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Dia: 19 d’abril de 2010 
Horari: de 20.10 a 23.10 
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa 
Caràcter: ordinari 
 
 
Assistents 
 
President 
Josep Camprubí Duocastella 
 
Tinents i tinentes d’alcalde 
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Regidors  i regidores 
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Imma Torra Bitlloch 
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Adam Majó Garriga 
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Secretari 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
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Ordre del dia 
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 3, que correspon a la sessió plenària 
del dia 15 de març de 2010. 

 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1860, de 2 de març de 2010, 

sobre contractació d’una persona en règim laboral per tal del realitzar tasques 
de professora superior del Conservatori. 

 
 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA  
 
3.1  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga de la cessió d’ús d’un local 

situat a la plaça del Cal Gravat núm. 2, a favor de l’Associació de Veïns de Cal 
Gravat – Bufalvent. 

 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la cessió d’ús d’un 

local situat al carrer Verge de l’Alba, núm. 5, a favor de l’Associació de Veïns 
Vic-Remei. 

 
3.3  Dictamen sobre aprovació, si escau, dels Estatuts de la Fundació privada Cova 

Sant Ignasi – Manresa, Fundació privada i acceptació de la integració d’aquest 
Ajuntament en el Patronat de la Fundació. 

 
3.4 Dictamen sobre acceptació, si escau, de la subvenció de 810.000€  per a 

l’operació “Edifici 1 de l’Espai Motor del Parc Central  - Parc Tecnològic  de la 
Catalunya Central”, presentada en el programa FEDER, Eix 1, i de la subvenció 
de 405.000€  atorgada per la  Diputació de Barcelona per al finançament de 
l’operació esmentada. 

 
3.5 Dictamen sobre autorització, si escau, al Consorci per a la Gestió del 

Condomini del Palau Firal de Manresa per realitzar la contractació del projecte, 
direcció i execució de diverses obres de remodelació de la planta primera del 
Palau Firal i per concertar una operació d’endeutament per import màxim de 
550.000€ . 

 
3.6 Dictamen sobre aprovació, si escau, del conveni de col.laboració entre 

l’Ajuntament de  Manresa i el Consorci Parc Central  per al finançament de 
l’actuació “Edifici 1 de l’Espai Motor del Parc Central – Parc Tecnològic de la 
Catalunya Central”. 
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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. 7/2010 dins del Pressupost municipal vigent. 
 
4.1.2 Dictamen sobre resolució del recurs presentat en relació a la quota assignada 

per les contribucions especials derivades de l’execució del Projecte 
d’urbanització del Passatge Sinera. 

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

l’ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per a la intervenció, llicència 
ambiental, llicència d’activitats i altres actes de naturalesa ambiental. 

 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ  
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Reglament de Codi Ètic de 

l’Ajuntament de Manresa. 
 
4.2.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Reglament de l’Arxiu Municipal 

de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
4.3 REGIDORIA DELEGADA DE COMERÇ  
 
4.3.1 Dictamen sobre incoació, si escau, d’expedient administratiu de delimitació de 

la trama urbana consolidada, als efectes previstos al Decret llei 1/2009, de 22 
de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 
 

 
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 – Mel Cirera, amb la separata  “Adequació a la Llei 26/2009, de 23 
de desembre”. 

 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del 

Pla General – Plaça Mallorca,  amb la separata  “Adequació a la Llei 26/2009, 
de 23 de desembre”. 

 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA D’HABITATGE I REHABILITACIÓ  
 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del conveni de col.laboració i encàrrec de 

gestió entre ADIGSA, l’Ajuntament de Manresa i FORUM per a la gestió del 
programa de mediació per al lloguer social en el municipi de Manresa. 

 



4 

5.2.2 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia (art. 82.3 del ROF): 
Proposta sobre aprovació, si escau, de la minuta de conveni de col.laboració 
entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, relatiu a l’Oficina d’Habitatge de 
Manresa. 

 
 
6. AREA DE SERVEIS A LES PERSONES  

 
6.1  REGIDORIA DELEGADA D’EDUCACIÓ  

 
6.1.1 Dictamen sobre acceptació, si escau, de la subvenció concedida pel 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment de 
l’Escola Municipal de Música, curs 2009-2010. 

 
 

7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de crear una comissió de 

seguiment dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i de neteja viària 
de la ciutat de Manresa. 

 
7.2 Proposició del Grup Municipal del PPC per a la col·laboració i coordinació amb 

l’Administració General de l’Estat en l’àmbit de la Immigració. 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal del PPC en contra de la pujada de l’IVA. 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal de PxC en relació al personal de les empreses 

que tenen contractes d’obres municipals amb l’Ajuntament de Manresa. 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal de CIU per a la creació d’un títol del sistema 

tarifari integrat de transport per a l’acompanyant de persones amb un grau de 
minusvalidesa igual o superior al 65 %. 

 
7.6 Proposició del Grup Municipal de CiU sobre la decisió del Servei d’Ocupació de 

Catalunya d’eliminar les Escoles Tallers, les Cases d’Oficis i els Tallers 
d’Ocupació. 

 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
8.1 Dictamen sobre aprovació de la minuta de Conveni de col.laboració entre el 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Manresa, relatiu a l’Oficina d’Habitatge de Manresa. 

 
8.2 Proposta per a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 

8/2010 dins el Pressupost Municipal. 
 
8.3 Proposta per a l’aprovació de l’establiment de la tarifa del preu públic per a la 

venda del Llibre Manel Fontdevila. Retrat del cronista. 
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8.4 Proposta per a l’aprovació de la imposició de Contribucions especials per les 
obres del Projecte d’urbanització del passatge Burés 

 
8.5 Proposta per a l’aprovació provisional de l’establiment de la tarifa per la 

utilització privativa dels columbaris de la secció Sant Ferran B del Cementiri 
municipal. 

 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es 
 delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm.  9, 10, 11 i  12, 

que corresponen als dies 8, 15, 22 i 29 de març de 2010, respectivament. 
 

11. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats 
pel Ple de l’Ajuntament. 

 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència 
necessari per iniciar la sessió i es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 3, que correspon a la sessió 
plenària del dia 15 de març de 2010.  

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió ordinària núm. 3, del dia 15 de març de 2010, que s’ha entregat als regidors i 
regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna 
observació a formular respecte al seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta, per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  1860, de 2 de març de 

2010, sobre contractació d’una persona en règim lab oral per tal del 
realitzar tasques de professora superior del Conser vatori . 
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El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat a temps parcial i 
pel procediment de màxima urgència, a la senyora XXX (DNI XXX), per tal de realitzar 
tasques de professora superior del Conservatori, pel període comprès entre el dia 3 de 
març de 2010 i fins que es reincorpori al servei la titular de la plaça senyora XXX, amb 
una jornada de 14’59 hores setmanals,  de les quals 7’5 hores seran lectives, 2’5 hores 
d’activitats amb horari fix en el centre i 4’59 hores d’activitats relacionades amb la 
docència que no s’han de fer necessàriament en el centre i per les retribucions 
següents:  
 
Sou mensual....................................................................................   989,55  EUR  
Paga extraordinària d’estiu ................................................................989,55  EUR  
Paga extraordinària de Nadal ............................................................989,55  EUR  
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que corresponguin. 
 
2.-  Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora XXX al lloc de treball de professor/a 
superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057-A1, amb un percentatge de 
dedicació del 41’69%, de la vigent Relació de llocs de treball del personal al servei 
d’aquest ajuntament. 

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

 
 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA  
 
L’alcalde proposa el debat i votació conjunta dels dictàmens corresponents als punts 
3.1 i 3.2 de l’ordre del dia. 
 
3.1  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròr roga de la cessió d’ús d’un 

local situat a la plaça del Cal Gravat núm. 2, a fa vor de l’Associació de 
Veïns de Cal Gravat – Bufalvent.  

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 19 de març de 2010,  que es transcriu 
a continuació: 
 
“Antecedents 
 

I. En data 12 de maig de 1998 es va aprovar la cessió d’ús d’un local situat a la 
plaça de Cal Gravat número 2 de Manresa, a favor de l’Associació de Veïns de 
Cal Gravat – Bufalvent.  

 
II. Mitjançant dictamen aprovat pel Ple de la Corporació, en data 19 de maig de 

2008, es va prorrogar la cessió d’ús del local en qüestió, per un període de dos 
anys, que finalitzen el proper 12 de maig de 2010. 
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III. La Coordinadora del Programa de Participació Ciutadana ha emès un informe, 
en data 13 de gener de 2010, en què proposa prorrogar l’esmentada cessió per 
un nou període de dos anys, de conformitat amb el punt primer del pacte segon 
del conveni de cessió d’ús aprovat. 

 
IV. En data 20 de gener d’enguany es va trametre a l’Associació de Veïns de Cal 

Gravat – Bufalvent un proveïment per tal que, en el termini de 10 dies, 
manifestés el seu interès en la pròrroga de la cessió. 

 
V. En data 29 de gener de 2010, el senyor XXX, en representació de l’Associació 

de Veïns de Cal Gravat – Bufalvent va presentar un escrit, amb referència 
registre d’entrada número 6.402, mitjançant el qual manifesta la seva 
conformitat amb la pròrroga esmentada. 

 
VI. El cap de Secció de Suport Central de les Àrees d’Economia, Governació i 

Serveis del Territori  ha emès un informe al respecte en data 17 de març de 
2010. 

 
Consideracions jurídiques 
 
1a. Termini de la cessió d'ús. El punt primer del pacte segon del conveni de cessió 
d’ús diu, literalment, que: 
 
  /... 1.- La cessió d’ús tindrà una durada de deu anys, comptats des de l’endemà de 

la signatura d’aquest conveni. 
 
  La cessió podrà ser denunciada per qualsevol de les parts, prèvia comunicació 

amb una antelació mínima de tres mesos. 
 
  Un cop exhaurit el termini establert, les parts podran convenir de mutu acord i de 

forma expressa la pròrroga de la cessió per períodes de dos anys, prèvia 
comunicació amb una antelació mínima de tres mesos./... 

 
2a. Òrgan competent.  L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de la 
Corporació, atès el previst als articles 221.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 73 del Reglament 
de patrimoni dels ens locals, sense necessitat de concurrència d’una majoria de vots 
qualificada, ja que l'acord no entra dins el supòsit a què fa referència l’article 114.3 lletra 
n) del Text refós esmentat. 
 
Per tot això, com a alcalde president, proposo al Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
Prorrogar la cessió d’ús d’un local situat a la plaça de Cal Gravat número 2, a favor de 
l’Associació de Veïns de Cal Gravat – Bufalvent, per un període de dos anys, els quals 
finalitzaran el dia 12 de maig de 2012.” 
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3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modif icació de la cessió d’ús 
d’un local situat al carrer Verge de l’Alba, núm. 5 , a favor de l’Associació 
de Veïns Vic-Remei.  

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 29 de març de 2010,  que es transcriu 
a continuació: 
 
“Antecedents 
 

I. En data 10 de juliol de 2002 es va aprovar la cessió d’ús d’un local en 
planta baixa de 105 m2, situat al carrer de la Verge de l’Alba número 5 (que 
forma part de l’immoble anomenat Casa Caritat), a favor de l’ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS VIC – REMEI, per un període de 10 anys, comprès entre el 10 
de juliol de 2002 i el 9 de juliol de 2012. 

 
II. El cap de servei de Drets de Ciutadania ha sol·licitat la incorporació d’una 

modificació al conveni regulador d’aquesta cessió d’ús, en el sentit 
d’ampliar la superfície útil total del local cedit. 

 
III. L’arquitecte tècnic de Gestió Patrimonial ha emès un informe tècnic al 

respecte, fixant la superfície útil total del local en 245,13 m2, tal com es 
delimita en el plànol adjunt. 

 
IV. Mitjançant proveïment de l’alcalde  president  amb  referència  registre 

d’entrada  número  96.442/31.10.08,  s’ha  donat audiència a l'AV Vic – 
Remei, per tal que manifestés la seva conformitat o disconformitat amb la 
modificació de la superfície del local objecte de cessió, que s’amplia fins a 
245,13 m2. 

 
V. El senyor XXX, en la seva condició de representant de l’entitat en qüestió, 

ha presentat un escrit amb referència registre d’entrada número 
43.569/21.11.08, pel qual manifesta la seva conformitat amb l’ampliació 
proposada. 

 
VI. En data 29 de març de 2010, el cap de Secció de Suport Central de les 

Àrees d’Economia, Governació i Serveis del Territori ha emès informe 
favorable al respecte. 

 
Consideracions jurídiques 
 
1a. Audiència a la interessada en l’expedient de mo dificació. De conformitat  amb 
l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, s'ha donat audiència a 
l’entitat interessada, mitjançant proveïment amb referència registre de sortida 
96.442/31.10.08. 
 
2a. Òrgan competent.  L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de la 
Corporació, atès el previst als articles 221.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 73 del Reglament 
de patrimoni dels ens locals, sense necessitat de concurrència d’una majoria de vots 
qualificada, ja que l'acord no entra dins el supòsit a què fa referència l’article 114.3 lletra 
n) del Text refós esmentat. 
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Per tot això, com a alcalde president, proposo al Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
Modificar la cessió d’ús d’un local en planta baixa, situat al carrer de la Verge de l’Alba 
número 5 (que forma part de l’immoble anomenat Casa Caritat), a favor de l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VIC – REMEI, així com el seu Conveni regulador signat en 
data 10 de juliol de 2002, en el sentit d’ampliar la superfície útil total del local cedit fins 
a 245,13 m2, tal com es grafia en el plànol adjunt.” 
 
 
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l’alcalde sotmet els dictàmens 
3.1 i 3.2  a votació, i el Ple els aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per 
tant, esdevenen acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.3  Dictamen sobre aprovació, si escau, dels Estat uts de la Fundació privada 

Cova Sant Ignasi – Manresa, Fundació privada i acce ptació de la 
integració d’aquest Ajuntament en el Patronat de la  Fundació . 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 23 de març de 2010,  que es transcriu 
a continuació: 
 
“La Companyia de Jesús ha vingut desenvolupant a llarg de la seva història a la ciutat 
una tasca difusora de les espiritualitats ignasianes i de tota l'obra intel·lectual, social, 
pedagògica que neixen d'ella. La culminació de l'experiència fundant de Sant Ignasi a 
Manresa es concreta en la Cova, o espai de la balma on el sant es retirava a pregar. 
En aquest indret la companyia ha anat edificant i renovant els espais del Santuari i de 
la casa d'espiritualitat i d'exercicis, erigint-se com un  lloc simbòlic i emblemàtic 
d'afluència de persones que hi peregrinen de les més diverses procedències (32.000 
l'any 2009). 
 
En aquest sentit la institució esmentada palesa la iniciativa de constituir una Fundació 
privada a l'empar de la Llei 4/2008 de 24 d' abril del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya relatiu a les persones jurídiques amb la finalitat bàsica de promoure 
l'adequació i conservació dels edificis històrics del Santuari i de la Casa d'espiritualitat  
i donar suport a les activitats promogudes pel Santuari en tot el que fa al creixement 
personal en les dimensions religioses i d'interioritat en l'escola de Sant Ignasi i en 
relació a les recerques actuals de nous camins d'espiritualitat. 
 
Ha manifestat també a l'Ajuntament la seva voluntat que l'alcalde de la ciutat s'integri 
en el patronat de la Fundació com a patró en funció del càrrec.  
 
La ciutat de Manresa  ha mantingut al llarg de temps una estreta relació de cooperació 
amb la institució ignasiana  en un diàleg permanent i fructífer que ha possibilitat portar 
el nom de  Manresa arreu del món, vinculat a la difusió de la figura i del  missatge 
ignasià. 
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La  Llei 4/2008 de 24 d'abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les 
persones jurídiques modificada per la Llei 16/2008 de 23 de desembre de mesures 
fiscals i financeres, és la norma jurídica que emmarca el procés de constitució d’una 
fundació privada, atès que aquest és l’instrument en què l'Ajuntament  com a futur 
membre del patronat (en companyia entre altres de la Companyia de Jesús, Cambra 
de Comerç de Manresa) coincideix a definir com l’encaix legal que permet optimitzar al 
màxim l’acompliment de les finalitats fundacionals, justificant així la necessitat i la 
idoneïtat de la seva integració. 
 
Les fundacions privades són entitats sense afany de lucre, constituïdes per la 
manifestació de la voluntat de les persones físiques o jurídiques que en són les 
fundadores, mitjançant l’afecció d’uns béns o d’uns drets de realització a finalitats 
d’interès general. Poden constituir-les les persones físiques i les persones jurídiques 
públiques o privades. 
   
Entre les activitats d’interès general s’hi enquadren les de tipus cultural, que lliguen 
plenament amb els objectius i finalitats de la fundació que es pretén crear, com és la 
difusió, potenciació i afavoriment del patrimoni monumental. 
 
L’article 28 de la Llei 7/85 reguladora de les Bases de règim local atribueix als 
municipis, a través d’una clàusula general, la possibilitat de realitzar activitats 
complementàries a les pròpies d’altres administracions; en els mateixos termes,  l’ 
article 71.1 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya definint de forma específica  entre d’altres, les 
relatives a la cultura.  
 
A l’ article 25.1 de la mateixa Llei 7/85 s’entén que els municipis puguin promoure tota 
mena d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la 
comunitat veïnal. També l’article 25.2 dins del llistat de matèries sobre les que s’indica 
que el municipi ha d’exercir competències, hi trobem dins del seu apartat m. les 
activitats culturals.  
 
L’ article 66.3.n del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’ abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Municipal i règim local de Catalunya estableix que el municipi tingui 
competències pròpies en matèria d’activitats culturals. 
 
Als municipis, els acords relatius a la participació en òrgans supramunicipals  
correspon al Ple corporatiu, segons s’estableix en els articles 22.2.b de la Llei 7/85 de 
2 d’ abril, reguladora de les Bases de règim local, 52.2.b del Decret legislatiu 2/2003 
de la llei municipal i règim local de Catalunya, i 132 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia presidència sotmet a la consideració del Ple corporatiu 
l’adopció dels acords següents: 

 
PRIMER. Aprovar el projecte d’Estatuts de la Fundació privada    COVA DE 

SANT IGNASI-MANRESA FUNDACIÓ PRIVADA, d’acord amb el 
text que s’adjunta annex al present dictamen. 

 
SEGON. Acceptar la integració d'aquest Ajuntament en el Patronat de la 

Fundació  COVA DE SANT IGNASI-MANRESA FUNDACIÓ 
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PRIVADA, d’acord amb la previsió continguda al projecte 
d'Estatuts aprovat i designar per a l'exercici del càrrec de patró  
l'alcalde, Sr.  Josep Camprubí i Duocastella. “ 

 
 
PROJECTE D’ESTATUTS Manresa  
 
“COVA SANT IGNASI – MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA” 
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i , per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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L’alcalde proposa el debat i votació conjunta dels dictàmens corresponents als punts 
3.4 i 3.6 de l’ordre del dia, referents al mateix àmbit. 
 
 
3.4 Dictamen sobre acceptació, si escau, de la subv enció de 810.000€  per a 

l’operació “Edifici 1 de l’Espai Motor del Parc Cen tral  - Parc Tecnològic 
de la Catalunya Central”, presentada en el programa  FEDER, Eix 1, i de la 
subvenció de 405.000€  atorgada per la  Diputació d e Barcelona per al 
finançament de l’operació esmentada.  

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 9 d’abril de 2010,  que es transcriu a 
continuació: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Manresa  promou, juntament amb altres institucions 
públiques i privades, el projecte del Parc Central-Parc Tecnològic de la Catalunya 
Central. 
 
Atès que, mitjançant Resolució de Presidència de data  26 de juny de 2009, és va 
acordar presentar el projecte Edifici 1 de l’Espai Motor del Parc Central-Parc 
Tecnològic de las Catalunya Central, a la convocatòria del FEDER, Eix 1, període  
2007-2011,  aprovada en virtut de l’Ordre  GAP/131/2009, de 23 de març, del 
Conseller  de Governació i Administracions Públiques, amb un pressupost total de 
2.900.000,00 €. 
 
Atès que  mitjançant  Resolució GAP/104/2010, de 15 de gener, del Director General 
d’Administració Local,  es va incorporar el projecte presentat a la llista d’operacions 
seleccionades amb assignació de cofinançament en el marc de l’Eix 1 del FEDER, 
període 2007-2011, amb una despesa subvencionable total de 1.620.000,00 €, i un 
cofinançament del FEDER de 810.000,00 € (50% de la despesa subvencionable). 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Resolució de data 15 
de març de 2010, va aprovar l’atorgament d’una subvenció de 405.000,00 €, 
equivalent al 25% de la despesa subvencionable,  pel cofinançament del projecte  
Edifici 1 de l’Espai Motor del Parc Central-Parc Tecnològic de la Catalunya Central, 
seleccionat  en el marc de l’Eix 1 del FEDER. 
 
Atès que l’acceptació de les dues subvencions concedides comporta l’obligació de 
l’Ajuntament d’assumir el cofinançament  de 405.000,00 € equivalent al 25% de la 
despesa subvencionable total de l’actuació, més l’IVA suportat de l’operació, estimat 
en 291.600,00 € aplicant el tipus del 18% vigent a partir de l’u de juliol del 2010. 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 6 de l’Ordre GAP/131/2009, de 23 de març, les 
operacions objecte de cofinançament en el marc de l’Eix 1 del FEDER han d’estar 
executades i pagades el 31 de desembre de 2011. 
 
Atès que l’aportació a realitzar per l’Ajuntament de Manresa  pel cofinançament de 
l’actuació  reuneixen  les condicions per a poder autoritzar la modalitat de despesa 
plurianual, previstes a l’article  174.2 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i articles 79 i 80 del 
reial decret 500/1900, de 20 d’abril. 
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Atès que de conformitat amb l’article 174.5 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i l’article 84.1 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la Corporació Municipal pot 
acordar l’ampliació dels percentatges de distribució plurianual que s’estableixen a 
l’apartat 3 de l’article 174 del reial decret 2/2004, de 5 de març, esmentat. 
 
Vist l’informe de gestió emès pel Cap de Servei de desenvolupament en data 8 d’abril 
de 2010. 
 
Com a Alcalde-President proposo al Ple de la Corporació Municipal  l’aprovació dels 
següents  
 
 
A  C  O  R  D  S : 
 
 
Primer.-   Acceptar la subvenció de 810.000,00 €, per a l’operació “Edifici 1 de l’Espai 
Motor del Parc Central – Parc Tecnològic de la Catalunya Central “ ,presentat en el 
programa FEDER, Eix 1, tram local , amb una despesa  elegible total  de 1.620.000,00 
€. 
 
Segon.-  Acceptar la subvenció de 405.000,00 €, atorgada per la Diputació de 
Barcelona,  amb destí al finançament de l’operació especificada a l’apartat anterior. 
 
Tercer.-  Assumir el compromís de cofinançar el 25% de la despesa elegible total de 
l’actuació, per un import de 405.000,00 €. 
 
Quart.- Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a l’execució de l’actuació 
esmentada a l’apartat primer, per un import total de 1.911.600,00 €, resultant d’aplicar 
sobre la despesa elegible subvencionable el tipus d’IVA del 18 %,  d’acord amb la 
següent distribució de la despesa i finançament plurianuals   : 
 
 
CONCEPTE ANUALITAT 2010  ANUALITAT 2011  TOTAL 
Despeses 194.288,37 € 1.717.311,63 € 1.911.600,00 € 
    
Finançament :    
Subvenció FEDER 82.325,58 € 727.674,42 € 810.000,00 € 
Subvenció 
Diputació 

41.162,79 € 363.837,21 € 405.000,00 € 

Crèdit entitats 
financeres 

70.800,00 € 625.800,00 € 696.600,00 € 

TOTALS 194.288,37 1.717.311,63 € 1.911.600,00 € 
 
 
3.6 Dictamen sobre aprovació, si escau, del conveni  de col.laboració entre 

l’Ajuntament de  Manresa i el Consorci Parc Central   per al finançament 
de l’actuació “Edifici 1 de l’Espai Motor del Parc Central – Parc 
Tecnològic de la Catalunya Central”.  

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 9 d’abril de 2010,  que es transcriu a 
continuació: 
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“Atès que l’Ajuntament de Manresa  promou, juntament amb altres institucions 
públiques i privades, el projecte del Parc Central-Parc Tecnològic de la Catalunya 
Central. 
 
Atès que, mitjançant Resolució de Presidència de data  26 de juny de 2009, és va 
acordar presentar el projecte Edifici 1 de l’Espai Motor del Parc Central-Parc 
Tecnològic de las Catalunya Central, a la convocatòria del FEDER, Eix 1, període  
2007-2011,  aprovada en virtut de l’Ordre  GAP/131/2009, de 23 de març, del 
Conseller  de Governació i Administracions Públiques, amb un pressupost total de 
2.900.000,00 €. 
 
Atès que  mitjançant  Resolució GAP/104/2010, de 15 de gener, del Director General 
d’Administració Local,  es va incorporar el projecte presentat a la llista d’operacions 
seleccionades amb assignació de cofinançament en el marc de l’Eix 1 del FEDER, 
període 2007-2011, amb una despesa subvencionable total de 1.620.000,00 €, i un 
cofinançament del FEDER de 810.000,00 € (50% de la despesa subvencionable). 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Resolució de data 15 
de març de 2010, va aprovar l’atorgament d’una subvenció de 405.000,00 €, 
equivalent al 25% de la despesa subvencionable,  pel cofinançament del projecte  
Edifici 1 de l’Espai Motor del Parc Central-Parc Tecnològic de la Catalunya Central, 
seleccionat  en el marc de l’Eix 1 del FEDER. 
 
Atès que l’acceptació de les dues subvencions concedides comporta l’obligació de 
l’Ajuntament d’assumir el cofinançament  de 405.000,00 € equivalent al 25% de la 
despesa subvencionable total de l’actuació, més l’IVA suportat de l’operació, estimat 
en 291.600,00 € aplicant el tipus del 18% vigent a partir de l’u de juliol del 2010. 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 6 de l’Ordre GAP/131/2009, de 23 de març, les 
operacions objecte de cofinançament en el marc de l’Eix 1 del FEDER han d’estar 
executades i pagades el 31 de desembre de 2011. 
 
Atès que el Consorci “Parc Central“ és una entitat  pública de caràcter associatiu , 
constituïda per l’Ajuntament de Manresa i l’associació privada “Parc Central “, 
constituïda en virtut d’acord  del ple municipal celebrat en data 5 de maig de 2009 i 
inscrita  en el Registre d’ens locals de Catalunya, mitjançant  Resolució del director 
general d’Administració local de data 24 d’agost del 2009. D’acord  amb els estatuts 
del Consorci, la seva finalitat és l’impuls, definició dels continguts, gestió i explotació 
del Parc Central. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa i  el Consorci del Parc Central desitgen formalitzar 
un conveni que reguli  diferents compromisos  de finançament del projecte Edifici 1 de 
l’Espai Motor del Parc Central. 
 
Atès que les aportacions que es preveuen realitzar per part de l’Ajuntament de 
Manresa  pel cofinançament de l’actuació  en aplicació del conveni a subscriure, 
reuneixen  les condicions per a poder autoritzar la modalitat de despesa plurianual, 
previstes a l’article  174.2 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i articles 79 i 80 del reial decret 
500/1900, de 20 d’abril. 
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Atès que de conformitat amb l’article 174.5 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i l’article 84.1 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la Corporació Municipal pot 
acordar l’ampliació dels percentatges de distribució plurianual que s’estableixen a 
l’apartat 3 de l’article 174 del reial decret 2/2004, de 5 de març, esmentat. 
 
Vist l’informe de gestió emès pel Cap de Servei de desenvolupament en data 8 d’abril 
de 2010. 
 
Com a Alcalde-President proposo al Ple de la Corporació Municipal  l’aprovació dels 
següents  
 
 
A  C  O  R  D  S : 
 
 
Primer.-   Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el 
Consorci  Parc Central, per al finançament de l’actuació  Edifici 1 de l’Espai Motor del 
Parc Central -  Parc Tecnològic de la Catalunya Central, seleccionat  en el marc de 
l’Eix 1 del FEDER. 
 
Segon.-  Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a la realització de les 
aportacions previstes al Conveni objecte d’aprovació, per un import total de 
548.000,00€ , d’acord amb la següent distribució de la despesa i finançament 
plurianuals   : 
 
 
Exercici Anualitat (€) % s/total Despesa 
2012 120.000,00 21,90 % 
2013 115.000,00 20,99 % 
2014 110.000,00 20,07 % 
2015 105.000,00 19,16 % 
2016 98.000,00 17,88 % 
TOTAL 548.000,00 100,00 % 
 
 
CONVENI ENTRE EL CONSORCI DEL PARC CENTRAL I L’AJUN TAMENT DE PER  
AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ  DEL PROJECTE DE L’EDIFIC I 1 DE L’ESPAI 
MOTOR DEL PARC CENTRAL – PARC TECNOLÒGIC DE LA CATA LUNYA 
CENTRAL   
 
 A la ciutat de Manresa, a                             .  
 
R E U N  I T S: 
 
L’Il.lm Sr. Josep Camprubí i Duocastella, Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Manresa, expressament facultat per atorgar el present acte en virtut de l’acord del ple 
de la Corporació Municipal celebrat el dia    d’abril  de 2010. 
 
 I  el Sr.                                         , en representació del Consorci Parc Central, amb 
domicili social a la Plaça Major, núm.1, de Manresa, i NIF P0800231C,  expressament 
facultat per atorgar el present acte en virtut de l’acord del Ple del Consorci celebrat el 
dia      d’abril de 2010. 
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Intervé el Sr. José Luis Gonzalez Leal, en la seva qualitat de Secretari general de 
l’Ajuntament de Manresa i del Consorci Parc Central. 
 
E X P O S E N: 
 
Primer.-  LAjuntament de Manresa  promou, juntament amb altres institucions 
públiques i privades, el projecte del Parc Central-Parc Tecnològic de la Catalunya 
Central. 
 
Segon.-  El Consorci “ Parc Central “ és una entitat  pública de caràcter associatiu , 
constituïda per l’Ajuntament de Manresa i l’associació privada “Parc Central “, 
constituïda en virtut d’acord  del ple municipal celebrat en data 5 de maig de 2009 i 
inscrita  en el Registre d’ens locals de Catalunya, mitjançant  Resolució del director 
general d’Administració local de data 24 d’agost del 2009. D’acord  amb els estatuts 
del Consorci, la seva finalitat és l’impuls, definició dels continguts, gestió i explotació 
del Parc Central. 
 
Tercer.-  Mitjançant Resolució de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Maresa de 
data  26 de juny de 2009, és va acordar presentar el projecte Edifici 1 de l’Espai Motor 
del Parc Central-Parc Tecnològic de las Catalunya Central, a la convocatòria del 
FEDER, Eix 1, període  2007-2011,  aprovada en virtut de l’Ordre  GAP/131/2009, de 
23 de març, del Conseller  de Governació i Administracions Públiques, amb un 
pressupost total de 2.900.000,00 €. 
 
Quart .- Mitjançant  Resolució GAP/104/2010, de 15 de gener, del Director General 
d’Administració Local,  es va incorporar el projecte presentat a la llista d’operacions 
seleccionades amb assignació de cofinançament en el marc de l’Eix 1 del FEDER, 
període 2007-2011, amb una despesa subvencionable total de 1.620.000,00 €, i un 
cofinançament del FEDER de 810.000,00 € (50% de la despesa subvencionable). 
 
Cinquè.- La Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Resolució de data 
15 de març de 2010, va aprovar l’atorgament d’una subvenció de 405.000,00 €, 
equivalent al 25% de la despesa subvencionable,  pel cofinançament del projecte  
Edifici 1 de l’Espai Motor del Parc Central-Parc Tecnològic de la Catalunya Central, 
seleccionat  en el marc de l’Eix 1 del FEDER. 
 
Sisè.- L’acceptació de les dues subvencions concedides comporta l’obligació de 
l’Ajuntament de Manresa d’assumir el cofinançament  de 405.000,00 € equivalent al 
25% de la despesa subvencionable total de l’actuació, més l’IVA suportat de l’operació, 
estimat en 291.600,00 € aplicant el tipus del 18% vigent a partir de l’u de juliol del 
2010. 
 
Setè.- L’Ajuntament de Manresa i  el Consorci del Parc Central desitgen formalitzar un 
conveni que reguli  diferents compromisos d’ambdós ens per a l’execució i el   
finançament del projecte Edifici 1 de l’Espai Motor del Parc Central . 
 
És per això que de comú acord s’estableix aquest Conveni d’acord amb les següents  
 
                                            C L À U S U L E S 
 
Primera.-  Objecte 
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L’objecte del present Conveni és la regulació de les condicions  per a la gestió, 
execució i finançament del projecte “ Edifici 1 de l’Espai Motor del Parc Central – Parc 
Tecnològic  de la Catalunya Central . 
L’Ajuntament de Manresa, en la seva condició d’ens beneficiari i executor de l’actuació 
davant del FEDER, serà responsable de la contractació de la redacció del projecte 
executiu de l’actuació . 
 
Segona-  Finançament de l’actuació  
 
El pressupost total de la inversió a realitzar serà de  1.911.600,00 €, equivalent al la 
despesa total subvencionable, més  l’IVA resultant d’aplicar el tipus del 18% vigent a 
partir de l’u de juliol de 2010.  
El seu finançament es realitzarà en part amb l’aplicació de les subvencions  següents : 
 
 Subvenció del FEDER, Eix 1, període 2007-2011, d’import 810.000,00 €. 
 Subvenció de la Diputació de Barcelona, d’import 405.000,00 € 
 
La part del finançament no cobert per les subvencions del FEDER i la Diputació de 
Barcelona, per un import total de  696.600,00 €, és realitzarà  per l’Ajuntament de 
Manresa i el Consorci Parc Central, de la forma que s’estableix a les clàusules tercera 
i quarta del present conveni  . 
 
Tercera.- Obligacions del Consorci  Parc Central 
 
El Consorci Parc Central assumeix les següents obligacions per al finançament de 
l’actuació : 
 
a) Fer  durant l’exercici 2011 una aportació a l’Ajuntament de Manresa de 500.000,00 

€ .  
 
b) Consignar al pressupostos de l’ens els crèdits pressupostaris necessaris per al 

compliment d’aquesta obligació. 
 
c) Afectar les aportacions anuals a realitzar per l’Ajuntament de Manresa, establertes 

a la clàusula quarta, b),  al pagament dels terminis amortitzatius periòdics de 
l’operació de préstec que el Consorci  subscrigui amb Caixa de Manresa per al 
finançament de l’aportació prevista a l’apartat a) precedent.  

