 
Amb la finalitat d’esmenar aquesta mancança i completar les quanties i entitats 
destinatàries de subvencions nominatives, s’han emès els informes pertinents que 
s’adjunten a l’expedient, en els que es proposa que l’assignació nominativa es faci 
amb la distribució especificada en l’ acord primer d’aquest dictamen. 
 
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu 
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les 
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’ esmentada llei així com a l’article 23 de les bases 
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de l’ 
Ajuntament de Manresa. 
 
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per 
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus 
beneficiaris. 
 
L’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
determina al seu apartat 2.e que és competència del ple l’aprovació i modificació dels 
pressupostos municipals, quedant regulant el procediment al Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals. 
 
Per l’ exposat, el Regidor d’ Economia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar inicialment la modificació de les aplicacions pressupostàries,  
324.0.489.20, i 313.10.489.20 relatives a subvencions nominatives de tal manera que 
la nova redacció serà: 
 
Aplicació pressupostària   324.0.489.20: menjadors i transport escolar 
Subvencions nominatives          total 62.000,00 
Escola Valldaura, menjador escolar.......................................................1.150.-  
Escola Bages, menjador escolar..........................................................14.497.-  
Escola Pare Algué, menjador escolar.....................................................4.648.-  
AMPA Flama, menjador escolar...........................................................17.012.- 
AMPA Flama, menjador escolar...........................................................13.583.- 
AMPA Flama, menjador escolar.............................................................3.350.- 
Transport escolar, derivats de l’ OME....................................................7.760.- 
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Aplicació pressupostària:  313.10.489.20, promoció de la salut i prevenció de la 
malaltia.- Subvencions.           total  80.390,00  
Fundació Germà Tomàs Canet (Mosaic) .............................................. 41.500.- 
Associació Espanyola contra el càncer................................................  11.000.- 
Assoc. Familiars Alzheimer i altres demències ....................................    5.690.- 
Fundació Universitària del Bages.........................................................    5.800.- 
IDIAP Jordi Gol i Gurina.......................................................................  16.400.- 
 
Segon.-  Exposar al públic l'expedient de modificació de les esmentades aplicacions 
pressupostàries per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal manera que 
de no presentar-se’n cap s' entendrà la modificació definitivament aprovada, cas en el 
que es publicarà el text de l'acord elevat a definitiu al BOP a efectes de la seva 
entrada en vigor. 
  
Tercer.-  Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura 
de quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.” 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació i el Ple l’aprova per 12 vots afirmatius (7 GMS, 3 GMERC i 2 GMICV-EUiA), i 
10 abstencions (6 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI  
 
5.3 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME  
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la modificació puntual 

del Pla General. Fontanet 13- Concòrdia.  
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 8 de febrer 
de 2011,  que es transcriu a continuació: 
 
 
“En data 15 de novembre de 2010  fou aprovat inicialment la MODIFICACIÓ 
PUNTUAL PLA GENERAL. FONTANET 13 - CONCÒRDIA , promogut d’ofici per 
l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb allò que disposa l’article 85 TRLU. 
 
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de 
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 14 de desembre de 2010, en el diari El 
Periódico del dia 1 de desembre de 2010 i en el diari Regió 7, el 7 de desembre del 
mateix any, així com el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal 
durant el termini que va del 2 de desembre de 2010 fins el 7 de febrer de 2011. Durant 
el període d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació. 
 

Simultàniament a l’exposició pública, s’ha sol·licitat informe a la Direcció General de 
Promoció de l’Habitatge, i als Serveis Territorials de Barcelona del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, així com a l’Agència Catalana de l’Aigua, com a organismes 
afectats per raó de llur competència respecte al document aprovat inicialment. Les 
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sol·licituds van ser rebudes per la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, i els 
Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Medi Ambient els dies 24 i 25 de 
novembre de 2010, respectivament; i quant a l’Agència Catalana de l’Aigua, després 
de diversos intents de fer la sol·licitud per via telemàtica, finalment es va remetre en 
suport informàtic, havent tingut entrada en aquest ens el dia 16 de desembre de 2010.  

 

En resposta a la resta de sol·licituds s’ha rebut informe de la Direcció General de 
Promoció de l’Habitatge –registre d’entrada N. 11, de 3.01.2011–, que considera que 
no cal formular observacions en referència a l’adequació a les determinacions en 
matèria d’habitatge de la present modificació. L’Agència Catalana de l’Aigua envia 
informe avançat en data 8 de febrer en què s’informa favorablement en diversos 
aspectes relacionats en matèria d’aigües. I pel que fa als Serveis territorials de 
Barcelona de Medi Ambient i Habitatge fins el dia d’avui no s’ha rebut cap resposta.  

 

Per tant, el document que es sotmet a aprovació provisional és el mateix que en 
l’aprovació inicial. 

 
L’article 96.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme disposa que “les modificacions 
d’una figura de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació”. Les propostes de modificació han de justificar la necessitat 
d’aquesta, així com la conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics 
i privats concurrents, aspecte aquest que ja fou analitzat en l’aprovació inicial de la 
modificació.  

 
Tot i així, l’article 97 TRLU (DL 1/2010, de 3 d’agost) regula més específicament la 
justificació de la iniciativa de la modificació, així com l’oportunitat i conveniència amb 
relació als interessos públics i privats concurrents, i detalla els supòsits en què la 
valoració ha de ser negativa. Cap d’aquests supòsits negatius es produeix en la 
present modificació. 

 

Per altra banda, tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent 
en el municipi, el procediment aplicable és el contingut a l’article 85 del Text refós de la 
Llei d’Urbanisme, i l’aprovació provisional correspon a l’Ajuntament afectat; així mateix, 
atès que la modificació suposa alterar la zonificació o ús urbanístic dels espais lliures, 
la present modificació ha de ser aprovada pel Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, previ informe de la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central 
i de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya (art. 98 TRLU).  
 

El document que es sotmet a aprovació provisional és el mateix que es va aprovar 
inicialment. 
 
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal 
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística 
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local 

 



 22 

Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació 
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 

 

Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni. 

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

A C O R D S 
 

1r. Aprovar provisionalment Modificació puntual Pla  general. Fontanet 13 - 
Concòrdia , redactat pels serveis tècnics municipals de conformitat amb allò que 
disposa l’article 85.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost). 
 
2n. Trametre a la Comissió territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central , 
quadruplicat exemplar, la modificació del Pla General aprovada provisionalment en 
l’apartat anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als 
efectes de que n’emeti el corresponent informe, i un cop emès, si s’escau, es 
procedeixi d’igual manera per la Comissió d’Urbanisme de Catalunya , de 
conformitat amb allò disposat a l’article 98 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
(Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost). 
 
3r. Sol·licitar al Conseller de Política Territoria l i Obres Públiques  l’aprovació 
definitiva de la present modificació puntual, si s’escau, un cop emesos els informes 
favorables de la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona i de la Comissió 
d’Urbanisme de Catalunya, de conformitat amb allò disposat a l’article 98 TRLU.” 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, i , per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la modificació puntual 

del Pla General. Modificacions Puntuals de la Norma tiva. Alçades i 
Aparcaments.  

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 8 de febrer 
de 2011,  que es transcriu a continuació: 
 
“En data 15 de novembre de 2010  fou aprovat inicialment la MODIFICACIÓ 
PUNTUAL PLA GENERAL. MODIFCACIONS PUNTUALS DE LA NO RMATIVA – 
ALÇADES I APARCAMENTS , promogut d’ofici per l’Ajuntament de Manresa, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 85 TRLU. 
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L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de 
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 14 de desembre de 2010, en el diari El 
Periódico del dia 1 de desembre de 2010 i en el diari Regió 7, el 7 de desembre del 
mateix any, així com el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal 
durant el termini que va del 2 de desembre de 2010 fins el 7 de febrer de 2011. Durant 
el període d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació. 
 

Simultàniament a l’exposició pública, s’ha sol·licitat informe a la Direcció General de 
Promoció de l’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge i a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, com a organismes afectats per raó de llur competència respecte 
al document aprovat inicialment. Les sol·licituds van ser rebudes per la Direcció 
General de Promoció de l’Habitatge el dia 24 de novembre i quant a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, després de diversos intents de fer la sol·licitud per via telemàtica, 
finalment es va remetre en suport informàtic, havent tingut entrada en aquest ens el 
dia 16 de desembre de 2010.  

 

En resposta a les esmentades sol·licituds s’ha rebut informe de la Direcció General de 
Promoció de l’Habitatge –registre d’entrada N. 10, de 3.01.2011–, que considera que 
no cal formular observacions en referència a l’adequació a les determinacions en 
matèria d’habitatge de la present modificació. Pel que fa a l’Agència Catalana de 
l’Aigua, es rep informe avançat en data 8 de febrer en què s’informa favorablement en 
diversos aspectes relacionats en matèria d’aigües.  

 

Per tant, el document que es sotmet a aprovació provisional és el mateix que en 
l’aprovació inicial. 

 
L’article 96.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme disposa que “les modificacions 
d’una figura de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació”. Les propostes de modificació han de justificar la necessitat 
d’aquesta, així com la conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics 
i privats concurrents, aspecte aquest que ja fou analitzat en l’aprovació inicial de la 
modificació.  

 
Tot i així, l’article 97 TRLU (DL 1/2010, de 3 d’agost) regula més específicament la 
justificació de la iniciativa de la modificació, així com l’oportunitat i conveniència amb 
relació als interessos públics i privats concurrents, i detalla els supòsits en què la 
valoració ha de ser negativa. Cap d’aquests supòsits negatius es produeix en la 
present modificació. 

 

El document que es sotmet a aprovació provisional és el mateix que es va aprovar 
inicialment. 
 
 
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal 
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística 
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correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local 

 

Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació 
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 

Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni. 

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

A C O R D S 
 

1r. Aprovar provisionalment Modificació puntual Pla  general. Modificacions 
puntuals de la normativa - Alçades i Aparcaments , redactat pels serveis tècnics 
municipals de conformitat amb allò que disposa l’article 85.1 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost). 
 
2n. Trametre a la Comissió territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central , per 
quadruplicat exemplar, la modificació del Pla General aprovada provisionalment en 
l’apartat anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als 
efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 80.a) en 
relació amb l’article 79 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost).” 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, i , per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.1.3 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, del Pla Especial 

Urbanístic de Protecció d’arbres i arbredes d’inter ès municipal de 
Manresa.  

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 8 de febrer 
de 2011,  que es transcriu a continuació: 
 
“Per Resolució d’Alcaldia de data 10 de desembre de 2010 fou aprovat inicialment el 
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ D’ARBRES I ARB REDES 
D’INTERÈS MUNICIPAL DE MANRESA,  redactat per Phragmites SL, per encàrrec 
d’aquest Ajuntament, a l’empara d’allò que disposen els articles 67.a) i 85 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de 
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 17 de desembre de 2010, en el diari El 
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Periódico de 25 de novembre de 2010 i en el diari Regió7, el 23 de novembre del 
mateix any, així com en el tauler d’anuncis i a la pàgina web d’aquest Ajuntament.  
 
Simultàniament a l’exposició pública, s’han sol·licitat informes als organismes afectats 
per raó de llur competència respecte al document aprovat inicialment, amb l’enviament 
d’oficis als Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge (rebut el 29.11.2010), al 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció rural (rebut el 30.11.2010) i a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, tots ells de la Generalitat de Catalunya; aquest darrer organisme, 
després de diversos intents de fer la sol·licitud per via telemàtica, finalment es va 
remetre en suport informàtic, havent tingut entrada en aquest ens el dia 16 de 
desembre de 2010.  

 

En resposta a les esmentades sol·licituds s’ha rebut informe favorable de la Direcció 
General d’Arquitectura i Paisatge –registre d’entrada N. 461, de 4.01.2011–. Pel que fa 
a l’Agència Catalana de l’Aigua, s’ha rebut informe avançat per correu electrònic en 
data 8 de febrer en què s’informa favorablement en relació als diferents aspectes de la 
seva competència, tot assenyalant la preceptiva autorització de les actuacions en la 
zona de policia de lleres. 

  

Pel que fa als Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, i al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, no consta que fins 
al dia d’avui s’hagi rebut cap resposta.  

 
Constatar que també s’ha rebut des de la Secció d’Intervenció Ambiental i Protecció de 
la Legalitat d’aquest l’Ajuntament un escrit d’informe sobre la Normativa del Pla 
Especial d’arbres i arbredes que tracta varis aspectes de l’articulat. 
 
Quant a al·legacions o suggeriments, durant el tràmit d’informació pública s’han 
presentat dos escrits d’al·legacions:  
 

NÚM RE DATA NOM REPRESENTANT 
1 74331 10/12/10 (...)  
2 75256 15/12/10 (...)  