 
Quarta.- Obligacions de l’Ajuntament de Manresa 
 
L’Ajuntament de Manresa assumeix les següents obligacions per al finançament de 
l’actuació : 
 
a) Fer una aportació de  196.600,00 €, procedents de préstecs a subscriure  amb 

entitats financeres, de la forma següent : 
 

Exercici 2010 70.800,00 € 
Exercici 2011 125.800,00 € 
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b) Autoritzar al Consorci Parc Central a subscriure una operació de préstec amb 
Caixa de Manresa, fins a un import màxim de 500.000,00 €,  d’acord amb les 
condicions establertes al document annex al present conveni. 

 
c) Fer una aportació anual al Consorci Parc Central , durant els exercicis 2012 al 

2016, ambdós inclosos,  en concepte de transferència de capital, pels imports 
següents : 

  
Exercici Anualitat (€) % s/total Despesa 
2012 120.000,00 21,90 % 
2013 115.000,00 20,99 % 
2014 110.000,00 20,07 % 
2015 105.000,00 19,16 % 
2016 98.000,00 17,88 % 
TOTAL 548.000,00 100,00 % 
 
d) Modificar les quanties de les anteriors aportacions anuals,  en el cas  de produir-se  

un increment  dels interessos que meriti l’operació de préstec a subscriure pel 
Consorci, per variació dels tipus d’interès del contracte o altres despeses derivades 
del mateix . 

 
Cinquena.-  Contractació i execució de les obres 
 
 La contractació i execució de les obres anirà a càrrec de l’Ajuntament de Manresa, en 
la seva condició d’ens beneficiari i executor de l’actuació . 
 
Sisena.-  Vigència 
 
El present conveni  entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i continuarà 
vigent durant tot el període d’execució de les obres i en  el que subsisteixen els 
compromisos de les aportacions anuals al Consorci per part de l’Ajuntament de 
Manresa. 
 
Setena  .-   Jurisdicció 
 
Les parts acorden que qualsevol qüestió litigiosa en relació amb aquest conveni es 
sotmetrà a la jurisdicció de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 
 
En prova de conformitat les parts signen aquest Conveni per duplicat  en el lloc i data 
senyalats al encapçalament. 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  informa que aquests dos dictàmens resolen el 
finançament d’una part del segon edifici del Parc Tecnològic. S’han rebut unes 
subvencions per a la construcció d’un edifici que serà el Centre Tecnològic i al costat 
d’aquest hi haurà un segon edifici de caire tecnològic, pel qual l’Ajuntament ha 
sol.licitat un FEDER, que ha estat concedit, una despesa subvencionable 
d’1.620.000€, IVA a banda, del qual se’n rep la meitat com a FEDER, el 25% com a 
Diputació de Barcelona, i l’Ajuntament que assumeix el 25% restant, que són 405.000 
€ més l’IVA corresponent al conjunt, estimat en 291.000€. 
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El primer dictamen correspon a l’acceptació de la subvenció de 810.000€ del programa 
FEDER i l’acceptació de la subvenció de 405.000€ atorgada per la Diputació de 
Barcelona, assumir el compromís de cofinançament corresponent i autoritzar la 
modalitat de despesa plurianual per a l’execució de l’actuació “Edifici 1 de l’Espai 
Motor del Parc Central-Parc Tecnològic. 
Les despeses d’aquesta operació es reparteixen en dues anualitats: 194.288,37€ l’any 
2010 i 1.717.311,63€ l’any 2011, atès que l’edifici ha d’estar conclòs a 31 de desembre 
de 2011. 
  
Atès que aquesta actuació es fa en terrenys del Parc Tecnològic, cal aprovar el 
conveni amb el Consorci del Parc Tecnològic, constituït entre l’Ajuntament i 
l’Associació d’empresaris del Parc Tecnològic, per tal d’especificar clarament les 
responsabilitats i  les aportacions respecte a aquest mateix edifici per ambdues parts, i 
en aquest segon dictamen s’aprova el Conveni de col.laboració per al finançament de 
l’actuació Edifici 1 de l’Espai Motor del Parc Central-Parc Tecnològic i autoritzar la 
modalitat de despesa plurianual. 
 
 
L’alcalde sotmet els dictàmens 3.4 i 3.6 a votació, i el Ple els aprova per unanimitat 
dels 25 membres presents, i , per tant, esdevenen acord plenari amb el contingut que 
ha quedat reproduït. 
 
 
3.5 Dictamen sobre autorització, si escau, al Conso rci per a la Gestió del 

Condomini del Palau Firal de Manresa per realitzar la contractació del 
projecte, direcció i execució de diverses obres de remodelació de la 
planta primera del Palau Firal i per concertar una operació d’endeutament 
per import màxim de 550.000€  . 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 30 de març de 2010,  que es transcriu 
a continuació: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa,  promouen la realització de diverses 
obres de condicionament de l’ala nord de la planta primera del Palau Firal , amb la 
finalitat d’ubicar-hi diversos serveis de desenvolupament econòmic i empresarial.   
 
Atès que, degut al règim de condomini de la propietat de l’immoble, la contractació i 
execució de les obres és  preveu realitzar a través del  Consorci per a la Gestió del 
Condomini del Palau Firal de Manresa, i es finançaran a parts iguals entre l’Ajuntament 
i la Generalitat, com a Administracions titulars del condomini .  
 
Atès que les aportacions a realitzar per l’Ajuntament de Manresa al Consorci per a la 
Gestió del Condomini del Palau Firal pel finançament de les obres  reuneixen  les 
condicions per a poder autoritzar la modalitat de despesa plurianual, previstes a 
l’article  174.2 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i articles 79 i 80 del reial decret 500/1900, 
de 20 d’abril. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 174.5 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i l’article 84.1 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la Corporació Municipal pot 
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acordar l’ampliació dels percentatges de distribució plurianual que s’estableixen a 
l’apartat 3 de l’article 174 del reial decret 2/2004, de 5 de març, esmentat. 
 
Atès que, de conformitat amb els Estatuts  del  Consorci,  l’execució d’obres per part 
d’aquest Ens, així com la concertació d’operacions de crèdit, requereix de la prèvia 
aprovació i autorització de les Administracions consorciades. 
 
Atès que el ple de la Corporació Municipal, en sessió de data  15/09/2008, va 
autoritzar la modalitat de despesa plurianual per al finançament de diverses obres de 
condicionament i millora del Palau Firal de Manresa, a executar pel Consorci per a la 
Gestió del Condomini del Palau Firal de Manresa, per  un import total de 1.326.000,00    
€. , amb  la següent distribució de la despesa i finançament plurianuals : 
 
 
Exercici Anualitat (€) % s/total pressupost 
2009 180.000,00 13,57 % 
2010 177.500,00 13,39 % 
2011 175.000,00 13,20 % 
2012 172.500,00 13,00 % 
2013 170.000,00 12,81 % 
2014 167.500,00 12,63 % 
2015 165.000,00 12,45 % 
2016 118.500,00 8,95 % 
TOTAL 1.326.000,00 100,00 % 
 
 
Al mateix Ple municipal també es va aprovar la minuta del Conveni de Col·laboració 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa, l’Ajuntament de Manresa i el Consorci per a la 
Gestió del Condomini del Palau Firal de Manresa, per al finançament i execució de 
diverses obres de condicionament i millora del Palau Firal de Manresa, i autoritzar al 
Consorci per a la Gestió del Condomini del Palau Firal de Manresa per a concertar una 
operació de préstec amb l’entitat DEXIA SABADELL, S.A., per un import màxim de  
2.212.568,00 € .  
 
Atès que l’execució de les obres es va iniciar el desembre del 2009 i es preveu 
estiguin finalitzades dins del mes d’octubre del 2010. 
 
Atès que un cop iniciades les obres  s’ha plantejat la necessitat de realitzar diverses 
obres complementàries, no previstes inicialment, que afecten a les instal·lacions i 
serveis generals de l’immoble, així com a la millora i racionalització de l’ús dels 
diferents espais.  Aquestes obres complementàries van ser objecte d’estudi i aprovació 
a la reunió del comitè de direcció del Consorci del dia 4 de desembre del 2009, i són 
les següents : 
 

- el condicionament de les oficines administratives de Fira de Manresa a la 
planta baixa de l’immoble ( destinada a usos firals ), amb la construcció d’un 
altell per a arxiu administratiu al servei de les administracions i entitats  que 
tinguin seu al Palau Firal. 

- La  remodelació i ampliació de la planta soterrani, on s’hi ubica el Centre de 
Formació Pràctica (CFP)  – gestionat per la Fundació Lacetània – que permetrà 
resoldre les necessitats d’aquesta institució de disposar de més espais . 
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- El trasllat de les instal·lacions generals d’electricitat i aigua de l’edifici, 
actualment ubicades a la planta soterrani, a un nou cos lateral annex a aquesta 
planta, atès que la seva localització actual no compleix la normativa vigent 
sobre instal·lacions i és imprescindible per a poder ampliar el CFP.  

- La construcció  d’un magatzem  a la part exterior de l’actual edifici, necessari 
per tal de poder alliberar l’espai actual de la planta soterrani destinada a 
aquests usos. 

 
El Pressupost total d’aquestes obres complementàries, més els honoraris de redacció 
del projecte i direcció de l’obra, és de 625.133,70 € ( amb el 16% d’IVA inclòs). Pel seu 
finançament  s’ha negociat amb l’entitat DEXIA SABADELL, S.A.  - entitat amb la que 
es va subscriure l’operació de préstec pel finançament de les obres actualment en 
execució – una ampliació de la quantia i els terminis d’amortització del préstec actual.  
És considera més favorable aquesta solució a l’alternativa de sol·licitar un nou préstec 
a un altre entitat, com s’acredita amb l’oferta presentada per una entitat financera que 
adjuntem amb el present escrit. 
 
Vist l’informe  emès pel Cap de Servei de Desenvolupament en data  29 de març de 
2009. 
 
L’Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels següents 
 
A  C  O  R  D  S  : 
 
Primer.-   Autoritzar al Consorci per a la Gestió del Condomini del Palau Firal de 
Manresa a realitzar las contractació de la redacció del projecte, direcció i execució de 
diverses obres complementàries  de remodelació de la planta primera del Palau Firal i 
d’instal·lació general de mesures contra incendis de tot l’immoble, per un pressupost 
total estimat de 625.133,70 € . 
 
Segon.-  Autoritzar l’ampliació en dues anualitats addicionals pels exercicis 2017 i 
2018,  la despesa plurianual aprovada en sessió del Ple de la Corporació celebrada el 
dia  15 de setembre de 2008, quedant en conseqüència la distribució de la despesa i 
finançament plurianuals de la següent forma : 
 
Exercici Anualitat (€) % s/total pressupost 
2009 180.000,00 11,47  % 
2010 177.500,00 11,31  % 
2011 175.000,00 11,15  % 
2012 172.500,00 10,99  % 
2013 170.000,00 10,83   % 
2014 167.500,00 10,68   % 
2015 165.000,00 10,52   % 
2016 118.500,00 7,55  % 
2017 121.500,00 7,75  % 
2018 121.500,00 7,75  % 
TOTAL 1.569.000,00 100,00 % 
 
Tercer.-  Autoritzar al Consorci per a la Gestió del Condomini del Palau Firal de 
Manresa  per a concertar  una  operació d’endeutament a llarg termini  per un import 
màxim de 550.000,00 €, en les condicions següents :  novació de les condicions del 
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préstec signat el 13/03/2009 amb DEXIA SABADELL, S.A., ampliant  l’import del 
capital en 550.000 €, el termini màxim d’amortització  en dos anys (fins el 31/12/2018), 
i un tipus d’interès del Euribor a 3 mesos més un marge del 1,20 % , i d’acord l’oferta  
presentada per aquesta  entitat financera , incorporada com a annex al present 
informe.  
 
Quart.- El pagament de les anualitats corresponents als exercicis 2017 i 2018 és 
realitzaran abans del dia 31 de març de l’any al que correspongui l’anualitat, i 
quedaran afectades al pagament dels terminis amortitzatius periòdics de l’operació de 
préstec autoritzada. 
 
Cinquè.-  Facultar el senyor Alcalde-President de la Corporació perquè en el seu nom 
i representació pugui subscriure els documents necessaris per a l’execució dels 
esmentats acords. “ 
  
 
El senyor Jordà Pempelonne  informa que s’han posat en marxa unes obres al Palau 
Firal per remodelar la planta superior que ha d’encabir els Serveis de 
Desenvolupament, una incubadora d’empreses i la Delegació a la Catalunya central 
del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa. 
Un cop iniciades aquestes obres, per necessitats d’ampliació del Centre de Formació 
Pràctica, ubicat a la planta semi soterrània del Palau Firal, el Consorci del Palau Firal 
(50% Generalitat i 50% Ajuntament de Manresa), ha acordat d’assumir aquestes obres 
i incorporar-les en el sentit que com que ja s’hi estaven fent obres continuar i fer-les 
conjuntament. 
Aquestes obres addicionals: remodelació de la planta soterrani, on s’ubica el Centre de 
Formació Pràctica, requereix el trasllat d’unes instal.lacions d’electricitat i aigua i la 
construcció d’un magatzem a la part exterior de l’edifici, la qual cosa requereix un 
finançament addicional i en el dictamen també s’aprova la modificació de les 
plurianualitats que s’havien aprovat fa uns mesos, ampliant-les amb dos anys més, 
2017 i 2018, amb 121.500 € cada any, per tal de finançar aquesta operació i autoritzar 
el Consorci a concertar una operació d’endeutament a llarg termini per import de 
550.000€. 
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que el GMCUP ja ha manifestat altres vegades que 
destinar quantitats importants de pressupostos públics al Palau Firal, havent-hi tants 
edificis buits qualificats com a equipaments al nucli urbà de la ciutat és un model de 
ciutat que no comparteix i per aquest motiu votaran negativament el dictamen. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  diu que el GMPPC no entén que un cop iniciades les 
obres s’hagin plantejat necessitats diferents o necessitats en un projecte de molts 
diners, que pugen 600.000€, que són molts diners respecte al total de la inversió 
prevista. 
El GMPPC no discutirà la necessitat d’aquestes adequacions per al Centre de 
Formació Pràctica, però sí la forma i la gestió de l’Ajuntament en aquest sentit a l’hora 
de portar a terme l’execució d’aquest projecte, ja que no entén com pot ser que un cop 
iniciat el projecte, un cop fets els estudis preliminars per dur a terme una inversió, de 
cop i volta s’adonin que hi hagi necessitats que superin amb escreix el 35% del 
pressupost inicial.  
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El GMPPC està en contra d’aquesta forma de gestionar, de procedir i de funcionar, 
independentment de la qüestió numèrica, financera, del que pot arribar a suposar amb 
endeutament a més llarg termini, o no, per la qual cosa votaran negativament. 
 
 
El senyor Sala Rovira  diu que aquest any 2010 va ser molt difícil que l’equip de 
govern tingués quadrat un pressupost amb les necessitats i les pressions dels 
diferents grups que composen el govern municipal, però pel que fa a la planificació no 
van estar prou acurades a l’hora de casar els números, tot i que el canvi de sistema 
pressupostari ha comportat una sèrie de dificultats que el GMCiU entén, però es tracta 
d’una inversió concreta que és una improvisació més que es planteja en aquest 
projecte. Considera que un projecte que contemplava una sèrie de millores, és una 
llàstima que pocs mesos després s’hagi de començar a introduir qüestions noves 
perquè hi ha hagut un dels col.lectius que desenvolupa la seva tasca en aquell lloc, 
que ha demanat unes millores i una ampliació, i que els gestors del Consorci entenen 
que s’ha d’incorporar. 
A banda, hi ha el tema financer que una vegada més suposa una nova inversió, que 
s’incorpora com un complement amb un dels crèdits que ja existia, s’afegeix a la cua a 
base de posar-hi 121.500 € cada any, amb la qual cosa s’aconseguirà un crèdit a 8 
anys, amb 6 anys de carència, primer el 2017 i després el 2018, és a dir, dues 
legislatures més enllà. 
El GMCiU votarà desfavorablement no el projecte en sí sinó la forma amb què s’ha 
plantejat i la forma amb què es finança. 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  respon que l’operació que està en marxa i execució, 
que tenia un import total d’1.326.000€, s’està treballant des de l’any 2008 i ha tardat 
perquè s’ha necessitat buscar el finançament, que es fa a mitges entre la Generalitat i 
l’Ajuntament de Manresa. 
El nou espai que s’està acondicionant, una tercera part de la planta superior del Palau 
Firal, serà compartit aproximadament a parts iguals i es va acordar finançar-ho al 50%. 
L’Ajuntament va sol.licitar un FEDER per finançar la seva part i l’altra part el 
Departament d’Innovació, Universitat i Empresa la va alliberar el juny-juliol del 2009, 
per tant és un projecte que té dos anys de vida i el que ha passat és que mentrestant 
han sorgit noves necessitats i el Centre de Formació Pràctica ha anat agafant un paper 
més important amb el reciclatge de treballadors i necessita d’una ampliació, per tant no 
es pot parlar d’improvisació. 
Respecte al finançament s’allarga durant dos anys més i sempre que es fan els crèdits 
anuals de l’Ajuntament es fan a deu anys, per tant, arribarà fins el 2018, el 2017 i 2018 
s’hi afegeixen 121.000€ cada any. 
Respecte a si és un error fer una inversió en aquella zona de la ciutat el govern 
municipal pensa que el que s’està fent és crear un pol d’activitat molt potent, de suport 
a l’emprenedoria, a l’empresa, que segurament també donarà capitalitat a la ciutat de 
Manresa, ja que es troba en un lloc privilegiat, amb un polígon industrial al costat del 
Parc Tecnològic, al costat de l’entrada a la ciutat, amb una àmplia zona d’aparcament i 
considera que és una aposta encertada. 
 
 
El senyor Sala Rovira  diu que aquestes obres es van iniciar el desembre de 2009, el 
4 de desembre del 2009 el Consorci va aprovar aquesta modificació i el seu import, i 
que el pressupost de l’Ajuntament es va aprovar posteriorment, però no es va fer cap 
comentari al respecte. Van haver-hi moltes reunions de pressupostos, d’inversions, 
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però no se’n va parlar, fins al cap de quatre mesos en què es porta aquest dictamen, la 
qual cosa comportarà més endeutament, ajornament amb una carència de sis anys, 
primers sis anys que només es pagaran interessos, ja que amb els refinançaments 
que es van fent es van pagant cada cop els interessos més alts i a més llarg termini.  
Diu que l’últim refinançament que es va fer és un finançament purament estratègic, per 
manca de recursos financers, no per millores de condicions financeres, per la qual 
cosa el GMCiU reitera el seu posicionament negatiu. 
 
 
L’alcalde  diu que l’equip de govern tirarà endavant les obres del Centre de Formació 
Pràctica i que no hi ha sis anys de carència, però per aclarir-ho els farà arribar la taula 
d’amortització perquè vegin que la carència va ser l’any passat i que ja s’està tornant 
capita. L’únic que es fa és ampliar dos anys més perquè hi ha hagut ampliació de 
capital. 
Reitera que són dos projectes diferents, un és el viver d’empreses, que va tenir un 
projecte, i l’altre és el projecte del Centre de Formació Pràctica, totalment diferent, 
encarregat a part, però l’important és que Manresa tingui aquest Centre com demanen 
els empresaris del metall. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMICV-EUiA), 11 vots negatius (8 GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMCUP), i 1 
abstenció (GMPxC) 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. 7/2010 dins del Pressupost municipal v igent.  
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 13 d’abril de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2011, 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 suplements de crèdit amb 
càrrec a recursos generats per majors ingressos del Pressupost municipal i a baixes 
de crèdits de despeses d’altres aplicacions pressupostàries de l’esmentat Pressupost 
Municipal, no compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a finançar els 
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costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a 
l’exercici del 2011. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 7/2010 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 7/2010 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions.” 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  informa que aquest expedient comporta uns canvis de 
partides de poc import, de tipus tècnic dintre del mateix àmbit, que recull també el 
finançament d’aquella operació que feia referència a l’Espai Motor del Parc Central i 
també uns canvis per finançar temes de manteniment i millora d’enllumenat i xarxes, 
d’import 99.000€, previstos per a transferència i que passen a ser inversió directa de 
l’Ajuntament. 
D’una banda hi ha 99.000€, que són canvis interns dintre del pressupost d’enllumenat 
i, per altra banda, 194.000€, que és l’anualitat que l’Ajuntament s’ha compromès a 
aportar a l’Espai Motor. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMICV-EUiA), i 12 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.2 Dictamen sobre resolució del recurs presentat  en relació a la quota 

assignada per les contribucions especials derivades  de l’execució del 
Projecte d’urbanització del Passatge Sinera.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 6 d’abril de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Vist l’escrit presentat, amb registre municipal d’entrada núm. 2009025173, del dia  
28/05/2009, per part de  XXX amb NIF XXX manifestant el seu desacord amb la quota 
assignada per les  contribucions especials  de l’obra de la finca situada al  CTRA de 
CARDONA 82 B, 3r  (ref. Cadastral 1703021DG0210A0004LM)  derivades de 
l’execució PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PASSATGE SINERA,  per considerar 
que: 
 

� Cal excloure del còmput de les contribucions especials tot el tram de la façana i 
del sostre de l'edifici que dóna a la Crta. de Cardona, ja que aquesta via pública 
no és objecte de cap obra d'urbanització. 

 
El cap de la unitat de banc de dades, cadastre i inspecció ha informat en data 
13/01/2010: 
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Verificat sobre el plànol de delimitació de la superfície de sòl subjecte a l'aplicació de 
contribucions especials per urbanització del Passatge Sinera, s'observa, que 
efectivament, atès que la finca té façana als carrers Passatge Sinera i Ctra. de 
Cardona, si es traça la bisectriu de l'angle format entre aquestes dues façanes i, per la 
configuració de la parcel·la hi ha una franja de terreny de 1,40 m2. de superfície que 
estaria afecta a la urbanització de la Crta. de Cardona. Atès que en aquesta zona la 
superfície edificada, com la que preveu el pla general d'ordenació, es proposa reduir el 
mòdul de distribució de la total finca, a repartir entre tots els propietaris de l'immoble, 
en 8,40 m2. (1,40 x 6). 
 
L’art.28 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , aprovat per Real 
Decret Legislatiu 2/2004, a l’igual que l’anterior Llei d’Hisendes Locals, disposa: 
 

“Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció pel 
subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a 
conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació 
de serveis públics, de caràcter local, per les entitats respectives.” 

 
L’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord d’imposició de 
les contribucions especials aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 21/07/2008 per 
a l'execució PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PASSATGE SINERA, on s’establia 
que: 
 
En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques 
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia 
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1, lletra 
a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, 
de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de repartiment el 
sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar aquest superior a 
l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i actual un aprofitament 
superior pel qual la realització de les obres representen un major benefici. 
 
Atès que s'ha comprovat que la finca té façana als carrers Passatge Sinera i Crta 
Cardona, i que 1,40 m2 de superfície estaria afectada a la urbanització de la Crta 
Cardona i no al Passatge Sinera, procedeix reduir el mòdul de distribució de la total 
finca, a repartir entre tots els propietaris de l’immoble situat a la Crta Cardona 82 b, 3r ( 
REF. CADASTRAL 1703021) en 8,40 metres quadrats. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic municipal. 
 
El regidor Delegat d’Economia ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Estimar el recurs presentat per amb registre municipal d’entrada núm. 2009025173, 
per part de  XXX amb DNI XXX per haver-se comprovat que la finca té façana als 
carrers Passatge Sinera i Crta Cardona, i que 1,40 m2 de superfície estaria afectada a 
la urbanització de la Crta Cardona i no al Passatge Sinera.” 
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El senyor Jordà Pempelonne  informa que el dictamen tracta del recurs d’un ciutadà 
que reclamava una diferència d’1,4 m2 de superfície, el qual s’ha estimat. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
4.1.3 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la modificació de 

l’ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa p er a la intervenció, 
llicència ambiental, llicència d’activitats i altre s actes de naturalesa 
ambiental.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 13 d’abril de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
 
“1.  Antecedents  
 
La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu, de 12 de desembre de 2006, 
relativa als serveis en el mercat interior, la transposició de la qual als ordenaments 
interns va finalitzar el dia 28 de desembre de 2009, obliga a preveure mesures 
normatives a tots els nivells, també el local. 
 
En base a aquesta directiva i a tota la legislació que la desplega, aquest Ajuntament 
ha procedit a aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal d’activitats, 
per tal d’adaptar-la a les previsions del nou marc de simplificació d’obstacles i 
simplificació de procediments per a l’exercici d’activitats. 
 
Atès que l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per atorgament de llicències 
d’activitats estableix unes tarifes per a la tramitació dels diversos procediments 
derivats de l’aplicació de l’ordenança d’activitats, és necessari que també aquesta 
ordenança s’adapti al nou règim imperant en matèria d’activitats, i que estableixi les 
seves tarifes en base a les tramitacions que a partir d’ara s’efectuaran des de 
l’Ajuntament.  
 
La cap de secció de Gestió Tributària ha elaborat la memòria econòmic financera per 
al càlcul de les tarifes aplicables. 
 
 
2. Consideracions legals 
 
Els art. 15 a 19 del text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 
de març, en allò referent al procediment a seguir per a la imposició i ordenació dels 
tributs locals i la modificació de la seva ordenació.  
 
L’article 24 del mateix TRLHL en relació a la quantificació de les tarifes aplicables a les 
taxes. 
 
Per tot això, el regidor delegat d’Economia proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
dels acords següents: 
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PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de diversos articles de l’ordenança 
fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per la intervenció, llicència ambiental, llicència 
d’activitats i altres actes de naturalesa ambiental. 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA P ER A LA 
INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’AUTORITZACIÓ, EXERCICI I 
FUNCIONAMENT D’ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA 

I. Naturalesa i fet imposable 

ARTICLE 1 

D’acord amb el que preveuen els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local  20 a 27 i 57 del Text Refós de la Llei 
d’Hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s’estableix la taxa per a la 
intervenció administrativa en l’autorització, exercici i funcionament d’activitats de 
qualsevol naturalesa. 

ARTICLE 2 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa: 
 

- L’activitat municipal, tècnica i administrativa, relativa a l’avaluació ambiental 
de caràcter integral de les activitats del municipi, amb la finalitat d’atorgar les 
llicències ambientals, les llicències d’activitats, així com de tramitar les 
autoritzacions ambientals, i les altres actuacions que reglamentàriament 
procedeixin en l’àmbit de les competències atribuïdes a l’Ajuntament per la  
legislació vigent, així com l’activitat municipal realitzada en els supòsits de 
revisió i control d’aquelles autoritzacions, llicències ambientals, llicències 
d’activitats. 

 
- L’activitat municipal tècnica i administrativa realitzada amb motiu de la 

transmissió de les autoritzacions, llicències i permisos ambientals en l’àmbit 
de les competències atribuïdes per la normativa esmentada. 

  
- L'activitat municipal tècnica i administrativa realitzada amb motiu de 

l'avaluació de les comunicacions prèvies per a l'exercici d'activitats.  
 

- L'activitat municipal tècnica i administrativa realitzada amb motiu de la 
inspecció del funcionament de les activitats, que es considera de recepció 
obligatòria. 

 
2. Tindran la consideració d’activitats els usos regulats a l’ordenança municipal 

d’activitats. 
 
3. Estan subjectes a aquesta taxa : 
 

a) La primera instal·lació de les activitats, qualsevol que sigui el règim 
d’autorització a què estiguin sotmeses. 

 
b) Els canvis de titularitat 
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c) Les ampliacions de superfície i/o d’activitat dins d’un mateix establiment 

 
d) Les revisions periòdiques de les autoritzacions i llicències ambientals 

 
e) Els controls inicials de les activitats 

 
f) Els controls  periòdics de les activitats 

 
g) L’adequació de les activitats preexistents a la normativa vigent 

 
h) Les modificacions d’activitats. 

 
i) Les comunicacions prèvies substitutives de les llicències per a l’exercici 

d’activitats. 
 

j) La submissió a control posterior a l’inici de l'activitat, a l'efecte de 
verificar el compliment de la normativa reguladora de la mateixa 
(inspecció del funcionament de les activitats). 

 

ARTICLE 3 
 
Són subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de contribuents, les persones 
físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària, que sol·licitin o bé que resultin beneficiades o afectades pels serveis 
esmentats a l’article anterior, incloent aquelles que tot i no disposant de llicència o 
autorització exerceixin una activitat. 
 
ARTICLE 4 
 
1. Aquells establiments que, amb motiu d’un canvi de titularitat, facin reformes o 

millores relatives a la supressió de barreres arquitectòniques, gaudiran d’una 
reducció del 90% de la quota que els correspongui, segons la classificació de 
l’activitat. 

 
2. Les modificacions d'activitats prèviament legalitzades que tinguin per objecte 

l'eliminació de barreres arquitectòniques gaudiran d'una reducció del 50% de la 
quota que correspongui segons aquesta ordenança.  

 
ARTICLE 5 
 
Les quotes que s'hauran de satisfer seran les que resultin de l'aplicació de les tarifes 
següents:   

  

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

1 Llicències ambientals i llicències d'activitats   

 La quota tributària es determinarà segons la 
superfície de l'establiment 

 

 Fins a 50 m2 1.035,00 
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 De 51 a 100 m2 1.390,00 

 De 101 a 200 m2 1.720,00 

 De 201 a 400 m2 2.225,00 

 De 401 a 600 m2 2.555,00 

 De 601 a 1.000 m2 2.890,00 

 De 1.001 a 3.000 m2 4.785,00 

 De 3.001 a 5.000 m2 8.340,00 

 més de 5.000 m2 12.225,00 

 a partir de 5.000 m2, per cada 1.000 m2 o fracció 1.450,00 

 Les activitats que són exclusivament d'aparcament 
privat de vehicles, així com la superfície destinada a 
aparcament al servei d'una activitat principal 
acreditaran el 50% de la quota prevista en l'escala 
anterior. 

 

 Les activitats ramaderes, agrícoles o rústiques en 
general tributaran per les actuacions municipals el 
10% de les tarifes que resultin d'aplicar els 
paràmetres establerts en aquest epígraf 

 

   

2 Autorització ambiental  

 Les activitats subjectes al règim d’autorització 
ambiental, tributaran per les actuacions municipals, 
el 50% de les quotes previstes per a les llicències 
ambientals 

 

   

3 Controls inicials i periòdics  

3.1 La primera visita tècnica de comprovació per a la 
posta en marxa de l'activitat no acreditarà cap quota 
addicional a la de la corresponent llicència . 

 

3.2 Les segones i següents visites per al control inicial 
acreditaran cadascuna una quota de 

114,80 

3.3 Els controls periòdics de qualsevol activitat 
acreditaran una quota del 25% de les previstes per a 
la primera instal·lació 

 

   

4 Revisions  

4.1 La revisió periòdica (8 anys) o anticipada de les 
activitats subjectes a autorització ambiental, tributarà 
el 15% de les tarifes previstes per a la primera 
instal·lació. 
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4.2 La revisió periòdica (8 anys) o anticipada de les 
activitats subjectes a  llicència ambiental, tributaran 
el 25% de les tarifes  previstes per a la primera 
instal·lació 

 

   

5 Adequacions  

 L’adequació de les activitats existents degudament 
legalitzades a la normativa vigent, tributaran  el 25 % 
de les tarifes previstes per a la primera instal·lació 

 

   

6 Legalitzacions  

 La legalització de les activitats preexistents que no 
disposaven de llicència tributarà d’acord amb 
l’escala de tarifes i quotes de la primera instal·lació. 

 

   

7 Canvis de titularitat  

 Els canvis de titularitat, sigui quin sigui el tipus de 
llicència o autorització, acreditaran una quota única 
de 

57,90 

   

8 Modificacions  

8.1 Les ampliacions de superfície sense canvi d’activitat 
tributaran en funció de la superfície ampliada segons 
les quotes previstes per a la primera instal·lació. 

 

8.2 Les ampliacions d’activitats en el mateix local, sense 
ampliació de superfície tributaran en funció de l’espai 
destinat a la nova activitat. En cas de no ser possible 
la diferenciació física d’espais, tributaran el 50% de 
les quotes previstes per a la primera instal·lació. 

 

8.3 Modificacions no substancials 215,00 

   

9 Activitats provisionals i/o temporals  

9.1 Les obertures temporals per motiu de trasllat forçós 
per un període màxim de 6 mesos no tributaran cap 
quota. 

 

9.2 Les obertures temporals voluntàries  tributaran un 
10% de les quotes previstes per a la primera 
instal·lació, si no superen el període d’un mes, i el 
50% fins a un màxim de 6 mesos. A partir de 6 
mesos tributaran la totalitat de la quota. 

 

 Els actes o espectacles de pública concurrència 
considerats llicències temporals a l’ordenança 

114,80 



38 

municipal sobre establiments de pública 
concurrència, tributaran una quota única de 

9.3 Les obertures provisionals dels establiments de 
pública concurrència, mentre es tramita la llicència 
definitiva, tributaran el 25% de la quota corresponent 
a la primera instal·lació. 

 

   

10 Comunicacions prèvies a l'inici d'activitats (inclou la 
tarifa corresponent a la inspecció del funcionament 
de l’activitat) 

 

 Les tarifes s’aplicaran en funció del grup al qual 
pertanyi l’activitat (segons s’especifica en l’annex 
d’aquesta ordenança) i en funció de la superfície que 
n’ocupi. 

 

10.1 Amb projecte tècnic  

10.1.1 Grup A: Usos comercials, oficines i serveis hotelers  

10.1.1.1 Fins a 400 m2: 1.037,50 
10.1.1.2 De 400 a 1.300 m2 1.311,90 
10.1.1.3 De 1.300 a 2.500 m2 1.586,30 
10.1.1.4 Més de 2.500 m2 1.952,20 

 * Pels establiments comercials  es computarà la 
superfície de venda  

   

10.1.2 Grup B: Usos de restauració i recreatius  

10.1.2.1 Fins a 200 m2: 1.341,00 
10.1.2.2 De 200 a 500 m2 1.706,50 
10.1.2.3 De 500 a 1.000 m2 2.072,10 
10.1.2.4 Més de 1.000 m2 2.559,50 

   

10.1.2 Grup C: Usos industrials i anàlegs  

10.1.2.1 Fins a 200 m2: 1.094,90 
10.1.2.2 De 200 a 500 m2 1.386,50 
10.1.2.3 De 500 a 1.000 m2 1.678,30 
10.1.2.4 Més de 1.000 m2 2.067,10 

   

10.1.3 Grup D: Usos d'aparcament  

10.1.3.1 Fins a 200 m2: 926,70 
10.1.3.2 De 200 a 500 m2 1.167,80 
10.1.3.3 De 500 a 1.000 m2 1.409,10 
10.1.3.4 Més de 1.000 m2 1.730,60 

   

10.1.4 Grup E: Usos educatiu, esportiu, sanitari-
assistencial, cultural, assosciatiu i religiós  
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10.1.4.1 Fins a 200 m2: 926,70 
10.1.4.2 De 200 a 500 m2 1.167,80 
10.1.4.3 De 500 a 1.000 m2 1.409,10 
10.1.4.4 Més de 1.000 m2 1.730,60 

   

10.1.5 Grup F: Usos agrícola, ramader i forestal  

10.1.5.1 Fins a 200 m2: 717,50 
10.1.5.2 De 200 a 500 m2 895,90 
10.1.5.3 De 500 a 1.000 m2 1.074,30 
10.1.5.4 Més de 1.000 m2 1.312,20 

   

10.1.6 Grup G: Ús de serveis funeraris  

10.1.6.1 Fins a 200 m2: 1.037,50 
10.1.6.2 De 200 a 500 m2 1.311,90 
10.1.6.3 De 500 a 1.000 m2 1.586,30 
10.1.6.4 Més de 1.000 m2 1.952,20 

   

10.2 Sense projecte tècnic  

10.2.1 Grup A: Usos comercials, oficines i serveis hotelers  

10.2.1.1 Fins a 400 m2: 955,40 
10.2.1.2 De 400 a 1.300 m2 1.205,20 
10.2.1.3 De 1.300 a 2.500 m2 1.455,10 
10.2.1.4 Més de 2.500 m2 1.788,10 

 * Pels establiments comercials  es computarà la 
superfície de venda  

   

10.2.2 Grup B: Usos de restauració i recreatius  

10.2.2.1 Fins a 200 m2: 1.226,20 
10.2.2.2 De 200 a 500 m2 1.557,20 
10.2.2.3 De 500 a 1.000 m2 1.888,20 
10.2.2.4 Més de 1.000 m2 2.329,70 

   

10.2.2 Grup C: Usos industrials i anàlegs  

10.2.2.1 Fins a 200 m2: 980,10 
10.2.2.2 De 200 a 500 m2 1.237,20 
10.2.2.3 De 500 a 1.000 m2 1.494,40 
10.2.2.4 Més de 1.000 m2 1.837,30 

   

10.2.3 Grup D: Usos d'aparcament  

10.2.3.1 Fins a 200 m2: 861,00 
10.2.3.2 De 200 a 500 m2 1.082,50 
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10.2.3.3 De 500 a 1.000 m2 1.304,10 
10.2.3.4 Més de 1.000 m2 1.599,40 

   

10.2.4 Grup E: Usos educatiu, esportiu, sanitari-
assistencial, cultural, assosciatiu i religiós  

10.2.4.1 Fins a 200 m2: 861,00 
10.2.4.2 De 200 a 500 m2 1.082,50 
10.2.4.3 De 500 a 1.000 m2 1.304,10 
10.2.4.4 Més de 1.000 m2 1.599,40 

   

10.2.5 Grup F: Usos agrícola, ramader i forestal  

10.2.5.1 Fins a 200 m2: 668,20 
10.2.5.2 De 200 a 500 m2 831,90 
10.2.5.3 De 500 a 1.000 m2 995,60 
10.2.5.4 Més de 1.000 m2 1.213,80 

   

10.2.6 Grup G: Ús de serveis funeraris  

10.2.6.1 Fins a 200 m2: 955,40 
10.2.6.2 De 200 a 500 m2 1.205,20 
10.2.6.3 De 500 a 1.000 m2 1.455,10 
10.2.6.4 Més de 1.000 m2 1.788,10 

   

11 Les persones interessades en la concessió d’una 
autorització ambiental o  d’una llicència ambiental o 
d’activitats o que hagin presentat una comunicació 
prèvia podran presentar prèviament a la petició una 
sol·licitud de consulta sobre la idoneïtat de  
l’emplaçament, requisits o límits que calguin per 
l’exercici de l’activitat. Aquesta consulta acreditarà 
una quota de 

114,80 

   

12 Els procediments referents a llicències, 
comunicacions o qualsevol altre afectat per la 
present ordenança que finalitzi amb declaració de 
caducitat, desistiment, denegació  o inadmissió, 
acreditarà la quota tributària de   

167,00 

    
Les tarifes s’aplicaran en funció del grup al qual pertanyi l’activitat (segons s’especifica 
en l’annex d’aquesta ordenança) i en funció de la superfície que n’ocupi. 

Es modifica l’epígraf 10 i el redactat dels epígrafs 11 i 12 

ARTICLE 6 
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1. La Taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal 
que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada l'activitat 
el moment de la presentació de la sol·licitud del servei que acrediti la taxa o de la 
presentació de comunicació prèvia. 

2. Quan l'activitat s'hagi realitzat sense haver obtingut la llicència corresponent o 
haver presentat la comunicació prèvia corresponent, la taxa s'acreditarà quan 
s'iniciï efectivament l'activitat municipal que porti a determinar si l'activitat disposa o 
no de les condicions exigibles, amb independència de l'inici de l'expedient 
administratiu que es pugui instruir per tal d’autoritzar o denegar la realització de 
l’activitat. 

 
3. Es preveu el retorn parcial de la taxa si la sol·licitud no finalitza amb l'atorgament 

de la llicència, ja sigui per desistiment previ de la persona sol·licitant, declaració de 
caducitat, denegació o no admissió a tràmit. En qualsevol cas l'Ajuntament retindrà 
sempre la quantitat prevista l’epígraf 12 en concepte de  tarifa mínima pel servei 
prestat.  

 
 ARTICLE 7    

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, en el termini dels deu dies hàbils 
següents a la presentació de la sol·licitud del servei que acrediti la taxa, o de la 
presentació de la comunicació prèvia. 
 

2. No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l'expedient el pagament 
previ de la taxa acreditada o, si és el cas, la concessió d'ajornament o 
fraccionament del seu pagament.  

  
3. Si la resolució és desfavorable, es procedirà a tramitar d'ofici l'expedient de 

devolució dels imports indegudament satisfets.   
 
4. L'ajuntament podrà exigir la presentació de l'autoliquidació i el pagament de la taxa 

en el moment de la sol·licitud, en els casos de les tarifes corresponents a segones i 
següents visites per al control inicial i en els casos de consultes prèvies.   

 
5. Queden exclosos del procediment general d’autoliquidació establert a l’apartat 

primer d’aquest article, les liquidacions acreditades per les Administracions 
Públiques, els Organismes i Entitats Autònomes, les Empreses Públiques, les 
Universitats Públiques i les Societats Mercantils quan el seu capital social pertanyi 
íntegrament a l’Administració. 

  
ARTICLE 8    

La taxa regulada per aquesta ordenança és independent i compatible amb les taxes 
que s'acreditin per a la utilització privativa o especial de la via pública i de béns i 
instal·lacions d'ús públic municipal.  
 
Aquest article no es modifica 
   
ARTICLE 9 
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La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General 
Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les 
desenvolupen. 

ARTICLE 10 

La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació 
de les sancions que siguin d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei 
General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les 
desenvolupen. 

Disposició addicional primera. 

Les tarifes corresponents a l’atorgament de llicències d’activitats continuaran aplicant-
se en tant no s’entenguin extingides les llicències d’activitats per la normativa 
corresponent. 

Disposició Addicional segona.  

Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu la promulgació de norme s posteriors 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de que porten causa. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir de l’endemà de la publicació al 
BOP de la seva aprovació definitiva i continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva 
modificació o derogació. 

 
ANNEX 
 
 
GRUPS 

 
A. Usos Comercials, Oficines i serveis i Hoteler 

(3, 4, 5, 6, 7 i 26) 
 
Comprèn els establiments oberts al públic, destinats al comerç a l’engròs o al 
detall, de caràcter individual o col·lectiu, magatzems exclusivament comercials i 
locals destinats a la prestació de serveis personals al públic, com poden ser 
perruqueries, salons de bellesa, bugaderia, planxadora i similars. 
Comprèn totes aquelles activitats administratives i burocràtiques de caràcter 
públic o privat, institucions financeres o bancàries, companyies 
d’assegurances, gestories administratives, serveis als particulars i a les 
empreses, oficines vinculades al comerç i a la indústria i els despatxos 
professionals o similars 
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Comprèn els serveis relacionats amb l’allotjament temporal per a transeünts i 
viatgers, hotels, aparthotels, motels i, en general, tots aquells establiments del 
ram de l’hostaleria. 
Comprèn les activitats destinades a la prestació de serveis públics, bombers, 
policia, correus, protecció civil, etc. i administratius públics. 

 
B. Usos de Restauració i Recreatius 

(7 i 8) 
Comprèn els locals i els establiments del sector de la restauració, restaurants, 
cafès, bars, cafeteries, granges i similars. 
Comprèn els locals o espais relacionats amb les manifestacions comunitàries 
del lleure i el temps lliure, no compresos en cap altra qualificació. S’inclou en 
aquest ús el d’espectacles de tota índole, discoteques, bars musicals, sales de 
festes, bingos, salons recreatius i similars. 

 
C. Usos industrials i anàlegs 

(9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 i 20) 
Comprèn tot tipus d’indústries i activitats relacionades amb l’emmagatzematge 
de productes, així com aquells usos destinats al manteniment dels vehicles. 
Comprèn els usos relacionats amb la venda al públic de benzines, gas-oil, 
lubricants, i combustibles per a la locomoció. 
Comprèn els usos relacionats amb els serveis tècnics d’electricitat, abastament 
d’aigua, gas, telefonia, sanejament i similars, incloses les oficines i magatzems 
al servei d’aquest ús i també els vinculats a la consecució d’estalvi energètic. 
 

D. Usos d’Aparcament 
Comprèn aquell ús destinat a l’estacionament de vehicles automòbils. 
 

E. Usos Educatiu, Esportiu, Sanitari-Assistencial, Culturals, Associatius i 
Religiosos 
(21, 22, 23, 24 i 25) 
Comprèn l’ensenyament en totes les modalitats, llars d’infants, preescolar, 
primària, secundària i universitari i també les escoles d’idiomes, informàtica, 
arts plàstiques, conducció i similars, que s’imparteixin en acadèmies i escoles 
públiques o privades o en centres docents homologats. 
Comprèn les activitats relacionades amb la pràctica i ensenyament dels 
exercicis de cultura física i esports, camps de futbol, poliesportius, gimnàs, 
piscines i similars. 
Comprèn les activitats relacionades amb el tractament o allotjament de malalts, 
hospitals, clíniques, dispensaris, consultoris i similars. En aquest grup també 
s’inclouen els serveis destinats a allotjament comunitari, residències, asils, llars 
de vells, i també aquells establiments que prestin una funció social a la 
comunitat, casals, menjadors, centres d’orientació i diagnòstic, unitats de 
tractament d’estimulació precoç, centres ocupacionals i/o d’atenció 
especialitzada per a disminuïts, centres de dia per a gent gran, centres de 
reinserció social, etc. 
Comprèn les activitats de tipus cultural desenvolupades en sales d’art, museus, 
biblioteques, sales de conferències, arxius, centres culturals, teatres, cinemes, 
auditoris i similars. 
Comprèn les activitats de tipus social que es desenvolupen en centres 
d’associacions cíviques, polítiques i similars. 
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Comprèn les activitats dels diferents cultes religiosos en esglésies, temples, 
convents i similars 
 

F. Usos Agrícola, Ramader i Forestal 
(27, 28 i 29) 
Comprèn les activitats relacionades amb el conreu de la terra i les petites 
activitats de caràcter familiar i artesanal d’elaboració de productes derivats de 
l’explotació agrícola. 
 
Comprèn les activitats relacionades amb la cria, engreix, guàrdia i custòdia de 
bestiar i també les petites activitats de caràcter familiar i artesanal d’elaboració 
de productes derivats de l’explotació ramadera, com la classificació i envasatge 
d'ous, preparació de farratges per alimentació del bestiar, elaboració de pinsos, 
indústries de derivats làctics elaborats de forma artesanal i d’altres similars. 
 
Comprèn l’ús destinat al manteniment, regeneració i extensió dels boscos. 
Inclou també l’aprofitament de fustes, llenyes, escorces, pastures, fruits, 
resines, plantes aromàtiques, plantes medicinals, bolets i similars. 
 

G. Us de Serveis Funeraris 
(32) 
Comprèn les activitats la prestació de les quals vingui determinada per la mort 
de les persones, la consegüent inhumació o incineració dels cadàvers. 

 
 
SEGON: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció del 
l'article modificat, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a 
partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província. 
 
Dins d'aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les 
reclamacions que creguin oportunes. 
 
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi formulat cap reclamació o al·legació, 
els acords adoptats restaran aprovats definitivament. 
 
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats, que 
entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al BOP. 
 
QUART Habilitar l’alcalde o persona en qui delegui, als efectes de la signatura de 
quanta documentació sigui necessària per a l’efectivitat dels acords presos.” 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  informa que el mes passat es va aprovar 
provisionalment la nova ordenança de llicències d’activitats degut a la transposició de 
la Directiva europea, modificació que també s’ha de reflectir en l’Ordenança fiscal 
corresponent. 
El sistema de llicències canvia, anteriorment es requeria la presentació d’un projecte i 
a posteriori es concedia la llicència, actualment qui vol posar en marxa una nova 
activitat ha de presentar igualment un projecte però pot obrir immediatament l’activitat 
sense cap resposta per part de l'Ajuntament. 
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La part més important d’aquest canvi és el trasllat de la responsabilitat a la persona 
que sol.licita i obre l’activitat i no a l’Ajuntament.  
L’Ordenança fiscal s’ha de modificar perquè el procediment també es modifica i 
l’Ajuntament el que fa és recollir aquesta documentació i al cap d’un temps es fa una 
inspecció per veure si la instal.lació es correspon amb el projecte.  
S’ha d’afegir aquesta nova modalitat perquè la majoria d’empreses que abans obrien a 
través d’una sol.licitud de llicència, ara simplement comunicaran l’obertura a 
l’Ajuntament. 
Aquesta inspecció posterior que es cobra en el moment de la comunicació de l’activitat 
serà molt diferent en funció dels diferents tipus de negocis o empreses que s’obrin i 
per aquest motiu s’han creat tots aquests epígrafs per ajustar els costos reals als 
costos de l’Ajuntament per fer aquestes comprovacions. 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMICV-EUiA), i 12 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ  
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d el Reglament de Codi Ètic de 

l’Ajuntament de Manresa.  
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 8 d’abril de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents de fet 
 

1.  El Ple de la Corporació, en la seva sessió de data 20 d’abril de 2009, va 
aprovar una proposició que acordava elaborar i sotmetre a votació del plenari, 
dins d’aquella legislatura, un Reglament de Codi Ètic de l’Ajuntament de 
Manresa. 

 
2.  Per resolució del regidor delegat de Governació de l’Ajuntament de Manresa de 

data 10 de setembre de 2009 es va aprovar la formació i designació de la 
comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de 
Reglament de Codi Ètic de l’Ajuntament de Manresa. 

 
3.  El dia 6 d’abril de 2010 la comissió redactora va aprovar el text definitiu del 

Reglament de Codi Ètic de l’Ajuntament de Manresa. 
 

 
Fonaments de dret 
 
1.  L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

estableix el procediment d’aprovació de les ordenances locals, que consisteix en 
l’aprovació inicial pel Ple, informació pública i audiència als interessats pel termini 
mínim de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, i 
resolució de totes elles amb l’aprovació definitiva pel ple. En cas que no se 
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n’hagués presentat cap, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores 
provisional. 

 
2.  En el mateix sentit que la normativa bàsica, regula aquesta qüestió la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, a l’article 178 del seu text refós, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
3.  El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret 

179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals el qual disposa, entre altres, que correspon al Ple de la 
Corporació aprovar inicialment l’avantprojecte de l’ordenança o reglament. 

 
4.  La competència del ple per aprovar els reglaments i ordenances està establerta 

també a l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, text 
refós de la Llei municipal i  de règim local de Catalunya. 

   
5.  El Cap del Servei de Secretaria Tècnica i Règim Jurídic Local ha emès informe 

proposant l’aprovació inicial i la informació pública de l’esmentat reglament. 
 
És per això que el Regidor  delegat de Governació de l’Ajuntament de Manresa, amb 
l’informe previ de la Comissió informativa de Governació i Economia, proposa que el 
ple de la Corporació adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.  APROVAR INICIALMENT el Reglament de Codi Ètic de l’Ajuntament de 

Manresa. 
 
Segon.  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA per un període de trenta dies, a 

comptar des de l’última publicació en el butlletí o diari oficial, el text del 
Reglament de Codi Ètic de l’Ajuntament de Manresa aprovat per l’acord 
anterior així com el propi acord d’aprovació inicial, per tal que es puguin 
presentar reclamacions i suggeriments. 

 
Tercer. DISPOSAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva en 

cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, tal i com estableix l’article 
178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que aprova el 
text refós de la Llei municipal  i de règim local de Catalunya. 

 
 

REGLAMENT  DE CODI ÈTIC DE L’ AJUNTAMENT DE MANRESA  
 
 
1. PREÀMBUL 
  
El paper dels càrrecs públics i del personal al servei de l’administració pública 
en la gestió dels ajuntaments, essencial per al sistema democràtic per la seva 
proximitat a la ciutadania  és exercit en general amb sentit de la responsabilitat, 
voluntat de servei a la societat, transparència, eficàcia i dedicació  màxima a 
les seves funcions públiques. 
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Excepcionalment, a la nostra societat es produeixen fets que degraden i 
perjudiquen la democràcia  i fan mal a la credibilitat de les institucions i dels 
polítics. Per tal d’evitar que  el sistema democràtic hagi de suportar aquests 
casos de mala gestió o corrupció tant a nivell polític com dels empleats públics , 
falta de transparència en la gestió i en la comunicació amb la ciutadania, 
allunyament dels càrrecs electes de la realitat social, situacions de 
transfuguisme, connivència amb els interessos privats, absència de suficients 
mecanismes de control per part de l’oposició, etc, l’única resposta possible és 
la de comprometre’s amb el bon funcionament de la democràcia local i 
aprofundir-hi mitjançant una participació més honesta, participativa i 
transparent 
 
És imprescindible doncs, per a la qualitat de la democràcia,  seguir en tot 
moment pautes de comportament ètic tant per part dels membres corporatius 
com per part del personal al servei de l’administració amb l’objectiu d’oferir a la 
ciutadania un compromís de complir no solament les obligacions previstes a les 
lleis, sinó d’inspirar les seves actuacions per principis ètics i de conducta 
inclosos en un codi ètic de bon govern i administració. 
 
Des d’aquestes consideracions, l’Ajuntament de Manresa aborda el repte de 
disposar d’un recull de bones pràctiques conscient del paper que desenvolupen 
els reglaments aprovats per la corporació com a garants de la informació a la 
ciutadania, com a eines útils per a orientar la gestió diària de l’Ajuntament i com 
a mapa de valors sobre els quals aquesta entitat local es compromet a 
treballar. 
 
 
2. PRINCIPIS I VALORS COMUNS EN EL DESENVOLUPAMENT DEL 

CÀRREC. 
 
Tant els membres electes com els empleats públics de l’Ajuntament de 
Manresa adopten com a base de la seva tasca diària els valors cívics i principis 
següents: 
 
VALORS: 

 
- respecte als drets humans 
- honestedat i integritat. 
- solidaritat  
- transparència i eficàcia. 
- tracte igualitari i no discriminatori. 
- defensa del medi ambient  
- esperit de servei. 
- professionalitat i recerca de l’excel·lència en el treball. 
- objectivitat. 
- responsabilitat. 
- imparcialitat. 
- confidencialitat. 
- austeritat. 
- dedicació al servei públic. 
- promoció de l’entorn cultural. 
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PRINCIPIS: 
 
1. La seva actuació perseguirà la satisfacció dels interessos generals dels 

ciutadans i es fonamentarà en consideracions objectives orientades cap a 
la imparcialitat i l' interès comú, al marge de qualsevol altre factor que 
expressi posicions personals, familiars, corporatives, clientelars o 
qualssevol altres que puguin col·lisionar amb aquest principi. 

 
2. Ajustaran la seva actuació als principis de lleialtat i bona fe amb 

l'Administració en la qual prestin els seus serveis,tractant amb el respecte 
degut als ciutadans, als companys, als superiors jeràrquics, subordinats i a 
la resta d' empleats públics.  

 
3. La seva conducta es basarà en el respecte dels drets fonamentals i 

llibertats públiques, evitant tota actuació que pugui produir cap mena de 
discriminació per raó de naixença, origen racial o ètnic, gènere, sexe, 
orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social.  

 
4. S'abstindran en aquells assumptes en els quals tinguin un interès personal, 

així com de tota activitat privada o interès que pugui suposar un risc de 
plantejar conflicte d'interessos o incompatibilitat manifesta amb el seu lloc 
públic.  

 
5. No acceptaran cap tracte de favor o situació que impliqui privilegi o 

avantatge injustificat, per part de persones físiques o entitats. 
 
6. Actuaran d'acord amb els principis d'eficàcia, economia i eficiència, i 

vigilaran la consecució de l'interès general i el compliment dels objectius de 
l'organització.  

 
7. No influiran en l’agilització o resolució de tràmit o procediment administratiu 

sense justa causa i, en cap cas, quan això comporti un privilegi en benefici 
dels titulars dels càrrecs públics o el seu entorn familiar i social immediat o 
quan suposi un menyscapte dels interessos de tercers. 

 
8.   Exerciran les seves atribucions segons el principi de dedicació al servei 

públic abstenint-se no solament de conductes contràries al mateix, sinó 
també de qualssevol altres que comprometin la neutralitat en l'exercici dels 
serveis públics.  

 
9.  Guardaran secret de les matèries classificades o unes altres la difusió de les 

quals estigui prohibida legalment, i mantindran la deguda discreció sobre 
aquells assumptes que coneguin per raó del seu càrrec, sense que puguin 
fer ús de la informació obtinguda per a benefici propi o de tercers, o en 
perjudici de l' interès públic. 

 
10. Garantiran l’atenció al ciutadà des del punt de vista lingüístic d’acord amb 

les prescripcions contingudes en el vigent Reglament d’ús de la Llengua 
catalana de l’Ajuntament de Manresa. 

 



49 

11. No acceptaran regals de caràcter significatiu que vagin més enllà dels usos 
socials habituals, ni favors o compensacions que puguin condicionar el 
desenvolupament de les seves tasques. sense perjudici d' allò establert en 
el Codi Penal.  

 
12. Administraran els recursos i béns públics amb austeritat, i no els utilitzaran 

en profit propi o de persones reunides. Tindran, així mateix, el deure vetllar 
per a la seva conservació 

 
Tots ells, hauran de projectar envers la ciutadania en el desenvolupament de 
les seves funcions els principis i valors assenyalats amb la idea d’una banda de 
combatre el desencant i la desconfiança de la societat en la política i el 
funcionament de les institucions i de l’altra d’ajustar els seus criteris d’actuació 
a la gestió  de qualitat eficient i a les bones pràctiques de l’administració pública 
local.  
 
Els membres electes i els empleats públics municipals desenvoluparan les 
seves tasques col·laborant estretament  per garantir la defensa de l’interès 
públic i l’impuls en la modernització de l’administració municipal.  
 
3.  ACTITUDS ESPECÍFIQUES DELS MEMBRES ELECTES.    
 

Els membres electes: 

Actuaran en el desenvolupament de les seves funcions d'acord amb la 
Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la resta de 
l'ordenament jurídic ajustant la seva activitat als principis ètics 
continguts en el present codi. 

Respectaran i faran respectar els drets humans i inclouran dins dels 
principals objectius de les seves polítiques la lluita contra el canvi 
climàtic, la protecció del medi ambient i l'ordenació racional i sostenible 
del territori.  

Vetllaran especialment per les desigualtats  existents, treballant a favor 
de la inclusió social i l'equilibri territorial entre el centre i els barris 
apropant els serveis a la ciutadania distribuint-los en el conjunt del 
municipi de forma equitativa. Evitaran qualsevol actuació que pugui 
representar discriminació cuidant especialment la promoció i el respecte 
a la igualtat entre homes i dones. 
 
Compliran de forma lleial amb els compromisos inclosos en el seu 
programa  polític  en congruència amb el programa electoral, obligant-se 
a donar compte del seu nivell d’execució al final del mandat. 
 
Evitaran els insults i les desqualificacions personals o envers la 
ciutadania en general, utilitzant un to respectuós i responsable en les 
seves intervencions i declaracions. En el desenvolupament de les seves 
funcions hauran d’utilitzar i aportar dades rigoroses que avalin les seves 
posicions. 
 
Regiran les seves relacions  pels principis de lleialtat, solidaritat i 
respecte a les decisions vàlidament adoptades, mantenint la discreció en 
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cada cas legalment exigible respecte de les deliberacions que s’ adoptin 
en els respectius òrgans. 
 
Respectaran les decisions dels seus votants i com a actitud de rebuig al 
transfuguisme, mantindran durant el mandat la seva pertinença al grup 
municipal format per la llista electoral en la qual varen resultar escollits. 
Respectaran així mateix escrupolosament les normes que regulen les 
campanyes electorals,  especialment les referides al seu finançament i a 
l’ús indegut del càrrec en moments de campanya electoral. 
 
No adoptaran mesures o acords que els concedeixin avantatges 
personals o professionals, tant en el si de l’Ajuntament i de les seves 
entitats públiques com en aquelles altres entitats participades o  amb les 
quals existeixin relacions contractuals. 
 
Formularan a l’inici del seu mandat la declaració de tots els seus béns i 
drets patrimonials i de les activitats que desenvolupin en el moment del 
nomenament. El mateix hauran de fer a la seva finalització. 
 
S’abstindran de l' exercici de qualsevol activitat o interès que pugui 
comprometre l’objectivitat de l’administració municipal i no contrauran 
obligacions econòmiques ni intervindran en operacions financeres, 
obligacions patrimonials o negocis jurídics amb persones o entitats quan 
pugui suposar un conflicte d'interessos amb les obligacions del seu 
càrrec  públic. 

 
L’Alcalde i els membres del govern municipal, mantindran reunions periòdiques 
amb els grups municipals de l’oposició  a més de les establertes en la Junta de 
portaveus, comissions informatives, etc per donar compte d’iniciatives i 
projectes , així com per debatre, consultar i recollir les seves aportacions amb 
l’ànim d’afavorir els consensos.  
 
D’acord amb el marc d’incompatibilitats marcat per la Llei, els membres electes 
declararan qualsevol interès personal (patrimonial o familiar) que puguin tenir 
en un assumpte o expedient municipal, abstenint-se de participar en els debats 
i l’adopció dels acords que hi estiguin vinculats. 
 
 
4.  ACTITUDS ESPECÍFIQUES DELS EMPLEATS PUBLICS  
 
Els empleats públics s’hauran d'ocupar amb diligència les tasques que tinguin 
assignades i vetllar pels interessos generals amb subjecció i observança de la 
Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya  i de la resta de l'ordenament 
jurídic, adequant la seva conducta al següent decàleg : 

 

1. Compliran les tasques corresponents al seu lloc de treball de forma 
diligent, complint la jornada i  l'horari establerts i si escau, resoldran dintre 
de termini els procediments o expedients de la seva competència 

 
2. Obeiran les instruccions i ordres professionals dels superiors, tret que 

constitueixin una infracció manifesta de l'ordenament jurídic, en aquest cas 
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les posaran immediatament en coneixement dels òrgans d'inspecció 
procedents.  

 
3. Informaran als ciutadans sobre aquelles matèries o assumptes que tinguin 

dret a conèixer i facilitaran l'exercici dels seus drets i el compliment de les 
seves obligacions.  

 
4. Garantiran la constància i permanència dels documents per a la seva 

transmissió i lliurament als seus posteriors responsables.  
 
5. Observaran les normes sobre seguretat i salut laboral.  
 
6. Mantindran actualitzada la seva formació i qualificació. 
 
7. Posaran en coneixement dels seus superiors o dels òrgans competents les 

propostes que considerin adequades per a millorar el desenvolupament de 
les funcions de la unitat en la qual estiguin destinats. A aquests efectes es 
podrà preveure la creació de la instància adequada competent per a 
centralitzar la recepció de les propostes dels empleats públics o 
administrats que serveixin per a millorar l'eficàcia en el servei.  

 
 
5. TRANSPARÈNCIA I INFORMACIÓ. 
 
L’Ajuntament com a institució més propera a la ciutadania, és la imatge més 
directa que aquesta rep de la gestió pública i de la política. En conseqüència 
s’estimularan i desenvoluparan mesures que afavoreixin la transparència de les 
seves actuacions i decisions en l’exercici de les competències que estiguin sota 
la seva responsabilitat.  
 
La correcta i puntual aplicació de la Llei de mesures per a la modernització del 
govern local, i els Reglaments orgànic municipal i de participació ciutadana, així 
com la Carta de drets i deures de la ciutadania en la convivència, la participació 
i les relacions amb l'administració municipal, es convertiran també en garants 
de la transparència i la més àmplia informació. 
 
L’Ajuntament promourà les mesures que garanteixin l’accés directe de la 
ciutadania a través d’internet, a l’execució pressupostària, als projectes i 
contractes públics així com a la realització de tràmits i gestions administratives. 
 
Es garantirà la publicitat de les informacions necessàries per a l’acompliment 
del dret dels ciutadans a conèixer en qualsevol moment l’estat de tramitació 
dels procediments en els quals tinguin la condició d’interessats. 
 
 
6. LA GESTIÓ RESPONSABLE DELS BÉNS PÚBLICS. 
 
L’Ajuntament, per tal de garantir el respecte a la legalitat i a l’ètica política, 
promourà l’observació de les següents mesures: 
 

a. Respectar els principis de publicitat i concurrència. 
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b. Objectivar i fonamentar les decisions. 
 
c. Actuar amb transparència en els processos. 
 
d. Donar confiança i respectar els criteris dels empleats públics 

encarregats d’elaborar els informes tècnics. 
 
e. Executar correctament les resolucions emanades dels òrgans 

competents en els processos de contractació. 
 
f. Aplicar com a criteris de selecció i promoció dels funcionaris/àries i 

personal laboral el respecte als principis legalment establerts de 
igualtat d’accés als llocs públics, el mèrit personal, la lliure 
competència i l’absència de favoritismes o discriminació per 
qualsevol causa.   

 
g. Concedir els permisos i les autoritzacions amb la celeritat 

necessària atenent a criteris tècnics objectius i en base als informes 
tècnics pertinents. 

 
h. No influir en l’agilitació o resolució d’un tràmit o procediment 

administratiu sense una justa causa, i en cap cas quan això 
comporti un privilegi en benefici dels membres electes o 
treballadors de l’ Ajuntament. 

 
i. Respectar els criteris objectius establerts en la normativa establerta 

per a la concessió de subvencions. Aquestes seran concedides 
atenent a informes tècnics que seran públics. 

 
j. Aplicar com a criteri general d’actuació i de selecció en els 

processos de licitació pública la promoció i utilització de la compra 
pública ètica i responsable. 

 
k. Utilitzar racionalment i de forma no abusiva els recursos municipals 

de què disposen al seu abast per a l’exercici de les seves 
competències.  

 
L’Ajuntament  es dotarà dels instruments necessaris per efectuar una gestió 
eficaç del patrimoni de la ciutat que li permeti la millor defensa de l’interès 
general. En aquest sentit promourà l’actualització permanent de l’inventari de 
béns i drets protegint i mantenint el patrimoni catalogat de la ciutat. 
 
Per a la venda, arrendament o cessió de bens del patrimoni municipal 
l’Ajuntament establirà criteris clars i transparents. En el cas de la concurrència 
en l’operació d’una finalitat econòmica s’estarà a la normativa en matèria de 
contractes del sector públic. En el cas de la concurrència d’una finalitat social, 
caldrà la corresponent justificació de la qual es desprengui el benefici per a 
l’interès públic o social. 
 
L’Ajuntament, recolzarà i col·laborarà amb el Síndic de greuges en la seva 
funció de control i atenció de reclamacions i greuges sobre la gestió municipal, 
tractant  que els funcionaris o la resta de personal municipal implicat respongui 
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amb rapidesa els requeriments i sol·licituds que des d’aquesta institució 
s’efectuen a l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament adoptarà també les mesures adequades per tal de garantir 
l’execució de les decisions judicials amb la major diligència. 
 
L’Ajuntament actuarà d’acord amb criteris generals d’austeritat i prudència en 
l’execució de la despesa pública. 
 
 
7.  PRÀCTIQUES ECONÒMIQUES I  SOCIALS. 
 
L’Ajuntament exigirà als seus proveïdors i empreses adjudicatàries el més 
estricte acatament a la legislació laboral i social d’àmbit nacional i regional. 
 
En aquest sentit, exigirà que els treballadors d’aquestes empreses i proveïdors 
estiguin donats d’alta a la Seguretat Social i que gaudeixin del dret d’associar-
se lliurement i ser representats en negociacions col·lectives, i no transigirà en 
cap mena de discriminació per raó de raça, sexe, religió, cultura o ideologia. 
Exigirà així mateix l’acompliment de la normativa en matèria de prevenció de 
riscos laborals, sanitat i salut. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Els principis i prescripcions continguts en aquest Codi Ètic es fan extensius als 
empleats públics de les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia 
depenents de l’Ajuntament de Manresa. 
 