 
Per part de Phragmites, SL Enginyeria i consultoria ambiental, redactor del present Pla 
especial ha estat emès informe, en data 8 de febrer de 2011, de cadascuna de les 
al·legacions, el qual es conclou el següent: 
 
• ESTIMAR  ambdues al·legacions; la de (...) i la de (...) d’acord amb els 

arguments, i en la forma i sentit recollides en els esmentats informes 
individualitzats emesos per de Phragmites SL 

 

Igualment des de l’Enginyeria Phragmites s’ha emès informe sobre les consideracions 
fetes a l’informe rebut de l’Agència Catalana de l’Aigua avançat per correu electrònic 
en data 8 de febrer, acatant-les, així com una resposta a l’informe sobre la Normativa 
realitzada des de la Secció d’Intervenció Ambiental i Protecció de la Legalitat de 
l’Ajuntament de Manresa, analitzant cada aspecte que incloïa. 
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Tanmateix el Cap de la secció de planejament emet en data 8 de febrer de 2011 
informe en el qual es realitza una valoració de les al·legacions, el seu contingut i la 
forma en què, en el seu cas, han estat estimades; i així també de l’informe emès per la 
Secció d’Intervenció Ambiental i Protecció de la Legalitat de l’Ajuntament de Manresa. 
A més, constata que s’han realitzat uns ajustos d’ofici, com la incorporació del Bosc de 
Can Font com a element CBIM, per tant, l’estimació de les al·legacions, junt amb 
aquestes modificacions derivades del ajustos fets d’ofici i els aspectes modificats de la 
normativa ha comportat la introducció d’algunes modificacions en el document aprovat 
inicialment; que no obstant no suposen cap alteració substancial. 

 

L’objectiu del present Pla especial és l’establiment de les determinacions i mesures 
necessàries per l’adequada preservació, foment, millora i gestió dels arbres i arbredes 
que configuren al patrimoni natural, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable i no 
urbanitzable, tal com es palesava en l’aprovació inicial. 
 
L’article 89.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost), prescriu l’obligatorietat d’atorgar l’aprovació provisional del Pla especial, un 
cop finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient, i de trametre’l a l’òrgan que 
n’hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, que en aquest cas és la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central (art. 80.c TRLU). El termini per a l’aprovació 
provisional és de dos mesos des del finiment del període d’informació pública. 
 

En relació als informes dels organismes afectats, tal i com es recull en els 
Antecedents, ha estat emès l’informe de caràcter favorable de la Direcció General 
d’Arquitectura i Paisatge i de l’Agència Catalana de l’Aigua, sense que per part dels 
altres ens consultats s’hagi realitzat cap comunicat o informe, havent transcorregut per 
tant, amb excés, el termini d’un mes establert a l’article 85.5 TRLU. 
 
Les al·legacions presentades han estat examinades amb el resultat que s’incorpora en 
aquest informe, posant-se de manifest en l’informe del Cap de la Secció de 
Planejament en cap cas les modificacions introduïdes respecte el document inicial 
suposen canvis substancials definits a l’article 112 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol). 
 

La competència per a l’aprovació provisional d’un instrument de planejament derivat 
correspon al Ple de la Corporació, en virtut de l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i 52.2.c) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

 
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni. 

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

A C O R D S 
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1r Estimar  les al·legacions presentades per (...) en la forma i d’acord amb els criteris i 
les argumentacions exposades en els informes individualitzats emesos per Eva Lujàn i 
Feliu ambientòloga de Phragmites SL, que consten a l’expedient i que es trametran als 
interessats. 

 

2n. Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanís tic de Protecció d’arbres i 
arbredes d’interès municipal de Manresa , de conformitat amb els articles 67.a) i 
89.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
3r. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central  per 
triplicat exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment en l’apartat anterior, així com 
una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva 
aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 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 senyora Àngels Mas, del Grup municipal Socialist a, informa que el Catàleg i Pla 
Especial Urbanístic de Protecció d’arbres i arbredes té per objectiu establir les 
mesures necessàries per a la preservació, la millora i manteniment del patrimoni 
natural, centrat en els arbres i arbredes.  
Aquest  Catàleg-Pla Especial es va aprovar inicialment el desembre del 2010 i ha estat 
sotmès a informació pública i a informe dels organismes competents. El catàleg 
preveia protegir un total de 98 elements i 50 conjunts, que es diferencien entre 
conjunts botànics d’interès municipal, que són les arbredes, i elements botànics 
d’interès municipal, que són els arbres. 
El document es basa en documents que ja s’havien redactat des de l’any 1993, en què 
es va elaborar un primer inventari i després cap el 2004 es va perfeccionar amb 
l’elaboració de les fitxes. Aquest document, convenientment ampliat amb d’altres 
elements i sobretot fixant una normativa específica pel desenvolupament d’aquests 
elements del patrimoni natural, és el que configura aquest catàleg i pla especial. 
Durant l’exposició pública s’han presentat dues al.legacions que han suposat dues 
noves incorporacions i també s’ha incorporat d’ofici un conjunt botànic al bosc de Can 
Font, que no havia estat reflectit en el primer document. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 22 
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
5.2 REGIDORIA DELEGA DE VIA PÚBLICA, SERVEIS URBANS  I MOBILITAT  
 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau,  de la mi nuta de “Conveni d’adhesió 

dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema 
tarifari integrat de l’ATM de Barcelona” a subscriu re entre aquest 
Ajuntament, el Departament de Territori i Sostenibi litat de la Generalitat 
de Catalunya, l’Autoritat Territorial de Mobilitat de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Bages.  
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Via Pública, Serveis Urbans i 
Mobilitat, de 7 de febrer de 2011,  que es transcriu a continuació: 
 
“Fets: 
 
1.  El dia 19 de novembre de 2007 es va aprovar pel Ple de la Corporació la 

constitució del “Consorci del transport públic de l’àrea de Manresa”, que tenia com 
a finalitat  coordinar el sistema de transport públic de viatgers en l’àmbit territorial 
format pels municipis de la comarca del Bages, i com a funcions, entre d’altres, 
elaborar propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i definir el 
projecte de nou model de sistema de tarifes comú, els seus estatuts es van 
publicar al Butlletí Oficial de la Província número 86, de 9 d’abril de 2008. 

 
2.  El dia 17 de desembre de 2007 es va aprovar pel Ple de la Corporació el Conveni 

de finançament del Consorci esmentat, que preveia entre d’altres aspectes, les 
aportacions de les parts a les despeses de funcionament i actuacions del Consorci, 
i les condicions per a la incorporació dels serveis de transport al futur sistema 
d’integració tarifària de l’ Àrea de Manresa que seguiria les mateixes pautes 
establertes per al sistema tarifari integrat de l’ Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) de Barcelona. 

 
3.   El dia 16 de març de 2009 es va aprovar pel ple de la Corporació la minuta del 

“Conveni d’ adhesió dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al 
sistema tarifari integrat de l’ ATM de Barcelona”, que es va signar el dia 24 de març 
de 2009, en compliment del qual s’ha dut a terme la integració tarifària amb un 
resultat positiu. 

 
4. El dia 17 de maig de 2010 es va aprovar pel ple de la Corporació la minuta del 

“Conveni d’ adhesió dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al 
sistema tarifari integrat de l’ ATM de Barcelona”, que es va signar el dia 27 de juliol 
de 2010, en compliment del qual s’ha dut a terme la integració tarifària amb un 
resultat positiu. 

 
5.  El dia 17 de setembre de 2010 es va aprovar inicialment la constitució del 

“Consorci del Transport Públic de les Comarques Centrals, Autoritat Territorial de 
la Mobilitat”, i la integració de l’ Ajuntament de Manresa com a membre fundador i 
de ple dret. 

 
 
Fonaments de dret: 
 
1.  L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

faculta els municipis per promoure activitats i serveis públics per a la gestió dels 
seus interessos, dins de l’àmbit de les seves competències. 

 
2.  El municipi té competències en matèria de transport públic urbà, segons els articles 

25.1.II) de la Llei 7/1985 i 66.3.m) del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el text 
refós de la Llei Municipal. A més, és un servei de prestació obligatòria segons 
l’article 67.d) del Decret Legislatiu 2/2003. 
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3.  Els articles 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i 111 de Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria del règim local, faculten els Ajuntaments per 
a concertar convenis amb persones de dret públic i privat, sempre que no siguin 
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona 
administració. 

 

4.  L’article 41.c) de la Llei 30/2007, de 30 de novembre, de Contractes del sector 
públic, exclou del seu àmbit els convenis de col·laboració que formalitzi les entitats 
locals amb altres Administracions públiques. 

 

5.  L’article 273.1 del Decret Legislatiu 2/2003 disposa que  els ens locals poden 
concertar els contractes, els pactes o les condicions que considerin adequats, 
sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als 
principis de bona administració, i els han de complir d’acord amb el seu contingut.  

 
6.  L’article 57 de la Llei 7/1985 disposa que les relacions de cooperació econòmica, 

tècnica i administrativa entre les administracions públiques es realitzaran amb caire 
voluntari, sota les formes i en els termes previstos a les lleis, essent possible fer-ho 
mitjançant els consorcis o convenis administratius que subscriguin. De cada acord 
de cooperació caldrà donar-ne comunicació a aquelles altres administracions que 
resultant interessades no hagin intervingut en ell, als efectes de mantenir una 
recíproca i constant informació. 

 
7.  L’article 6 de la Llei 30/1992, aplicable supletòriament a les entitats locals, segons 

l’article 9 de la citada norma, disposa que serà possible celebrar convenis de 
col·laboració entre els òrgans de les diferents administracions públiques, en l’àmbit 
de llurs respectives competències. L’apartat 2 del mateix article estableix el 
contingut mínim dels instruments de formalització dels convenis.  

 
8.  El Capítol II de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya  regula els convenis de col.laboració 
entre les administracions públiques de Catalunya. S’han d’estipular en termes 
d’igualtat entre les parts. La minuta de conveni compleix la forma i el contingut 
exigit per l’article 10 de la norma esmentada. 

 
9.  El Ple de la Corporació té la competència per prendre aquest acord, segons 

disposen els articles 22.2.b) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i 52.2.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
És per això que, previ informe de la Comissió informativa corresponent, proposo que el 
Ple de la Corporació adopti els següents 
 

ACORDS: 
 

Primer . Aprovar  la  minuta del “Conveni d’adhesió dels serveis de transport públic de 
la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona” a celebrar 
entre aquest Ajuntament, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, l’ Autoritat Territorial de Mobilitat de Barcelona i el Consell Comarcal del 
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Bages, que té com a objecte definir les actuacions de les parts per a la integració dins 
del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de transport de viatgers 
que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages i també els desplaçaments 
amb origen o destinació als  municipis de la comarca envers la regió metropolitana de 
Barcelona, per a l’any 2011. 
 
Segon . Facultar  l’Alcalde - president per tal que pugui signar el conveni i tota la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient. “ 
 
 

Conveni d’adhesió dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al 
sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona 

 
 
Barcelona, XXXX de 2011 
 
REUNITS 
 
El senyor XXXX, en nom i representació del Departament de Territori i Sostenibiliat de la 
Generalitat de Catalunya, 
 
El senyor XXXX, director general de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona. 
 
El senyor Josep Candàliga i Freixa,  president del Consell Comarcal del Bages en nom 
d’aquest ens local. 
 
El senyor Josep Camprubí i Duocastella, alcalde de l’Ajuntament de Manresa  en nom  d’aquest 
ens local. 
 
Les parts es reconeixen la capacitat i la representació per a signar aquest conveni. 
 
 
EXPOSEN 
 
I. El Departament de Territori i Sostenibilitat, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de 
Manresa estan tramitant la constitució del consorci de transport públic de la Catalunya Central 
que, entre les seves funcions, preveu la  implantació d’un sistema integrat de tarifes a l’àrea del 
Bages a fi de millorar substancialment la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència de la xarxa de transport 
públic existent. 
 
II. Així mateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant per tal de donar 
compliment a les Directrius nacionals de mobilitat en el sentit de possibilitar la integració 
tarifària en el conjunt del territori de Catalunya a l’any 2012. 
 
III. El 24 de març de 2009 i el 27 de juliol de 2010 el Departament de Territori i Sostenibilitat, el 
Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa conscients de la necessitat de disposar 
d’un sistema tarifari integrat que afavoreixi l’ús del serveis de transport públic col·lectiu per part 
de la ciutadania en unes condicions de preu adequades amb la potenciació de la intermodalitat 
van formalitzar uns convenis per tal de concretar el règim de funcionament i de finançament del 
sistema tarifari integrat en tant no es formalitza la constitució del consorci de transport públic de 
la Catalunya Central.  
 
IV. En aquest sentit d’acord amb la mobilitat existent a la comarca del Bages i el nivell de 
desplaçaments amb la regió metropolitana de Barcelona, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa van considerar  adient 
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que el sistema tarifari integrat a la comarca del Bages es coordini de manera adequada amb el 
sistema tarifari de l’ATM de Barcelona amb l’objectiu que els ciutadans i les ciutadanes puguin 
fer ús d’uns mateixos títols de transport  en l’ús dels serveis de transport públic dins d’aquest 
àmbit territorial, tenint en compte que part dels serveis ja formen part del sistema tarifari integrat 
de l’ATM de Barcelona. 
 
V. Atesa la positiva experiència obtinguda amb la implantació de la integració tarifària durant 
l’any 2009 i 2010, les parts consideren necessari el seu manteniment durant l’any 2011 en tant 
es culmina el procés de constitució del consorci de transport públic de la Catalunya Central. 
 
VI. L’ATM de Barcelona, com a consorci que gestiona el sistema tarifari integrat dins de la regió 
metropolitana de Barcelona, valora molt positivament la incorporació d’aquest sistema dels 
serveis de transport públic que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages i també 
els desplaçaments des dels municipis de la comarca a la regió metropolitana de Barcelona. 
 