 
 
El senyor Irujo Fatuarte  manifesta que aquest ple fa un any va adoptar l’acord 
d’elaborar un Reglament de codi ètic per a l’Ajuntament de Manresa dins d’aquesta 
legislatura.  
Es va constituir la comissió redactora formada per un representant de cada grup 
municipal i el passat 6 d’abril aquesta comissió va donar el vistiplau al text que avui es 
porta a aprovació. 
El reglament incorpora bàsicament un redactat que concorda amb diversos textos que 
hi ha al respecte, no solament en altres ajuntaments, sinó que hi ha recomanacions 
que institucions de caràcter supramunicipal efectuen per a la redacció d’aquest tipus 
de documents, i també incorpora aportacions de tots els grups municipals presents a la 
sala i que està distribuït en una sèrie de principis i valors en el desenvolupament del 
càrrec dels membres electes i per als empleats públics que treballen al servei 
d’aquesta administració.  
També incorpora un apartat que parla específicament de les actituds que han 
d’observar els membres electes de la corporació i també un altre apartat de les 
actituds específiques que han de seguir els empleats públics.  
Finalment s’han incorporat uns apartats que fan referència a les actituds respecte a la 
transparència i informació que ha de seguir l’Ajuntament envers la ciutadania, la gestió 
responsable dels béns públics, i les pràctiques econòmiques i socials que l’Ajuntament 
ha d’exigir als seus proveïdors i empreses adjudicatàries. 
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El senyor Irujo diu que es tracta de dotar-se d’un instrument que té més rellevància 
teòrica i que a la pràctica dependrà de la seva observança, tot i que efectivament avui 
es porta a votació aquest reglament de codi ètic per una autoexigència i perquè és un 
instrument més que pot millorar tan la qualitat de la democràcia local, com servir de 
guia i referència per a comportaments o actituds que tots hem d’observar i que en 
algun moment pot ser d’utilitat tenir-lo, i també per  la importància que avui en dia té 
l’adopció d’acords que facilitin aquesta voluntat de transparència, de fer les coses ben 
fetes, amb rigor, serietat i donant una sèrie de principis i valors que inspirin l’actitud 
dels membres electes i empleats públics. 
Considera que és enviar un missatge positiu a la ciutadania i per tot això demana el 
vot favorable dels grups presents. 
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que el GMCUP ja va manifestar que no veia la necessitat 
d’elaborar aquest codi ètic, però un cop iniciat el procés hi ha participat i entén que 
bona part del contingut que recull és assumible i el votarien favorablement.  
No obstant això, no ho faran perquè en el punt núm. 3 hi apareix una qüestió que els 
semblava que havia quedat solucionada i després en la lectura final els va passar per 
alt i no ho han vist fins avui mateix.  
En el punt 3 del Reglament, on diu: “Actuaran en el desenvolupament de les seves 
funcions d’acord amb la Constitució,” no especifica quina constitució és, però entén 
que és l’espanyola i, tenint en compte que el GMCUP entén que aquesta constitució, 
tant en el seu origen com en el seu contingut és insuficientment democràtica, no se 
sent obligat a assumir-la, i que si es manté aquest paràgraf del punt 3 no hi votaran 
favorablement. 
 
 
El senyor Beltran Arnaldos  diu que el GMPPC considera que aquest codi ètic era 
necessari, més que res per transmetre a la ciutadania i per fer front a aquesta 
desafecció política que té avui en dia cap a les institucions, i que s’ajusta a la legislació 
vigent.  
En un principi es va plantejar que afectés a càrrecs electes, donar unes normes de 
bona disposició i al llarg de la comissió s’ha anat ampliant a empleats públics i a la 
forma de gestionar de cara a la ciutadania l’activitat de l’Ajuntament, per tant, el vot del 
GMPPC serà favorable. 
 
 
El senyor Fargas Santaulària  manifesta la satisfacció del GMCiU pel fet que avui se 
sotmeti a votació aquesta proposta de reglament de codi ètic, que respon a una 
iniciativa del seu grup municipal. 
Un reglament de codi ètic té sentit en el marc d’un model d’excel.lència que pretén 
aprofundir amb la transparència i que explicita un compromís amb una manera de fer i 
d’entendre la relació amb la ciutat, un reglament que, a més, equipara els 
compromisos ja existents als empleats públics amb els dels càrrecs electes, un 
reglament que pretén deixar constància dels valors i principis als quals aquest 
Ajuntament, com a entitat, es compromet públicament a aplicar en el seu dia a dia. 
El GMCiU és conscient que aquest codi ètic no acabarà amb la desafecció política 
però creu que representa un pas més en la bona direcció. 
Per últim destaca que aquest codi ètic sorgeix a iniciativa pròpia dels regidors i no com 
a reacció a cap circumstància concreta que els hagi obligat, com malauradament 
massa sovint passa en aquest tipus de situacions. 
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Per al GMCiU representa un compromís sincer amb tota la ciutadania, per tot això 
donaran el vot favorable. 
 
En referència a l’aportació que feia el representant del GMCUP diu que és cert que la 
Constitució en aquest codi ètic no aporta res, com tampoc hi aporta l’Estatut 
d’autonomia, com hi aporta res que s’especifiqui que hi ha un ordenament jurídic. Un 
codi ètic comença allà on acaba la legislació vigent.  
De totes maneres, malgrat no aporti res tampoc hi treu res, és a dir, per llei estem 
sotmesos a l’ordenament jurídic i per tant no tindran cap inconvenient en aquest punt, 
però si per la resta de grups municipals hi hagués predisposició a treure’l, òbviament 
que no aporta res, perquè un codi ètic entra on acaba la legalitat, estarien disposats a 
retirar-lo. 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte  diu que com a ponent d’aquest dictamen no entrarà en 
polèmiques respecte si ha d’aparèixer el terme Constitució o Estatut d’autonomia de 
Catalunya, però sí que des del punt de vista procedimental troba de mal gust portar un 
dictamen amb un text aprovat per una comissió redactora, amb el vistiplau de tots els 
representants dels grups presents, i modificar-lo en el ple, no sembla que sigui el millor 
per a un procediment. 
De totes maneres, en nom del que inspira aquest document, que cal sobreposar-se 
moltes vegades sobre situacions concretes per assolir el que es tracta d’inspirar per 
part del grup que representa i de la resta de grups del govern, no hi hauria cap 
dificultat que figuri el redactat: “..d’acord amb l’ordenament jurídic vigent...”, i 
s’interpreta per ordenament jurídic vigent totes les lleis de rang superior que inspiren 
l’actual sistema democràtic, entre els quals està la Constitució espanyola, l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.  
Si el senyor Majó se sent més còmode per votar aquest codi ètic i poder començar 
aquest codi d’aquesta manera, amb un ampli consens, per part del GMS no hi ha cap 
problema. 
 
 
El senyor Majó Garriga  coincideix amb el regidor senyor Irujo que ara no és el 
moment d’esmenar textos i tot i que agraeix l’esforç tampoc comparteix la proposta 
perquè, com ha dit, l’ordenament jurídic recull també la Constitució i l’ordenament 
jurídic actual al qual estan sotmesos és un ordenament jurídic que ni comparteixen ni 
tenen cap intenció de legitimar, per tant, no el votaran favorablement. 
 
 
L’alcalde  manifesta que si amb el modificat tampoc estan d’acord es deixa el text com 
estava originalment. 
 
 
El senyor Fargas Santaulària  diu que el GMCiU acceptaria aquesta modificació, 
entén que no hi aporta res el fet que hi aparegui el terme Constitució, li sembla bé la 
proposta del senyor Irujo i per tant estarien d’acord amb la proposta feta. 
 
 
El senyor Beltran Arnaldos  diu que el GMPPC acceptaria també la proposta perquè 
el marc legal vigent s’estén a totes les normatives legals existents. 
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L’alcalde sotmet el dictamen a votació, amb la incorporació d’una esmena in voce, en 
el sentit de substituir de l’apartat 3 del Reglament el redactat: “la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya” pel següent: “d’acord amb l’ordenament jurídic vigent”, i el 
Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU i 2 
GMPPC), 1 vot negatiu (1 GMCUP), i 1 abstenció (1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.2.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d el Reglament de l’Arxiu 

Municipal de l’Ajuntament de Manresa.  
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 29 de març de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents de fet 
 
1.  El regidor delegat de Governació va proposar la redacció d’un Reglament de 

l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Manresa,  a fi i efectes de regular-ne el 
funcionament. 

 
2.  Per resolució de l’alcalde de data 16 de setembre de 2009 es va aprovar la 

formació de l’avantprojecte del text de Reglament de l’Arxiu Municipal de 
l’Ajuntament de Manresa  i la designació de la comissió  encarregada de redactar 
el text de l’esmentat Reglament. 

 
3.  El dia 11 de febrer de 2010 la comissió redactora va aprovar la proposta de 

Reglament de l’Arxiu Municipal. 
 

Fonaments de dret 
 
1.  L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

estableix el procediment d’aprovació de les ordenances locals, que consisteix en 
l’aprovació inicial pel Ple, informació pública i audiència als interessats pel termini 
mínim de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, i 
resolució de totes elles amb l’aprovació definitiva pel ple. En cas que no se 
n’hagués presentat cap, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores 
provisional. 

 
2.  En el mateix sentit que la normativa bàsica, regula aquesta qüestió la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, a l’article 178 del seu text refós, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
3.  El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret 

179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals el qual disposa, entre altres, que correspon al Ple de la 
Corporació aprovar inicialment l’avantprojecte de l’ordenança o reglament. 

 
4.  La competència del ple per aprovar els reglaments i ordenances està establerta 

també a l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, text 
refós de la Llei municipal i  de règim local de Catalunya. 
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5.  El Cap del Servei de Secretaria Tècnica i Règim Jurídic Local ha emès informe 
proposant l’aprovació inicial i la informació pública de l’esmentat reglament. 

 
És per això que el Regidor  delegat de Governació de l’Ajuntament de Manresa, amb 
l’informe previ de la Comissió informativa de Governació i Economia, proposa que el 
ple de la Corporació adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer .  APROVAR INICIALMENT el Reglament de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament 

de Manresa. 
 
Segon .  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA per un període de trenta dies, a 

comptar des de l’última publicació en el butlletí o diari oficial, el text del 
Reglament de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Manresa aprovat per 
l’acord anterior així com el propi acord d’aprovació inicial, per tal que es 
puguin presentar reclamacions i suggeriments. 

 
Tercer .  DISPOSAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva 

en cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, tal i com estableix 
l’article 178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que 
aprova el text refós de la Llei municipal  i de règim local de Catalunya.” 

 

Reglament de l’Arxiu Municipal 

Índex  

 - Introducció 

I. De l’ Arxiu municipal  

1. Definició  
2. De l'Arxiu municipal i del patrimoni que l'integra  
3. Les funcions del l’ Arxiu  

II. De l’arxiver/era municipal 
1. La figura de l' arxiver. 
2. Tasques i funcions  

 
III. De la gestió dels documents administratius  

1. Definició i àmbit d'actuació  
2. Del sistema de gestió de documents  
3. De la transferència de documentació  
4. De l'avaluació i la tria de documentació  
5. De la conservació de la documentació  

IV. De l'accés a la documentació  

1. Disposicions generals  
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2. De la consulta i el préstec d'ordre intern  
3. De la consulta i el préstec d'ordre extern  
4. De la reproducció i l'ús de documents  
5. De l'ús públic de les reproduccions  

V. De la protecció i difusió del patrimoni documental del municipi  

1. Disposicions generals  
2. De la protecció del patrimoni documental  
3. De la difusió del patrimoni documental del municipi  

VI. Disposició addicional primera. 

VII. Disposició addicional segona. 

 

REGLAMENT DE L’ARXIU DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA 

 
Introducció 
 
Del conjunt de serveis municipals, l’Arxiu Municipal és la unitat orgànica de 
l’Ajuntament encarregada de la gestió, el tractament i la custòdia de la documentació. 
La seva existència té caràcter obligatori dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 10/2001 de 
13 de juliol d’arxius i documents. 
 
L’objectiu d’aquest reglament és regular la gestió, tractament i custòdia dels 
documents i determinar el funcionament de l’arxiu municipal amb la finalitat de donar 
compliment a la legislació vigent sobre documents i arxius públics, i alhora, posar a 
disposició de tot l’Ajuntament i dels ciutadans en general la documentació amb les 
garanties legalment establertes. 
   
 
CAPÍTOL I 
DE L’ARXIU MUNICIPAL 
 
Secció I -Definició 
 
Article 1 - Definició 
L’arxiu municipal és un servei públic de caràcter administratiu especialitzat en la gestió 
i el tractament de la documentació, en la seva custòdia i en la seva divulgació. L’Arxiu 
municipal administra, custodia i divulga el patrimoni documental que l’ integra. 
 
Article 2 - Dependència 
L’Arxiu municipal depèn, a efectes de titularitat i de gestió, de l'Ajuntament de Manresa 
i figura adscrit orgànicament al Servei de  Secretaria General. 
 
Article 3 – Garantia de les funcions 
L'Ajuntament garanteix el manteniment i promoció d'aquest servei ,d'acord amb la 
legislació vigent, i li atribueix les següents competències: organitzar i difondre el 
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patrimoni documental municipal, garantir el dret a la informació, facilitar la investigació i 
vetllar per la salvaguarda del patrimoni documental del municipi.  
  
 
Secció 2 -De l'Arxiu municipal i del patrimoni docu mental que l'integra 
 
Article 4 – Elements que integren l’arxiu 
L’arxiu municipal, és integrat pel conjunt orgànic de documents generat per 
l’Ajuntament en exercici de les seves funcions, amb independència de la seva data i 
suport, així com pels de les persones físiques i jurídiques públiques o privades que li n’ 
hagin fet cessió. 
 
Article 5 – Definició de document 
S’entén per document, en els termes d'aquest reglament, qualsevol expressió en 
llenguatge natural o convencional i tota expressió gràfica, sonora o en imatge, 
independentment de la seva data, recollida en qualsevol tipus de suport material, 
inclosos els  informàtics. S'exclouen els exemplars no originals d'edicions. 
 
Article 6 – Patrimoni documental de l’Ajuntament 
En base als articles 19.2, 3 i 4 de la Llei 9/1993, de 30 setembre, del patrimoni cultural 
català, es considera patrimoni documental de l’ Ajuntament, el conjunt de documents 
generats, rebuts o reunits en exercici de les seves funcions per: 
 
6.1. L'Alcaldia, les regidories i els diferents òrgans, serveis i dependències municipals.  
6.2. Les persones físiques al servei de l'Ajuntament en l'exercici de les seves funcions.  
6.3. Les persones jurídiques, en el capital social de les quals hi participi 
majoritàriament l'Ajuntament.  
6.4. Les persones físiques o jurídiques gestores de serveis municipals amb tot allò que 
es relacioni amb la gestió dels esmentats serveis.  
6.5. Les persones físiques o jurídiques que, malgrat no tenir vinculació amb la gestió 
dels serveis municipals, facin cessió expressa dels seus fons documentals.  
6.6. Tots els fons documentals que no essent estrictament municipals en el seu origen, 
ho siguin per llegat històric, adquisició, dipòsit, expropiació o per qualsevol altra causa 
o origen.  
 
Article 7 – Responsabilitats de l’arxiu quant al pa trimoni documental 
L’arxiu té les responsabilitats següents quant al patrimoni documental dels seus 
respectius àmbits territorials 
7.1. Vetllar per conservar-lo 
7.2. Col·laborar amb l’arxiu comarcal en l’elaboració de l’Inventari del patrimoni 
documental. 
7.3. Potenciar l’organització d’activitats de divulgació i de foment de la recerca. 
 
Article 8 – Documentació generada per les persones que exerceixen funcions 
polítiques 
La documentació generada per les persones que exerceixen funcions polítiques o 
administratives en l'Administració municipal, forma part del patrimoni documental 
municipal i mai no podrà ser considerada com una propietat privada. Quan finalitzi 
l'exercici de les funcions específiques desenvolupades o de les tasques de 
representació política assumides, la documentació haurà de restar en el departament 
corresponent o bé transferir-la a l’Arxiu. 
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En resten excloses les obres de creació i investigació editades, i totes aquelles que, 
per la seva naturalesa, formin part del patrimoni bibliogràfic. 
 
  
Secció 3 - Les funcions de l’Arxiu 
 
Article 9 - Funcions 
D’acord amb les competències establertes a l'article 3 d'aquest reglament, les funcions 
de l’ Arxiu municipal comprenen: 
 
a) La gestió dels documents administratius.  
b) L'accés a la documentació.  
c) La protecció i difusió del patrimoni documental.  
   
Article 10 - Comeses 
L’ arxiu municipal defineix, implanta i manté el sistema de gestió de la documentació 
administrativa en fase activa i semiactiva, i gestiona i conserva la documentació en 
fase semiactiva i la documentació històrica. 
 
Article 11 – Gestió dels documents 
La gestió dels documents administratius comprèn:  
 
11.1. L’ anàlisi i identificació  de  la documentació administrativa.  
11.2.L’ establiment de normes reguladores de classificació, ordenació i tractament de 
la documentació durant la seva gestió administrativa en els diferents òrgans auxiliars i 
departaments de l'Administració municipal, i controlar-ne l'aplicació.  
11.3. L’ establiment  de criteris i normatives per a la transferència i l'ingrés de 
documentació a l'Arxiu municipal.  
11.4. La realització de les propostes de conservació i d'eliminació de documentació 
d'acord amb el marc legal i normatiu existent.  
11.5. La definició de directrius per a la correcta ubicació física dels documents i l' 
establiment de les condicions idònies que han de reunir els locals del dipòsit i les 
instal·lacions necessàries per a la seva utilització i seguretat.  
11.6. La contribució a una millor eficàcia i un millor funcionament de l'Administració 
municipal mitjançant l'elaboració d'inventaris, catàlegs, índexs, repertoris i d'altres 
instruments de descripció documental necessaris per tal de facilitar d'una manera 
ràpida i pertinent la documentació necessària per a la resolució d'un tràmit 
administratiu.  
 
Article 12 – Accés a la documentació 
L'accés a la documentació exigeix:  
12.1.L’ establiment de les condicions del préstec de documents per a la consulta a les 
diferents dependències de l'Ajuntament i mantenir un registre de tots els documents 
prestats.  
12.2. Posar a disposició pública inventaris, catàlegs, índexs, repertoris i d'altres 
instruments de descripció documental que facilitin l'accés dels usuaris a la 
documentació.  
12.3. Garantir l'accés i la consulta de la documentació a tots els investigadors, els 
estudiosos i els ciutadans en general, d'acord amb el marc legal i normatiu existent i 
mantenir un relació d'investigadors i confeccionar les estadístiques d'investigadors i 
d'usuaris.  
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Article 13 – Protecció i difusió del patrimoni docu mental 
La protecció i difusió del patrimoni documental implica:  
13.1. Promoure la difusió del patrimoni documental municipal mitjançant exposicions, 
publicacions, conferències, serveis pedagògics i en general totes aquelles activitats 
encaminades a mostrar i a divulgar el llegat documental que custodia l’ Arxiu municipal 
i que forma part del patrimoni històric de la ciutat.  
13.2. Fomentar la protecció del patrimoni documental del municipi mitjançant 
propostes d'adquisició, de donació o de dipòsit, en el cas que sigui possible.  
13.3. Vetllar contra l'espoli del patrimoni documental municipal, entenent com a tal 
qualsevol acció o omissió que posi en perill de deteriorament, de pèrdua o de 
destrucció de tots o d'alguns dels valors dels béns que integren el patrimoni 
documental en el seu àmbit local.  
 
Article 14 - Mitjans 
Per al desenvolupament de les seves funcions l’Arxiu municipal haurà de comptar amb 
els mitjans adequats pel que fa a instal·lacions, espai i recursos materials. Les 
instal·lacions de l’Arxiu municipal tenen com a funció única i exclusiva les que li són 
pròpies i específiques i en cap cas no podran ser utilitzades amb altres finalitats llevat 
de circumstàncies excepcionals degudament justificades o de força major. 
Les zones de treball i de dipòsit de documentació es consideraran d'accés restringit i 
no hi podran tenir accés persones alienes a l’Arxiu municipal sense anar 
acompanyades per algú de la mateixa unitat, llevat en cas de circumstàncies 
excepcionals degudament justificades o de força major. 
L’Arxiu municipal ha de comptar amb personal tècnic i qualificat suficient en nombre 
per cobrir les seves necessitats i per assolir els seus objectius. En quan a les 
titulacions i formació del seu personal tècnic, l’ arxiu es regirà per la normativa 
desenvolupada per la Generalitat de Catalunya. En tot cas, la direcció de l’arxiu ha de 
ser exercida per persones amb titulació universitària superior. A l’Ajuntament de 
Manresa, la direcció dels arxius, i la conservació, organització i coordinació del 
patrimoni documental anirà a càrrec de l’Arxiver/a municipal. 
 
CAPÍTOL II  
DE L'ARXIVER/A MUNICIPAL 
 
Secció1. La figura de el/la arxiver/era 
 
Article 15 – L’arxiver/a 
L’ arxiver/a municipal, és el/la responsable de l’ arxiu i com a tal vetllarà pel bon ordre i 
funcionament tant de les instal·lacions com de la direcció immediata del personal que 
hi treballa. El/la responsable de l’ arxiu tindrà la categoria administrativa prevista a la 
relació de llocs de treball de l’ Ajuntament de Manresa. 
 
Secció 2. Tasques i funcions. 

Article 16 – Tasques i funcions 
La conservació i organització del patrimoni documental municipal té com a objectius 
principals satisfer les necessitats d'informació i documentació per tal de realitzar una 
correcta gestió administrativa municipal, justificar els drets de les persones físiques o 
jurídiques, públiques o privades i facilitar la informació i la documentació necessàries 
per a la investigació i estudis històrics i culturals. Per poder complir amb aquests 
objectius ha de comptar amb els mitjans materials i personals necessaris. 
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Les funcions que el responsable de l’ Arxiu ha de dur a terme d'acord amb les seves 
atribucions de recollida, selecció, conservació, custòdia, difusió i servei del patrimoni 
documental municipal, són les següents: 
1a.- Rebre, conservar i custodiar adequadament la documentació. 
2a.- Classificar i ordenar la documentació. 
3a.- Elaborar normes reguladores de la classificació, ordenació i tractament de la 
documentació de gestió dels diferents òrgans auxiliars i departaments de 
l'Administració Municipal, i controlar-ne la seva aplicació. 
4a.- Proposar directrius per a la correcta ubicació física dels documents i indicar les 
condicions idònies que han de reunir els locals del dipòsit i les instal·lacions 
necessàries per a la seva utilització i seguretat. 
5a.- Ocupar-se de la formació d'inventaris, catàlegs, índexs, repertoris i d'altres 
instruments de descripció documental que consideri necessaris per tal de facilitar un 
adequat accés dels usuaris a la documentació.  
6a.- Facilitar l'accés i la consulta de la documentació a tots els investigadors/ores, 
estudiosos/oses i ciutadania en general, d'acord amb el marc legal i normatiu existent. 
7a.- Contribuir a una major eficàcia i millor funcionament de l'Administració Municipal 
facilitant d'una manera ràpida i pertinent la documentació necessària per a la resolució 
d'un tràmit administratiu. 
8a.- Realitzar les propostes d'eliminació de documentació d'acord amb el marc legal i 
normatiu existent. 
9a.- Dirigir i coordinar el disseny i la implementació d’un Sistema de Gestió 
Documental. 
10a.- Mantenir relacions amb els ens públics i privats amb tot allò que concerneix al 
Servei d'Arxiu. 
11a.- Vetllar pel bon funcionament de l’ Arxiu i de la disciplina en les seves diferents 
Àrees i dependències. 
12a.- Custodiar el segell de l'Arxiu, les claus, els dipòsits, la sala de consulta i 
qualsevol altra de les seves dependències. 
13a.- Rebre la correspondència oficial, les peticions i les sol·licituds i distribuir el treball 
als empleats de la unitat de l’Arxiu. 
14a.- Proposar l'adquisició dels materials que siguin necessaris. 
15a.- Mantenir amb els mitjans oportuns un control de tots els documents rebuts o 
prestats per a la seva consulta fent constar la naturalesa i denominació del document, 
la persona que sol·licita el préstec, el departament i la data de sol·licitud i de devolució. 
Aquest punt es refereix exclusivament a la utilització de la documentació per a ús 
intern de l'Ajuntament. 
16a.- Vigilar la utilització dels documents per part dels usuaris i el manteniment del seu 
ordre i integritat. 
17a.- Confeccionar les estadístiques mensuals i anuals d'investigadors i usuaris. 
18a.- Preocupar-se del foment del patrimoni documental municipal mitjançant 
propostes d'adquisició, donació o dipòsit en els casos que sigui possible. 
19a.- Proposar les mesures necessàries per al bon funcionament de l’Arxiu.  
20ª.- Totes aquelles que pugui atribuir-li a cada moment la relació de llocs de treballs 
de l’ Ajuntament de Manresa 
 
Article 17 – Atribució temporal de funcions 
Les funcions de l'arxiver municipal previstes en aquest reglament podran ser atribuïdes 
totalment o parcial en d'altres persones de la mateixa unitat, de manera temporal, amb 
motiu de vacances, baixes, permisos o d'altres causes, llevat de les funcions que ja 
exerceixi en règim de delegació. 
 



63 

 
CAPÍTOL III 
DE LA GESTIÓ DELS DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Secció 1- Definició i àmbit d’actuació 
 
Article 18 – Gestió documental 
La gestió dels documents administratius està integrada pel conjunt de les operacions i 
de les tècniques relatives a la concepció, desenvolupament, aplicació i avaluació 
pròpies del sistema de gestió documental que haurà de preveure el procés que va des 
del moment de la creació o recepció dels documents fins a la seva transferència, 
eliminació o conservació a l’ Arxiu municipal. 
 
Article 19 – D’altres elements del sistema arxivíst ic 
Són també elements del sistema arxivístic municipal els fons documentals en fase 
activa existents en els òrgans auxiliars de qualsevol nivell i empreses municipals. 
Aquests fons es consideraran com integrants de l’etapa pre-arxivística, prèvia a 
l’ingrés dels documents a l’Arxiu municipal.  
 
Article 20 – Arxius de gestió 
20.1. Als efectes d’aquest reglament, es considerarà com a arxius de gestió, les unitats 
responsables que exerceixen funcions de control, descripció i custòdia de la 
documentació en la fase activa, mitjançant l’aplicació dels mètodes i tècniques inclosos 
al sistema general de gestió dels documents administratius de l’Ajuntament de 
Manresa. 
 
20.2.La documentació romandrà a l’arxiu de gestió durant el període establert pel 
calendari de conservació i eliminació de cada sèrie documental, fins que esdevingui 
semiactiva, moment a partir del qual haurà de ser transferida a l’Arxiu municipal. 
 
20.3. A cada arxiu de gestió hi haurà un/a responsable que desenvoluparà les tasques 
pròpies de l’aplicació del manteniment del sistema de gestió dels documents, d’acord 
amb els criteris establerts per l’Arxiu, sense perjudici de les responsabilitats 
corresponents a l‘unitat. 
 
20.4. La conservació i custòdia dels documents existents en aquests arxius serà 
responsabilitat del/ de la Cap de l’òrgan del qual formi part, el qual podrà designar un 
encarregat/ada que n’assumeixi les funcions sota les seves directrius. 
 
Article 21 – Incidència de la gestió documental 
La gestió dels documents administratius incidirà sobre tota la documentació que es 
genera a l'Administració municipal, així com en aquelles personificacions instrumentals 
locals on l'Ajuntament tingui una participació majoritària. 
 
Article 22 – Objecte de la gestió documental 
És objecte de la gestió dels documents administratius tota la documentació entesa en 
els termes que s'expressen en l'article 5 d'aquest reglament, així com els instruments 
de descripció relatius a aquesta documentació. 
 
Secció 2 - Del Sistema de Gestió de Documents 
 
Article 23 – El Sistema de gestió documental 
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El Sistema de Gestió de Documents és el conjunt d’operacions i de tècniques 
integrades en la gestió administrativa general basades en l’anàlisi de la producció, la 
tramitació i els valors dels documents, que es destinen a la planificació, el control, l’ús, 
la conservació i l’eliminació o la transferència dels documents a l’arxiu amb l’objectiu 
de racionalitzar-ne i unificar-ne el tractament i aconseguir-ne una gestió eficaç i 
rendible. 
 
Article 24 – Administració del sistema de gestió 
L’Arxiu municipal és l'òrgan especialitzat en l'administració del Sistema de Gestió de 
Documents i, per tant, l'encarregat d'elaborar, revisar i mantenir al dia el Quadre de 
Classificació de la documentació municipal. Així mateix, la Unitat d’Arxiu municipal 
establirà els calendaris que, en relació al Quadre de Classificació, regiran la 
transferència, l'accés i la conservació i eliminació de la documentació, d'acord amb la 
legislació vigent aplicable. 
 
El quadre de classificació té com a finalitat : 
 
a.- Establir un criteri únic per a classificar i intitular els expedients i documents. 
b.- Planificar l’ estructura de l’ arxiu de gestió i relacionar els fitxers  informàtics amb 
els expedients en paper. 
c.- Fer explícites les relacions entre les funcions i activitats, i els documents que 
generen. 
d.- Servir de guia per a la recerca d’ informació. 
e.- Agrupar els expedients per sèries de manera que se’n pugui decidir la 
conservació/eliminació per blocs.  
 
Article 25 – Quadre de Classificació 
La inclusió en el Quadre de Classificació de noves sèries documentals és una funció 
exclusiva de l'Arxiu municipal. Tanmateix aquest tindrà en consideració els criteris o 
propostes de les unitats productores de documentació. D'altra part, qualsevol 
modificació a nivell formal, de contingut o de tramitació que es produeixi a les sèries 
documentals ja existents, haurà de comunicar-se a l’Arxiu municipal per tal que aquest 
procedeixi a una nova avaluació i actualitzi, si s'escau, el Quadre de Classificació i 
calendaris corresponents. 
 
Article 26 – Administració del Sistema 
L’Arxiu municipal, en tant que administrador del Sistema de Gestió de Documents, 
podrà efectuar propostes específiques que regulin i millorin aspectes concrets sobre 
normalització de documents i continents, la seva transferència i la seva conservació. 
 
Article 27 - Propostes 
Les propostes sobre normatives i directrius de l’Arxiu municipal hauran de ser 
aprovades, per a la seva implantació, per l'òrgan de govern competent i regiran en tots 
els àmbits de l'actuació administrativa i en totes les unitats productores de 
documentació. 
 
Article 28 – Formació del personal 
L'Arxiu municipal promourà la formació del personal sobre les bases de funcionament 
del Sistema de Gestió de Documents i oferirà l'assessorament necessari per al bon 
funcionament de la gestió de la documentació administrativa.  
  
Secció 3- De la transferència de documentació 
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Article 29 – Transferència de documentació 
Cadascuna de les unitats administratives de l'Ajuntament i les empreses que hi estan 
vinculades, transferiran periòdicament la seva documentació, la tramitació 
administrativa de la qual hagi finalitzat, a l’ Arxiu municipal. Mentrestant la 
documentació haurà de ser custodiada per les unitats productores en els arxius de 
gestió. 
 
Article 30 – Objecte de les transferències 
 
30.1.Seran objecte de transferència els llibres oficials, expedients i qualsevol altre 
document en els termes que s'expressen en l'article 5 d'aquest reglament, així com els 
instruments de descripció relatius a aquesta documentació. 
 
30.2.S’entén per expedient el conjunt ordenat de documents i actuacions que 
serveixen d’antecedent i fonament a la resolució administrativa, així com les diligències 
adreçades a executar-la. Els expedients es formaran mitjançant l’agregació successiva 
de tots els documents, proves, dictàmens, decrets, acords, notificacions i altres 
diligències que hagin d’integrar-los; els seus fulls útils seran rubricats i foliats pels 
funcionaris encarregats de la seva tramitació, d’acord amb el què s’estableix a l’article 
164 del reglament d’ organització, funcionament i règim jurídic de las corporacions 
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre. 
 
Article 31 - Criteris 
Les transferències de documentació es faran d'acord amb els criteris de classificació 
que la unitat  d’Arxiu municipal hagi determinat, d’ acord amb allò que preveu l’ art. 179 
del reglament d’ organització , funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals,(RD 2568/1986); i   segons les necessitats de les diferents unitats productores 
de documentació i de la capacitat de recepció de documentació de l’ Arxiu municipal. 
 
Article 32 – Característiques de la documentació su sceptible de transferència 
 
32.1. La documentació administrativa, desordenada, barrejada, deteriorada o que no 
mantingui les característiques mínimes del què ha de ser un expedient, no serà 
admesa per a la seva custòdia i servei a l’arxiu municipal. 
 
32.2. D’acord amb l’article número 30 d’aquest reglament, abans de transferir els 
expedients a l’arxiu cal que s’hagi finalitzat la seva tramitació administrativa i que 
siguin complets pel què fa a les seves parts constitutives; en cas contrari no seran 
acceptats llevat que hi consti una diligència específica del/ de la Cap d’Àrea, Servei, 
Secció o Unitat, i en defecte seu del secretari/a de la Corporació, indicant el seu 
caràcter incomplet, la manca concreta d’algun element constitutiu i les raons que l’han 
motivada 
 
Article 33 – Formulari de transferència 
La documentació transferida a l’Arxiu municipal haurà d'anar acompanyada del 
corresponent formulari de transferència que les unitats remitents ompliran en base a la 
normativa reglamentàriament establerta. 
 
Article 34 - Comprovació 
L’Arxiu municipal comprovarà a l’arxiu de gestió si la documentació que es  vol 
transferir es correspon amb la indicada en el formulari. En el cas que no s'ajusti a les 
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normes establertes per l’Arxiu municipal, que la seva descripció no sigui suficientment 
detallada o que contingui algun tipus d'error o omissió, o que la seva instal·lació no 
sigui la correcta, no s’acceptarà la transferència i s’assessorarà l’esmena dels errors. 
No s'admetrà el seu ingrés a l’ Arxiu municipal fins que no s'hagin corregit aquestes 
deficiències. 
 
Article 35 – Caràcter original de la documentació o bjecte de transferència 
La documentació que es transfereixi a l’Arxiu municipal haurà de ser sempre original. 
En el supòsit que l’ expedient no contingui l’ original s’ acceptaran còpies.  
 