VI. D’acord amb les consideracions esmentades, les parts consideren adient la formalització 
d’aquest conveni en el qual es determinen les condicions per a l’any 2011 de la integració  
tarifària dels serveis de transport de viatgers que cobreixen la mobilitat interna de la comarca 
del Bages i també els desplaçaments des dels municipis de la comarca a la regió metropolitana 
de Barcelona, dins del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona i es determinen les 
condicions de finançament d’aquesta integració i les actuacions a realitzar per cadascuna de 
les administracions signants per a assolir aquest objectiu. 
 
Per tot plegat, d'acord amb aquestes consideracions, les parts 
 
ACORDEN 
 
Primer . Objecte del conveni 
 
Aquest conveni té com a objectiu definir les actuacions de les parts per a la continuïtat de la 
integració dins del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de transport de 
viatgers que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages i també els desplaçaments 
amb origen o destinació als  municipis de la comarca envers la regió metropolitana de 
Barcelona. 
 
Els serveis de transport objecte de la integració esmentada són els que es detallen en l’annex 
1. 
 
 
Segon . Actuacions de les parts 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat participarà en el finançament de les despeses 
generades per aquesta integració en els termes establerts en el pacte tercer.  
 
El Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa participaran en el finançament de les 
despeses generades per la integració dels serveis de transport que es detallen en l’annex 1 en 
els termes previstos en el pacte tercer. 
   
L’ATM de Barcelona permetrà la utilització dels títols de transport integrat en els serveis de 
transport que es detallen en l’annex 1 que han passat a formar part del sistema tarifari integrat. 
 
Es detallen en l’annex 2 els títols de transport integrat com a conseqüència de la integració dels 
serveis interns de la comarca del Bages i dels desplaçaments amb origen o destinació en els 
municipis d’aquesta comarca en relació amb  la regió metropolitana de Barcelona. 
 
 
Tercer . Finançament de la integració  
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El Departament de Territori i Sostenibilitat, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de 
Manresa es faran càrrec de les despeses generades per la integració en el sistema tarifari 
integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de transport amb origen i destinació a la comarca 
del Bages detallats en l’annex 1, fins a un import màxim de 608.000 euros per l’any 2011  
d’acord amb la distribució següent: 
 

Departament de Territori i Sostenibilitat (85%)         516.800 euros 
Consell Comarcal de Bages (7,5%)    45.600  euros 
Ajuntament de Manresa (7,5%)     45.600  euros 

 
Els imports esmentats es corresponen amb les despeses derivades de la compensació a 
abonar a les empreses concessionàries dels serveis de transport detallats en l’annex 1 pel 
menyscapte generat per la utilització dels títols de transport integrats de l’ATM de Barcelona. El 
càlcul d’aquest decrement d’ingressos es realitzarà mitjançant la  multiplicació  del nombre de 
viatgers transportats durant l‘any 2008 per la diferència entre la tarifa mitjana ponderada de 
l’any 2011 del conjunt de serveis interurbans de l’operador que són objecte del conveni, menys 
la tarifa neta del mes corresponent de l’any 2011 de l’operador, resultat de la utilització dels 
títols integrats de l’ATM de Barcelona, inclosos en ambdós casos els efectuats amb els títols 
propis de l’operador. 
 
Es detallen com a annex 3 els imports previstos per a aquest concepte per a l’any 2011 per a 
cadascun dels operadors de transports detallats en l’annex 1. 
 
En el cas de pròrroga de la vigència d’aquest conveni, les aportacions econòmiques del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, del Consell Comarcal del Bages i de l’Ajuntament de 
Manresa s’actualitzaran, si s’escau, amb l’increment de les tarifes dels serveis regulars de 
transport interurbà de viatgers per carretera aprovades pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
Aniran a càrrec de l’ATM de Barcelona les despeses derivades de la integració dels serveis de 
transport detallats en l’annex 1 que comuniquen la comarca del Bages amb la regió 
metropolitana de Barcelona, amb un import estimat de 98.000 euros. 
 
Quart .- Liquidació de les aportacions 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat, efectuarà l’abonament de l’aportació prevista en el 
pacte anterior a l’ATM de Barcelona en el termini d’un mes des de la formalització d’aquest 
conveni, amb càrrec a la partida pressupostària______________. 
 
L’aportació econòmica a realitzar a l’ATM de Barcelona pel Consell Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Manresa es farà a terme mitjançant pagaments trimestrals a trimestre vençut 
per imports proporcionals a l’aportació esmentada. 
 
Aquests abonaments es consideren a compte sens perjudici de les liquidacions definitives en 
els termes que es detallen a continuació. 
 
Un representant del Departament de Territori i Sostenibilitat, del Consell Comarcal del Bages i 
de l’Ajuntament de Manresa s’incorporaran a la Mesa de la Cambra de Compensació de la 
integració tarifària de l’ATM de Barcelona per tal de dur a terme el seguiment corresponent a 
l’evolució de la integració tarifària dels serveis definits en aquest conveni.    
 
Sens perjudici del que s’ha exposat, l’ATM de Barcelona  trametrà mensualment al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Bages i a l’Ajuntament de 
Manresa la informació corresponent sobre les dades de venda i validació dels títols de transport 
integrats a la comarca del Bages i en els desplaçaments amb origen o destinació en els 
municipis de la comarca en relació amb la regió metropolitana de Barcelona. 
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Un cop efectuat el tancament de l’exercici per part de l’ATM de Barcelona, es trametrà un 
informe a la resta de parts signants amb el detall de la utilització dels serveis de transport amb 
l’especificació dels imports satisfets durant l’anualitat en concepte de distribució tarifària i de 
compensació per a la integració tarifària a les empreses prestadores dels serveis de transport 
detallats en l’annex 1 a fi de practicar les liquidacions definitives corresponents de les 
aportacions econòmiques previstes per aquest concepte en el pacte tercer. 
 
 
Cinquè .- Comissió de seguiment 
 
Per tal de vetllar pel desenvolupament correcte dels objectius d'aquest conveni, es crea una 
comissió de seguiment integrada per un representant de cadascuna de les parts signants. El 
règim de funcionament d'aquesta comissió es determinarà de comú acord. 
 
 
Sisè .- Vigència 
 
Aquest conveni serà vigent fins a la liquidació de les aportacions previstes en el pacte tercer pel 
que fa a la integració tarifària dels serveis durant l’any  2011, sens perjudici de la seva pròrroga 
en els termes previstos en el pacte següent. 
 
 
Setè.- Pròrroga 
 
Aquest conveni podrà ser prorrogat per períodes anuals, si així escau, i per acord de les parts 
mitjançant la formalització dels corresponents protocols addicionals. 
 
 
Vuitè .- Subrogació del consorci de transport públic de la Catalunya Central. 
 
Un cop constituït el consorci de transport públic de la Catalunya Central es subrogarà en les 
obligacions contretes pel Departament de Territori i Sostenibilitat, el Consell Comarcal del 
Bages i l’Ajuntament de Manresa pel que fa al finançament i la resta d’obligacions assumides 
en aquest conveni. 
 
En el cas que es faci efectiva aquesta subrogació, es revisarà o adaptarà el conveni en els 
termes que siguin pertinents. 
 
 
Novè.- Incompliment 
 
La no observació per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni 
facultarà a les restants a exigir-ne el compliment efectiu i, en el cas que aquest no es produeixi, 
la resolució del conveni. 
 
 
Desè.- Jurisdicció 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest conveni que no puguin ser 
resoltes per la comissió de seguiment prevista en el pacte cinquè, restaran sotmeses a la 
jurisdicció contenciosa  administrativa. 
 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en quatre exemplars i a un sol 
efecte, en el lloc i la data indicats en l'encapçalament. 
 



 34 

 
ANNEX 1 
 
 
Dades serveis que s’integren per operador:  

GRUP SAGALES

DADES OPERADOR 2008

OPERADOR SERVEI
Num. VIATGERS 

Transbages, SL Manresa - Castellbell - Monistrol
Transbages, SL Manresa - Castellgalí - Sant Vicenç
Transbages, SL Manresa - Monistrol - Castellbell
Transbages, SL Manresa - Pont de Vilomara - Sant Vicenç
Transbages, SL Manresa - Mura
Transbages, SL Manresa - Marganell
Transbages, SL Manresa - Navarcles
Transbages, SL Manresa - Pont de Vilomara
Transbages, SL Pineda del Bages - Brucardes
Transports Castellá, SA Manresa - Moià
Transports Castellá, SA Manresa - Sta.Maria d'Oló
Transports Castellá, SA Manresa - Monistrol de Calders
Transports Castellá, SA Manresa - Prats de Lluçanès
Transports Castellá, SA Manresa - Castellar
Transports Castellá, SA Manresa - Aguilar
Transports Castellá, SA Manresa - Calaf (C-25)
Transports Castellá, SA Manresa - El Xup
Transports Castellá, SA Manresa - Sant Joan de Vilatorrada
Ferrocarriles y Transportes, SA L'Estany-Sta Mª d'Oló-Moià

Totals

OPERADOR SERVEI
Num. VIATGERS 

Ferrocarriles y Transportes, SA Bages-RMB
Transbages, SL Manresa - UAB
Transports Castellá, SA Barcelona - Prats de Lluçanès 

Totals

DESPLAÇAMENTS INTERNS AL BAGES 

DESPLAÇAMENTS BAGES - RMB
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SA ALSINA GRAELLS DE AUTO TRANSPORTES

DADES OPERADOR 2008

OPERADOR SERVEI

SA Alsina Graells de Auto Transportes Corredor Cardona (Callús, Cardona, Súria, Sant Martí, BCN):
Barcelona-Solsona-La Farga de Moles
Barcelona-Manresa-Solsona
Manresa-Santpedor-Cardona

SA Alsina Graells de Auto Transportes Corredor Navàs (Navàs, Sallent, Balsareny, BCN):
Barcelona-Berga-Llívia
Manresa-Castellar de N'Hug

SA Alsina Graells de Auto Transportes Manresa - Santpedor - Castellnou de Bages (1)
Totals

OPERADOR SERVEI

SA Alsina Graells de Auto Transportes Corredor Cardona (Callús, Cardona, Súria, Sant Martí, BCN)
Barcelona-Solsona-La Farga de Moles
Barcelona-Manresa-Solsona
Manresa-Santpedor-Cardona

SA Alsina Graells de Auto Transportes Corredor Navàs (Navàs, Sallent, Balsareny, BCN)
Barcelona-Berga-Llívia
Manresa-Castellar de N'Hug

Totals

DESPLAÇAMENTS INTERNS AL BAGES

DESPLAÇAMENTS BAGES - RMB

 
 
 
 
 
 

SA MASATS TRANSPORTS GENERALS

DADES OPERADOR 2008

OPERADOR SERVEI

SA Masats Transports Generals Manresa - Sant Salvador de Guardiola
SA Masats Transports Generals Manresa - Castellfollit del Boix (1)
SA Masats Transports Generals Igualada - Castellfollit del Boix 
SA Masats Transports Generals Manresa - Igualada 

Totals

OPERADOR SERVEI

Transportes Generales de Olesa, SA L'Obac - Terrassa - Mura
Totals

DESPLAÇAMENTS INTERNS AL BAGES

DESPLAÇAMENTS BAGES - RMB

 
 
 
 
 
 
ANNEX 2 
 
 
 
Gamma de títols ATM:  
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Quadre tarifes 2011:  
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Zonificació del Bages:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPI ZONA ZONA ACTUAL 
Monistrol de Montserrat 4Z 4Z 
Castellgalí 5E 5E 
Castellvell i el Vilar 5E 5E 
El Pont de Vilomara i Roc. 5E - 
Marganell 5E - 
Mura 5E - 
Sant Vicenç de Castellet 5E 5E 
Talamanca 5E - 
Moià 5F - 
Manresa 6D 6C 
Navarcles 6D - 
Sant Fruitós de Bages 6D - 
Sant Joan de Vilatorrada 6D - 
Santpedor 6D - 
Aguilar de Segarra 6E - 
Artés 6E - 
Avinyó 6E - 
Balsareny 6E - 
Calders 6E - 
Castellfollit del Boix 6E - 
Callús 6E - 
Cardona 6E - 
Castellnou de Bages 6E - 
Fonollosa 6E - 
Gaià 6E - 
L’Estany 6E - 
Monistrol de Calders 6E - 
Navàs 6E - 
Rajadell 6E - 
Sallent 6E - 
Sant Feliu Sasserra 6E - 
Sant Mateu de Bages 6E - 
Sant Salvador de Guardiola 6E - 
Santa Maria d’Oló 6E - 
Súria 6E - 
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Estimació compensació any 2011

OPERADOR

VIATGERS A 
COMPENSAR

TMP A 
COMPENSAR

TMP REAL
TMP 

COMPENSACIÓ
COMPENSACIÓ INTERN BAGES EXTERN BAGES

TRASNBAGES 414.212 1,44 0,95 0,49 203.322,32 € 201.890,80 € 1.431,52 €
FYTSA 65.714 2,62 2,08 0,54 35.795,78 € 3.949,59 € 31.846,19 €
ALSINA GRAELLS 404.307 2,25 1,73 0,52 208.815,80 € 150.403,41 € 58.412,39 €
TGO 1.239 1,34 0,10 1,24 1.541,64 € 0,00 € 1.541,64 €
T.CASTELLA 493.080 1,59 1,14 0,45 221.911,72 € 217.143,46 € 4.768,26 €
MASSATS 39.323 1,47 0,59 0,88 34.612,74 € 34.612,74 € 0,00 €

1.417.875 706.000,00 € 608.000,00 € 98.000,00 €

ANY 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEX 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Distribució Compensació per Administracions

ADMINISTRACIÓ  IMPORT 

Generalitat  de Catalunya  516.800,00 €
Consell Comarcal del Bages 45.600,00 €
Ajuntament de Manresa 45.600,00 €
ATM 98.000,00 €
Total 706.000,00 €
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L’alcalde  comenta que aquest dictamen és una reproducció del de l’any passat, però 
aplicat al 2011. 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, i , per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6. PROPOSICIONS 
 
6.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  d’impulsar mesures de 

seguiment, assessorament i suport al dret a l’habit atge, i de prevenció 
dels desnonaments.  

 
Es fa constar que en aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor senyor Moisès 
Fargas Santaulària. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de la CUP, de 15 de febrer de 
2011,  que es transcriu a continuació: 
 
 
“Atès que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, entre el 2007 i el 
2010 s’han produït més de 79.000 execucions hipotecàries als Països Catalans 
(47.838 al principat, 51 diàries) i que les previsions diuen que els propers anys es 
podria arribar a doblar aquesta xifra. 
 
Atès que quan això succeeix les famílies no només s’enfronten a la pèrdua del seu 
habitatge sinó també a una condemna financera de per vida: si la subhasta del pis 
resta deserta (cosa que actualment succeeix en el 90% del casos), amb la llei vigent 
l’entitat bancària s’adjudica l’habitatge pel 50% del valor de taxació i continua 
reclamant el pagament del deute restant, més els interessos i els costos judicials, 
mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc, tant dels titulars com dels 
avalistes. 
 
Atès que aquesta legislació no té comparativa amb les legislacions d’altres països del 
nostre entorn, i que, en molts casos, era desconeguda per les persones que van signar 
els contractes hipotecaris. Fet que es suma a la publicitat enganyosa amb la que es va 
comercialitzar la majoria d’aquestes hipoteques, a la sobrevaloració en les taxacions i 
al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els contractes que en molts casos 
amagaven tot tipus de clàusules abusives, com és el cas de les anomenades “terra”. 
 
Considerant que tot el que aquí s’ha exposat depèn bàsicament d’una normativa de 
competència estatal, però que els seus efectes dramàtics es concreten en l’àmbit 
municipal, on s’adrecen  sovint les persones i famílies afectades demanant d’ajuda. 
 
Acorda 
 
1. Habilitar un servei de seguiment, a tall d’observatori, de la situació global de 
l’habitatge i, en especial dels processos d’execució hipotecària i desnonaments a 
Manresa, amb la finalitat de visibilitzar una realitat sovint oculta. 
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2. Oferir, a través de l’Oficina local d’habitatge i rehabilitació, informació a famílies i 
persones individuals sobre els serveis on poden rebre assessorament legal i mediació, 
com l’Ofideute de la Generalitat, la Plataforma d’afectats per les hipoteques o 
l’Associació d’Usuaris de bancs, caixes i assegurances de Catalunya,  per tal de trobar 
alternatives a la seva situació que no comportin la negació del dret a l’habitatge.  

3. Donar suport a la proposta de modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil i de la Llei 
Hipotecària impulsades al Congrés dels Diputats i traslladar aquest suport a la 
Comisión de la Vivienda del Congrés de Diputats i a la Mesa del Parlament de 
Catalunya. Aquesta modificació permetria a les famílies afectades liquidar el deute 
amb l’entrega de l’habitatge i poder començar de zero, sense haver d’arrossegar un 
deute de per vida. “ 
 
 
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP , explica que la proposició 
pretén que es faci visible el problema dels desnonaments sorgits a conseqüència del 
sobreendeutament vinculat a crèdits hipotecaris, generat per la situació econòmica 
dels darrers anys, que s’insti els òrgans competents perquè es reformin les lleis que 
regulen la relació entre les entitats bancàries i les persones que demanen crèdits 
hipotecaris, i que l’Oficina local d’habitatge assessori i doni suport als manresans i 
manresanes que es trobin en situació d’imminent desnonament. 
 
 
La senyora Aida Guillaumet, del Grup municipal Soci alista , diu que l’equip de 
govern donarà suport a aquesta proposició perquè és positiu fer un observatori sobre 
aquesta matèria, tot i saber que hi haurà dificultats per portar-la a terme perquè les 
dades a les quals es té accés són d’àmbit genèric i no local. Diu que d’assessorament 
ja se n’ofereix, ja sigui des dels diferents serveis de la Generalitat com també des 
d’entitats. I pel que fa a la proposta de modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil, diu 
que aquesta modificació hauria de tenir en compte que, si en el seu moment es va 
donar una hipoteca responent a un valor de mercat, l’immoble serveixi per cancel.lar el 
deute, independentment del valor actual de mercat, i també que si el deute és molt 
petit es pugui negociar el retorn d’aquest deute per tal que no es perdi l’habitatge. 
 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup municipal de PxC , diu que donarà el seu vot 
favorable a aquesta proposta perquè és raonable que en el moment que algú pateix un 
desnonament el deute quedi saldat.  
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, diu que el seu grup votarà 
a favor d’aquesta proposta perquè aquest és un greu problema que té la societat i 
perquè cal que els ciutadans estiguin informats per part de la seva administració més 
propera, que és l’ajuntament. Diu que la jurisprudència ja està marcant la solució a 
aquest problema, si bé cal reformar les lleis perquè vagin en el mateix sentit. Finalment 
diu que és molt positiu fer un observatori, i s’ha de ser conscient que això comportarà 
fer un treball de camp força complex. Per això caldria demanar recursos econòmics a 
administracions d’àmbit superior al municipal per poder dur-lo a terme. 
 
 
 La senyora Imma Torra, del Grup municipal de CIU , diu que el problema de l’accés 
i el manteniment de la vivenda cada vegada és més accentuat i, tot i ser conscient que 
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els tres punts dels acords són difícils d’assolir, el seu grup donarà suport a la proposta. 
Diu que, pel que fa a la modificació legislativa, si les condicions sobre les quals es van 
concedir les hipoteques no són les mateixes que ara és lògic que hi hagi una 
adaptació de la llei en el sentit que menys perjudiqui l’usuari. 
 
 
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP , agraeix als grups municipals 
el seu suport a aquesta proposta, i demana a les regidories que correspongui que en 
les properes comissions informatives s’expliqui en què es concretaran els dos primers 
punts. 
 
 
La senyora Aida Guillaumet, del Grup municipal Soci alista , explica que 
l’Ajuntament té un observatori social en el qual s’engloben diversos indicadors i es 
contemplen moltes problemàtiques, però no aquesta en concret perquè és difícil 
d’obtenir-ne les dades. Diu que no sap si a través d’un treball de camp es podran 
obtenir, però el que sí que es podria fer és disgregar aquesta dada concreta de les 
consultes que hi ha d’habitatge de serveis socials. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
6.2 Proposició del Grup Municipal de PxC sobre la p riorització de les ajudes 

individualitzades.  
 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de PC, de 16 de febrer de 2011,  
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que la crisi afecta sense distinció a tots els ciutadans de Manresa. 
 
Atès que cada vegada hi ha més ciutadans autòctons en situació precària a causa de 
l’atur. 
 
Atès que el ciutadà autòcton es el que situà a Catalunya com a motor d’Espanya. 
 
Atès que la immigració no ha solucionat ni sembla que solucionarà la solvència 
econòmica dels Ajuntaments catalans si més no tot el contrari. 
 
Atès que a Plataforma per Catalunya defensem que primer els de casa. 
 
Des de PxC de Manresa proposem: 
 
Que l’Ajuntament doni prioritat en ajudes individualitzades en casos de: Desnonament, 
instal·lació de nova vivenda, fiances, per falta de pagament de lloguer i bons per 
aliments  als ciutadans autòctons més necessitats de Manresa.” 
 
L’alcalde diu que aquesta proposta ratlla la inconstitucionalitat, i dóna l’opció al senyor 
Pericas perquè l’expliqui. 
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El senyor Albert Pericas, del Grup municipal de PxC , explica que la situació actual 
de crisi afecta directa o indirectament a tothom, però que qui més ho nota i ho pateix 
és qui ha cotitzat molts anys i se sent discriminat i desplaçat en ajudes i serveis, a 
diferència d’altres que només arribar ho tenen tot sense cap tipus d’esforç. Diu que 
això és conseqüència de la mala gestió política de diferents governs catalans, tant 
autonòmics com municipals, i per això, davant la preferència declarada de l’equip de 
govern de Manresa envers els immigrants, presenta aquesta proposició. Diu que els 
nouvinguts, lluny de solucionar la solvència econòmica de Catalunya estan produint un 
efecte invers, i agradi o no, cada dia que passa mantenir aquesta multitud és més 
costós per als contribuents i complica més la situació. Finalment demana a l’equip de 
govern que rectifiqui la seva preferència i doni prioritat en ajudes individualitzades a les 
famílies autòctones necessitades, que cada dia són més. 
 
 
La senyora Aida Guillaumet, del Grup municipal Soci alista , diu que està d’acord 
amb la part de la proposta que diu que la crisi afecta sense distinció a tots els 
ciutadans de Manresa, i és per això, que l’Ajuntament, sense distinció, ajuda tots els 
ciutadans de Manresa, que són tots els qui estan empadronats. Finalment diu que 
l’equip de govern votarà en contra d’aquesta proposta. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, diu que la crisi afecta tots 
els ciutadans i la diferenciació entre els ciutadans a l’hora d’atorgar ajudes pot no ser 
legal, a banda que és discutible el concepte d’equitat entre els ciutadans que planteja 
la proposta. Diu que aquest és un tema molt delicat i que cal realitzar esforços de 
manera molt diferent de la que l’equip de govern de l’Ajuntament de Manresa està fent. 
Finalment diu que la proposta no posa sobre la taula elements que permetin cercar 
solucions a un problema que hi ha realment a Manresa. 
 
 
La senyora Imma Torra, del Grup municipal de CIU , diu que els ajuts individualitzats 
es donen tenint en compte criteris de renda, de nombre de membres que té la unitat 
familiar, de membres amb minusvalidesa o malalties..., i enlloc hi ha un criteri en 
relació a la procedència. Per tant diu que no té cap sentit el que proposa el senyor 
Pericas i el seu grup hi votarà en contra. 
 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup municipal de PxC , diu que ha presentat aquesta 
proposta per la preferència que demostra l’equip de govern. Diu també que el Partit 
Popular diu coses diferents en cada ajuntament en relació a aquests temes.  
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, diu que el Partit Popular 
té molt clar el procés d’immigració i en tots els ajuntaments, comunitats autònomes i 
allà on governa diu el mateix. Diu que el que cerca en el fons el Partit Popular és 
l’aspecte de l’equitat, que és una cosa que la PxC ni cerca ni vol perquè si fos així no 
tindria sentit la seva existència. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple la rebutja per 22 vots negatius (7 GMS, 
3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 7 GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMCUP) i 1 vot afirmatiu (1 
GMPxC).  
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7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
7.1 Avocar puntualment i per a aquest acte l’exerci ci de la competència en 

matèria de contractació i adjudicar, si escau, el c ontracte de concessió 
administrativa de gestió del Servei públic de recol lida de residus sòlids 
urbans i de neteja urbana del municipi de Manresa, a favor de Fomento de 
Construcciones y Contratas, SA.  

 
L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de l’únic assumpte 
sobrevingut presentat, la qual s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, de 
conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 
2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Medi Ambient, de 18 de 
febrer de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 18 d’octubre de 2010, va 
aprovar l’expedient de contractació de la concessió administrativa que consisteix en la 
gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del 
municipi de Manresa, a adjudicar mitjançant procediment obert. 
 
Durant el període de presentació de proposicions, se’n van presentar dues, tal com 
figura a l’acta de constitució de la mesa de contractació que va tenir lloc el dia 20 de 
desembre de 2010. Aquestes proposicions corresponen a: 
 

- La proposició número 1 està subscrita per l’entitat mercantil FOMENTO DE 
BENICASIM, S.A. (NIF A12006961), amb domicili a Benicasim, carretera del 
Desierto, 1. 

 
- La proposició número 2 està subscrita per l’entitat mercantil FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (NIF A28037224), amb domicili al 
carrer Veneçuela, 72-76, 3a planta de Barcelona. 

 
La Mesa de contractació, en sessió que va tenir lloc el dia 14 de febrer de 2011, va 
establir la valoració definitiva de les ofertes presentades i va formular la proposta 
d’adjudicació del contracte a favor de l’oferta econòmicament més avantatjosa, d’acord 
amb els criteris previstos al plec de clàusules administratives aprovat per l’Ajuntament. 
 
El resultat final de la valoració, tal com figura en l’acta subscrita pels membres de la 
mesa, comporta que la proposició número 2, tingui atribuïda una puntuació final de 
1.993 punts, mentre que la proposició número 1 en té un total de 708. La puntuació 
indicada es troba desglossada en els informes emesos per la cap de secció de 
Recollida de Residus i Neteja Urbana de dates 2 i 11 de febrer de 2011, que es troben 
a l’expedient. 
 
Per aquest motiu la mesa va proposar l’adjudicació del contracte a favor de l’oferta 
presentada per FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 
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Mitjançant proveïment de data 14 de febrer de 2011, s’ha requerit a FOMENTO DE 
CONTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., per tal que procedeixi a constituir la 
garantia defintiva del contracte, per import de 276.330,21 € i aporti a l’Ajuntament de 
Manresa la documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions amb 
la Seguretat Social i amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. 
 