Secció 4- De l’avaluació i tria de documentació 
 
Article 36 – Avaluació i tria de documentació 
L'avaluació i tria de documentació es farà en base al procediment que determina el 
Decret 117/1990, de 3 de maig, sobre avaluació i tria de documentació de 
l'Administració pública, i a les normes dictades pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya a l'Ordre de 8 de febrer de 1994 i demés disposicions que la 
complementin o substitueixin. 
 
Article 37 - Procediment 
El procediment d'avaluació i tria de documentació s'aplicarà a tota la documentació 
municipal, independentment de la seva edat i de la seva ubicació, tal com es preveu 
en el Decret 128/1994, de 16 de maig, pel qual es modifica el Decret 117/1990, de 3 
de maig, sobre avaluació i tria de documentació de l'Administració pública. Tanmateix i 
com a norma general, no pot ser objecte d'avaluació i tria la documentació anterior a 
l'1 de gener de 1940. 
 
Article 38 – Responsabilitat de l’arxiu quant a la conservació i eliminació 
L’Arxiu municipal és l'encarregat d'establir i actualitzar el calendari de conservació i 
eliminació de la documentació. 
 
Article 39 – Potestats de l’arxiu quant a l’elimina ció de documentació 
En base a l'article 6 del Decret 117/1990, de 3 de maig, sobre avaluació i tria de 
documentació de l'Administració pública, no es podrà eliminar documentació sense 
resolució favorable de la Comissió Nacional d'Accés Avaluació i Tria de Documentació 
(CNAATD) i prèvia proposta de l'arxiver/a municipal i informe favorable del 
secretari/ària de la corporació. L’Arxiu municipal podrà proposar  una normativa 
específica sobre quina documentació s'ha d'eliminar (fotocòpies, documentació 
duplicada...) abans de la seva transferència. 
 
Article 40 – Registre d’eliminació de documentació 
L’Arxiu municipal és l'encarregat de portar el Registre d'Eliminació de Documentació, 
on constarà el número de registre d'eliminació, la data de resolució de la Comissió 
Nacional d’ Avaluació i Tria de documents, la data d'execució, el tipus de 
documentació o sèrie documental, el metratge i el mostreig que se n'hagi realitzat.  
 
 
Secció 5- De la conservació de la documentació 
 
Article 41 – Conservació de la documentació 
L' Ajuntament de Manresa a proposta del /de la responsable de l’Arxiu municipal 
vetllarà perquè en totes les dependències es donin les condicions ambientals, de 
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seguretat i d'higiene adequades per a una bona conservació i protecció de la 
documentació. 
 
Article 42 – Deteriorament de documentació 
En el cas de detectar-se processos de deteriorament i/o degradació de la 
documentació, l' Ajuntament a proposta del / de la responsable de l’Arxiu municipal 
prendrà les mesures necessàries per evitar-los. Si la restauració del document 
requereix el seu trasllat, aquest haurà de ser autoritzat per l'òrgan competent, previ 
informe de l'arxiver/a municipal, conformat pel secretari/ària municipal.  
 
CAPÍTOL IV 
DE L’ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ 
 
Secció 1- Disposicions generals 
 
Article 43 – Accés a la documentació 
A l'efecte d'aquest reglament estan clarament difererenciades, pel que fa a normes i 
procediments, les consultes internes realitzades per les diferents unitats productores o 
pels membres corporatius, de les consultes públiques o externes, enteses per 
aquestes les efectuades per la ciutadania en general, sigui quin sigui el seu motiu. 
 
Article 44 – Normes de comportament en l’accés 
En les instal·lacions de l’Arxiu municipal caldrà respectar unes normes bàsiques de 
comportament per a no alterar les condicions de treball. Així mateix, els usuaris no 
podran agafar pel seu compte dels prestatges o dipòsits d'accés restringit els 
documents que desitgin consultar. Els documents es facilitaran per rigorós ordre de 
comanda. 
 
Article 45 – Prioritats d’intervenció 
L'Arxiu municipal, d'acord amb les seves possibilitats i mitjans, establirà les prioritats 
d'intervenció sobre la documentació custodiada que no disposi d'instruments de 
descripció, i n'elaborarà els que consideri més adequats per tal de facilitar l'accés dels 
usuaris a la documentació: inventaris, catàlegs, índexs, repertoris, etc.  
 
Secció 2 
 
De la consulta i préstec d'ordre intern 
 
Article 46 – Consulta i préstec 
L'’Arxiu municipal posarà la documentació a disposició de les diferents unitats 
productores que podran consultar-la, prèvia sol·licitud, a les mateixes dependències 
del servei. Es podrà deixar en préstec a la persona responsable de la sol·licitud de 
cada unitat, sempre que s'acompleixin els requisits previstos en aquest reglament. 
 
Article 47 – Procediment de préstec 
El préstec de documents es farà mitjançant el formulari establert a la intranet de la 
corporació. Quan es retorni la documentació, l’Arxiu municipal en deixarà constància 
en el mateix formulari. 
 
Article 48 – Requisits de la documentació 
La documentació retornada haurà de mantenir les mateixes característiques, ordre, 
constitució interna i externa, neteja i condicions en què estava quan va ser facilitada 
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per a la seva consulta. En cas contrari,l’ arxiver/a  ho comunicarà per escrit al / a la 
responsable de la secretaria per tal que es prenguin les mesures oportunes. 
 
Article 49 – Termini ordinari. Incidències 
 
49.1. El termini ordinari de préstec es de 3 mesos, prorrogable en cas de necessitat 
fins a tres mesos mes. En cap cas el préstec es podrà considerar indefinit. 
 
49.2. En el cas de superar el termini, l'arxiver/a municipal comunicarà al/ a la 
responsable de la secretaria les irregularitats que s'estiguin produint per tal que els 
documents siguin reintegrats a l’Arxiu municipal i s'adoptin les mesures que es 
considerin oportunes per regularitzar aquest tipus de situacions, d' acord amb la 
legislació vigent en matèria de drets i obligacions dels empleats públics. 
 
Article 50 – Condicions de préstec de la documentac ió 
En cap cas no es deixaran en préstec parts d'expedients o documents separats de la 
unitat documental de la qual formen part. 
 
Article 51 – Autorització de consulta interna 
Quan una unitat administrativa vulgui consultar documentació d'accés restringit 
generada per una altra unitat administrativa, caldrà l'autorització escrita del/ de la cap 
de servei que l'ha transferida. 
 
Article 52 – Consulta i préstec per part dels membr es corporatius 
La consulta i préstec de documentació per part dels membres corporatius es 
considerarà d'ordre intern. En el cas que la consulta i el préstec versi sobre 
documentació que no pertanyi a l' àmbit de delegació del membre corporatiu sol·licitant  
caldrà l’ autorització de l'alcalde en base a l'article 14 del Reial Decret 2658/1986, de 
28 de novembre, que aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals. 
 
Article 53 – Requisits de permanència de la documen tació 
La documentació en préstec no sortirà de les oficines municipals en base a l'article 16 
b) del Reial Decret 2658/1986, de 28 de novembre, pel que s' aprova el reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. El préstec de 
documentació que respongui a requeriments d'altres administracions, segons l'article 
17 del mateix Reial Decret, es considerarà de caràcter excepcional. Prèviament a la 
seva tramesa, la unitat administrativa sol·licitant haurà de dipositar una còpia 
autenticada a l’Arxiu municipal.  
 
Secció 3- De la consulta i préstec d'ordre extern 
 
Article 54 – Consulta i préstec d’ordre extern 
L'Administració municipal garantirà l'accés de la ciutadania a la documentació 
dipositada a l’Arxiu municipal, sens perjudici de les restriccions definides en la llei o de 
les que es puguin establir per raons de conservació. La consulta es basarà en els 
articles 18, 44 i 105.b) de la Constitució Espanyola, en el seu desenvolupament 
reglamentari, en allò que es preveu en l'article 23 de la Llei 6/1985, de 26 d'abril, 
d'arxius, en l'article 57 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric 
espanyol, en els articles 31, 32, 35 i 37 de la Llei 30/1992, de 30 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i en 
la legislació específica sectorial aplicable. 
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Article 55 – Sol.licituds d’accés 
Les sol·licituds d’accés a la documentació hauran de contenir les dades personals 
del/de la  sol·licitant i la finalitat de la consulta. L’Arxiu municipal es reserva el dret 
d'exigir als/a les usuaris/àries la seva identificació amb qualsevol dels mitjans vàlids en 
dret i dels investigadors/ores amb el carnet d'investigador/ora. 
 
Article 56 – Accés per a investigadors 
Els investigadors/ores podran consultar documentació afectada per l'article 18.1 de la 
Constitució Espanyola, en base a l'article 37.7 de la Llei 30/1992, de 30 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
sempre que quedi garantit el dret a la intimitat de les persones. El/la investigador/a 
haurà de signar un document on es comprometi a respectar aquest dret. 
 
Article 57 – Responsabilitats exigibles en cas de d eteriorament 
Les persones que deteriorin llibres, documents o qualsevol mena d'objectes hauran 
d'indemnitzar pels danys causats d'acord amb la valoració que es realitzi, previ informe 
de l'arxiver/era municipal, sens perjudici de la resta de responsabilitats que se'n puguin 
derivar. 
 
Article 58 – Exclusió de préstec extern 
La documentació dipositada a l’ arxiu municipal resta exclosa de préstec extern i s'ha 
de consultar en els locals habilitats per aquesta finalitat. 
 
Article 59 – Préstec temporal de documents 
 
59.1.Únicament es podrà sol·licitar el préstec temporal de documents amb finalitat de 
contribuir a la difusió del patrimoni documental per a exposicions o per a qualsevol 
altra fórmula de divulgació cultural, però caldrà respectar les condicions següents: 
 
a) Les sol·licituds de préstec es formularan per escrit amb indicació clara dels 
documents sol·licitats, del nom del/ de la  responsable que es farà càrrec dels trasllats, 
custòdia i retorn de la documentació i del termini de préstec sol·licitat. La resolució de 
l'òrgan competent, previ informe de l'arxiver/era municipal conformat pel/la 
secretari/ària municipal , es comunicarà per escrit.  
b) Si l'estat de conservació ho aconsella, l’Arxiu municipal encarregarà reproduccions 
de la documentació sol·licitada a càrrec del/la sol·licitant.  
c) Abans de lliurar la documentació se'n farà una còpia de seguretat, que anirà a 
càrrec del/la sol·licitant.  
d) Les despeses d'embalatge, transport, etc. aniran a càrrec del/la sol·licitant.  
e) El/la sol·licitant contractarà una assegurança que cobrirà tots els riscos als quals 
estarà sotmesa la documentació. Si se sol·licita una pròrroga del termini de cessió, 
s'haurà de demanar autorització i ampliar també el termini de l'assegurança.  
f) S'exigiran les condicions de conservació i sistemes de seguretat adequats i es 
convindrà amb claredat la prohibició d'utilitzar qualsevol sistema de fixació (grapes, 
cintes adhesives...) que pugui perjudicar el document.  
g) Resta totalment prohibida la realització de qualsevol tipus de reproducció sense 
l'autorització de l’Arxiu municipal.  
h) L’Arxiu municipal portarà un Registre d’ aquest tipus de préstecs on hi constarà el 
número , la data de la seva aprovació, la data efectiva de préstec, les dades del /de la 
sol·licitant, el motiu de la sol·licitud i la data de retorn.  
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Secció 4- De la reproducció i ús de documents 
 
Article 60 – De la reproducció i ús de documents 
Qualsevol persona o entitat podrà obtenir reproduccions dels documents de l'Arxiu 
municipal, exceptuant aquells l'accés als quals estigui restringit per la legislació vigent 
o per voluntat del/ de la  dipositant en el cas de cessions. 
 
Article 61 – Mitjans de reproducció 
L’Arxiu municipal establirà el mitjà més adequat per a procedir a la reproducció segons 
les característiques físiques del document. En casos excepcionals es permetrà que 
professionals designats per l’Arxiu municipal puguin realitzar la reproducció fora de les 
seves dependències. 
 
Article 62 – Requisits per a la reproducció de docu ments 
Per a la reproducció de qualsevol tipus de document es requereix la sol·licitud prèvia 
del/ de la interessat/ada  i l'autorització expressa i per escrit, en el mateix imprès, de l’ 
òrgan competent, previ informe  de l'arxiver/a municipal conformat pel/la secretari/ària 
municipal . El/la sol·licitant haurà de fer constar la finalitat de la reproducció. 
 
Article 63 – Aspectes de l’autorització de reproduc ció 
L’autorització de reproducció no atorga cap dret de propietat intel·lectual o industrial a 
qui la realitzi o la obtingui, en correspondència amb els articles 17 a 21 i 56 del Reial 
Decret 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la propietat 
intel·lectual. 
 
Article 64 – Pagament de la liquidació 
L’Arxiu municipal reproduirà els documents prèvia la corresponent liquidació en base a 
la Ordenança general dels preus públics o la taxa per la expedició de documents 
administratius. 
 
Article 65 – Documents susceptibles de reproducció 
Com a norma general el personal de l’Arxiu municipal només farà fotocòpies d'aquells 
documents que no estiguin relligats i sempre i quan la reproducció no repercuteixi 
negativament en el seu estat de conservació. L'arxiver/era municipal oferirà mitjans de 
reproducció alternatius segons les possibilitats de la unitat. 
 
 
Secció 5 - De l’ús públic de les reproduccions 
 
Article 66 – De l’ús públic de les reproduccions 
En el cas d'utilització de reproduccions de documents de l'Arxiu municipal per editar-
los o difondre'ls públicament, s'haurà de fer constar obligatòriament la seva 
procedència. Quan es tracti de reproduccions d'imatges també s'haurà de fer constar 
el nom del seu autor, sens perjudici d'altres obligacions que es puguin establir amb la 
Unitat d’Arxiu municipal o que se'n puguin derivar quant a drets d'autor. 
 
Article 67 – Documentació reproduïda fotogràficamen t 
Quan es tracti de documentació reproduïda fotogràficament l’Arxiu municipal cedirà el 
dret de la reproducció en concepte de lloguer de la imatge i per a un sol ús i edició. 
Qualsevol reedició haurà de comptar amb un nou permís de reproducció. 
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Article 68 – Inspecció prèvia a l’edició 
Tota edició en la qual es reprodueixin documents de l'Arxiu municipal podrà ser 
objecte d'inspecció prèvia a l'edició si així ho sol·licita el servei. 
 
Article 69 – Lliurament d’exemplars reproduïts a l’ Ajuntament 
De tota edició en la qual s'utilitzin reproduccions de documents de l'Arxiu municipal 
s'hauran de lliurar dos exemplars a l’ Ajuntament, prèviament a la seva 
comercialització, per tal que s'incorporin al seu fons. Aquesta condició serà vàlida tant 
per a l'edició de llibres, com per a vídeos, cartells o d'altres productes sobre materials 
aptes per a la reproducció d'imatges. Segons el tipus d'edició l’Arxiu municipal podrà 
establir altres condicions. 
 
Article 70 – Reserva legal 
L'Ajuntament es reserva el dret d'emprendre les accions legals que cregui oportunes 
contra aquelles persones que incompleixin les condicions establertes en aquesta 
secció del reglament o en els acords específics signats per les parts.  
 
CAPÍTOL V 
DE LA PROTECCIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI 
DOCUMENTAL DEL MUNICIPI 
 
Secció 1- Disposicions generals 
 
Article 71 – Patrimoni documental del municipi 
Formen part del patrimoni documental del municipi, en base a l'article 19 de la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i l'article 49 de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol: 
71.1. El patrimoni documental de l'Ajuntament segons es defineix a l'article 6 d'aquest 
reglament.  
71.2. Els documents de més de quaranta anys d'antiguitat produïts o rebuts en 
l'exercici de les seves funcions per qualsevol entitat o persona jurídica de caràcter 
privat que desenvolupi llur activitat al municipi.  
71.3. Els documents de més de cent anys d'antiguitat produïts o rebuts per qualsevol 
persona física i els documents de menys antiguitat que hagin estat produïts en suports 
de caducitat inferior als cent anys, com és el cas dels audiovisuals en suport 
fotoquímic o magnètic. 
Es considerarà també patrimoni documental d'interès per al municipi tota aquella 
documentació, sense límit d'edat, resultant de l'activitat de les persones físiques o 
jurídiques del municipi o que hi hagin estat vinculades. 
 
Article 72 – Àmbit d’actuació territorial 
L’àmbit d’actuació territorial de l’ Arxiu municipal és el del terme municipal i els fons 
objecte de la seva actuació són els descrits en l'article anterior. 
 
Article 73 – Política d’ingressos 
El Servei de secretaria general demanarà a la regidoria responsable el seguiment d’ 
una política d'ingressos de fons documentals en relació a l’ Arxiu municipal d'acord 
amb el seu àmbit d'actuació, l'interès dels fons i la disponibilitat de recursos humans i 
d'instal·lacions.  
 
 
Secció 2- De la protecció del patrimoni documental 
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Article 74 – De la protecció del patrimoni document al 
L’ingrés de documentació a l’Arxiu municipal ha de ser acceptat, previ informe de 
l'arxiver/era municipal conformat pel/la secretari/ària general , per l'òrgan competent de 
la corporació, que haurà d'acordar les condicions sota les quals es realitza i les que 
regularan l'accés a aquesta documentació per part del/de la propi/ia cedent. Es 
confeccionarà un primer inventari de la documentació, que serà rubricat per l'arxiver/a 
municipal. L'Ajuntament lliurarà al/la cedent un document probatori de l'esmentat 
ingrés. 
 
Article 75 – Registre d’ingressos 
La ’Arxiu municipal portarà un Registre d'ingressos on constarà el número de registre 
d'ingrés, la data d'acceptació, la data d'ingrés, les dades de/de la cedent, el tipus 
d'ingrés i la descripció sumària de la documentació ingressada. 
 
Article 76 – Recuperació de documentació 
Per recuperar documentació cedida a l’Arxiu municipal en règim de dipòsit serà 
imprescindible sol·licitar-ho per escrit a l'alcaldia. L'Ajuntament procedirà a la seva 
devolució d'acord amb els pactes efectuats en constituir-se la cessió en règim de 
dipòsit o, si aquests no existissin, a les disposicions legals que la regulen.  
 
Secció 3- De la difusió del patrimoni documental de l municipi 
 
Article 77 – De la difusió del patrimoni documental  del municipi 
Pel caràcter cultural de la documentació que custodia, l’Arxiu municipal, a més de les 
activitats pròpies, estarà oberta a col·laborar amb iniciatives d'altres entitats que 
contribueixin a la divulgació del patrimoni cultural del municipi. 
 
Article 78 – Col.laboració amb els centres d’enseny ament 
L’Arxiu municipal col·laborarà amb els centres d'ensenyament per donar a conèixer 
l'existència, la naturalesa i els possibles usos del patrimoni documental. 
 
Article 79 – Assessorament als usuaris 
L’Arxiu municipal assessorarà els usuaris sobre les característiques, contingut i 
possibilitats d'explotació de la documentació que custodia.  
 
 
VI.- Disposició addicional primera 
 
L’ Alcaldia presidència queda facultada, per modificar mitjançant resolució, la 
normativa específica relativa a procediments de transferència de documentació, 
préstec, consulta, avaluació, accés i destrucció de documentació; quan així ho 
exigeixin normes de desenvolupament o la dinàmica dels serveis municipals així com 
les de l’ administració electrònica.   
 
 
VII.- Disposició addicional segona 
 
Aquest reglament restarà modificat com a conseqüència de la modificació de qualsevol 
disposició legal o reglamentària que pugui afectar-li.” 
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El senyor Irujo Fatuarte  manifesta que aquest dictamen aprova inicialment el 
Reglament de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Manresa. 
És un reglament tècnic que introdueix la necessitat de dotar-se de totes aquelles 
figures que configuren l’acció municipal i les normes de funcionament de l’arxiu 
municipal. 
Annex al dictamen hi ha el reglament i aquest document defineix i configura tots els 
aspectes, quines funcions i quin patrimoni integra l’arxiu, també parla de la figura de 
l’arxiver/a municipal, de com s’han de gestionar els documents administratius, de 
l’accés a la documentació que l’arxiu custòdia i de la protecció i difusió del patrimoni 
documental del municipi. 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents, i 1 abstenció del senyor Jordà, per trobar-se absent de la sala en 
el moment de la votació (article 100 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.3 REGIDORIA DELEGADA DE COMERÇ  
 
4.3.1 Dictamen sobre incoació, si escau, d’expedien t administratiu de 

delimitació de la trama urbana consolidada, als efe ctes previstos al 
Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments 
comercials.  
 

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Comerç, de 23 de març 
de 2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que el 29 de desembre de 2009 va entrar en vigor el Decret Llei 1/2009, de 22 
de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, que estableix el marc jurídic 
al qual s’han d’adequar els establiments comercials dels municipis de Catalunya. 
 
Atès que el títol II del Decret llei està dedicat a l’ordenació territorial de l’ús comercial, 
en el qual es defineix el concepte de trama urbana consolidada (TUC) i el procediment 
per a la seva delimitació. 
 
Atès que d’acord amb l’article 7 del Decret llei la TUC es defineix com l’àmbit del 
municipi que es conforma per la suma dels sectors següents: 
 
“a) Els assentaments de naturalesa complexa configurats pel nucli històric i els seus 

eixamples on, d’acord amb el planejament urbanístic vigent, l’ús residencial és 
dominant i compatible amb l’ús comercial. 

 
b) Les àrees residencials plurifamiliars contínues als assentaments a què fa 

referència l’apartat a), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació 
urbanística detallada aprovada i vigent on, d’acord amb el planejament urbanístic 
l’ús residencial és dominant i els usos comercials estan inserits amb els usos 
residencials. 

 
c) Les àrees residencials plurifamiliars no contínues amb les àrees a què fan 

referència els apartats a) i b), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb 
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ordenació urbanística detallada aprovada i vigent on, d’acord amb el planejament 
urbanístic l’ús residencial és dominant i els usos comercials estan inserits amb els 
usos residencials, sempre que tinguin una densitat bruta superior a quaranta 
habitatges per hectàrea. 

 
d) Les àrees residencials unifamiliars contigües als assentaments o a les àrees a què 

fan referència les lletres a) ,b) i c), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable 
amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent.” 

 
Atès que d’acord amb l’article 8 del Decret llei la delimitació de la TUC s’aprova 
mitjançant resolució de la Direcció General d’Urbanisme. A aquest efecte, els 
ajuntaments han d’elaborar la primera proposta de delimitació de la TUC –mitjançant 
acord de Ple amb el tràmit previ d’informació pública pel termini d’un mes– i trametre-la 
a aquest organisme per a la seva aprovació definitiva. 
 
Vist l’informe de 22.03.2010 del tècnic de comerç, sobre proposta de delimitació de la 
TUC en aplicació de la definició anterior. 
 
Per tot l’anterior, la Regidora delegada de Comerç proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Incoar expedient administratiu de delimitació gràfica del perímetre 
corresponent a la trama urbana consolidada de Manresa, als efectes previstos pel 
Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini d’un mes mitjançant 
la publicació d’anunci al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, amb caràcter previ a la seva aprovació pel Ple de la 
Corporació.” 
 
 
La senyora Canet Torra  informa que la Generalitat ha hagut d’adaptar la normativa 
reguladora de l’ordenació dels equipaments comercials, al que estableix la directiva 
2006/123/CE del Parlament europeu i del Consell relativa als serveis en el mercat 
interior.  
Per aquest motiu la Generalitat va aprovar un Decret llei que va entrar en vigor el 29 
de desembre de 2009, d’Ordenació d’equipaments comercials, que en el seu títol II 
estableix que cada ciutat major de 5.000 habitants ha de delimitar una trama urbana 
consolidada (TUC), per tant, Manresa ha de complir aquesta norma i proposar a la 
Generalitat aquesta delimitació urbana. 
Diu que la delimitació de la TUC segueix uns criteris purament urbanístics i en el cas 
de Manresa, seguint les normes de la Generalitat, és la trama urbana que ja hi havia 
vigent fins el moment, que és el nucli històric amb els eixamples d’ús residencial 
compatibles amb ús comercial, àrees residencials plurifamiliars contínues com: 
Sagrada Família, Font, Balconada, i plans parcials aprovats com pot ser: Cigalons, 
Concòrdia, Parada, Bisbe Perelló, l’àrea residencial estratègica, el barri del Xup i el 
barri de Cal Gravat. 
El dictamen aprova la incoació de l’expedient administratiu i la seva informació pública 
perquè en el termini d’un mes es puguin formular les al.legacions pertinents i un cop 
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fetes es farà la proposta definitiva que tornarà a passar pel Ple i que serà el proper 
mes de juny. 
La proposta es farà arribar a la Generalitat perquè finalment ho aprovin a través 
d’Urbanisme amb el vistiplau del seu Departament de Comerç. 
Per acabar demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
La senyora Torra Bitlloch  manifesta que el GMCiU, sense tenir res en contra del 
procés que ha explicat la regidora i la necessitat de determinar les trames urbanes, 
s’abstindrà en la votació perquè la informació l’han tingut amb poca antelació per 
poder-la estudiar. Com que és una incoació i s’obre un procés d’informació pública 
s’abstindran per falta d’informació. 
 
 
La senyora Canet Torra  demana disculpes perquè, a part que es va explicar a la 
Comissió informativa, diu que els hagués pogut tenir més informats i no ha estat així. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC), i 7 abstencions (7 
GMCiU), i 1 abstenció del senyor Serra, per trobar-se absent de la sala en el moment 
de la votació (article 100 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME  
 
L’alcalde proposa el debat conjunt i votació separada dels punts 5.1.1 i 5.1.2 de l’ordre 
del dia. 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la modificació puntual 

del Pla General – Mel Cirera, amb la separata  “Ade quació a la Llei 
26/2009, de 23 de desembre”.  

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 6 d’abril de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“En data 15 de febrer de 2010  fou aprovat provisionalment la MODIFICACIÓ 
PUNTUAL PLA GENERAL. MEL- CIRERA , promogut d’ofici per l’Ajuntament de 
Manresa, de conformitat amb allò que disposa l’article 83 Decret legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
L’expedient fou aprovat un cop sotmès al tràmit d’informació al públic, i havent rebut 
els informes dels organismes afectats per raó de la seva competència, tots ells 
favorables a la modificació, essent tramès a la Comissió territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central als efectes de tramitar-ne la seva aprovació definitiva, d’acord amb 
el que disposa l’article 78.a) en relació amb l’article 77 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol). 
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Durant l’ínterim de tramitació de la Modificació puntual, s’ha aprovat i entrat en vigor la 
Llei 26/2009, de 23 de desembre de mesures fiscals, financeres i administratives, que 
ha suposat la modificació d’alguns preceptes del Text refós de la Llei d’Urbanisme, en 
concret i entre d’altres, els articles 43 i 94, sobre el deure de cessió de sòl amb 
aprofitament en sòl urbà no consolidat, i la modificació de les figures de planejament 
urbanístic. 
 
Des dels serveis tècnics de Planejament s’ha elaborat el document que complementa 
la modificació puntual del Pla general “Mel-Cirera” aprovat provisionalment en la forma 
següent:  
 
1. S’amplia la informació referent a les persones propietàries i titulars d’altres drets 

real respecte a les dues finques incloses en l’àmbit del polígon d’actuació, fins als 
cinc anys anteriors a la modificació, incorporant les notes expedides pel Registre 
de la Propietat. 

2. S’incorpora separata d’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació en la 
qual es justifica, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de 
l’ordenació vigent i el quin resulta de la nova ordenació. 

3. Es modifica el percentatge d’aprofitament urbanístic a cedir a favor de 
l’Ajuntament, aplicant el 15% per a l’increment d’edificabilitat, i el 10% per al restant 
sostre edificable, d’acord amb l’article 43.1.c del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
amb la nova redacció donada per la Llei 26/2009, de 23 de desembre- 

 
La informació que complementa l’expedient  no comporta canvis substancials  en el 
text de la “Modificació puntual de Pla Genera. Mel - Cirera” aprovat inicialment el 16 de 
novembre de 2009 i provisionalment en data 15 de febrer de 2010. Malgrat això, a 
efectes de cohesió del document, resulta necessari introduir en el seu text la 
fonamentació i els ajustos derivats de la nova regulació, a banda de la incorporació de 
la documentació complementària que exigeix l’article 94.1.c esmentat. 
 
Per altra banda, atès que el document aprovat en el plenari del mes de febrer ha estat 
presentat davant la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central, de la 
mateixa manera que en el seu moment es va acordar presentar-lo davant aquest 
òrgan, cal acordar-ne la seva retirada per atorgar-ne una nova aprovació provisional, 
amb el complement d’expedient.  
 
L’article 43.1.c del Text refós de la Llei d’Urbanisme, segons redacció donada per la 
Llei 26/2009, de 23 de desembre, prescriu que, “en el cas que mitjançant una 
modificació del planejament urbanístic general s’incrementi el sostre edificable, la 
densitat de l’ús residencial (...), les persones propietàries, a part de la cessió ordinària 
que correspongui a l’àmbit d’actuació, han de cedir el sòl corresponent al 15% de 
l’increment de l’aprofitament urbanístic (...)” 

I l’article 94.1.c, del mateix text legal disposa que “en el cas de modificacions 
d’instruments de planejament general que comportin un increment del sostre 
edificable, la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial, o la 
transformació dels usos anteriorment establers: 

Primer. Han d'especificar en la memòria la identitat de totes les persones 
propietàries o titulars d'altres drets reals sobre les finques afectades, ja siguin 
públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l'inici del procediment de 
modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys. Aquesta 
especificació es porta a terme mitjançant la incorporació a la memòria d'una 
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relació d'aquestes persones i de les corresponents notes expedides pel 
Registre de la Propietat, i si s'escau, pel Registre Mercantil. (...) 

"Tercer. Han d'incloure en el document de l'avaluació econòmica i financera, 
com a separata, una avaluació econòmica de la rendibilitat de l'operació, en la 
qual s'ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de 
l'ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. 

D’acord amb l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, són canvis 
substancials que requereixen un nou tràmit d’informació pública: l’adopció de nous 
criteris respecte a l’estructura general o al model d’ordenació del territori; l’adopció de 
nous criteris respecte a la classificació del sòl. Les modificacions introduïdes a resultes 
de l’adequació a la nova normativa d’aplicació directa, no es troben en cap dels dos 
supòsits anteriors. Per tant, si bé s’ha d’atorgar una nova aprovació provisional que 
substituirà l’anterior, no és preceptiu sotmetre el document a una nova informació 
pública. 
 
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. Atès que la documentació annexa ha d’incorporar-se al document 
aprovat provisionalment, cal que aquest sigui aprovat pel mateix òrgan que va atorgar-
ne l’aprovació provisional 

 
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. RETIRAR de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, el 
document de Modificació puntual del Pla General. Mel-Cirera , aprovat 
provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 15 de febrer de 2010.  

 

2n. APROVAR PROVISIONALMENT la  Modificació puntual del Pla general. Mel–
Cirera , que incorpora les noves determinacions del Text refós de la Llei d’Urbanisme,  
introduïdes per l’article 50 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, inclosa la separata 
“Adequació a la Llei 26/2009 de 23 de desembre de Mesures fiscals, financeres i 
administratives; redactada pels serveis tècnics municipals. 
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3r. POSAR DE MANIFEST que el document i la separata aprovats en l’anterior acord 
SUBSTITUEIX el document de Modificació puntual del Pla general. Mel–Cirera aprovat 
provisionalment en acord plenari de 15 de febrer de 2010. 
 
4rt. TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme  de la Catalunya Central , 
per quadruplicat exemplar, la modificació del Pla General aprovada provisionalment 
amb la separata i documentació annexa esmentada en els acords anteriors, així com 
una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva 
aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 78.a) en relació amb l’article 
77 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol).” 
 
 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la modificació puntual 

del Pla General – Plaça Mallorca,  amb la separata  “Adequació a la Llei 
26/2009, de 23 de desembre”.  

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 6 d’abril de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“En data 21 de desembre de 2009  fou aprovat provisionalment la MODIFICACIÓ 
PUNTUAL PLA GENERAL. PLAÇA MALLORCA , promogut d’ofici per l’Ajuntament 
de Manresa, de conformitat amb allò que disposa l’article 83 Decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
L’expedient fou aprovat un cop sotmès al tràmit d’informació al públic, i havent rebut 
els informes dels organismes afectats per raó de la seva competència, tots ells 
favorables a la modificació, essent tramès a la Comissió territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central als efectes de tramitar-ne la seva aprovació definitiva, d’acord amb 
el que disposa l’article 78.a) en relació amb l’article 77 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol). 
 
Durant l’ínterim de tramitació de la Modificació puntual, s’ha aprovat i entrat en vigor la 
Llei 26/2009, de 23 de desembre de mesures fiscals, financeres i administratives, que 
ha suposat la modificació directa d’alguns preceptes del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, en concret, i entre d’altres, els articles 43 i 94, sobre el deure de cessió 
de sòl amb aprofitament en sòl urbà no consolidat, i la modificació de les figures de 
planejament urbanístic. 
 
Des dels serveis tècnics de Planejament s’ha elaborat el document que complementa 
la modificació puntual del Pla general “Plaça Mallorca” aprovat provisionalment en la 
forma següent:  
 
1. S’amplia la informació referent a les persones propietàries i titulars d’altres drets 

real respecte a les dues finques incloses en l’àmbit del polígon d’actuació, fins als 
cinc anys anteriors a la modificació, incorporant les notes expedides pel Registre 
de la Propietat. 

2. S’incorpora separata d’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació en la 
qual es justifica, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de 
l’ordenació vigent i el quin resulta de la nova ordenació. 

3. S’amplia el percentatge d’aprofitament urbanístic a cedir a favor de l’Ajuntament, 
que s’estableix en un mínim del 15% i que pot ésser fins al 20% en relació als 
increments d’edificabilitat, d’acord la modificació de l’art. 43.1.b del TRLU. 
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La informació que complementa l’expedient no comporta canvis substancials  en el text 
de la “Modificació puntual de Pla Genera. Plaça Mallorca” aprovat inicialment en data 
15 de juny de 2009 i provisionalment en data 21 de desembre del mateix any. Malgrat 
això, a efectes de cohesió del document, resulta necessari introduir en el seu text la 
fonamentació i els ajustos derivats de la nova regulació, a banda de la incorporació de 
la documentació complementària que exigeix l’article 94.1.c esmentat. 
 