El licitador indicat ha complert amb el requeriment indicat, tal com figura a l’expedient. 
 
Consideracions jurídiques 
 
De conformitat amb l’article 135 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic 
(LCSP, en endavant), l’òrgan de contractació ha de classificar, per ordre decreixent, 
les proposicions presentades. Per a realitzar aquesta classificació, ha d’atendre als 
criteris d’adjudicació assenyalats en el plec.  
 
Així mateix, segons disposa el mateix article, l’òrgan de contractació ha de requerir al 
licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins el 
termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el 
requeriment, presenti la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat i d’haver constituït la garantia definitiva 
que sigui procedent. 
 
L’òrgan de contractació ha de adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents 
a la recepció de la documentació.  
 
L’òrgan competent per a l’adjudicació del contracte és l’òrgan de contractació. L’òrgan 
indicat, és el ple de la corporació, de conformitat amb allò que estableix la Disposició 
addicional 2a de la LCSP. Tanmateix, per acord plenari de 29 de juny de 2007, 
l’exercici d’aquesta competència ha estat delegat a la Junta de Govern Local.  
 
Succeeix, però, que com a conseqüència de les especificitats tècniques i econòmiques 
d’aquest contracte, el ple de la corporació té la intenció d’avocar puntualment i amb la 
finalitat d’adjudicar el contracte l’exercici de la competència delegada en el seu dia, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Per tot això, com a regidora delegada de Medi Ambient, proposo al ple de la 
corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
PRIMER. Avocar puntualment i per aquest acte, l’exercici de la competència en 
matèria de contractació delegada per aquest ple corporatiu a favor de la Junta de 
Govern local, per acord de 29 de juny de 2007, de conformitat amb allò que preveu 
l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost. 
 
SEGON. Adjudicar el contracte de concessió administrativa que consisteix en la gestió 
del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de 
Manresa, a favor de la proposició número 2, presentada per l’entitat mercantil 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (NIF A28037224), amb 
domicili al carrer Veneçuela, 72-76, 3a planta de Barcelona,  d’acord amb les 
condicions que es determinen a continuació: 
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a) Termini del contracte. El termini de la concessió serà de 10 anys, a comptar des de 
la data de posada en funcionament del servei, que es determinarà en el moment 
de formalització del contracte. L’Ajuntament podrà aprovar una pròrroga del 
contracte per un període de 10 anys més, de manera que la durada màxima de la 
concessió, inclosa la pròrroga no podrà ser superior a 20 anys. 

 
b) Cànon anual. El cànon anual per a l’exercici 2011 és de 5.526.604,26 € i un IVA de 

442.128,34 €, essent el total de 5.968.732,60 €. IVA inclòs. El cànon anual per a 
cada exercici es detalla en la taula de l’annex I d’aquest acord. 

 
c) Finançament. El tipus d’interès que es fixa en concepte d’’amortització de material i 

vehicles és del 3,74% i el tipus d’interès per a l’amortització del parc logístic és del 
5,50%. 

 
d) Despeses generals i benefici industrial. El percentatge de despeses generals que 

es fixa és del 6,80% i el benefici industrial és del 3,00%. 
 
e) Revisió de preus. L’actualització anual de preus, només s’aplicarà als preus 2 i 3, i 

es subjectarà a l’aplicació de la següent fórmula: 
 

Pn+1 = Preu 1n + (Preu 2n  x (1 + Kt2)) + (Preu 3n  x (1 + Kt3)) 
 

Atès que el Preu 2 és variable cada mensualitat, i es calcula a partir dels preus 
unitaris, en realitat el coeficient  Kt2 s’aplicarà als preus unitaris. 

 
El càlcul dels coeficients d’actualització es fa a partir de les següents fórmules: 

Kt2  =  β2 (Gt / G0) + γ2 (IPCt / IPC0) 
Kt3  =  β3 (Gt / G0) + γ3 (IPCt / IPC0) 
Kt2 és el coeficient d’actualització de preus a aplicar al component Preu 
2 del cànon en el moment t. 
Kt3 és el coeficient d’actualització de preus a aplicar al component Preu 
3 del cànon en el moment t. 

 
Del pressupost d’explotació en resulten els següents coeficients: 

β2  0,0494. 
β3 0,9506. 
γ2 0,0108. 
γ3 0,9892. 

 
Per a la determinació dels diferents índex es tindran en compte els següents 
criteris: l’índex Gt serà el resultant del preu mig amb impostos de “gasoleo de 
automoción” de la província de Barcelona, publicat a la pàgina web del “Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio”. 

 
f) Inversió en material i vehicles. La inversió total en concepte de adquisició de 

material i vehicles és de 3.697.638,37 €. Aquesta inversió es detalla a la taula de 
l’annex II d’aquest acord. L’any d’adquisició i entrada en servei d’aquest material és 
el que consta en la columna “Any inici facturació” de la taula indicada. 

 
En l’annex III de l’acord, s’hi troben les quotes en concepte d’amortització i 
finançament que corresponen a cada anualitat.  
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g) Parc Logístic. El cost anual corresponent a l’amortització i finançament del parc 
logístic ascendeix a 222.808,11 €, l’IVA no inclòs.  

 
h) Millores. S’accepten les millores proposades per l’adjudicatària, que tenen un valor 

total de 258.954 € per als 10 anys de concessió, segons el quadre següent: 
 

1. NETEJA DE GRAFITS I NETEGES ESPECIALS 

Subcontractació 22 jornades anuals a l’empresa Bisbal 
Casacuberta SL, especialitzada en neteja de pintades i grafits 

156.530 € 

2. RECOLLIDA D’OLIS 

Repartiment de 5.000 unitats d’embut per afavorir la recollida d’olis 
domèstics usats durant els 10 anys de concessió 

2.490 € 

3. EDUCADOR AMBIENTAL 

Contractació de 200 hores anuals d’educador ambiental, 
equivalents a 25 jornades de 8 hores 

47.433 € 

4. PROTECCIONS D’UBICACIONS 

Instal·lació de 500 proteccions en ubicacions de contenidors durant 
els 10 anys de concessió 

8.539 € 

5. MATERIAL PER SITUACIONS EXCEPCIONALS DE NEU 

Incorporació al contracte de: 
     2 pales llevaneus 
     1 raspall llevaneus 
     2 espargidores de sal 

43.962 € 

IMPORT TOTAL 258.954 € 

 
i) Destí del material antic. S’accepta la proposta d’adquisició dels vehicles de la 

concessió actual per un preu de 80.000 €. La relació de vehicles a adquirir i el preu 
unitari de compra és el que figura a l’annex IV d’aquest acord. 

 
j) Paràmetres principals del servei. Són els que es detallen en els quadres que 

figuren a l’annex V d’aquest acord. 
 
TERCER. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Manresa, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
simultàniament notificar aquest acord a tots els licitadors, de conformitat amb l’article  
135.4 de la LCSP. 
 
QUART. Determinar que la formalització del contracte es produirà a partir del 
requeriment formulat per l’Ajuntament de Manresa a l’adjudicatari, un cop hagi 
transcorregut el termini de 15 dies hàbils que preveu l’article 140.3 de la LCSP, sense 
que s’hagi materialitzat la interposició de cap recurs especial en materia de 
contractació.” 
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Annex I 
 

 PREU 1 PREU 2    PREU 3 

 
Amortització   

i 
finançament  

Personal Combustible 
Altres 

despeses 
explotació 

Personal Combustible 
Altres 

despeses 
explotació 

Subtotal DG i BI 
(9,80%) Subtotal 

TOTAL 

(IVA Inclòs) 

2011 235.937,36 3.731.346,54 213.507,38 374.775,14 312.914,55 5.183,25 159.672,99 5.033.337,21 493.267,05 5.526.604,26 5.968.732,60 

2012 332.232,65 3.731.346,54 213.507,38 374.775,14 312.914,55 5.183,25 159.672,99 5.129.632,50 502.703,99 5.632.336,49 6.082.923,41 

2013 433.084,34 3.731.346,54 213.507,38 374.775,14 312.914,55 5.183,25 159.672,99 5.230.484,19 512.587,45 5.743.071,64 6.202.517,37 

2014 443.775,80 3.731.346,54 213.507,38 374.775,14 312.914,55 5.183,25 159.672,99 5.241.175,65 513.635,21 5.754.810,86 6.215.195,73 

2015 443.775,80 3.731.346,54 213.507,38 374.775,14 312.914,55 5.183,25 159.672,99 5.241.175,65 513.635,21 5.754.810,86 6.215.195,73 

2016 443.775,80 3.731.346,54 213.507,38 374.775,14 312.914,55 5.183,25 159.672,99 5.241.175,65 513.635,21 5.754.810,86 6.215.195,73 

2017 443.775,80 3.731.346,54 213.507,38 374.775,14 312.914,55 5.183,25 159.672,99 5.241.175,65 513.635,21 5.754.810,86 6.215.195,73 

2018 443.775,80 3.731.346,54 213.507,38 374.775,14 312.914,55 5.183,25 159.672,99 5.241.175,65 513.635,21 5.754.810,86 6.215.195,73 

2019 443.775,80 3.731.346,54 213.507,38 374.775,14 312.914,55 5.183,25 159.672,99 5.241.175,65 513.635,21 5.754.810,86 6.215.195,73 

2020 443.775,80 3.731.346,54 213.507,38 374.775,14 312.914,55 5.183,25 159.672,99 5.241.175,65 513.635,21 5.754.810,86 6.215.195,73 

TOTAL 4.107.684,95 37.313.465,40 2.135.073,80 3.747.751,40 3.129.145,50 51.832,50 1.596.729,90 52.081.683,45 5.104.004,96 57.185.688,41 61.760.543,49 
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Annex II 
 

Equip Nº 
Unitats Preu unitari Preu compra Any inici 

facturació 

Període 
d'amortització 

(anys) 

Valor 
residual a fi 

de concessió  

IFCA1 Local auxiliar 1             14.048,15           14.048,15    2011 10                   -      

IFCA2 Local auxiliar 2             16.129,31           16.129,31    2011 10                   -      

IFCA3 Local auxiliar 3             36.748,15           36.748,15    2011 10                   -      

IFOPC Obres acondicionament Parc Central             78.104,56           78.104,56    2011 10                   -      

MT003 Recol·lector c. posterior 10,5 m³ 1(a.c.) 1           79.369,03           79.369,03    2011 10                   -      

MT013 Recol·lector c. posterior 10,5 m³ 2 (a.c.) 1           84.131,17           84.131,17    2011 10                   -      

MT171 Carretó portabosses (n.a.) 19                426,00             8.094,00    2011 10                   -      

MT175 Carretó plegable (n.a.) 4                378,00             1.512,00    2011 10                   -      

MT224 Recol·lector c. posterior 10,5 m³ (n.a.) 2         124.359,00         248.718,00    2011 10                   -      

MT232 Camió rentacontenidors lateral dretes (n.a.) 1         237.358,00         237.358,00    2011 10                   -      

MT265 Camió rentaubicacions de contenidors (n.a.) 1           71.368,00           71.368,00    2011 10                   -      

MT306 Escombradora d'aspiració de 2 m³ (n.a.) 1         102.690,00         102.690,00    2011 10                   -      

MT315 Escombradora d'aspiració de 4 m³ (n.a) 2         112.770,00         225.540,00    2011 10                   -      

MT323 Escombradora d'aspiració dual de 5m³ (n.a.) 1         178.250,00         178.250,00    2011 10                   -      

MT330 Aspirador de fulles (n.a.) 1             2.277,00             2.277,00    2011 10                   -      

MT332 Bufadora (n.a.) 5                395,00             1.975,00    2011 10                   -      

MT335 Desbrossadora (n.a.) 3                826,00             2.478,00    2011 10                   -      

MT348 
Vehicle auxiliar d'escombrada caixa tancada elèctric 
(n.a.) 

8           28.256,00         226.048,00    2011 10                   -      

MT351 Vehicle Porter caixa oberta (n.a.) 1           15.943,00           15.943,00    2011 10                   -      

MT353 
Vehicle brigada amb hidronetejador i acció immediata 
(n.a.) 

1           55.118,00           55.118,00    2011 10                   -      

MT361 Vehicle hidronetejador d'aigua calenta (n.a.) 1           40.414,00           40.414,00    2011 10                   -      
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Equip Nº 
Unitats Preu unitari Preu compra Any inici 

facturació 

Període 
d'amortització 

(anys) 

Valor 
residual a fi 

de concessió  

MT450 Vehicle híbrid d'inspecció (n.a.) 1           16.900,00           16.900,00    2011 10                   -      

MT451 Vehicle d'inspecció (n.a.) 3           11.067,00           33.201,00    2011 10                   -      

MT802 Contenidor plàstic de 1.000 l. (n.a) 198                222,00           43.956,00    2011 10                   -      

MT811 Contenidor estacionari (n.a.) 1           14.100,00           14.100,00    2011 10                   -      

MT835 Contenidor de plàstic 360 l. (n.a.) 695                101,00           70.195,00    2011 10                   -      

MT863 Caixa de descàrrega escombradores (n.a.) 1             3.000,00             3.000,00    2011 10                   -      

MT902 Telèfon mòbil + PDA (n.a.) 4                400,00             1.600,00    2011 10                   -      

MT950 
Sistema de localització i veu vehicles GPS/GPRS 
(n.a.) 

20                700,00           14.000,00    2011 10                   -      

MT955 Software gestió pesadors - identificació (n.a.) 1             9.000,00             9.000,00    2011 10                   -      

MT957 Pesador - identificador en braç c.posterior (n.a.) 1           18.618,00           18.618,00    2011 10                   -      

MT990 Disseny de la imatge 1           10.000,00           10.000,00    2011 10                   -      

MT999 Equips informàtics i comunicacions (n.a.) 5             1.000,00             5.000,00    2011 10                   -      

MT201 Recol·lector càrrega lateral dretes 19 m³ (n.a.) 3         201.061,00         603.183,00    2012 10      70.946,68    

MT355 Camió caixa oberta amb plataforma i grua (n.a.) 1           85.580,00           85.580,00    2012 10      10.065,96    

MT370 Fregadora baldejadora de paviments (n.a.) 1         113.585,00         113.585,00    2012 10      13.359,92    

MT231 Rentacontenidors de càrrega posterior (n.a.) 1         155.365,00         155.365,00    2013 10      35.878,41    

MT826 Contenidor de càrrega lateral 2.400 l. RSU (n.a.) 582                732,00         426.024,00    2013 10      98.381,64    

MT306 Escombradora d'aspiració de 2 m³ (n.a.) 1         102.690,00         102.690,00    2013 10      23.714,18    

MT224 Recol·lector c. posterior 10,5 m³ (n.a.) 1         124.359,00         124.359,00    2013 10      28.718,20    

MT351 Vehicle Porter caixa oberta (n.a.) 2           15.943,00           31.886,00    2013 10        7.363,43    

MT382 Autocamió cisterna 8 m³ insonoritzada (n.a.) 1           89.083,00           89.083,00    2014 10      22.217,90    
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Annex III 
 

Any Quota anual 

Primer any 235.937,36 
Segon any 332.232,65 
Tercer any 433.084,34 
Quart any 443.775,80 
Cinquè any 443.775,80 
Sisè any 443.775,80 
Setè any 443.775,80 
Vuitè any 443.775,80 
Novè any 443.775,80 
Desè any 443.775,80 

Total  4.107.684,95 
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Annex IV 
 
 

Vehicle Matrícula Valor compra 

RECOL·LECTOR LATERAL 0990-BTH 5.750 

RECOL·LECTOR LATERAL 1050-BTH 5.750 

RECOL·LECTOR LATERAL 1106-BTH 5.750 

RECOL·LECTOR POSTERIOR 1869-FZF 10.000 

RECOL·LECTOR POSTERIOR 2938-BPN 2.000 

RECOL·LECTOR POSTERIOR 2939-BPN 2.000 

Caixa oberta amb grua i plataforma 3416-BPJ 1.700 

Caixa oberta Piaggio Porter 4487-BTB 800 

Caixa oberta Piaggio Porter 4850-DKD 2.200 

Caixa oberta Piaggio Porter 4907-DKD 2.200 

Citroën hidronetejador 5368-BNN 900 

Nissan caixa oberta basculant 5502-BRH 1.650 

RECOL·LECTOR POSTERIOR 5518-FXN 10.000 

Caixa oberta Piaggio Porter 6734-BNK 800 

Caixa oberta Piaggio Porter 6735-BNK 800 

Caixa oberta Piaggio Porter 6736-BNK 800 

FURGONETA Renault Kangoo 6743-BNK 750 

FURGONETA Renault Kangoo 6744-BNK 750 

FURGONETA Renault Kangoo 6745-BNK 750 

Iveco 8m3 7065-BRC 1.200 

Caixa oberta 8773-BPG 1.500 

RENTACONTENIDORS LATERAL 8906-BTT 4.500 

Caixa oberta Piaggio Porter 9552-BTC 800 

RENTACONTENIDORS POSTERIOR 9676-BRX 2.450 

RECOL·LECTOR LATERAL 9902-BTC 5.750 

RECOL·LECTOR LATERAL 9959-BTC 5.750 

ESCOMBRADORA Ravo 4000 E-1190-BBT 400 

ESCOMBRADORA City Cat 2020 E-1659-BBT 400 

Semat Johnston Amarine E-4753-BBT 900 

ESCOMBRADORA City Cat 2020 E-5824-BDC 1.000 

TOTAL OFERTA ECONÒMICA  80.000 
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Annex V 
TAULA DE SERVEI DE NETEJA VIÀRIA 
 
Tractament Equip Horari Jornades 

anuals 
Recursos / Composició Abast Observacions 

Centre De dilluns a 
diumenge festius 
inclosos 
MATÍ 

365  
(7 cps) 

1 peó  
1 carretó portabosses 
7 equips 

  

Resta de 
ciutat entre 
setmana 

De dilluns a 
divendres 
laborables (sense 
festius) 
MATÍ 

248  
(5 cpq) 

1 peó  
1 carretó portabosses 
15 equips 

 Hi haurà carrers amb 
servei de freqüència 
de 3 a 6 cops per 
setmana 

Escombrada  
manual 

Resta ciutat 
dissabte 

Dissabtes 
laborables (sense 
festius) 
MATÍ 

51  
(1cps) 

1 peó  
1 carretó portabosses 
7,5 equips 

  

Resta de 
ciutat entre 
setmana 

De dilluns a 
divendres 
laborables (sense 
festius) 
MATÍ 

248  
(5 cpq) 

1 peó conductor 
1 vehicle auxiliar 
7 equips 

  Escombrada 
manual amb 
vehicle auxiliar 

Resta ciutat  
dissabte 

Dissabtes 
laborables (sense 
festius) 
MATÍ 

51  
(1cps) 

1 peó conductor 
1 vehicle auxiliar 
3,5 equips 

  

Repàs 
manual de 
tarda 

De dilluns a 
dissabtes (festius 
inclosos) 
TARDA 

313 
(6 cps) 

1 peó  
1 carretó portabosses 
1 equip 

 Repàs de 
tardes 

Repàs 
manual de 
diumenge 

Diumenges 
TARDA 

52 
(1cps) 

1 peó conductor 
1 vehicle auxiliar 
1 equip 
 

Tot l’any: 
   Parcs infantils 
   Zona comercial 
Estiu: 
   Zones d’oci 
Hivern: 
   Entorn centres d’ensenyament 
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Tractament Equip Horari Jornades 
anuals 

Recursos / Composició Abast Observacions 

Repàs de 
tarda entre 
setmana 

De dilluns a 
divendres 
laborables (sense 
festius) 
TARDA 

248 
(5 cps) 

1 peó conductor 
1 vehicle auxiliar 
2 equip 

 

Repàs de 
tarda 
dissabtes 

Dissabtes 
laborables (sense 
festius) 
TARDA 

51 
(1 cps) 

1 peó conductor 
1 vehicle auxiliar 
1 equip 

 

Màquina gran 
dia 

De dilluns a 
diumenge (festius 
inclosos) 
MATÍ  

365 1 conductor  
1 escombradora AUSA 
B400H 
1 equip 

Principalment calçades lliures 
d’aparcament 

 

Màquina gran 
nit 

De dilluns a 
divendres 
laborables (sense 
festius) 
NIT 

248 
 

1 conductor  
1 escombradora AUSA 
B400H 
1 equip 

  

Màquina gran 
nit dissabtes 

Dissabtes 
laborables (sense 
festius) 
NIT 

51 
(1 cps) 

1 conductor  
1 escombradora AUSA 
B400H 
0,5 equip 

 Els dissabtes que 
treballa surt amb la 
màquina Ausa B200H 

Màquina 
petita Nit 

De dilluns a 
divendres 
laborables (sense 
festius) 
NIT 

248 1 peó conductor 
1 escombradora AUSA 
B200H 
1 equip 

  

Màquina 
petita nit 
dissabtes 

Dissabtes 
laborables (sense 
festius) 
NIT 

51 1 peó conductor 
1 escombradora AUSA 
B200H 
0,5 equip 

 Els dissabtes només 
surt una sola màquina 
Ausa B200H 

Escombrada 
mecànica 

Escombrada 
DUAL 

Diumenges  
MATÍ 

52 1 conductor 
1 escombradora 
RAVO540STH  
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Tractament Equip Horari Jornades 
anuals 

Recursos / Composició Abast Observacions 

1 equip 
Màquina 
petita 

Diumenges 
MATÍ 

52 1 peó conductor 
1 escombradora AUSA 
B200H 
1 equip 

  

Màquina 
petita  

De dilluns a 
divendres 
laborables (sense 
festius) 
TARDA 

62 1 peó conductor 
1 escombradora AUSA 
B200H 
1 equip 
 

 Només els mesos de 
Gener, Novembre i 
Desembre (per 
recollida de fulles) 

Màquina 
petita 
dissabtes  

Dissabtes 
laborables (sense 
festius) 
TARDA 

13 1 peó conductor 
1 escombradora AUSA 
B200H 
0,5 equip 
 

 Només els mesos de 
Gener, Novembre i 
Desembre (per 
recollida de fulles) 

De dilluns a 
divendres (festius 
inclosos) 
MATÍ 

261 1 conductor 
1 peó 
1 escombradora RAVO 
540STH DUAL 
1 equip 

  Escombrada 
DUAL 

Dissabtes (festius 
inclosos) 
MATÍ 

52 1 conductor 
1 peó 
1 escombradora RAVO 
540STH DUAL 
1 equip 

 Els dissabtes festius 
el peó no treballa 

De dilluns a 
divendres (festius 
inclosos) 
MATÍ 

261 1 peó conductor 
1 peó 
1 escombradora AUSA 
B200H 
1 equip 

  

Escombrada 
mixta 

Escombrada 
màquina 
petita dia 

Dissabtes (festius 
inclosos) 
MATÍ 

52 1 peó conductor 
1 peó 
1 escombradora AUSA 
B200H 

 Els dissabtes festius 
el peó no treballa 
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Tractament Equip Horari Jornades 
anuals 

Recursos / Composició Abast Observacions 

1 equip 
Brigada acció 
immediata -
emergències 

 De dilluns a 
diumenge (festius 
inclosos) 
MATÍ 

365 1 peó  conductor 
1 peó 
1 vehicle caixa oberta amb 
equip hidronetejador amb 
aigua calenta  
Desbrossadores   
Pales 
Escales 
Escombres 

  

Brigada 
d’accions 
diverses 

 De dilluns a 
dissabtes 
laborables (sense 
festius) 
MATÍ 

298 1 conductor 
2 peons 
1 vehicle  caixa oberta 
Desbrossadores 
Pales 
Escombres 
 

Neteja de polígons industrials i 
comercials 
I a tota la ciutat: 
   Reforç de neteges estacionals 
   Manteniment de papereres 
   Trasllat de contenidors 
   Reforços de neteja en general 

Combina amb 
Recollida de mobles 
abandonats de dia 
 
Els dissabtes aquesta 
brigada és d’un sol 
peó 

Brigada neteja 
intensiva 
voreres 

 De dilluns a 
divendres 
laborables (sense 
festius) 
MATÍ 

248 1 conductor 
1 peó 
1 vehicle hidronetejador 
amb aigua calenta 
Desbrossadores 
Escombres 
Pales 

A tota la ciutat: 
   Neteja de paviments 
   Neteja de mobiliari 
   Neteja manual dels exteriors dels 
contenidors 
   Retirada de publicitat 
   Neteja de pintades i cartells 

Els dissabtes el  
conductor passa a la 
brigada d’accions 
diverses i el peó a 
l’escombrada mixta 

De dilluns a 
divendres 
laborables (sense 
festius) 
Tarda de 14:00 a 
20:15  

165 1 peó conductor 
1 baldejadora AUSA amb 
cúpula de fregat 
1 equip 
 

Preferentment a vials o voreres on 
l’aparcament no obstaculitzi el 
desenvolupament del tractament 

Només els mesos de 
Febrer, Març, Abril, 
Maig, Juny, Setembre 
i Octubre  

Aiguabatre 
amb aigua a 
pressió 

 

Dissabtes 
laborables sense 
festius 
Tarda de 14:00 a 
20:15  

34 1 peó conductor 
1 baldejadora AUSA amb 
cúpula de fregat 
0,5 equip 

Preferentment a vials o voreres on 
l’aparcament no obstaculitzi el 
desenvolupament del tractament 

Només els mesos de 
Febrer, Març, Abril, 
Maig, Juny, Setembre 
i Octubre  
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Tractament Equip Horari Jornades 
anuals 

Recursos / Composició Abast Observacions 

De dilluns a 
divendres 
laborables (sense 
festius) 
NIT 

102 1 conductor 
1 cisterna de baldeig de 
8m3 
1 equip 

On no es pugui fer el baldeig 
mecànic, es farà de forma manual 
amb les mànegues connectades a 
la xarxa pública 

Només els mesos 
d’Abril, Maig, Juny, 
Setembre i Octubre 

Reg i baldeig 
de les vies 
públiques 

 

Dissabtes 
laborables sense 
festius 
NIT 
 

22 1 conductor 
1 cisterna de baldeig de 
8m3 
0,5 equip 

On no es pugui fer el baldeig 
mecànic, es farà de forma manual 
amb les mànegues connectades a 
la xarxa pública 

Només els mesos 
d’Abril, Maig, Juny, 
Setembre i Octubre 

 
 
TAULA DE SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
 

Fracció Servei / Equip Recursos / Composició Horaris Observacions 
Contenidor lateral de 2.400 l Vehicle de 19m3 o de 23m3 