Per altra banda, atès que el document aprovat en el plenari del mes de desembre ha 
estat presentat davant la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central, de 
la mateixa manera que en el seu moment es va acordar presentar-lo davant aquest 
òrgan, cal acordar-ne la seva retirada per atorgar-ne una nova aprovació provisional, 
amb el complement d’expedient.  
 
L’article 43.1.c del Text refós de la Llei d’Urbanisme, segons redacció donada per la 
Llei 26/2009, de 23 de desembre, prescriu que, “en el cas que mitjançant una 
modificació del planejament urbanístic general s’incrementi el sostre edificable, la 
densitat de l’ús residencial (...), les persones propietàries, a part de la cessió ordinària 
que correspongui a l’àmbit d’actuació, han de cedir el sòl corresponent al 15% de 
l’increment de l’aprofitament urbanístic (...)” 

I l’article 94.1.c, del mateix text legal disposa que “en el cas de modificacions 
d’instruments de planejament general que comportin un increment del sostre 
edificable, la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial, o la 
transformació dels usos anteriorment establers: 

Primer. Han d'especificar en la memòria la identitat de totes les persones 
propietàries o titulars d'altres drets reals sobre les finques afectades, ja siguin 
públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l'inici del procediment de 
modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys. Aquesta 
especificació es porta a terme mitjançant la incorporació a la memòria d'una 
relació d'aquestes persones i de les corresponents notes expedides pel 
Registre de la Propietat, i si s'escau, pel Registre Mercantil. (...) 

"Tercer. Han d'incloure en el document de l'avaluació econòmica i financera, 
com a separata, una avaluació econòmica de la rendibilitat de l'operació, en la 
qual s'ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de 
l'ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. 

D’acord amb l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, són canvis 
substancials que requereixen un nou tràmit d’informació pública: l’adopció de nous 
criteris respecte a l’estructura general o al model d’ordenació del territori; l’adopció de 
nous criteris respecte a la classificació del sòl. Les modificacions introduïdes a resultes 
de l’adequació a la nova normativa d’aplicació directa, no es troben en cap dels dos 
supòsits anteriors. Per tant, si bé s’ha d’atorgar una nova aprovació provisional que 
substituirà l’anterior, no és preceptiu sotmetre el document a una nova informació 
pública. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 95 TRLU, en alterar-se la zonificació o ús urbanístic 
dels espais lliures, zones verdes o equipament esportius considerats pel planejament 
urbanístic com a sistemes urbanístics locals o generals, i per tant l’aprovació definitiva 
correspon al Conseller de Política territorial i Obres Públiques, amb l’informe previ i 
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favorable de la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona i la Comissió 
d’Urbanisme de Catalunya. 
 
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal 
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística 
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local. Atès que la documentació annexa ha d’incorporar-se al document 
aprovat provisionalment, cal que aquest sigui aprovat pel mateix òrgan que va atorgar-
ne l’aprovació provisional 

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. RETIRAR de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, el 
document de Modificació puntual del Pla General. Plaça Mallorca , aprovat 
provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 21 de desembre de 2009.  

 

2n. APROVAR PROVISIONALMENT la  Modificació puntual del Pla general. Plaça 
Mallorca , que incorpora les noves determinacions del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, introduïdes per l’article 50 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, inclosa 
la separata “Adequació a la Llei 26/2009 de 23 de desembre de Mesures fiscals, 
financeres i administratives; redactada pels serveis tècnics municipals. 
 
3r. POSAR DE MANIFEST que el document i la separata aprovats en l’anterior acord 
SUBSTITUEIX el document de Modificació puntual del Pla general. Plaça Mallorca 
aprovat provisionalment en acord plenari de 21 de desembre de 2009. 
 
4rt. 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 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 95 del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol). 
 
5è. 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 la Catalunya 
Central i de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, de conformitat amb allò disposat a 
l’article 95 del Text refós de la Llei d’urbanisme.” 
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La senyora Mas Pintó  informa que el 23 de desembre es va aprovar la Llei 26/2009, 
de Mesures fiscals, financeres i administratives, que fixa determinats preceptes que 
modifiquen el text refós de la Llei d’urbanisme, amb la finalitat d’imprimir més 
transparència en els processos de modificacions dels diferents règims urbanístics. 
Aquesta llei és d’aplicació directa, no té transitòries i ha incidit de ple en dues 
modificacions del Pla general que l’Ajuntament ja havia aprovat provisionalment, una 
és la corresponent a la Modificació puntual del Pla General de la Plaça Mallorca, 
aprovada provisionalment el 21 de desembre de 2009, i l’altra és la Modificació puntual 
del Pla General Mel-Cirera, aprovada provisionalment el 15 de febrer de 2010, i, per 
tant, s’hi ha hagut d’adaptar. 
Bàsicament el que fixa aquesta llei és que cal identificar dintre del document de 
modificació les persones propietàries i titulars dels drets reals, que poden sortir 
beneficiades d’aquest canvi de règim urbanístic i també s’ha d’incorporar una separata 
amb l’avaluació econòmica que suposa aquesta modificació. 
El tercer punt és que s’incrementa l’aprofitament urbanístic que és objecte de cessió a 
l’Ajuntament, que s’estableix amb un mínim del 15% però que pot ser fins al 20% en 
relació als increments d’edificabilitat. 
L’aplicació d’aquesta llei ha suposat la modificació parcial del document que es va 
aprovar per aquest Ple provisionalment, malgrat que no són canvis substancials i, a 
més a més, s’acompanya d’aquesta separata amb l’avaluació econòmica i s’escau 
tornar-lo a aprovar provisionalment. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 
GMS, 3 GMERC, 1 GMICV-EUiA, 8 GMCiU, 1 GMCUP i 1 GMPxC), 2 abstencions (2 
GMPPC), i 1 abstenció de la senyora Sensat, per trobar-se absent de la sala en el 
moment de la votació (article 100 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 
GMS, 3 GMERC, 1 GMICV-EUiA, 8 GMCiU i 2 GMPPC), 2 abstencions (1 GMCUP i 1 
GMPxC), i 1 abstenció de la senyora Sensat, per trobar-se absent de la sala en el 
moment de la votació (article 100 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA D’HABITATGE I REHABILITACIÓ  
 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del conve ni de col.laboració i 

encàrrec de gestió entre ADIGSA, l’Ajuntament de Ma nresa i FORUM per a 
la gestió del programa de mediació per al lloguer s ocial en el municipi de 
Manresa . 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Habitatge, Rehabilitació i 
Activitats, de 3 de gener de 2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Per part de la Direcció General d’Habitatge se’ns ha tramès l’esborrany del conveni de 
col·laboració i encàrrec de gestió entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant Adigsa, empresa pública, adscrita al Departament de Medi ambient i 
Habitatge, i la Secretaria General del Departament d’Acció Social i Ciutadania; 
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l’Ajuntament de manresa i l’empresa Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, 
SA per la gestió del Programa de Mediació per al Lloguer Social en el municipi de 
Manresa. 
 
El 29 d’abril de 2008 es va signar un conveni amb la finalitat d’establir el marc de 
relacions entre Adigsa, el Departament ‘Acció Social i Ciutadania al qual s’adscriu la 
Secretaria de Joventut i l’Ajuntament de Manresa, per al manteniment i 
desenvolupament de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social al municipi de 
Manresa, tot establint els compromisos de les diferents administracions o empreses 
públiques implicades. Anteriorment, el 29 de juny de 2005, fou signat també amb 
l’Administració de la Generalitat, un conveni amb la mateixa finalitat de posar en marxa 
el programa de mediació per al lloguer social, conveni que fou prorrogat fins al 
31.12.2006.  

El conveni que es proposa per al 2010 manté el mateix objecte, si bé en el marc del 
Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, i amb aquesta finalitat s’ajusten les funcions 
de les Borses de mediació i de la Borsa Jove d’Habitatges, les condicions mínimes que 
aquesta ha de tenir i la forma en què s’han d’establir les comunicacions entre els dos 
organismes.  

Per al finançament de l’Oficina a càrrec del Departament de Medi ambient i Habitatge 
es contempla un pagament fix inicial per serveis bàsics, per import de 20.280 € per 
exercici, que es pot actualitzar anualment d’acord amb l’Índex de Preus al Consum, en 
cas de pròrroga; i un pagament addicional en funció de la tipologia i nombre 
d’expedients tramitats, d’acord amb el Pacte 7è del conveni.  

La vigència del conveni és igual a l’any natural (fins a 31 de desembre de 2010), sens 
perjudici de la seva pròrroga.  
 
La Constitució espanyola inclou entre els principis rectors de la política social i 
econòmica, el dret a un habitatge digne i adequat.  

L’article 2.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre l’abast de les competències 
urbanístiques, atribueix als òrgans administratius les facultats pertinents i necessàries 
per a regular i promoure l’ús del sòl, de l’edificació i de l’habitatge. 

L’article 8 de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, fa referència a les competències 
dels ens locals en matèria d’habitatge, incloent la creació de les oficines locals 
d’habitatge per a la gestió conjunta, amb l’Administració de la Generalitat, de funcions i 
serveis vinculats a l’habitatge. I l’article 69 es refereix a l’establiment d’estímuls per 
part del Departament competent en matèria d’habitatge, per a posar en el mercat de 
lloguer habitatges adreçats a persones i unitats de convivència amb dificultats per 
accedir al mercat de l’habitatge. 
 
El Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, dedica el 
capítol 5è a les Borses de mediació per al lloguer social, que s’estableixen en virtut de 
convenis amb els Ajuntaments i amb l’objecte d’assegurar la màxima cobertura 
territorial en la prestació dels serveis i ajusts que preveu el mateix Decret. Els articles 
98 i 99 del Decret regulen les funcions de les borses i la forma de finançament. 

L’Ajuntament de Manresa va aprovar el 16 d’abril de 2007 el Pla local d’habitatge per 
al període 2006-2015, el qual se’n va donar l’assabentat per part de la Direcció 
General de Promoció de l’Habitatge, en data 3 de febrer de 2009, en virtut d’allò 
diposat a l’article 14.11 de la Llei 18/2007. 
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El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, regula al Títol XIII les relacions 
interadministratives, i en l’article 144 es recull com a principi d’actuació de 
l’Administració de la Generalitat i dels ens locals, el de “cooperació, la col·laboració i 
l’assistència recíproques per al millor compliment de les funcions que corresponen a 
les altres administracions. (...)”. 

I també, la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d’abril), estableix que 
l’Administració local i les altres Administracions ajustaran les seves relacions als 
deures d’informació mútua i col·laboració, entre d’altres. 

Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 

Per tot l’exposat, la Regidora delegada d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, proposa 
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

 
ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la minuta del “CONVENI de col.laboració i encàrrec de gestió 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa 
pública, adscrita al Departament de Medi ambient i Habitatge, i la Secretaria General 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania; l’Ajuntament de manresa i l’empresa 
Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA per la gestió del Programa de 
Mediació per al Lloguer Social en el municipi de Manresa”, com a proposta per a l’any 
2010, d’acord amb el text que s’adjunta, en la mesura que aquest s’enmarca en els 
principis i normativa que s’ha esmentat en l’informe. 
 
Segon.- FACULTAR a l’alcalde-president per a la signatura d’aquest conveni i 
d’aquells altres documents que siguin necessaris per a la seva efectivitat.  
 
Tercer.-  DISPOSAR que els pagaments de les aportacions econòmiques s’efectuïn a 
l’empresa Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FÒRUM SA) al nº de 
compte 2041 0010 38 0040132374. 
 
Quart.-  COMUNICAR  els anteriors acords a la Secretaria de Joventut del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania, a l’empresa pública ADIGSA, i a l’empresa 
Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FORUM SA) per al seu 
coneixement i efectes.” 
 
Conveni de col·laboració i encàrrec de gestió entre  l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant  Adigsa, empre sa pública, adscrita al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Secret aria General del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania; l’Ajuntament de Manres a i l’empresa Foment de la 
Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, per la gestió  del Programa de Mediació 
per al Lloguer Social en el municipi de Manresa. 
 
Barcelona, ……de………………de 2010  
 
REUNITS  
 
D’una part, el senyor Eugeni Villalbí i Godes, secretari de Joventut, en virtut de la 
Resolució, de 31 de març de 2008, de la consellera del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania d’autorització de signatura, 
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D'una altra, la senyora Carme Trilla Bellart, presidenta d’Adigsa, empresa pública de la 
Generalitat de Catalunya, autoritzada per acord del consell d’administració d’Adigsa, 
de data 4 de novembre de 2009.  
 
D’una altra, el senyor Josep Camprubí i Duocastella, alcalde de Manresa, assistit en 
aquest acte pel senyor José Lluis González Leal, secretari general de l’Ajuntament de 
Manresa.  
 
I, d’una altra, el senyor Francesc Carné i Babià, Gerent de l’empresa Foment de la 
Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, que actua en nom i representació de la 
institució, segons facultats inherents al càrrec.  
 
Les parts formalitzen aquest conveni per mantenir la Borsa d’Habitatge per al Lloguer 
Social que formarà part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, en base als 
següents: 
 
 
EXPOSEN  
 
1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments 
que la despleguen, el Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016 i el Decret 13/2010 
de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012 constitueixen el marc 
general i normatiu relatiu a les Borses de Mediació per el Lloguer Social, que tenen per 
finalitat principal incrementar el parc d’habitatges que es destina a lloguer social per 
possibilitar l’accés a l’habitatge a la població amb ingressos baixos, mitjançant 
l’establiment d’un sistema de garanties públiques als propietaris d’habitatges 
desocupats.   
 
2. El  desenvolupament dels instruments i mesures que contempla el Pla pel dret a 
l’habitatge 2009-2012 implica la necessària coordinació entre la Generalitat de 
Catalunya i les administracions locals, tot desplegant polítiques de proximitat  per mitjà 
de la col·laboració i l’encàrrec de gestions que es duen a terme amb les Borses de 
Mediació per al Lloguer Social.  
 
3. El Decret 13/2010 de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, dedica 
el seu capítol 5 a les Oficines Locals d’Habitatge i les Borses de Mediació per al 
lloguer social i estableix que el Departament de Medi Ambient i Habitatge podrà 
subscriure convenis per a constituir o mantenir borses de mediació per al lloguer social 
amb les administracions locals i també amb institucions o entitats que tinguin 
desplegament territorial.  
 
4. Els articles 97, 98 i 99 del  Decret 13/2010 de 2 de febrer del Pla 2009-2012 recullen 
les condicions de les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases per 
a l’establiment dels convenis de col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, les contraprestacions econòmiques  i el sistema de justificació de l’activitat. 
 
5. El Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants 
d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels 
habitatges amb protecció oficial. 
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6. El Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i 
la cèdula d'habitabilitat, en els seus articles 13 i 14. 
 
7. L’experiència positiva que en els darrers anys han  tingut  els convenis de 
col·laboració i d’encàrrec de gestions subscrits entre el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i les Administracions locals en relació a les Borses de Mediació per al 
Lloguer Social aconsella mantenir aquestes borses en el territori i dotar-ne en aquells 
àmbits que cal impulsar els serveis en matèria d’habitatge i els programes d’ajuts  que 
preveu el Decret 13/2010 de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012. 
 
8. La Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l’Agència de l’habitatge de Catalunya defineix 
com a objectius d’aquesta Agència, l’execució i gestió de les polítiques d’habitatge i, 
especialment, les relatives a les actuacions públiques de la Generalitat amb relació al 
creixement de la població, satisfent-ne les necessitats en matèria d’habitatge i 
garantint la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques 
de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació, cooperació i 
col·laboració amb els ens locals.  
 
De conformitat amb la disposició addicional del Decret 573/2006, de 19 de desembre, 
Adigsa té atribuïdes entre d’altres les funcions de concessió i pagament dels ajuts a 
les Borses de Mediació per al lloguer Social i a les Borses Joves d’Habitatge que tenen 
conveni amb la Secretaria de Joventut.  
 
9. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i ajuts 
del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012, l’Ajuntament de Manresa, ha manifestat 
l’interès en la formalització d’un conveni de col·laboració per a l’establiment o el 
manteniment d’una Borsa de Mediació per al Lloguer Social d’àmbit territorial municipal 
/ supramunicipal / comarcal.  
 
10. L'Ajuntament de Manresa disposa d'una oficina i del personal tècnic i administratiu 
suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com d’una persona 
responsable per coordinar les actuacions del personal adscrit i les relacions amb els 
serveis de la Generalitat competents en les matèries objecte d’aquest conveni, de 
conformitat amb l'establert en l'article 98, apartat b, del Decret 13/2010 de 2 de febrer 
del Pla per al Dret a l’Habitatge.  
 
12. L’Ajuntament de Manresa disposa d’un Pla local d’habitatge o, en el seu defecte, 
de la Memòria Social de conformitat amb el que preveuen els articles 14 i 20 de la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
 
13. Per a tot el que no quedi estipulat en les clàusules que es pacten a continuació, 
aquest conveni es regirà per la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, 
pel  Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la 
cèdula d'habitabilitat, pel Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el 
Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els 
procediments d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial, pel Decret 13/2010 
de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge i per la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord 
amb els següents   
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PACTES  
 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de relacions entre ADIGSA, empresa 
pública de la Generalitat de Catalunya,  el Departament d’Acció Social i Ciutadania al 
qual s’adscriu la Secretaria de Joventut i l’Ajuntament de Manresa, a través de 
l’empresa Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA pel manteniment i 
desenvolupament de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social al municipi Manresa, i 
formalitzar la col·laboració entre les Administracions Públiques signatàries així com 
l’encàrrec de gestions segons allò que preveu el Decret 13/2010 de 2 de febrer del Pla 
per al Dret a l’Habitatge.  
 
 
Segon . Entitat col·laboradora    
 
L’Ajuntament de Manresa, a través de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social 
establerta en l’esmentat municipi i, també a través de la Borsa Jove d’Habitatge, es 
manté com a  en entitat col·laboradora de l’Administració de la Generalitat per  tramitar 
i gestionar les sol·licituds de subvencions i, si s’escau, el pagament dels ajuts dels 
programes previstos en el Decret 13/2010 de 2 de febrer del Pla per al Dret a 
l’Habitatge 2009 - 2012, d’acord amb el que es preveu en aquest conveni.  
 
 
Tercer. Compromisos directes de l’Ajuntament/Consel l Comarcal  
 
1.  Mantenir un local/oficina amb un personal tècnic i administratiu suficient que tingui 
la formació necessària per realitzar les funcions que se li encomanen, durant el termini 
de vigència del conveni; en concret, a:  
 

• Disposar d’un local/oficina adequat per realitzar les funcions pròpies de la 
Borsa. 

• Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions 
relacionades amb el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat. 

• Disposar  de recursos personals per atendre les funcions de la Borsa que, com 
a mínim, serà d’una persona responsable per a la coordinació de les actuacions 
del personal adscrit i de les relacions amb els serveis de la Generalitat 
competents amb les matèries encomanades, d’un/a auxiliar administratiu o 
administratiu i d’un tècnic amb capacitació per la mediació social. 

 
• En el cas d’oficines amb una població de més de 20.000 habitants s’ha de disposar 

de personal a jornada completa i també, si s’escau, de personal a temps parcial. 
 
• En el cas d’oficines d’àmbit territorial de menys de 20.000 habitants, s’hi podran 

destinar tècnics amb jornades reduïdes, compartint altres 
 
2 Comunicar a ADIGSA:  
 

2.1 Les modificacions que en un futur  es puguin realitzar respecte la modalitat de 
gestió de la Borsa Jove d’Habitatge i de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social 
que s’ha constituït. 
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2.2 L’obtenció d’altres aportacions o ajuts que rebi per a la mateixa finalitat, 
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, 
nacionals o internacionals. 
 
2.3 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni. 

 
 
Quart . Compromisos de l’Ajuntament de Manresa, a exercir a  través de la Borsa 
de Mediació per al Lloguer Social  
 
Col·laborar amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge en les següents funcions:    
 

• La informació i l’assessorament a la ciutadania en totes les matèries 
relacionades amb el lloguer d’habitatge, i els ajuts al pagament d’habitatges 
incloses en el Decret 13/2010 de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge.  

 
• La captació d’habitatges desocupats per posar-los en lloguer a preus per sota 

mercat. 
 
• L’assessorament al propietari i la gestió de l’habitatge mentre estigui en el 

programa.  
 
• L’assessorament i acompanyament al llogater en la cerca de l’habitatge i durant 

la durada del contracte.   
 
• La mediació entre propietari i llogater i el seguiment de la bona utilització dels 

habitatges i el control dels pagaments dels lloguers. 
 
• La gestió d’ajuts per al pagament de l’habitatge. 
 
• La gestió d’ajuts a propietaris per l’adequació dels habitatges que es posin en 

lloguer en els programes d’habitatge social. 
 
• Altres gestions relacionades amb l’habitatge que s’estableixin de comú acord, 

per mitjà del conveni. 
 
• Utilitzar obligatòriament les eines informàtiques que el Departament de Medi 

Ambient i Habitatge  posa a disposició de les Borses. 
 
• Presentar a la Secretaria d’Habitatge una memòria anual de les actuacions 

realitzades i una justificació final sobre la totalitat de les tasques realitzades. 
 
• Acordar un protocol d’actuació de la Borsa entre ADIGSA i el/la responsable de 

la Borsa de Mediació per al Lloguer Social on es determinin els aspectes 
específics del seu funcionament per cada anualitat, en relació amb la seva 
organització i prestació de serveis relatius als programes d’habitatge social.   

 
• Comunicar a la Xarxa de Mediació, que coordina ADIGSA, les incidències, 

queixes o suggeriments dels ciutadans que s’adrecin a la Borsa, per tal de 
millorar la qualitat del servei. 
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• Participar en les sessions i jornades organitzades pels serveis competents en 

matèria d’Habitatge amb motiu de la formació del seu personal i per a la 
coordinació de les tasques de col·laboració a efectuar per la Borsa. 

 
• Col·locar en un lloc ben visible un rètol identificador de la Borsa, seguint les 

pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer 
constar clarament a totes les publicacions, impresos i altres materials gràfics 
que puguin editar que les tasques realitzades per la Borsa de Mediació per al 
Lloguer Social es fan en col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 

 
• Facilitar tota la informació que des del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge se li requereixi en relació a les activitats que són objecte del present 
conveni. 

 
 
Cinquè Compromisos del Departament d’Acció Social i  Ciutadania, a través de  
la Secretaria de Joventut  
 
1. Posar a disposició de les Borses Joves d’Habitatge les assegurances de caució i 

risc convingudes amb l'INJUVE per als contractes signats d'acord amb el Decret del 
Pla pel Dret a l’Habitatge 2009 - 2012 i que compleixin els requisits que exigeix el 
programa INJUVE.  

 
2. Coordinar la recepció de les sol·licituds dels ajuts al lloguer.   
 
3. Vetllar pel correcte funcionament de les Borses Joves d’Habitatge. 
 
 
Sisè. Obligacions del Departament de Medi Ambient i  Habitatge 
 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant la ADIGSA s’obliga a:  
 
1. Facilitar a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social i a la Borsa Jove d’Habitatge 

informació actualitzada sobre les polítiques d’habitatge en tots els àmbits, com són 
els programes d’accés a l’habitatge, els programes de rehabilitació i condicions 
d’habitabilitat i els programes socials, incloses les línies d’ajuts del Decret 13/2010 
de 2 de febrer del Pla per al dret a l’Habitatge 2009-2012, i sobre les normatives 
que estan relacionades amb la col·laboració que s’hi estableix. 

 
2. Facilitar l'accés  a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social i a la Borsa Jove 

d’Habitatge als programes informàtics que es creïn per dur a terme la col·laboració 
objecte d’aquest conveni.  

 
3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a  la Borsa de Mediació 

per al Lloguer Social i a la Borsa Jove d’Habitatge i promoure programes 
d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques assignades, pel 
que fa a les línies de col·laboració convingudes. 

 
4. Donar suport i formació als tècnics de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social i a 

la Borsa Jove d’Habitatge per desenvolupar les tasques tècniques que es derivin 
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d’aquest conveni.´ 
 
5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de la Borsa de Mediació per al 

Lloguer Social i a la Borsa Jove d’Habitatge que posi de relleu les bones pràctiques 
i permeti detectar dèficits dels serveis, i celebrar reunions periòdiques a fi d’avaluar 
els resultats i impulsar noves propostes 

 
6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte 

d'aquest conveni, segons els paràmetres i barems que s'estableixen en el  pacte 
següent. Aquestes aportacions, restaran condicionades a l’existència de crèdit o 
dotació pressupostaria suficient per atendre els compromisos derivats d’aquest 
conveni de col·laboració. 

 
7. Posar a disposició de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social i de la Borsa Jove 

d’Habitatge l’Avalloguer i assegurances de defensa jurídica i multirisc de la llar per a 
tots els habitatges que llogui d’acord amb els requisits del Decret 13/2010 de 2 de 
febrer del Pla pel Dret a l’Habitatge 2009 - 2012, i que no rebin aquest tipus 
d'assegurances del programa que la Secretaria de Joventut té convingut amb 
l'INJUVE. 

 
8. Fer el seguiment i control dels habitatges que la Borsa de Mediació per al Lloguer 

Social obtingui cedits de propietaris. 
 
9. Posar a disposició de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social els diferents 

acords i convenis que signi amb institucions i entitats a fi de potenciar la Xarxa de 
Mediació per al Lloguer Social. 

 
Setè. Finançament  
 
1.  Adigsa, tramitarà el pagament de la despesa originada pels serveis que presti 

l’Ajuntament  a través de la Borsa, d’acord amb els càlculs que s’estableixen a 
continuació.  

 
a) Pagament fix per serveis mínims de la Borsa  
 
Adigsa farà un pagament d’import de 20.280 euros, IVA inclòs, per exercici, per cobrir 
les despeses dels serveis mínims d’atenció ciutadana i assessorament relacionats amb 
els programes i ajuts de la Xarxa de Mediació per el Lloguer Social, i per la tramitació 
d’ajuts per el pagament de lloguers. 
 
Aquests imports s’estableixen per cobrir part de la despesa del personal acreditat que 
s’assigna a la Borsa per realitzar aquestes tasques i d’acord amb el nombre 
d’habitants als que potencialment la Borsa donarà servei (Annex 1). 
  
Aquesta aportació inicial es pot actualitzar anualment amb l’Índex de Preus al Consum, 
en el cas de pròrroga del conveni,  
 
b) Pagament en funció del nombre de tràmits i serveis realitzats  
 
Adigsa farà un pagament anual addicional a l’anterior que tindrà en compte el nombre 
d’expedients, gestions i  tràmits, a més de les mediacions pel lloguer social, d’acord 
amb els barems següents, IVA inclòs:  
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1. Mediació/Cessió lloguer social...........................................................450 euros  
2. Seguiment Mediació/Cessió lloguer social.........................................200 euros  
3. Tramitació ajuts per al pagament lloguer ............................................50 euros  

 
Aquesta aportació inicial es pot actualitzar anualment amb l’Índex de Preus al Consum, 
en el cas de pròrroga del conveni,  
 
 
Vuitè. Tramitació dels pagaments  
 
1. La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es 
realitzarà de la següent manera:  
 
a) Primer pagament  
 
Aquest pagament es farà per l’import de 20.280 euros, IVA inclòs, un cop signat 
aquest conveni per a l’any 2010, i en el primer trimestre de cada exercici, si es 
produeix la pròrroga prevista al pacte dotzè. Aquest pagament es justificarà mitjançant 
factura.  
 
b) Pagaments posteriors:  
 
Els pagaments posteriors es farà un cop acreditada l’activitat de la Borsa, mitjançant la 
presentació a Adigsa de les factures  justificatives de les activitats realitzades on es 
farà constar el nombre de mediacions realitzades, com també les referents a d’altres 
serveis pactats en aquest conveni, i un cop contrastada amb les dades que disposi 
ADIGSA 
 
A més, anualment presentació de certificació de justificació de l’activitat i memòria 
valorada. Tant pel que fa al personal adscrit a la Borsa com per les gestions de 
mediació i ajuts tramitats. Aquesta certificació es presentarà a Adigsa, abans del 15 de 
novembre de cada any.  
 
 
Novè. Resolució per incompliment  
 
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, 
facultarà l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es 
produeixi, la seva resolució. 
 
 
Desè. Control i Seguiment conveni  
 
ADIGSA vetllarà pel compliment de la qualitat dels serveis signats en el conveni, i farà 
el seguiment i avaluació mitjançant la Xarxa de Mediació per el lloguer Social.  
 
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final dels serveis prestats i 
justificats per la Borsa de Mediació per al Lloguer Social i a la Borsa Jove d’Habitatge, 
seran determinants amb la finalitat de considerar per part del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge la possibilitat de pròrroga del conveni prevista en el pacte Dotzè.  
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Onzè. Resolució de controvèrsies  
 
En cas de controvèrsia, ambdues parts se sotmetran a la jurisdicció contenciosa 
administrativa.  
 
 
Dotzè. Vigència  
 
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2010, i pot ser prorrogat, per 
mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, 
que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.  
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per quintuplicat, en el 
lloc i la data expressats en l’encapçalament.  
 
Carme Trilla        Eugeni Villalbí i Godes   
Presidenta d’ADIGSA      Secretari de Joventut  
 
Josep Camprubí i Duocastella   
Alcalde de l’Ajuntament de     Secretari general de l’Ajuntament 
Manresa       de Manresa  
 
Francesc Carné i Babià    
Gerent de Foment de la Rehabilitació  
Urbana de Manresa, SA  
 
 
 

ANNEXOS 
 
 
Annex I 
 
Taula d'aportacions inicials a percebre per les Borses de Mediació pel Lloguer Social 
establertes en funció de la població corresponent als territoris dels ajuntaments dels 
quals depengui la Borsa (*):  
 
 

Pagament fix Borsa Municipal 
Amb menys de 10.000 habitants 10.140 € 
Entre 10.000 i 20.000 habitants 12.168 € 
Entre 20.000 i 50.000 habitants 15.210 € 
Entre 50.000 i 100.000 habitants 20.280 € 
Amb més de 100.000 habitants 25.350 € 

 
 
 
Taula d'aportacions inicials a percebre per les Borses de Mediació pel Lloguer Social 
establertes en funció de la població corresponent als territoris dels Consells Comarcals 
o acords supramunicipals dels quals depengui la Borsa (*):  
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Pagament fix Borsa Municipal 
Amb menys de 10.000 habitants 22.308 € 
Entre 10.000 i 20.000 habitants 22.308 € 
Entre 20.000 i 50.000 habitants 22.308 € 
Entre 50.000 i 100.000 habitants 25.350 € 
Amb més de 100.000 habitants 25.350 € 

 
(*) valors amb IVA inclòs. 
 
 
La senyora Guillaumet Cornet  informa que aquest dictamen aprova el Conveni entre 
l’Ajuntament de Manresa, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, i el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania, per a la gestió del Programa de mediació per 
al lloguer social a través de FORUM, que també inclou la Borsa d’habitatge jove.  
Aquest conveni preveu les obligacions de la Generalitat, pel que fa al seu finançament 
i assessorament tècnic, i de l’Ajuntament de Manresa, pel que fa a la disposició d’un 
espai, dedicació de recursos humans i tècnics, per atendre la tramitació del programa. 
Es renova anualment i gestiona tots els ajuts d’habitatge de la convocatòria anual que 
fa la Generalitat, convocatòria que avui obre el termini per sol.licitar les ajudes, la 
informació de la qual es trobarà als mitjans de comunicació i a la pàgina web de 
FORUM. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 1 GMICV-EUiA, 8 GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMCUP), 1 abstenció (1 GMPxC), i 
1 abstenció de la senyora Sensat, per trobar-se absent de la sala en el moment de la 
votació (article 100 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
5.2.2 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’or dre del dia (art. 82.3 del ROF): 

Proposta sobre aprovació, si escau, de la minuta de  conveni de 
col.laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa,  relatiu a l’Oficina 
d’Habitatge de Manresa . 

 
L’alcalde retira aquest assumpte de l’ordre del dia perquè aquest tema serà tractat 
com a sobrevingut. 
 
 
6. AREA DE SERVEIS A LES PERSONES  

 
6.1  REGIDORIA DELEGADA D’EDUCACIÓ  

 
6.1.1 Dictamen sobre acceptació, si escau, de la su bvenció concedida pel 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalun ya per al 
sosteniment de l’Escola Municipal de Música, curs 2 009-2010. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Educació, d’1 d’abril de 
2010, que es transcriu a continuació: 
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“El 9 d’octubre de 2009, l’Ajuntament de Manresa va presentar una  sol·licitud de 
subvenció al Departament d’Educació per al sosteniment de l’escola de música de 
titularitat de l’administració local de Catalunya, curs 2009-2010. 
 
Segons el que disposa a la clàusula cinquena, del vigent Conveni Marc entre el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, per al sosteniment de les 
escoles de música i dansa de titularitat de l’Administració local de Catalunya; el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha de col·laborar en el 
sosteniment de la despesa corrent ocasionada per les despeses de personal docent i 
les despeses de funcionament de les escoles de música i/o dansa . 
 
Mitjançant la resolució EDU/726/2010 del Conseller d’Educació, de data 15 de març de 
2010 i publicada al DOGC núm. 5592, de 22 de març de 2010, s’atorga a l’Ajuntament 
de Manresa una subvenció per un import de DOS-CENTS VINT MIL VUIT-CENTS 
EUROS (220.800,00€) per al sosteniment, durant el curs 2009-2010, de l’Escola de 
Música Municipal de Manresa. 

 

És d’aplicació l’article 71 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en virtut dels qual els 
ens locals poden exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres 
administracions Públiques i, en particular les relatives als conservatoris de música.  

 

Segons preveu l’article 27 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a 
l’educació, els poders públics garantiran l’exercici efectiu del dret a l’educació mitjançant 
una programació general de l’ensenyament, amb la participació efectiva de tots els 
sectors afectats, que atengui adequadament les necessitats educatives i la creació de 
centres docents. 

 
Pel que fa referència a l’organització, accés i titulació dels ensenyaments professionals 
de música i dansa són d’aplicació els articles 48 i següents de la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’Educació. 
 
A tenor de l’establert als articles 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, i a l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya pel que fa 
referència a les relacions interadministratives 
 
En aplicació  dels articles 2.1 d) i article 40 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, reguladora de les Hisendes Locals, els recursos de les hisendes locals poden 
estar constituïts, entre d'altres, pels procedents de subvencions les quals seran 
aplicades a la finalitat per a la qual foren atorgades. 

 

Pel què fa referència a l’acceptació de la subvenció, l’article 30é de les Bases 
d’execució del pressupost per l’any 2010 preveuen la possibilitat d’acceptació per Ple 
quan l’ens concedent així ho sol·liciti. 
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En aquest sentit i d’acord amb l’apartat quart de la Resolució del Conseller d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya, s’estableix que per poder efectuar-se el lliurament de 
l’import de la subvenció cal l’acord del Ple de l’Ajuntament pel qual s’accepta 
l’esmentada subvenció.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica de grau mitjà de gestió especialitzada de l’Àrea de 
Serveis a les Persones en data 1 d’abril de 2010. 
 
És per això que aquesta Regidoria, en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
“ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de DOS-CENTS 
VINT MIL VUIT-CENTS EUROS (220.800,00€) concedits pel Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment, durant el curs 2009-2010, de l’Escola 
de Música Municipal de Manresa.” 

 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i 1 abstenció del 
senyor Buenache, per trobar-se absent de la sala en el moment de la votació (article 
100 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 

 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  de crear una comissió de 

seguiment dels serveis de recollida de residus sòli ds urbans i de neteja 
viària de la ciutat de Manresa . 

 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de la CUP, de 12 d’abril de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que la recollida de residus urbans i la neteja viaria són uns dels serveis bàsics 
que ofereix aquest ajuntament als veïns i veïnes de la ciutat. 
 
Atès que diverses entitats de Manresa han mostrat el seu interès pel funcionament 
d’aquest servei 
 
Proposa: 
 
La creació d’una comissió de seguiment dels serveis de recollida de residus urbans i 
de neteja viària que es reuneixi amb una periodicitat mínima bimensual i que estigui 
convocada i presidida pel regidor o regidora de Medi Ambient. 
 
Que en aquestes reunions es convoqui als grups municipals de l’Ajuntament, així com 
un representant de cada un dels sindicats que formen part del comitè de les empreses 
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concessionàries, a representants d’aquestes mateixes empreses, de la Federació 
d’Associacions de Veïns i de la Unió de Botiguers i Comerciants. 
 
Serà objecte de la comissió escoltar i debatre els informes que es presentin des de la 
Regidoria de Medi Ambient, així com les problemàtiques relacionades amb aquests 
serveis plantejades pels membres de la comissió. La comissió també podrà, si escau, 
admetre nous integrants de la comissió. 
 
La primera reunió de la comissió es produirà abans del 19 de maig del 2010.” 
 
 
El senyor Majó Garriga  explica que el servei de neteja viària i de recollida de residus 
és un dels serveis més importants que presta l’Ajuntament a la ciutadania i per això 
creu interessant que almenys dos cops l’any es faci una trobada en què puguin 
participar-hi tots els grups municipals, així com les empreses concessionàries, agents 
de la ciutat que han manifestat el seu interès per la neteja viària i la recollida de 
residus, com són la Federació d’Associacions de Veïns i la UBIC, i també els 
representants dels treballadors d’aquestes empreses.  
El senyor Majó diu que la nova concessió comportarà un deteriorament del servei, 
donat que la quantia que hi destinarà l’Ajuntament serà inferior a la que s’hi destina 
actualment, i per això és molt important que es creï aquesta comissió.  
 
 
La senyora Alsina Serra  diu que l’equip de govern votarà favorablement la proposició 
perquè és una proposta que surt de les entitats socials i perquè entén que és una 
manera d’establir un punt de vista ciutadà respecte de la concessió, de promocionar la 
participació ciutadana i de ser transparents en aquesta gestió municipal. 
 
 
El senyor Pericas Riu  manifesta que s’abstindrà en la votació. 
 
 
El senyor Beltran Arnaldos  diu que el seu grup municipal entén que en tot procés 
participatiu és possible donar la possibilitat a les entitats veïnals i representants de la 
societat de participar en un assumpte tan important com és la neteja i la recollida de 
residus, i per tant, el seu vot serà favorable. Diu que serà difícil que el servei empitjori 
donat que la neteja a la ciutat deixa molt que desitjar. 
 
 
El senyor Serra Rovira  diu que el seu grup votarà favorablement aquesta proposició, 
donat que han estat les mateixes entitats les que han plantejat trobar algun 
mecanisme de participació i, fins i tot, de fiscalització. Diu que el servei és millorable i, 
per tant, amb aquest procés el servei ha de millorar. 
El GMCiU entén que és difícil quadrar i espera que en les properes setmanes es pugui 
disposar d’aquest plec de condicions per aprovar-lo. Fa esment que s’ha dit que les 
reunions mínimes serien semestrals i potser seria convenient fer-les amb aquesta 
periodicitat en lloc de bimensual. 
 
 
La senyora Alsina Serra diu que semblava que amb caràcter bimensual es disposaria 
de poques dades i poc temps de comprovar si allò de què es parla es pot posar en 
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marxa o no, per tant seria més ordenat fer-ho semestralment perquè es pugui disposar 
d’informació suficient i tothom pugui fer propostes al respecte. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació, amb la incorporació de l’esmena oral, i el Ple 
l’aprova per 24 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU, 2 
GMPPC i 1 GMCUP), i 1 abstenció (1 GMPxC) i, per tant, es declara acordat:  
 
 
“Atès que la recollida de residus urbans i la neteja viaria són uns dels serveis bàsics 
que ofereix aquest ajuntament als veïns i veïnes de la ciutat. 
 
Atès que diverses entitats de Manresa han mostrat el seu interès pel funcionament 
d’aquest servei 
 
Proposa: 
 
La creació d’una comissió de seguiment dels serveis de recollida de residus urbans i 
de neteja viària que es reuneixi amb una periodicitat mínima semestral i que estigui 
convocada i presidida pel regidor o regidora de Medi Ambient. 
 
Que en aquestes reunions es convoqui als grups municipals de l’Ajuntament, així com 
un representant de cada un dels sindicats que formen part del comitè de les empreses 
concessionàries, a representants d’aquestes mateixes empreses, de la Federació 
d’Associacions de Veïns i de la Unió de Botiguers i Comerciants. 
 
Serà objecte de la comissió escoltar i debatre els informes que es presentin des de la 
Regidoria de Medi Ambient, així com les problemàtiques relacionades amb aquests 
serveis plantejades pels membres de la comissió. La comissió també podrà, si escau, 
admetre nous integrants de la comissió. 
 
La primera reunió de la comissió es produirà abans del 19 de maig del 2010.” 
 
 
7.2 Proposició del Grup Municipal del PPC per a la col·laboració i coordinació 

amb l’Administració General de l’Estat en l’àmbit d e la Immigració . 
 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal del PPC, de 13 d’abril de 2010, 
que es transcriu a continuació 
 
“La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de i 
de Règim Local de Catalunya, estableixen l’obligació d’inscriure’s en el Padró del 
municipi on es resideix habitualment. El text legal configura el padró municipal com el 
registre administratiu on consten els veïns d’un municipi.  
 
Tanmateix, la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre els drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei Orgànica 
2/2009, d’11 de desembre, disposa que els ajuntaments incorporaran al padró als 
estrangers que tinguin el seu domicili habitual en el municipi. 
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D’acord amb el que estableix la Llei de Bases del Règim Local, la inscripció dels 
estrangers en el padró municipal no constitueix prova de la seva residència legal a 
Espanya ni els atribueix cap dret que no els hi confereixi  la legislació vigent, 
especialment en l’àmbit de drets i llibertats dels estrangers a Espanya. 
 
La legislació vigent en matèria d’estrangeria, la referida Llei Orgànica 4/2000, d’11 de 
gener, modificada per la Llei Orgànica 2/2009, d’11 de desembre, disposa que totes 
les administracions públiques basaran l’exercici de les seves competències vinculades 
amb la immigració amb respecte a un seguit de principis entre els que podem citar: la 
coordinació amb les polítiques definides per la Unió Europea, la integració social dels 
immigrants, la lluita contra la immigració irregular i la persecució del tràfic il·lícit de 
persones, la igualtat efectiva entre dones i homes... Tanmateix, la llei estableix els 
supòsits i els procediments per a l’estança i residència dels estrangers al nostre país. 
 
La aplicació de les polítiques d’immigració i la integració de les persones estrangeres 
en els nostres municipis requereixen de la col·laboració i coordinació de totes les 
administracions públiques (Administració General de l’Estat, Generalitat de Catalunya, 
Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments). Només, des de la col·laboració i 
coordinació de les administracions públiques es possible dur a terme una veritable 
política d’immigració i integració. 
 
Els ajuntaments han pogut constatar que si no s’aplica una acurada política 
d’immigració finalment són els municipis que han de fer front, sense els mitjans i 
recursos necessaris, a una integració que resulta en aquests termes molt difícil o quasi 
impossible. 
 
La Llei de Bases de Règim Local per l’exercici de les competències que li son pròpies 
en matèria d’estrangeria ja preveu que la Direcció General de la Policia pugui accedir a 
les dades d’inscripció dels estrangers inscrits en els padrons municipals. 
 
Però, cal fer un pas més per tal de millorar la coordinació de les administracions en 
matèria d’estrangeria. En aquest sentit, es fa imprescindible una actitud més activa i 
comunicar a l’administració competent les situacions d’estança o residència il·legal en 
el nostre municipi. 
 
PROPOSEM: 
 
1.- L’Ajuntament de Manresa comunicarà a la Delegació del Govern de l’Estat a 
Catalunya la situació d’estança i/o residència il·legal en el nostre municipi de totes 
aquelles persones estrangeres que tingui coneixement per la seva inscripció en el 
padró d’habitants. 
 
2.- Facultar a l’Alcalde per l’adopció de les resolucions necessàries per fer efectiu 
aquest acord. 
 
3.- Comunicar aquest acord al Ministre de l’Interior i al Delegat del Govern de l’Estat a 
Catalunya.” 
 
 
El secretari presenta una esmena de substitució presentada pel GMPPC, de 15 d’abril 
de 2010, que es transcriu a continuació: 
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“La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de i 
de Règim Local de Catalunya, estableixen l’obligació d’inscriure’s en el Padró del 
municipi on es resideix habitualment. El text legal configura el padró municipal com el 
registre administratiu on consten els veïns d’un municipi.  
 
Tanmateix, la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre els drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei Orgànica 
2/2009, d’11 de desembre, disposa que els ajuntaments incorporaran al padró als 
estrangers que tinguin el seu domicili habitual en el municipi. 
 
D’acord amb el que estableix la Llei de Bases del Règim Local, la inscripció dels 
estrangers en el padró municipal no constitueix prova de la seva residència legal a 
Espanya ni els atribueix cap dret que no els hi confereixi  la legislació vigent, 
especialment en l’àmbit de drets i llibertats dels estrangers a Espanya. 
 
La legislació vigent en matèria d’estrangeria, la referida Llei Orgànica 4/2000, d’11 de 
gener, modificada per la Llei Orgànica 2/2009, d’11 de desembre, disposa que totes 
les administracions públiques basaran l’exercici de les seves competències vinculades 
amb la immigració amb respecte a un seguit de principis entre els que podem citar: la 
coordinació amb les polítiques definides per la Unió Europea, la integració social dels 
immigrants, la lluita contra la immigració irregular i la persecució del tràfic il·lícit de 
persones, la igualtat efectiva entre dones i homes... Tanmateix, la llei estableix els 
supòsits i els procediments per a l’estança i residència dels estrangers al nostre país. 
 
La aplicació de les polítiques d’immigració i la integració de les persones estrangeres 
en els nostres municipis requereixen de la col·laboració i coordinació de totes les 
administracions públiques (Administració General de l’Estat, Generalitat de Catalunya, 
Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments). Només, des de la col·laboració i 
coordinació de les administracions públiques es possible dur a terme una veritable 
política d’immigració i integració. 
 
Els ajuntaments han pogut constatar que si no s’aplica una acurada política 
d’immigració finalment són els municipis que han de fer front, sense els mitjans i 
recursos necessaris, a una integració que resulta en aquests termes molt difícil o quasi 
impossible. 
 
La Llei de Bases de Règim Local per l’exercici de les competències que li son pròpies 
en matèria d’estrangeria i a l’ empar de la Disposició Addicional Sèptima que 
literalment diu: 

 Disposición adicional séptima. Acceso a los datos del padrón.  

Para la exclusiva finalidad del ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 
orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
sobre control y permanencia de extranjeros en España, la Dirección General de la 
Policía accederá a los datos de inscripción padronal de los extranjeros existentes en 
los Padrones Municipales, preferentemente por vía telemática.  

 A fin de asegurar el estricto cumplimiento de la legislación de protección de datos de 
carácter personal, los accesos se realizarán con las máximas medidas de seguridad. A 
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estos efectos, quedará constancia en la Dirección General de la Policía de cada 
acceso, la identificación de usuario, fecha y hora en que se realizó, así como de los 
datos consultados. 

 Con el fin de mantener actualizados los datos de inscripción padronal de extranjeros 
en los padrones municipales, la Dirección General de la Policía comunicará 
mensualmente al Instituto Nacional de Estadística, para el ejercicio de sus 
competencias, los datos de los extranjeros anotados en el Registro Central de 
Extranjeros. 

 Se habilita a los Ministros de Economía y del Interior para dictar las disposiciones que 
regulen las comunicaciones de los datos de los extranjeros anotados en el Registro 
Central de Extranjeros por medios electrónicos, informáticos o telemáticos al Instituto 
Nacional de Estadística. 

I doncs, ja preveu que la Direcció General de la Policia pugui accedir a les dades 
d’inscripció dels estrangers inscrits en els padrons municipals. 
 
Però, cal fer un pas més per tal de millorar la coordinació de les administracions en 
matèria d’estrangeria. En aquest sentit, es fa imprescindible una actitud més activa i 
comunicar a l’administració competent les situacions d’estança o residència il·legal en 
el nostre municipi. 
 
PROPOSEM: 
 
1.- L’Ajuntament de Manresa comunicarà a la Direcció General de la Policia  la 
situació d’estança i/o residència il·legal en el nostre municipi de totes aquelles 
persones estrangeres que tingui coneixement per la seva inscripció en el padró 
d’habitants o, en el seu cas, reclamar al Govern de l’Estat que  procedeixi a la 
sol·licitud permanent d’aquestes dades. 
 
2.- Facultar a l’Alcalde per l’adopció de les resolucions necessàries per fer efectiu 
aquest acord. 
 
3.- Comunicar aquest acord al President del Govern de l’Estat  i al Delegat del 
Govern de l’Estat a Catalunya.” 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  diu que el GMPPC ha esmenat la mateixa proposta que 
ja havia presentat per afegir en els atesos el que conté la disposició addicional setena 
referent a l’ús de la informació del padró per part dels cossos de la policia nacional. 
Diu que cal una coordinació amb les polítiques definides per la Unió Europea per la 
integració social dels immigrants, per la lluita contra la immigració irregular i la 
persecució del tràfic il·lícit de persones i la igualtat efectiva entre homes i dones. Diu 
que el que cal és una integració i una col.laboració amb les administracions de tots els 
àmbits. El que demana el seu grup és que hi hagi una actitud activa per fomentar la 
legalitat. Diu que la informació del padró es fa a l’INE i no coordina la informació degut 
a la llei de protecció de dades, i és per això que es vol que per part de l’administració 
municipal es faci arribar les dades dels immigrants empadronats a la ciutat de Manresa 
a la Comissaria de Policia o a instar que sigui aquesta administració la que demani la 
informació de manera regular a l’Ajuntament.  
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El senyor Perramon Carrió  diu que aquest tema ja s’ha parlat altres vegades en 
aquest plenari, ja s’havia acordat que no es faria la transmissió sistemàtica de dades 
per raons de protecció de dades. Diu que l’Ajuntament té l’obligació d’empadronar 
totes les persones que tenen una identificació i que poden acreditar una residència al 
municipi. El control del flux migratori és una competència del govern central i existeix 
una llei, de drets de les persones estrangeres, que regula com es controla la situació 
irregular dels immigrants i les competències de l’Estat per resoldre aquestes situacions 
irregulars. Les dades del padró municipal són transmeses sistemàticament i 
normativament amb una periodicitat mensual a l’Institut Nacional d’Estadística, que 
depèn del Govern central i, des d’aquí la Direcció General de Policia i altres òrgans de 
l’Estat poden accedir-hi. Per aquest motiu aquesta proposta no té cap objecte, a no ser 
que sigui el de furgar en un tema que en aquests moments està a debat al nostre país 
arran de decisions de l’Ajuntament de Vic, i que no ajuden gaire a tirar endavant el 
procés d’incorporació dels nous ciutadans als diferents municipis. 
En aquests moments hi ha un control bastant estricte dels fluxos migratoris, però va 
ser al govern del Partit popular on hi va haver una situació de descontrol, de fronteres 
obertes sense cap tipus de control, que va obligar a fer un procés de regularització 
posterior per tal d’adaptar la situació real a la legalitat i a l’inrevés. 
Un objectiu bàsic d’aquest ajuntament, i amb el qual coincideixen tots els grups 
municipals, és procurar la integració social dels immigrants i, per tant, la convivència 
en el respecte als drets democràtics i la igualtat entre les persones en un marc de 
drets i deures.  
Els municipis han registrat un augment molt gran de població i l’Estat, que és qui 
controla els fluxos, no ha ajudat a finançar la despesa que comporta en els serveis 
municipals i ara es planteja la reducció dels fons dedicats a la immigració, cosa que 
seria perjudicial per a la tasca de cohesió social que s’està portant a terme. 
Respecte a la coordinació entre les administracions a què ha fet referència el senyor 
Javaloyes, diu que hi ha molts àmbits de col.laboració entre les administracions, 
ajuntament, consell comarcal, govern de la generalitat i govern central, i es produeix 
des de la sanitat fins a l’escola, des del consell d’interculturalitat i migracions fins a 
àmbits molt diferents de la nostra activitat municipal i de les activitats de les altres 
administracions públiques. 
El seu grup i l’equip de govern votarà desfavorablement aquesta proposició, per ser un 
tema absolutament innecessari, que no aporta res al que en aquests moments s’està 
plantejant i que busca furgar en una inquietud social. 
 
 
El senyor Pericas Riu  diu que la proposició que ha presentat el GMPPC és la que 
exigeix la Unió Europea en matèria d’estrangeria, en concordança amb les 
declaracions fetes per la comissària europea d’interior. Diu que la primera entrada 
massiva d’immigrants legals i il.legals va ser sota el mandat del Partit Popular amb el 
senyor Aznar al cap del Govern, i no van exigir el que ara exigeixen, i és per això que 
aquesta manera d’actuar fa recordar que hi ha eleccions a la vista. Tot i això, per 
coherència amb el seu ideari polític, ha de donar el seu vot favorable a aquesta 
proposta. 
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que no és feina d’aquest ajuntament facilitar que 
ciutadans, veïns i veïnes d’aquesta ciutat, que no han comès cap delicte siguin 
expulsats del país o tancats en centres d’internament, que és el que podria passar si 
aquesta proposició prosperés. Diu que si s’aprovés aquesta proposta, l’únic que 
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comportaria és que veïns i veïnes d’aquesta ciutat no s’empadronessin i que hi hagués 
molta més gent sense els mínims drets reconeguts, la qual cosa facilitaria encara més 
la creació de bosses de pobresa i de marginació.  
Diu que el partit popular és coherent perquè van votar favorablement una llei 
d’estrangeria que preveu els centres d’internament i les expulsions a persones que no 
han comès cap delicte, simplement busquen un lloc on viure amb dignitat. En canvi, hi 
ha altres partits representats en aquesta sala de plens que també van votar a favor 
d’aquesta llei d’estrangeria, com el PSOE o CIU, i en canvi ara malden perquè no 
s’apliqui. Diu que amb això admeten que la llei és cruel i injusta però cal que 
reflexionin perquè aquesta llei no és bona i cal modificar-la. Diu que el compliment de 
l’ordenament legal no ha de ser un imperatiu únic, categòric i inqüestionable, sinó que 
depèn també de la naturalesa d’aquest marc legal. 
 
 
La senyora Sensat Borràs  diu que davant de proposicions d’aquest tipus el primer 
que pot pensar la ciutadania de Manresa és quanta gent hi viu sense cap paper, 
al.legal, descontrolada..., i s’acaba transmetent una percepció d’una realitat que, a dia 
d’avui, a la vista de les estadístiques, moltes d’aquestes persones immigrants estan 
marxant.  
Comenta la notícia apareguda avui a la premsa que a la ciutat de Barcelona ha baixat 
substancialment l’índex de persones immigrants i de famílies que demanen l’acollida 
familiar. 
Parlar alhora d’integrar, regularitzar, evitar el tràfic de persones humanes, etc, una 
cosa és una millor coordinació i una altra és quin objectiu s’està buscant i es vol 
treballar. Diu que aquest cap de setmana els ministres dels 27 països que formen part 
de la Unió Europea han dit que la prioritat és la integració, per tant, una de les 
primeres conclusions a què han arribat és que hi ha un conjunt de persones que viuen 
aquí, que continuaran vivint aquí, i que el repte de les polítiques del s.XXI és acceptar 
que les nostres ciutats i, Manresa també, ja som diferents, i que s’ha de començar a 
gestionar aquesta diversitat i heterogeneïtat social, econòmica, cultural, cívica, etc, 
perquè sinó es generen expectatives que son falses.  
A la Policia li pertoca fer complir la llei a la ciutadania. L’Ajuntament de Manresa a dia 
d’avui compleix escrupolosament la normativa que ha de fer amb els seus veïns i 
veïnes i, com molt bé ja ha explicat el senyor Perramon, si es demanen dades perquè 
hi ha alguna persona que ha fet algun delicte les té, si no no les té, com no les té de 
molts ciutadans que, o no paguen impostos, no reciclen, deixen els mobles al carrer, 
etc, etc. i sobre això també caldria pensar-hi. Per tant, sense dubtar de la pretesa bona 
fe o amb la voluntat de construir al GMICV-EUiA no li sembla el millor escenari ni 
discurs perquè s’està donant a entendre una realitat que no és certa.  
Manresa avui té 77.000 habitants, fa 15 anys en tenia 65.000, són 12.000 persones 
més no 200.000, i d’aquestes 12.000 alguna manresana ha tingut fills, i també hi ha 
persones de segona generació i també cal dir que quan es pot trobar una persona 
sense papers aquest estat ha de saber primer l’edat que té, després ha de saber de 
quin país procedeix i un cop sàpiga del país que procedeix, en funció d’aquest país, el 
podrà retornar o no, i mentre tot això no es fa aquesta persona continua vivint en 
aquest estat, país, nació, ciutat, barri...  
Continua dient que no s’han de fer discursos en què sembli que davant d’un padró, en 
que n’hi ha tres que no quadren, ve la policia nacional amb la porra i marxen i no els 
veiem més, perquè no és així  i això fa que sincerament no es parli sobre el que 
realment s’hauria de parlar, que són les polítiques públiques d’integració i de cohesió 
que el nostre país ha de començar a fer. 
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El que sí és cert és que el Govern de l’Estat ha decidit retirar una quantitat molt 
substantiva de milions d’euros dedicats a aquestes polítiques, i segur que també és 
cert que la coordinació entre totes les administracions és millorable i necessària, però 
barrejar-ho tot, on el missatge que queda és que aquí n’hi ha molts i en sobra una 
vuitena part, reitera que és falsa, genera una expectativa i ajuda a confrontar un 
discurs que malauradament després es veurà en una pregunta que  formula el GMCiU. 
Hi ha unes noves realitats que s’han d’aprendre i saber gestionar, i amagar sobre això 
donarà lloc a discursos electoralment molt eficients, però socialment poc sostenibles. 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte  manifesta que sobre aquest tema cal defugir de 
l’aprofitament electoralista a curt termini i de remarcar les diferències de visió entre els 
diferents partits, que és lògic que es produeixin respecte a un fenomen social que 
afecta tot el món occidental i que és molt complexa.  
Catalunya es va dotar no fa molt del Pacte nacional per a la immigració i pensa que 
aquest pacte nacional, signat, entre d’altres, pel seu Partit i per altres forces presents 
en aquest saló de plens, per les entitats municipalistes de Catalunya, pels sindicats, 
patronals i per nombroses organitzacions de la societat civil catalana, no hauria de 
caure en l’oblit perquè és un pacte que va reunir un ampli consens entre totes les 
forces que ha citat.  
En aquest document s’incideix en el padró com una eina estadística per regular la 
prestació de serveis i es rebutja que sigui un instrument de control de la immigració, 
per tant, avui el GMS no pot anar en contra d’una consideració que en aquest pacte el 
seu partit va assumir. No està d’acord que el padró sigui una eina que serveixi per al 
control de la immigració perquè no és la funció per a la qual està dotada. 
La normativa que obliga els ajuntaments a empadronar a tots els immigrants ja partia 
d’aquesta premissa, independentment que la seva situació sigui legal o no, i això ho va 
establir una Resolució de 4 de juliol de 1997, del Ministeri d’Administracions Públiques, 
en el moment en què el ministre era el senyor Mariano Rajoy; i no ho diu per incidir 
que el senyor Rajoy sigui del mateix partit polític que el grup que presenta la 
proposició, únicament és una evidència més davant d’un tema polièdric i complex en sí 
mateix. Per tant, el padró és un instrument estadístic i no ha de regular la situació 
administrativa de les persones perquè no està fet per a aquesta funció.  
La situació administrativa de les persones correspon al Ministeri d’Interior, que té 
mitjans suficients, a través de la intercomunicació que abans esmentava el regidor 
senyor Perramon, per tenir accés a les dades subministrades a l’Institut Nacional 
d’Estadística, i a partir d’aquí dur a terme aquelles averiguacions que, ja sigui per ordre 
judicial o per qualsevol altra consideració, tingui a bé utilitzar, però que en cap cas és 
una funció inherent a la figura del padró com a Ajuntament la que proposa en aquest 
cas el GMPPC. 
Diu que el Pacte Nacional per la Immigració, el que també assenyala és que els 
ajuntaments no poden anar per lliure en aquesta situació, és a dir, que s’han d’unificar 
criteris per al tractament de la problemàtica derivada del fenomen immigratori, no 
d’una forma unilateral per part de l’administració local, sinó per a la creació de 
mecanismes i sistemes de coordinació entre els diferents estaments que hi intervenen, 
comunitat autònoma, govern central i administració local, quan es parla de les 
administracions públiques i d’altres ens que poden intervenir.  
El padró no deixa de ser una base de dades de caràcter personal, com ha esmentat el 
propi ponent de la moció, i que hi ha molts dubtes respecte al fet que es pugui facilitar 
a terceres persones en casos puntuals, sense o bé amb el consentiment de la 
persona, o bé quan s’efectuï amb caràcter d’investigació sense ordre o requeriment 
judicial, en qualsevol cas aquest dubte no és solament seu sinó de la pròpia directora 
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de l’Agència de Protecció de Dades de Catalunya, la senyora Esther Mitjans, per tant, 
algun dubte de caràcter legal o jurídic hi deu haver. 
El fenomen de la immigració és un tema que en el context de crisi econòmica està clar 
que és fàcil de caure en la temptació de poder ser utilitzat, i que en el transcurs 
d’aquesta discussió s’ha posat en evidència que efectivament és un tema que cal 
governar-lo. Segurament el distint posicionament dels que han parlat aquí té molt a 
veure amb quan un governa la situació i quan no la governa, és a dir, les crides a la 
reflexió per part del senyor Majó, més enllà que són crides una mica prepotents perquè 
aquí reflexiona tothom, perquè sinó no estaríem en una democràcia, estaríem en una 
dictadura. El que fa el Partit Socialista en el govern és adequar la seva actuació a un 
tractament realista de la situació que viu, però evidentment, si per alguna cosa s’ha 
destacat, en el cas de la immigració ha demostrat que més enllà de la legislació 
aplicable, ha demostrat un criteri humanitari en moltes ocasions molt per sobre del que 
demostren altres països del nostre context. 
En referència a la intervenció del senyor Pericas, diu que a la Unió Europea no hi ha 
una política d’immigració unificada i cada estat regula aquest tema d’acord amb les 
consideracions del seu propi cos legislatiu. 
La posició del GMS està clara, insisteix en el Pacte Nacional per la Immigració a 
Catalunya, que hauria de ser el paradigma de la nostra conducta, pacte que el Partit 
Popular no va signar, per tant, dedueix que és lògic que pugui presentar aquesta 
moció. 
 
 
El senyor Serra Rovira  diu que el GMCiU lamenta el fet que aquesta moció s’estigui 
debatent en aquest saló de plens, que un tema tan sensible no s’hagi fet pels canals 
adequats, en Junta de Portaveus, i ho diu perquè treure un tema que ve a ser 
recurrent en els plens acaba aportant poc en el debat de les paraules i és un tema 
prou sensible com perquè se’n parli sobretot de la política dels fets com deia el senyor 
Irujo. 
El GMCiU votarà negativament aquesta proposició, malgrat que s’ha intentat buscar 
acords concrets amb tots els grups per trobar una moció que vagi a l’arrel del 
problema, i l’arrel del problema és un tema d’una incoherència legal, primer de tot des 
de la base que els Ajuntaments el que han de fer tots és partir d’aquella política que 
ens uneix a tots que és el drets i els deures, però sobretot el fet de poder donar serveis 
a tot el conjunt dels ciutadans i de tota la població censada, indiferentment que la 
persona tingui residència legal o no, entre altres coses perquè aquesta és la gran 
aportació que han de fer els Ajuntaments en termes generals, a tothom, siguin 
immigrants o no. 
Diu que és incomprensible que s’hagi de presentar aquesta moció en aquest Ple, ja 
que no creuen que l’Ajuntament hagi de comunicar les dades a la Direcció General de 
la Policia perquè aquesta ja té capacitat per obtenir aquestes informacions, per tant, la 
responsabilitat no és de l’Ajuntament de Manresa ni de cap altre municipi sinó que és 
d’aquells que fan les lleis. La responsabilitat és del Govern de l’estat perquè, com deia 
el senyor Majó, és cert que això podria generar un problema de convivència i de 
desconfiança entre aquells ciutadans, i no és bo que des d’aquells que governen es 
pugui generar un clima de desconfiança entre la població del nostre terme municipal.  
Si hi ha disposicions legals que són contradictòries el problema el tenen els que han 
de fer complir les disposicions legals, però no pot ser que aquests problemes traspuïn 
cap el conjunt dels ajuntaments de tot l’estat, i en aquests moments de crisi econòmica 
en què lògicament es produeix un increment de la sensibilització de la ciutadania 
envers el col.lectiu d’immigrants. 
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Els ajuntaments han d’intentar trobar la manera de donar més recursos en tant a donar 
serveis com a ajuntaments, donar valor  a aquells recursos que es donen al conjunt de 
ciutadans i ciutadanes, siguin immigrants o no, per tant, fer que tingui valor allò que es 
pot donar quant a serveis socials, cosa que entén que aquest Ajuntament potser no 
acaba de plantejar correctament, i el donar servei també val pels que també tenen la 
culpa de fer aquestes lleis que són inconnexes i que són incoherents, que és el 
Govern de l’estat.  
Aquest any 2010 hi ha hagut una reducció molt dràstica, l’administració de l’estat ha 
hagut de retallar moltes partides però justament ha retallat una partida que a 
Catalunya afecta de la manera que afecta perquè té un col.lectiu d’immigrants 
important, i passar del voltant de 200 M€ el 2009 a 70M€ el 2010, amb recursos que 
ha de gestionar la Generalitat de Catalunya i que alguns d’ells els transfereix als 
Ajuntaments, no sembla una bona política per part del Govern de l’Estat. 
Quan es parlava que hi havia hagut un seminari sobre Immigració i que s’havia arribat 
a la conclusió d’integrar, creu que integrar està molt bé però no hi ha hagut i no hi està 
havent-hi en aquest semestre un debat realment valent en el marc europeu per parlar 
d’aquest tema, i hauria estat bo que un dels estats que té un elevat percentatge 
d’immigració en el conjunt d’Europa i que està presidint durant aquest semestre la 
presidència de la Unió Europea, l’hagués afrontat d’una forma valenta.  
El GMCiU tenia quatre acords que llegirà perquè constin en acta amb la voluntat 
d’arribar a un acord: 
 
1.Instar al govern de l’Estat, la Generalitat i les entitats municipalistes a treballar per 
una coherència en les disposicions legals i les responsabilitats atorgades a cadascú i 
comprometre’s al seu compliment, per tal de garantir una millor atenció als ciutadans 
de Catalunya, sigui quina sigui la seva procedència i situació. 
 
2. Exigir al Govern de l’Estat i a la Generalitat que exerceixi les competències que li 
atorga la legislació actual, de manera que no recaigui sobre l’administració local tota la 
responsabilitat de decisió sobre la relació que ha de mantenir amb els seus ciutadans. 
 
3. Exigir la continuïtat dels fons que el Govern de l’Estat traspassa a la Generalitat en 
matèria d’immigració. 
 
4. Exigir al Govern de l’Estat que aprofiti la presidència semestral europea per abordar 
de forma valenta els grans eixos de la política migratòria europea. 
 