1 conductor 
21:00 – 3:50 Inicialment 23 m3 actuals i 

posteriorment 19 m3 nous 
Contenidor posterior de 
1.000 l 

Vehicle de 10,5m3 
1 conductor 
2 peons 

21:00 – 3:50  

Rentat lateral interior 1 vehicle rentacontenidors 
de càrrega lateral 
1 conductor 

21:00 – 3:50  

Rentat posterior interior 1 vehicle rentacontenidors 
de càrrega posterior 
1 conductor  
1 peó 

21:00 - 3:50 Mateixa ruta que la recollida 

REBUIG 

Rentat exterior + rentat àrea Furgó hidronetejador 
alçacontenidors 
1 conductor 

21:00 - 3:15 ?? Mateixa ruta que la recollida: 
Rentat manual amb raspall i sabó i 
posterior baldeig amb pistola i 
llança. 
Vehicle capaç d’alçar els 
contenidors de càrrega lateral del 
terra 
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Fracció Servei / Equip Recursos / Composició Horaris Observacions 
FORM Contenidor de 360 l 

amb sobreportella  
Vehicle de 10,5m3 
1 conductor 
1 peó 

21:00 – 3:15 Hi ha 3 circuits de buidat 

Repàs àrees D’aplicació a totes les àrees, 
més especialment a les de 
lateral i soterrats 

1 vehicle porter  
1 peó conductor 

20:00 – 2:50 Passa per totes les àrees (lateral i 
posterior)  

CARTRÓ 
COMERCIAL 

D’aplicació als itineraris 
definits 

Vehicle de 10,5m3 amb 
Biodiesel amb additiu 
anticontaminant Ad Blue 
1 conductor  
1 peó 

12:00 – 18:15 
 

 

FORM comercial D’aplicació a les activitats 
requerides i als mercats de 
Puigmercadal i Sagrada 
Família 

Vehicle de 10,5m3 
1 conductor 
1peó 

Mateix equip que recollida de 
mercats ambulants, de 14:00 – 17:00 
comprés dins de la jornada més 
àmplia de 12:00 – 18:15 
 
Mateix equip que recollida 
domiciliària 21:00 – 3:15 

 

RECOLLIDA de 
MERCATS 
FIXOS 

D’aplicació als contenidors 
de càrrega posterior dels 
mercats municipals: 

Pel rebuig és el mateix 
equip que fa la recollida de 
la resta domiciliària: 
Per la FORM és el mateix 
equip que fa la recollida de 
la FORM comercial: 
La recollida de 
l’autocompactador es 
subcontractarà: 
El cartró es recollirà amb el 
circuit de comercial 

Rebuig de 21:00 – 3:50 
 
 
FORM com la domiciliària, però de 
dia  
 
Autocompactador 10 m3  
 
 
Cartró de 12:00 – 18:15 

 
 

RECOLLIDA 
MERCATS 
AMBULANTS 

Inclou col·locar i retirar 
contenidors específics 

Vehicle de 10,5 m3 i 1 
conductor i 1 peó (només en 
el mercat de la Font dels 
Capellans) 

Mateix equip que recollida de FORM 
comercial 
 
De 12:00 – 14:00 
+  
De 16:20 – 18:10 

Premissa: estarà net en 2 hores 
després d’acabar el mercat o 
retirada de venedors: 
Servei d’incidències de tarda: 
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Fracció Servei / Equip Recursos / Composició Horaris Observacions 
 

D’aplicació a tots els 
mercats 
Pl Europa, Pl Major, Xup, Pl 
Democràcia 

Escombrada manual Serveis de repàs de tarda  NETEJA intensiva 
DE MERCATS 
AMBULANTS 

D’aplicació al mercat de la 
Font dels Capellans  

Escombradora (ja inclòs en 
l’itinerari de neteja previst) 
més 2 peons 

Cada Dimarts per la tarda a la Font 
dels Capellans 
 

 

Dia recollida 
d’abandonaments 

Dia: 1 conductor + 2 peó 
amb vehicle amb plataforma  

Dia: 7:00 – 13:15 Equip de dia combina amb Brigada 
d’accions diverses 

MOBLES 

Nit: recollida concertada i 
repàs d’abandonaments. 
 

Nit: 1 conductor + 2 peons 
amb vehicle amb grua i 
plataforma 

Nit:  
21:00 – 3:15 

En relació a la recollida dels 
mobles abandonats, hi ha 2 zones 
i cada dia es neteja una zona 

PILES Aquest equip és el d’acció 
immediata – emergències 
del servei de neteja 

1 vehicle d’acció immediata-
emergències amb 1 peó 
conductor i 1 peó: 
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La senyora Alba Alsina, del Grup municipal d’ERC , demana disculpes per incloure 
aquest dictamen tan important per la ciutat com a assumpte sobrevingut, però diu que 
s’ha hagut de fer així per avançar al màxim el procés de contractació.  
Diu que al concurs s’hi havien presentat dues empreses, Fomento de Construcciones 
y Contratas i Fomento de Benicasim, SA, i la mesa de contractació ha proposat 
l’adjudicació del servei de recollida de residus i neteja viària a l’empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas. El dictamen acorda la ratificació de la proposta de la 
mesa de contractació. 
 
Seguidament explica la diferència entre les dues ofertes presentades i recorda que la 
proposta d’adjudicació es basa en criteris tècnics.  
 
Diu que s’ha intentat que aquest fos un procés al més transparent possible i s’ha fet un 
esforç important per informar en tot moment als grups municipals i a les entitats que en 
el seu moment es van interessar per formar part de la mesa de contractació. 
 
Diu que el fet que Fomento hagi guanyat sobre Fobesa és perquè ha presentat una 
oferta més completa i amb millors serveis i més adaptada a les particularitats de 
Manresa, que ofereix més maquinària i prestacions i millor control sobre el servei, així 
com una millor oferta econòmica i financera. 
 
Amb la concessió resultant s’optimitza el servei respecte a l’actual, amb una millora en 
la coordinació dels equips, millor disposició de maquinària, més disponibilitat horària i 
millors rendiments de recollida de residus i neteja de contenidors. S’amplia el servei 
mecànic i es coordina millor, amb més escombradores, equips de recollida de residus, 
serveis d’aigua més eficients. També es fa una millora ambiental dels equips amb 
vehicles elèctrics, un híbrid, amb unes emissions molt més baixes i un millor control de 
la concessió gràcies als equips informàtics. 
 
Tan aviat com la concessió estigui atorgada es crearà la comissió ciutadana que ha de 
fer el seguiment d’aquest contracte i s’explicarà el servei que hi haurà en cada un dels 
punts de la ciutat. 
 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup municipal de PxC , demana si hi haurà algun 
tipus de control sobre Fomento pel que fa als vehicles de què disposa ja que alguns 
estaven bastant deteriorats. 
 
  
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP , manifesta que el seu grup es 
va abstenir quan es va votar l’aprovació del plec de clàusules i també s’abstindrà 
perquè de la concessió en queden excloses les àrees periurbanes, i també perquè si 
no s’augmenten els recursos difícilment hi haurà una millora real del servei, tant de la 
neteja com de la recollida d’escombraries. 
El GMCUP creu que si es pretén un millor servei amb els mateixos recursos, sense 
renunciar al marge de benefici, entén que l’únic àmbit on es pot aconseguir que tot 
quadri és en el del personal laboral. Creu que es pot fer una millor gestió de la plantilla, 
organitzant-la per optimitzar els resultats, però si es volen millores en el servei 
inevitablement passarà per empitjorar les condicions de treball i per obrir un cert 
període de conflictivitat. 
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El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, manifesta que des de la 
regidoria i per part de l’equip tècnic s’ha fet una tasca molt important en l’elaboració 
d’aquest plec de clàusules, en què hi han esmerçat molt temps, tot i el canvi de 
normativa que va suposar la seva reformulació, però considera que s’ha allargat 
massa temps quan era una de les prioritats d’aquesta legislatura i que gairebé 
s’adjudicarà en plena campanya electoral. Aquesta manera de funcionar per part d’una 
administració fa mal d’ulls. 
Entén que el plec de condicions tracta de millorar el servei de neteja de la ciutat i que 
és en aquesta línia que s’han fet les modificacions, entre elles la de respectar els llocs 
de treball del personal, independentment de qui sigui el concessionari. 
Lamenta que en el procés de contractació només s’hagin presentat dues proposicions i 
que precisament siguin de la mateixa empresa, cosa que encara fa més mal d’ulls, i no 
entén que el termini del contracte sigui de 10 anys i que l’Ajuntament podrà aprovar 
una pròrroga pel termini de deu anys més. 
Tot i valorar l’esforç per intentar obtenir la màxima rendibilització del servei el GMPPC 
no donarà suport i s’abstindrà. 
 
 
La senyora Imma Torra, del Grup municipal de CiU,  manifesta que s’està discutint 
l’aprovació de la concessió municipal més important de la ciutat, d’uns 6M€ anuals, 
amb una durada de deu anys, prorrogables per deu més, després d’un procés llarg i 
difícil perquè sembla ser que s’ha fet una oferta de mínims. Diu que aquest procés va 
començar amb una quantitat superior a la que finalment s’ha tancat, donada la situació 
de crisi general i també la crisi que viu l’Ajuntament, que ha costat molt ajustar les 
demandes i les necessitats de la ciutat a les possibilitats pressupostàries, amb un 
endarreriment de 18 mesos i que finalment la concessió es presenta a la seva 
aprovació a tres mesos d’unes eleccions i qui haurà de fer el seu desplegament potser 
no seran els mateixos actors. 
Aquesta és una de les concessions més importants de la ciutat i no és un procés més 
de tràmit sinó el de més envergadura, que arriba com a assumpte sobrevingut. 
Diu que analitzant les propostes presentades, que només han estat dues, tot i que s’ha 
dit que no és un bon moment per fer propostes per part de les empreses, creu que  
treure obres a concurs en aquests moments segurament hi ha més candidats dels que 
podria haver-hi temps enrere. Actualment hi ha moltes empreses que busquen la 
manera d’obtenir concessions. 
El GMCiU creu que es dóna la impressió que no s’ha sabut transmetre interès per 
aquesta concessió que és d’una gran envergadura per a la ciutat. 
Pel que fa a la proposta que té més prestacions i que dóna més maquinària, amb un 
millor manteniment i servei, i sorprenentment les condicions econòmiques les té millor, 
se’n podria fer la lectura que n’hi ha una que s’ha presentat sense voler guanyar la 
concessió, ja que l’altra ni presentava millores en la concessió, ni de tipus econòmic. 
 
El GMCiU reconeix la feina feta des de la regidoria i les propostes i aportacions fetes 
per part de totes les associacions i grups que han col.laborat en el procés, que també 
s’han recollit. També valora que l’empresa adjudicatària té la col.laboració d’un soci 
local i caldrà valorar aquest compromís proper. 
 
El GMCiU considera que donades les condicions tan forçades, creu que o es 
negociava amb una mica més d’il.lusió o energia, o potser es podia esperar a un inici 
de legislatura on qui negociés estigués en posició de més força que no s’està en una 
etapa final com aquesta, per tant el vot serà d’abstenció. 
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La senyora Alba Alsina, del Grup municipal d’ERC, lamenta el retard amb què s’ha 
portat a terme aquesta concessió, que es va produir en un moment de davallada 
d’ingressos municipals, però creu que l’equip de govern se n’ha sortit raonablement bé 
sabent els recursos de què disposava, i tampoc es podia esperar a la propera 
legislatura a fer un contracte perquè la ciutat no es mereixia una degradació del servei. 
Diu que cal tenir present que una concessió no és una negociació.  
 
Diu que espera que el senyor Javaloyes no l’hagi acusat, amb l’expressió “mal d’ulls”, 
de no haver estat transparent en el procés, perquè precisament ha fet un esforç 
personal important perquè s’hagi pogut fer tan bé com s’ha pogut fer i amb la màxima 
transparència possible. 
 
Pel que fa al canvi de la maquinària, al plec de clàusules ja està establert exactament 
com s’ha de fer. 
 
Pel que fa a la neteja de les àrees periurbanes, la manera més efectiva de fer-la no és 
a través de la concessió de la ciutat, i caldrà estudiar quina és. 
 
Quant al marge del servei, hi ha la possibilitat de millora o d’optimització amb la millora 
de la maquinària i també amb la millora d’estructuració de personal i d’estructuració de 
servei i això no té perquè comportar un conflicte laboral, ja que s’ha assegurat tots els 
llocs de treball i el salari de les persones que hi ha treballant. Sempre hi pot haver 
problemes però no necessàriament una nova concessió ha de portar més problemes. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, manifesta que l’expressió 
que ha fet servir en la seva intervenció anterior, “mal d’ulls”, no s’ha d’interpretar tal i 
com ho ha entès la regidora, ja que en cap moment se li havia passat pel cap aquesta 
possibilitat. Si el seu grup pensés el que ha entès la regidora, diria les coses pel seu 
nom i no utilitzaria aquesta expressió. Es referia a un aspecte purament formal. 
 
 
La senyora Imma Torra, del Grup municipal de CiU,  diu que no es tracta tampoc de 
qüestionar si hi ha hagut res que no fos transparent. El que s’ha volgut dir és que tot 
plegat ha semblat fet al límit de les possibilitats, treballant in extremis i al límit del 
temps i de les condicions, cosa que no ha afavorit que poguessin sortir altres ofertes. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 12 vots afirmatius (7 GMS, 3 
GMERC i 2 GMICV-EUiA), i 11 abstencions (7 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 
8. Donar compte de les resolucions dictades per l’alca lde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al  ple municipal.  
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Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Loc al núm. 1, 2, 3, 4 i 5 

que corresponen als dies 10, 17, 24 i 31 de gener i  7 de febrer de 2011, 
respectivament.  

 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de Govern Local en les seves sessions número 1, 2, 3, 4 i 5, corresponents als 
dies 10, 17, 24 i 31 de gener i 7 de febrer de 2011 respectivament, pel repartiment que 
de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
10. Donar compte de l’escrit del vicepresident prim er i Ministre de l’Interior, 

pel qual justifica recepció de l’acord del Ple de 1 7 de gener de 2011 sobre 
el desenvolupament de la Llei d’Estrangeria.  

 
El secretari dóna compte de l’escrit del vicepresident primer i Ministre de l’Interior, pel 
qual justifica recepció de l’acord del Ple de 17 de gener de 2011 sobre el 
desenvolupament de la Llei d’Estrangeria. 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
11.1 i 2   Preguntes del Grup Municipal de PxC, sob re les obres de restauració 

del Pont Nou.  
 
El secretari llegeix les preguntes del Grup municipal de PxC, de 16 de febrer de 2011, 
que es transcriuen a continuació: 
 
“1) Es coneix la data del començament de les obres de restauració del Pont Nou? 
 
2) Quant costarà la despesa de la restauració?” 
 
 
La senyora Àngels Mas, del Grup municipal Socialist a, explica que, si la pregunta 
es refereix a la reparació puntual de l’element malmès, la barana, la reparació 
començarà tan bon punt es disposi del pressupost. Si es refereix a una actuació més 
completa de restauració, explica que aquest any està previst fer el projecte, per fases, 
de tal manera que l’any vinent es pugui abordar una primera fase a través d’una 
subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis per un import d’uns 250.000 € que 
actualment està destinat a la fàbrica dels Panyos, però que es preveu reconduir cap al 
Pont Nou atès que la fàbrica del Panyos ja ha estat objecte d’una intervenció de 
teulada que n’ha aturat el seu procés de degradació. 
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11.3  Pregunta del Grup Municipal de la CUP, sobre la construcció de l’escola 
Valldaura al solar del carrer Mossèn Vall.  

 
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de la CUP, de 21 de febrer de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“ El proper curs serà el tercer en què l’escola Valldaura comença les classes en 
mòduls prefabricats. Cal recordar que l´Ajuntament va cedir el novembre del 2010 un 
solar del pla especial Mossèn Vall per a la construcció d’aquesta escola i que va signar 
un conveni de CORRESPONSABILITAT amb el departament d’educació, que té 
vigència fins al 2014 i que estava destinat a posar fil a l’agulla per a aquesta i altres 
actuacions en l’àmbit educatiu Manresa. S’estan  complint els terminis per tal que 
l’edifici definitiu sigui realitat dins del període de temps previst?” 
 
 
La senyora Sònia Díaz, del Grup municipal Socialist a, explica que l’Ajuntament ha 
complert els terminis previstos per a la cessió del solar a la Generalitat, i que la 
redacció del projecte s’ha de fer per part de la Generalitat. La  consellera d’Educació 
va anunciar la setmana passada una sèrie de retallades, entre elles que no es 
construirien més escoles noves. Per tant, davant d’aquesta afirmació, no pot contestar 
a aquesta pregunta. Diu que l’alcalde de la ciutat ha dit públicament que no està 
d’acord amb aquestes retallades i ha demanat hora a la consellera per tal de poder-li 
explicar i plantejar la preocupació de l’equip de govern referent a les escoles pendents 
i que, alhora, la Consellera li pugui explicar directament quina és la previsió. 
 
 
11.4  Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre e l cost i procedència dels 

arbres plantats a la nova plaça Montserrat.  
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de la CUP, de 21 de febrer de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Quant ha costat cada arbre plantat a la nova plaça Montserrat i quina és la seva 
procedència?” 
 
 
La senyora Àngels Mas, del Grup municipal Socialist a, explica que es tracta de 34 
arbres de l’espècie Acer Platanoide Columnar que han costat 212 euros per unitat. En 
aquests moments no pot contestar d’on procedeixen però ho esbrinarà. Atès que es 
tracta d’un arbre força comú creu que l’empresa l’ha comprat en un viver del nostre 
país.  
 
 
11.5 Preguntes del Grup Municipal de CiU sobre la m obilitat a Manresa.  

 
El secretari llegeix les preguntes del Grup municipal de CiU, de 22 de febrer de 2011, 
que es transcriuen a continuació: 
 

“Davant els importants problemes de mobilitat a la ciutat de Manresa, el grup municipal 
de CiU  pregunta: 
 



 67 

- Com és que la policia local està tenint una actuació passiva davant el 
compliment de l’ordenança de circulació alhora de posar multes?  

- Per què el Govern de la ciutat incompleix les ordenances?  
- Per què aprova les ordenances si després no les fa complir?  
- Per què fa previsions de pressupostos d’ingressos tant elevats en quan a la 

partida de multes?” 
 

 
El senyor José Luis Buenache, del Grup municipal So cialista , diu que la policia 
local fa moltes més tasques a part de sancionar, com són controls d’alcoholèmia, 
controls de circulació, i aquesta és una visió reduccionista que es té de la tasca de la 
policia local i que no és compartida per l’equip de govern. 
 
Pel que fa a la segona pregunta, diu que és incert que el govern de la ciutat incompleix 
les ordenances. 
 
Quant a la tercera pregunta, diu que conté un judici de valor que fa el GMCiU. L’equip 
de govern pensa que les ordenances regulen i s’han de fer complir i una de les eines 
per fer-les complir són les sancions. 
 
Pel que fa a la previsió d’ingressos, donat que com el seu propi nom indica es tracta 
de previsions, hi ha hagut anys que s’han complert i s’han superat i anys que no. 
 
 
11.6 Preguntes del Grup Municipal de CiU sobre unes  declaracions del regidor 

de Seguretat Ciutadana en relació a la supressió de  la Policia de districte.  

 
El secretari llegeix les preguntes del Grup municipal de CiU, de 22 de febrer de 2011, 
que es transcriuen a continuació: 
 
 
“El passat 27 de gener van sortir publicades unes declaracions del regidor de 
Seguretat Ciutadana, José Luís Buenache, en les que manifestava que se suprimia 
l’anomenada “policia de districte”.  En l’article el Regidor manifestava que degut al 
conflicte laboral amb la policia local, s’havia decidit suprimir aquesta figura.  
 
Un dia després, el 28 de gener es publicava una rectificació del propi regidor, on 
manifestava que la policia de districte continuava patrullant, però que el model 
organitzatiu que es pretenia no s’havia aconseguit.  
 
Davant d’aquesta situació, el grup municipal  de CiU pregunta: 
 

- Per què el regidor de Seguretat Ciutadana fa les declaracions del passat 27 
de gener en el sentit de dir que el projecte de la policia de districte s’aturava 
en sec? 

- Per què es dona a entendre que la problemàtica amb el cos de la policia 
local és el detonant d’aquesta decisió?  

- Què va motivar aquestes declaracions?  
- Quina és l’autoritat política del regidor de seguretat ciutadana envers el cos 

de la policia local?  
- Podem estar tranquils els ciutadans de Manresa en el sentit que existeix un 

comandament polític clar en matèria de seguretat ciudatana?  
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- Què significa l’afirmació “no tenia sentit mantenir una iniciativa que requeria 
una implicació personal dels policies locals”?  

- Vol dir que la policia de districte funciona només per la implicació personal 
dels policies locals?  

- No forma part de les actuals tasques d’aquest cos i, per tant, com qualsevol 
altre treballador fa la tasca que se li assigna?  

- Davant la següent afirmació feta pel regidor de Seguretat Ciutadana on 
“ressalta que l’ajuntament només pot demanar a la policia local que continuï 
fent la seva feina de sempre, que és la que marca la llei, però que no 
participi d’un projecte nou i diferent”,   

- Vol dir que no cal que hi hagi un regidor de seguretat ciutadana si només 
cal complir amb allò que marca la llei? 

- Per què el regidor rectifica al cap de 24 hores?  
- Què i qui  el va portar a rectificar?  
- Ha rebut alguna “estirada d’orelles” de l’alcalde o de la pròpia policia local?  
- Com s’està desenvolupant la policia de districte a hores d’ara?  
- Amb tanta confusió, ens pot explicar com s’acabarà de desenvolupar el 

projecte?.  
- I en tot cas, què significa que “el model organitzatiu de la policia de districte 

que es buscava no s’ha pogut desenvolupar com es pretenia”? 
- Què significa que a partir d’ara la velocitat i profunditat d’aquest 

desplegament serà diferent? En què ho serà?.“ 
 
 
El senyor José Luis Buenache, del Grup municipal So cialista , diu que la 
seqüència dels fets és la següent:  
 

- Des d’un diari local es truca al regidor per saber l’estat d’execució del projecte de 
policia de districte.  

- Es concerta una entrevista amb un periodista. En aquesta entrevista es parla 
abastament d’aquest tema i d’algun més. 

- L’endemà apareixen unes publicacions al diari. 
- El regidor, conscient que aquestes declaracions poden ser mal interpretades, 

immediatament fa una rectificació. La rectificació es publica en 24 hores. 
- Al dia següent d’haver-se publicat la rectificació, CiU emet un comunicat. 

 
Explica que va rectificar perquè va assumir que s’havia equivocat. 
 
Diu que de les 17 preguntes, n’hi ha una part que són valoracions subjectives i una 
altra que són preguntes objectives. Pel que fa a la part objectiva, explica que el 
projecte de la policia de districte continua a dia d’avui sent un projecte vigent d’aquest 
mandat. L’estat d’execució és que en tres dels quatre districtes hi ha la figura del 
policia de districte, i en el districte nord s’executarà el proper mes de març. Finalment 
diu que els ciutadans de Manresa poden estar tranquils en matèria de seguretat 
ciutadana, i que la demagògia i l’oportunisme polític de CiU en qüestions com la 
seguretat no ajuden. 
 
L’alcalde diu que el regidor de seguretat ciutadana té l’autoritat política i les 
competències delegades de l’alcalde i, fins al dia d’avui, continuen plenament vigents. 
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L’alcalde  dóna compte d’una declaració de la Junta de Portaveus en contra del 
tancament dels reemissors que impedirà la continuïtat de les emissions de TV3 al País 
Valencià, de 22 de febrer de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
 
“DECLARACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE L’AJUNTAMEN T DE 
MANRESA EN CONTRA DEL TANCAMENT DELS REEMISSORS QUE  IMPEDIRÀ 
LA CONTINUÏTAT DE LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALE NCIÀ 
 
Les emissions de TV3 s’han pogut veure, durant més de 20 anys, al País Valencià, 
gràcies a l’esforç i al treball de molts ciutadans a través d’Acció Cultural del País 
Valencià (ACPV). Aquestes emissions són un element cabdal per a la normalització 
del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el 
País Valencià. 
 
D’altra banda, el País Valencià compta amb una oferta diversa de televisions, tant en 
continguts com en llengües. Per això, sorprèn i indigna la decisió del govern valencià 
de censurar un canal i limitar, així, el dret dels ciutadans valencians a gaudir de la 
major quantitat possible d’opcions audiovisuals, en un marc de respecte i foment de la 
pluralitat informativa i de la llibertat d’expressió. 
 
En aquest moment, però, ACPV s’ha vist obligada a deixar de reemetre el senyal que 
permetia fer arribar les emissions de TV3 al País Valencià, després d’un llarg procés 
de setge per part del govern de la Generalitat Valenciana encapçalat pel Partit Popular 
i el seu president Francisco Camps. ACPV va prendre aquesta decisió el passat 17 de 
febrer de 2011 a causa de les renovades amenaces de noves multes per part del 
govern valencià que, a hores d’ara, podrien derivar en el constrenyiment i 
l’embargament de comptes corrents, ajudes i propietats com l’Octubre Centre de 
Cultura Contemporània. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Manresa ja es va expressar majoritàriament, en anteriors 
ocasions, a favor del manteniment de les emissions de TV3 al País Valencià, bo i 
rebutjant els impediments que li plantejava el Govern valencià. Concretament va 
aprovar mocions en aquest sentit el 18 de desembre de 1989, el 24 d’abril de 1990, el 
16 d’abril de 2007 i el 21 de gener de 2008. 
 
És per tots aquests motius que la Junta de Portaveus acorda: 
 
1. Manifestar el seu rebuig a les pressions exercides per part del Govern valencià 

sobre Acció Cultural del País Valencià. 
 
2. Expressar el seu convenciment que les emissions de TV3 al País Valencià són una 

mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat d’expressió, la pluralitat informativa i 
la promoció de la llengua catalana. 

 
3. Refermar el seu suport a l’arribada d’un acord entre els governs de Catalunya i el 

País Valencià perquè els respectius canals de ràdio i televisió autonòmiques arribin 
als dos territoris amb normalitat, bo i demanant al Govern de Catalunya que 
consideri una prioritat el tancament d’aquest acord el més aviat possible. 

 
4. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, al de la 

Generalitat Valenciana i a ACPV.” 
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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 
 
 
  
   