El senyor Serra diu que aquest és un tema sensible i segurament s’arribarà al final del 
mandat i continuarà havent-hi algunes mocions en aquest sentit.  
També és cert que quan es parla d’immigració en molts casos s’està parlant de 
competències estatals, que són qui controlen els fluxos, i  seria bo que entre tots -i 
aquí les entitats municipalistes haurien de fer alguna acció davant el Govern de l’Estat 
per trobar solucions- i, com a mínim, si no s’està d’acord amb l’ordenament legal vigent 
canviar-lo, perquè no n’hi ha prou amb el Pacte d’Immigració. Aquest Pacte 
d’Immigració és a Catalunya, però la clau i l’arrel dels problemes parteix de Madrid i és 
allà on s’han de buscar les solucions. 
Per acabar, lamenta que aquests temes es posin a debat en aquest Ple i que no hi 
hagi hagut un procés previ de poder-ne parlar obertament en el marc d’algun altre 
escenari com pot ser la Junta de Portaveus, i en tot cas, de la mateixa manera que el 
GMCiU ofereix aquests quatre acords com a alternativa, perquè se’ls creu i perquè 
entén que van a l’arrel dels problemes, lamentar que el govern en aquest cas tampoc 
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s’hagi volgut avenir per tal de buscar una resposta i una sortida en aquesta moció del 
GMPPC. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  manifesta que ha deixat molt clar que no intentava ni 
volia fer un debat que no corresponia al que la proposta induïa. Sap que es fa difícil 
per part d’altres formacions polítiques només voler-se agafar a un precepte i només 
parlar d’un aspecte i ho diu perquè és conscient com a President del seu grup 
municipal que, sigui d’immigració, sigui de política econòmica o política de treball, una 
proposta feta des del seu grup o des de l’Ajuntament de Manresa difícilment farà 
modificar cap mena de llei a nivell estatal. 
 
Quan hi ha voluntat de voler consensuar hi ha ganes de fer pacte, no imposicions, i ho 
diu perquè sí que és cert que a la Junta de Portaveus se n’ha parlat, sí que és cert que 
a la Junta de Portaveus ho han comentat i que ell, punt per punt, ho ha anat 
desgranant sobre la taula, en lloc de ser el president del grup municipal, al qual ha 
hagut de substituir, que per raons personals no ha pogut assistir a la reunió de la 
Junta. Una altra cosa és parlar-ne, discutir-ne i que més endavant en parlarem, el que 
no pot ser és que aquest: “més endavant en parlarem” sigui: O és lo meu o no hi ha 
acord!.  
Vol que quedi clar que no tenien cap mena de problema amb afegir tots aquests 
acords que el president del GMCiU ha esmentat i que estan per escrit i que el GMPPC 
acceptava incorporar a la seva esmena, perquè d’això es tracta, com una esmena, a 
l’hora de consensuar i arribar a pactes.  
 
El senyor Javaloyes diu que entén aquest concepte de consens amb el diàleg i amb el 
pacte, no amb la imposició. 
Diu que, malgrat que hi hagi un Pacte nacional d’immigració, sí que és cert que hi ha 
unes lleis que regulen i que estan per sobre de la legislació vigent, i el GMPPC no 
demana que la policia vagi a buscar ningú amb la porra, no es pot parlar del concepte i 
de la política d’immigració amb aquesta frivolitat. 
Demana que es deixi d’una vegada d’acusar d’electoralista aquell que posa sobre la 
taula un debat, d’un punt únic, quan potser qui executa el discurs de l’electoralisme 
són aquelles altres forces que, per les qüestions que sigui, prefereixen fer aquest tipus 
de discurs, respectable, però no té res a veure una falta, que ho és, amb una 
il.legalitat, que també ho és. 
 
Quan l’Ajuntament empadrona el que fa és la legalitat i també vol que quedi clar, 
perquè també hi ha hagut qui ha dit que el que no volen és que no s’empadroni. Aquí 
s’empadrona tothom, tot aquell ciutadà que ve a Manresa té l’obligació d’empadronar-
se a l’Ajuntament i ha de quedar clar, com ha recordat el regidor senyor Irujo, el senyor 
Rajoy, que en aquell moment era Ministre, així va dir-ho, que tothom tenia l’obligació i 
el deure d’estar empadronat. 
 
El GMPPC mai ha posat en dubte el fet que la gent s’ha d’empadronar. En qualsevol 
cas hi ha una disposició de lleis que s’han dut a terme i que s’han creat, consensuades 
o no, que s’han votat o no, però que són les que hi ha i no discutirà aquest aspecte 
perquè no entrarà en si l’última regulació de la llei va ser el desembre del 2009, i que 
algú va decidir fer papers per tothom, perquè no es tracta d’això. 
 
Acaba dient que els acords que proposa el GMPPC diuen: “L’Ajuntament de Manresa 
comunicarà a la Direcció General de la Policia  la situació d’estança i/o residència 
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il·legal en el nostre municipi de totes aquelles persones estrangeres que tingui 
coneixement per la seva inscripció en el padró d’habitants o, en el seu cas, reclamar 
al Govern de l’Estat que procedeixi a la sol·licitu d permanent d’aquestes dades.”  
perquè forma part de les seves obligacions que per llei ell invoca, que és molt diferent. 
 
El GMPPC diu que, en lloc d’estar amb actitud passiva, cal procedir a una actitud 
activa, és l’únic que demana. Si l’equip de govern no vol passar les dades perquè creu 
que no ho han de fer, el GMPPC sí que els demana que reclamin al Govern de l’Estat, 
a part de reclamar-li que no rebaixin les partides pressupostàries per a polítiques 
d’immigració, que també reclamin el que per llei ells invoquen, perquè hi ha una Llei de 
protecció de dades que, malgrat siguin administracions, malgrat que les dades es 
passin a l’INE, si no hi ha una sol.licitud ferma per part de l’altra administració 
aquestes dades no es poden passar; a part dels dubtes legals de si es pot o no, però 
malgrat el padró tingui aquestes dades el padró no dóna ni una sola dada. 
 
De col.laboració amb l’administració n’hi ha, però amb el tema de la immigració no, 
amb d’altres administracions es col.labora en passar les dades del padró i que els 
pares compleixin normes de residència pel que fa a la matriculació dels seus fills a les 
escoles. Per a això sí que es passen les dades entre la Generalitat i l’Ajuntament, i 
d’aquesta manera si un pare vol matricular el seu fill en una escola que no li pertoca no 
pot perquè el padró indica una altra adreça, però en canvi, per una realitat més greu, 
que estar en una situació d’il.legalitat, no ho fan. 
Acaba dient que prefereix tenir amnèsia política, però té la satisfacció d’anar amb la 
cara ben alta perquè no se’n penedeix de cap dels seus fets, d’ideologia ni de política i 
no se n’amaga que és del Partit Popular i un projecte que es diu Espanya. 
 
No té cap problema amb dir que el procés d’immigració va començar amb José Ma. 
Aznar, i que van haver-hi polítiques d’activitat econòmica i desenvolupament social, és 
cert, i que els va agafar desprevinguts a tots, a qui governava en aquell moment, que 
era el Partit Popular, a qui estava a l’oposició, que era el Partit Socialista, i a altres 
administracions dels ens autonòmics, però també és cert que des de l’any 96 fins el 
2010 hi ha hagut un llarg recorregut d’anys com per poder fer processos, adequacions 
i lleis i tothom ha dit la seva, però mai ha alçat el braç, mai ha fet enaltiment del 
feixisme ni de Hitler. 
 
 
El senyor Majó Garriga  demana un aclariment al portaveu del GMS perquè de la 
seva intervenció li ha quedat clar que assumeixen el Pacte nacional de la immigració, 
signat al Parlament de Catalunya, però en canvi no li ha quedat clar si també 
considera que el marc legal que condiciona el procés d’immigració en aquest país, que 
és la Llei espanyola d’estrangeria, la consideren una bona llei o no. 
 
 
La senyora Sensat Borràs  respon al senyor Javaloyes que l’exemple que ella ha fet 
no era amb ànim de menystenir la proposta sinó perquè el GMICV-EUiA justament sí 
que vol el debat i què se’n fa dels infants que van venir no regularitzats, que van poder 
entrar a l’escolarització obligatòria i que quan tenen 16 anys no existeixen, com que 
s’acaba l’ensenyament obligatori i no tenen papers, què se’n fa?. Aquest és un 
problema. Què es fa si una noia vol anar amb vel dins una escola? Què es fa si algú 
diu que no hi ha d’haver botifarra al menú de l’escola? Aquest són temes, aquesta és 
la realitat del dia a dia, per tant no són dels que vulguin defugir el debat i reitera que 
s’està generant confusió perquè amb les lleis europees, ja no només ni espanyoles, no 
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tenir papers a Espanya i a Catalunya no és delicte, és una falta administrativa, com qui 
perd el DNI... i com a falta s’actua i si la Policia Nacional és qui té les competències en 
polítiques d’immigració detecta o pensa que hi ha un ciutadà o ciutadana que està fent 
alguna actuació no legal automàticament accedirà al Padró municipal les dades si 
actuarà, per tant aquest element ja està garantit, la resta no és una solució policial, el 
problema no és que les administracions no estiguin aplicant les lleis, el problema és 
que estem parlant de persones i les persones no les posem i traiem amb facilitats per 
moltes lleis i per molts espais que posem per anar guardant la gent fins que s’enfilen i 
acabem dient posem un filat més alt, ja el saltaran també.  
 
És cert que el GMCiU ha passat el que ha llegit abans però vol que consti en acta que 
aquests quatre punts que havia llegit el portaveu del GMCiU cap membre de l’equip de 
govern el tenia en paper, per tant no han opinat ni han respost perquè no els tenien i 
fent una lectura ràpida, pactar quatre punts in voce no és la manera adient de fer-ho. 
 
 
El senyor Perramon Carrió diu que efectivament creu que el senyor Serra deu haver 
parlat d’aquesta seva proposta amb el Partit Popular però des de la Junta de 
Portaveus han esperat aquesta tarda si arribava la proposta concreta, com una 
esmena complementària o de substitució, i no ha arribat, per tant no és ara el lloc de 
plantejar la proposta, entenen que els passi el que diu però no és el moment de pactar 
sinó que han tingut el temps suficient per parlar-ne, probablement s’ha adreçat a 
intentar incorporar-ho i a pactar-ho amb el GMPPC, ja que ha donat la sensació que 
havia proposat això a tots els grups i que s’havien fet l’orni amb aquesta qüestió. 
El debat que avui es planteja, que creu que s’ha portat de forma serena, posa de 
manifest que hi ha diferències entre els partits respecte a la llei d’estrangeria, i 
diferències també respecte a la política de fluxos. Segurament que troben més 
posicions d’acostament i de coincidència en allò que determina les polítiques locals, 
llevat d’aquest tema que avui discuteixen, però en general amb les polítiques locals 
d’immigració que estan aplicant creu que tenen majors coincidències.  
Espera que d’aquí a poques setmanes puguin arribar a un acord el conjunt dels grups 
municipals per a aquelles polítiques que cal aplicar des de l’Ajuntament i que procuren 
que s’apliquin des d’altres administracions presents a casa nostra. 
Cal portar molt amb compte tot el debat de la immigració perquè hi ha grups que 
intenten culpar d’aquesta situació econòmica difícil i del malestar que provoca, a la 
població immigrada, quan en realitat la culpa d’aquesta situació complexa és sobretot 
d’un grup de persones i empreses especuladores que han actuat sense cap tipus 
d’escrúpol i que han provocat una situació que en aquests moments afecta d’una 
manera difícil a moltes persones i a moltes famílies. 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte  diu que en relació a la pregunta formulada sobre si la Llei 
d’estrangeria és millorable o no, el que sí sap són els fets que ha realitzat el Govern 
Socialista a Espanya, entre ells: 
1- La implementació i l’adequació d’accions i programes d’ajuda humanitària als 
immigrants que arriben irregularment al nostre país, tan a les illes Canàries com a la 
zona de l’estret, són exemplars a tota la Unió Europea i així ho han reconegut teòrics i 
experts en el tema del fenomen migratori.  
2- Des que el Partit Socialista governa a Espanya s’han multiplicat per sis els recursos 
destinats a immigració. 
3- La posició inequívoca del Govern espanyol a favor del desenvolupament dels 
països de la zona d’on procedeix el gruix de la immigració. Més enllà de les lleis hi ha 
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posicionaments polítics que són defensats en fòrums internacionals a favor del 
desenvolupament  del Magreb i de l’àrea subsahariana. El Govern espanyol també és 
líder a Europa d’aquestes polítiques a favor del desenvolupament d’aquests països. 
4- La posició inequívoca del Govern amb un tema molt relacionat amb el tema que 
estem parlant, en relació a l’empadronament dels estrangers a Espanya i el que 
significa que els que viuen regular o irregularment han d’estar obligatòriament 
empadronats. Més enllà que les lleis puguin ser reformades, adequades, evidentment 
amb el suficient consens perquè un Parlament que fa lleis no aspira a fer-les de forma 
unilateral, les ha de consensuar.  
Li comenta que, si aspira a governar o no, algun cop haurà de fer alguna reflexió 
respecte al que significa cedir en algun tema, en pro del consens, perquè aquesta 
societat sigui governable, com abans quan han acabat votant tots a favor d’una 
proposta feta pel seu grup i que finalment no ha acceptat. 
Governar aquesta situació no és fàcil i està en disposició de dir-li que segurament, a 
vegades, han pogut cometre equivocacions en aquest tema perquè no creu que ningú 
estigui lliure de la sospita o de l’evidència que aquest és un tema de difícil abordatge, 
des del tren polític, social, legal, jurídic i polític. Ara bé, no el sotmeti a un interrogatori 
respecte al que està fent aquest govern o a si aquesta llei és millorable o no perquè ja 
li ha assenyalat quatre evidències que creu que són de difícil rèplica o refutació perquè 
estan bastant evidenciades en relació a aquest fenomen que ens ocupa. 
 
 
El senyor Serra Rovira  lamenta que el debat hagi acabat  i que des del GMCiU potser 
no s’hagin formalitzat els acords com a tal, però és cert que hi ha hagut Junta de 
Portaveus, a la qual no ha pogut assistir per raons personals, però se n’ha parlat i si 
hagués hagut voluntat per part del govern entén que s’hagués pogut procedir a trobar 
algun tipus d’acord o no, però aquesta voluntat no s’ha transmès. Aquesta moció sí 
que té un punt d’importància, no tant pel que ha de fer l’Ajuntament de Manresa sinó 
pel que està passant i no tant només pel debat que s’està suscitant aquestes 
setmanes sinó per intentar trobar solucions en aquestes incoherències locals que 
abans denunciaven. 
L’equip de govern votarà negativament i no hi haurà hagut un intent de dir, d’una 
vegada per totes, anem a posar sobre la taula algun punt i què diu l’Ajuntament de 
Manresa ha de dit alguna cosa, diu que no, i el que sí és cert és que sempre que es 
parla d’immigració, per alguna cosa hi ha mala maror, en la societat catalana hi ha 
mala maror, i tots plegats, no només l’administració local sinó tots plegats preguntar-no 
per què hi ha mala maror i possiblement ens hem de preguntar i és un bon moment 
per preguntar-nos quines coses no estem fent prou bé tant a Manresa com en altres 
llocs. 
El GMCiU votarà negativament la moció perquè entén que no hi ha opció de fer 
esmenes in voce. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  li agradaria saber quines esmenes in voce vol dir per dir-li 
si les accepta i poder votar a favor o no. 
Diu que si són les quatre que ha citat, a la seva portaveu adjunta li havia dit que no 
tenia cap inconvenient en introduir aquestes quatre, en afegir-les dintre del text de la 
moció. 
 
 
La senyora Torra Bitlloch diu que ha manifestat la voluntat d’afegir-les però el que no 
subscriu el GMCiU és el primer dels objectius de la proposició, la qual cosa no canvia 
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el sentit del vot, en tot cas hauria de ser la substitució de la seva posició per una 
posició que el portaveu del GMCiU intenta explicar que és que no es tracta que ningú 
quedi desatès, que tothom ha d’estar empadronat i ha de rebre els serveis que li 
pertoquen, però que l’Estat té unes responsabilitats amb un control de fronteres, amb 
uns fluxos de migració, la Generalitat en té uns altres i els Ajuntaments uns altres i cal  
ser coherents perquè al final qui ha d’entomar sempre la solució és la mateixa, però 
això no té res a veure amb el que diu el primer punt de la proposició, per tant, no es 
tracta de sumar aquests sinó de substituir, per això no s’ha arribat a cap acord. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  respon que quan algú vol consensuar és perquè pacta i 
negocia i cedeix amb alguna cosa. Si volen fer una esmena de substitució a tots els 
acords si s’hi fixen només hi ha un acord. Si el GMCiU vol eliminar l’acord que proposa 
el GMPPC per presentar els seus acords i mantenint els atesos, recordi quantes 
queixes han formulat vostès amb tota la raó del món quan han presentat una proposta 
i l’equip de govern els hi esmena de dalt a baix amb tots els seus acords i transfigura 
l’esperit pel qual l’han presentat. 
Si l’opció és aquesta el GMPPC tampoc l’acceptarà. 
 
 
L’alcalde diu que el que se sotmet a votació és l’esmena de substitució a la proposta 
presentada pel GMPPC i sí que s’ha debatut. També és cert que a migdia hi ha hagut 
una proposta in voce dels tres o quatre punts i s’ha quedat que si hi havia alguna 
proposta fos formulada per escrit i no s’ha fet, per tant l’equip de govern si no tenia cap 
proposta, només se sotmetrà a consideració l’esmena a la proposició del GMPPC. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada a la proposició i el Ple la rebutja per 22 
vots negatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU, i 1 GMCUP) i 3 vots 
afirmatius (2 GMPPC i 1 GMPxC).  
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició presentada i el Ple la rebutja per 22 vots 
negatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU, i 1 GMCUP) i 3 vots afirmatius 
(2 GMPPC i 1 GMPxC).  
 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal del PPC en contra  de la pujada de l’IVA . 
 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal del PPC, de 13 d’abril de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
“L’any 2009, els comptes públics han registrat el major deteriorament de la seva 
història. Les importants desviacions en l’estimació dels ingressos i les despeses per a 
2009 posen de manifest que l’Estat ha perdut el control de la situació econòmica i de 
les finances públiques. 
 
El Govern, lluny d’ocupar-se de la correcció d’aquesta situació de greu desajustament 
dels nostres comptes públics mitjançant un procés de consolidació fiscal centrat en el 
control de la despesa pública i mesures d’austeritat en l’actuació de totes les 
Administracions Públiques, va presentar uns Pressupostos Generals de l’Estat per a 
2010 que, no només contemplen un augment del 17% de la despesa no financera de 
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l’Estat respecte els PGE de 2009, sinó que introdueixen la major pujada d’impostos de 
la democràcia, fent recaure íntegrament la paulatina correcció del dèficit públic en un 
hipotètic augment dels ingressos conseqüència de la pujada d’impostos aprovada pel 
2010. 
 
Tant l’evidència empírica com nombrosos estudis posen de manifest que la pujada 
dels impostos al consum en una situació de crisi econòmica com la que reflecteixen els 
propis pressupostos de l’Estat, és una mesura desaconsellable ja que, pels seus 
efectes negatius sobre el consum i per tant sobre l’inversió i els llocs de treball, 
perjudicarà la recuperació econòmica sense tenir gairebé impacte en la recaptació. 
 
Així, entre altres Organismes, la OCDE alertava dels efectes negatius que tindrà per a 
la nostra economia la pujada de l’IVA, i va recomanar al Govern, en el seu informe 
semestral de Perspectives publicat el novembre de 2009, que aplacés la pujada de 
l’IVA a 2011 “a fi de que l’economia es recuperi de manera més sòlida”. 
 
A més de la repercussió negativa que aquesta pujada tindrà sobre productes i serveis 
com la roba, el calçat, electrodomèstics, rebut de la llum, factura del telèfon, cotxes, 
vivenda, alimentació, hosteleria, restaurants, transport terrestre…, els Ajuntaments i 
les Comunitats Autònomes veuran dràsticament disminuïda la seva capacitat per 
contractar obres i serveis que presten als ciutadans, i això sense comptar a més el 
perjudici que la pujada de l’IVA comportarà també als projectes contractats a l’empara 
de l’actual Fondo Estatal de Empleo y Sostenimiento Local. A aquesta retallada cal 
sumar els 3.000 milions d’euros menys que els Ens Locals deixaran de rebre per 
transferències de l’Estat per a aquest any. Amb aquestes dades, les perspectives 
econòmiques dels governs locals i els instruments per fer front a la greu situació 
financera no faran sinó empitjorar, la qual cosa fa preveure un panorama veritablement 
desolador per al segon semestre d’aquest any. 
 
Però, amb tot, els grans perjudicats seran els propis ciutadans, castigats doblement, 
en la seva dificultat per accedir a bens de consum bàsics i en qualitat de prestació dels 
serveis que reben del seu Ajuntament. 
 
PROPOSEM: 
 
PRIMER.- Instar al Govern de la Nació a deixar sense efecte la pujada de tipus 
impositius de l’IVA prevista per a juliol de 2010. 
 
SEGON.- Instar al Govern a la immediata negociació amb els partits polítics i 
associacions més representatives de l’àmbit local, de la reforma conjunta del sistema 
de finançament i del govern local, que doti als Ens Locals d’un marc institucional, 
competencial i financer adequat per fer front a la difícil situació actual. 
 
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al President del Govern, a la Vicepresidenta 
Segona i Ministra d’Economia, al Vicepresident Tercer i Ministre de Política Territorial, i 
als Portaveus Parlamentaris de les Corts.” 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  diu que el seu grup presenta aquesta proposta tot i saber 
que possiblement no influirà en les decisions polítiques i financeres del govern de 
l’Estat, però ho fa per manifestar el rebuig a la pujada de l’IVA, donat que és una 
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mesura que portarà més problemes per al desenvolupament social, econòmic i 
financer del nostre país.  
 
 
El senyor Pericas Riu  diu que és cert que l’increment de l’IVA serà negatiu per a 
l’economia domèstica, però l’Ajuntament no és el lloc més adient per tractar aquests 
temes tenint en compte que el Partit Popular té presència al Congrés dels Diputats, i 
és per això que votarà en contra d’aquesta proposta. 
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que li sorprèn que en el primer punt s’acordi sol.licitar al 
govern de la nació deixar sense efectes la pujada de tipus impositius de l’IVA perquè 
no és al govern de la nació al qui li correspon regular l’IVA, sinó que és al de l’Estat o a 
la Unió Europea. Diu que comparteix la crítica genèrica a la pujada de l’IVA, perquè és 
cert que és un impost que afecta les classes populars i que es reparteix entre tots els 
consumidors, però creu que s’hauria de revisar tot el marc fiscal i no només aquest 
impost i és per això que s’abstindrà en la votació.  
 
 
La senyora Sensat Borràs  diu que el seu grup votarà favorablement aquesta 
proposició perquè no està d’acord amb la pujada de l’IVA, tot i que comparteix tots els 
arguments exposats per la CUP. Diu que s’estan perdent oportunitats, com per 
exemple la regulació de com s’han de gestionar els diners que han rebut els bancs i 
les entitats financeres han ajudat a fer la crisi econòmica. Diu que ben aviat es signarà 
un pacte contra la crisi i que la seva formació política no el votarà favorablement per 
considerar que conté mesures insuficients.  
 
 
La senyora Alsina Serra  diu que el seu grup votarà favorablement aquesta proposició 
perquè l’augment de l’IVA no és una bona solució per reduir el dèficit  en temps de crisi 
donat que afectarà negativament a l’economia i afectarà més les classes populars i 
treballadores que les persones amb més poder adquisitiu. Diu que el seu grup creu 
que hi ha altres maneres millors de recaptar diners amb impostos directes i d’aplicació 
progressiva, com podria ser recuperar l’impost del patrimoni o lluitar contra el frau 
fiscal. Diu que, tal i com ha demanat la CUP, la part dispositiva hauria de deixar clar 
que la petició es fa al govern de l’Estat, ja que no tothom té clar quin és el govern de la 
seva nació. 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte  diu que una proposició de CIU molt semblant a aquesta que 
presenta avui el Partit Popular va ser discutida al novembre del 2009. Diu que en el 
debat del novembre de 2009 el seu grup va dir que al Parlament el govern havia tret 
els pressupostos generals de l’Estat, que contenien la pujada de l’IVA a patir de l’1 de 
juliol d’aquest any, gràcies als vots a favor del Partit nacionalista basc i Coalició 
canària. Diu que aquesta mesura del govern de l’Estat no és una actuació aïllada, sinó 
que es continua lluitant contra el frau fiscal i s’estudia la pujada d’altres tipus 
d’impostos, en el marc d’un pla d’austeritat que intenta pal·liar l’enorme dèficit públic 
que té l’Estat.  
Diu que el comissari d’economia de la Unió Europea no només no ha desacreditat la 
pujada de l’IVA sinó que ha dit textualment que “es adecuado para la reducción del 
déficit y que no afectará a la evolución del crecimiento económico”.  
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Diu que l’IVA no només afectarà les classes populars, sinó que afectarà qualsevol 
persona que compri una cosa, i que el tipus superreduït, que és el que s’aplica als 
productes bàsics o de primera necessitat, no es modifica.  
Diu que la pressió fiscal a Espanya és inferior a la que hi ha a la majoria dels països 
del nostre entorn i amb la pujada de l’IVA fins al 18 % el nostre país continuarà tenint 
un dels IVA més baixos de tot Europa, ja que la mitjana se situa al voltant del 20 %. 
Diu que amb la recaptació de la pujada de l’IVA es pretén combatre la crisi econòmica 
i que el govern preveu ingressar més de 5.000 milions d’euros per atendre necessitats 
d’aquest país com són, entre moltes altres coses, pagar pensions de jubilació, crear 
rendes bàsiques d’emancipació per a joves i atendre prestacions d’atur.  
 
 
La senyora Torra Bitlloch  diu que, tal i com ha dit el senyor Irujo, el seu grup ja va 
presentar una moció semblant i, per tant, seran coherents i votaran favorablement 
aquesta proposta.  
Diu que els grups polítics que hi ha al darrera del seu grup municipal fa temps que es 
manifesten en contra d’aquesta pujada perquè no és el millor moment per plantejar-la i 
perquè probablement no és ni l’únic ni el millor impost que podria tocar-se si es vol 
resoldre algun problema econòmic. 
Diu que el seu grup preferiria que la proposició es referís a un ajornament en la pujada 
de l’IVA a l’espera de saber l’evolució de la situació econòmica. Diu que respecte a la 
referència que es fa al govern de la Nació, el seu grup també vol plantejar que es 
canviï i hi consti el govern de l’Estat, ja que no tothom atribueix el mateix significat al 
terme nació. Diu que ha parlat abans amb el senyor Javaloyes i no té cap inconvenient 
en modificar-ho, i per tant, es podria acceptar aquesta esmena “in voce”. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  diu que quan al novembre del 2009 es va presentar 
aquesta proposta, l’OCDE alertava dels efectes negatius que tindria per la nostra 
economia la pujada de l’IVA i recomanava al govern que l’ajornés fins al 2011 per tal 
que l’economia es recuperés. El Partit Popular no està en contra de la pujada de l’IVA 
sinó que està en contra de la manera impositiva amb què es du a terme.  
Diu que el comissari d’economia de la Unió Europea també va dir que “el ajuste del 
déficit presupuestario español utilizando el IVA va a ser muy costoso. Su entrada en 
vigor quizás es precipitada y probablemente deberían considerarse otras formas 
alternativas de reducir el déficit fiscal”.  
El GMPPC no té cap inconvenient en acceptar les esmenes “in voce” formulades per 
CIU i per ERC en el sentit que hi consti el Govern de l’Estat en lloc del Govern de la 
Nació, sobretot si hagués de permetre la possibilitat de canvi de vot del representant 
de la CUP. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació, amb la incorporació de l’esmena in voce, i el 
Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU i 2 GMPPC), 
9 vots negatius (8 GMS i 1 GMPxC) i 1 abstenció (1 GMCUP) i, per tant, es declara 
acordat: 
 
“L’any 2009, els comptes públics han registrat el major deteriorament de la seva 
història. Les importants desviacions en l’estimació dels ingressos i les despeses per a 
2009 posen de manifest que l’Estat ha perdut el control de la situació econòmica i de 
les finances públiques. 
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El Govern, lluny d’ocupar-se de la correcció d’aquesta situació de greu desajustament 
dels nostres comptes públics mitjançant un procés de consolidació fiscal centrat en el 
control de la despesa pública i mesures d’austeritat en l’actuació de totes les 
Administracions Públiques, va presentar uns Pressupostos Generals de l’Estat per a 
2010 que, no només contemplen un augment del 17% de la despesa no financera de 
l’Estat respecte els PGE de 2009, sinó que introdueixen la major pujada d’impostos de 
la democràcia, fent recaure íntegrament la paulatina correcció del dèficit públic en un 
hipotètic augment dels ingressos conseqüència de la pujada d’impostos aprovada pel 
2010. 
 
Tant l’evidència empírica com nombrosos estudis posen de manifest que la pujada 
dels impostos al consum en una situació de crisi econòmica com la que reflecteixen els 
propis pressupostos de l’Estat, és una mesura desaconsellable ja que, pels seus 
efectes negatius sobre el consum i per tant sobre la inversió i els llocs de treball, 
perjudicarà la recuperació econòmica sense tenir gairebé impacte en la recaptació. 
 
Així, entre altres Organismes, l’OCDE alertava dels efectes negatius que tindrà per a la 
nostra economia la pujada de l’IVA, i va recomanar al Govern, en el seu informe 
semestral de Perspectives publicat el novembre de 2009, que ajornés la pujada de 
l’IVA a 2011 “a fi que l’economia es recuperi de manera més sòlida”. 
 
A més de la repercussió negativa que aquesta pujada tindrà sobre productes i serveis 
com la roba, el calçat, electrodomèstics, rebut de la llum, factura del telèfon, cotxes, 
vivenda, alimentació, hostaleria, restaurants, transport terrestre…, els Ajuntaments i 
les Comunitats Autònomes veuran dràsticament disminuïda la seva capacitat per 
contractar obres i serveis que presten als ciutadans, i això sense comptar a més el 
perjudici que la pujada de l’IVA comportarà també als projectes contractats a l’empara 
de l’actual Fondo Estatal de Empleo y Sostenimiento Local. A aquesta retallada cal 
sumar els 3.000 milions d’euros menys que els Ens Locals deixaran de rebre per 
transferències de l’Estat per a aquest any. Amb aquestes dades, les perspectives 
econòmiques dels governs locals i els instruments per fer front a la greu situació 
financera no faran sinó empitjorar, la qual cosa fa preveure un panorama veritablement 
desolador per al segon semestre d’aquest any. 
 
Però, amb tot, els grans perjudicats seran els propis ciutadans, castigats doblement, 
en la seva dificultat per accedir a bens de consum bàsics i en qualitat de prestació dels 
serveis que reben del seu Ajuntament. 
 
PROPOSEM: 
 
PRIMER.- Instar al Govern de l’Estat a deixar sense efecte la pujada de tipus 
impositius de l’IVA prevista per a juliol de 2010. 
 
SEGON.- Instar al Govern a la immediata negociació amb els partits polítics i 
associacions més representatives de l’àmbit local, de la reforma conjunta del sistema 
de finançament i del govern local, que doti als Ens Locals d’un marc institucional, 
competencial i financer adequat per fer front a la difícil situació actual. 
 
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al President del Govern, a la Vicepresidenta 
Segona i Ministra d’Economia, al Vicepresident Tercer i Ministre de Política Territorial, i 
als Portaveus Parlamentaris de les Corts.” 
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7.4 Proposició del Grup Municipal de PxC en relació  al personal de les 

empreses que tenen contractes d’obres municipals am b l’Ajuntament de 
Manresa . 

 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de PxC, de 14 d’abril de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l’atur és un problema creixent a la nostra ciutat 
 
Atès que hi ha empreses on en detriment del ciutadà autòcton es contracta 
massivament immigrants. 
 
Atès que aquests ciutadans immigrants són obligats a treballar per un sou inferior, a 
fer més hores del compte i a treballar set dies a la setmana. 
 
Atès que algunes d’aquestes empreses tenen contractes amb l'Ajuntament de 
Manresa. 
 
Atès que a Plataforma per Catalunya pensem i diem que primer els de casa i després 
els de fora 
 
Des de el nostre grup proposem: 
 
Que el consistori manresà tingui en compte aquestes circumstàncies i no renovi els 
contractes d’obra municipal a empreses que tinguin contractats massivament 
immigrants.” 
 
 
L’alcalde diu que considerant que el contingut de la proposta vulnera els drets 
fonamentals del tractament d’igualtat i de la no discriminació per circumstàncies 
personals o socials, a la vista de l’informe del secretari de la corporació que manifesta 
que la proposta que es sotmet a consideració és il.legal i inconstitucional, i consultada 
la Junta de Portaveus, queda retirada de l’ordre del dia. 
 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal de CIU per a la c reació d’un títol del 

sistema tarifari integrat de transport per a l’acom panyant de persones 
amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65  %. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de CiU, de 14 d’abril de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que la majoria de les persones que tenen reconegut un grau de minusvalidesa 
igual o superior al 65% requereixen generalment de l’ajut i la companyia d’una altra 
persona pel seu trasllat a l’hora de portar a terme les seves activitats habituals i creiem 
que és imprescindible normalitzar al màxim la seva vida ordinària. 
 
Atesa la voluntat de fer més accessible l’ús dels mitjans públics de transport per a 
aquestes persones, considerem que el fet que les persones acompanyants tinguessin 
la gratuïtat del seu transport seria un element facilitador per l’ús d’aquests serveis 
públics. Això requeriria la creació d’un títol del sistema tarifari integrat de transport que 
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sigui gratuït per l’acompanyant de les persones amb un grau reconegut de 
minusvalidesa igual o superior al 65%.  
 
Atès que una mesura com aquesta facilitaria la inclusió i la participació plenes i 
efectives en la societat d’un col·lectiu que necessita un recolzament especial per evitar 
la vulneració dels seus drets tal com recorden diversos pactes i acords internacionals. 
 
Atès que la creació d’aquest sistema seria també una mesura dirigida a donar suport a 
les famílies amb un familiar discapacitat i, a més, contribuiria a augmentar l’ús del 
transport públic per part de tota la població sense cap tipus de discriminació en funció 
de les seves capacitats.  
 
Proposem al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a emprendre les accions 
necessàries per tal de crear un títol del sistema tarifari integrat de transport que sigui 
gratuït per l’acompanyant de les persones amb un grau reconegut de minusvalidesa 
igual o superior al 65%.  
 
SEGON.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al 
Parlament de Catalunya, a l’Entitat Metropolitana del Transport i a les entitats 
municipalistes de Catalunya (ACM i FMC). “ 
 
 
La senyora Torra i Bitlloch  diu que la proposta pretenia que les persones que havien 
d’acompanyar persones amb minusvalidesa greu tinguessin la gratuïtat del transport 
públic. Diu que, un cop presentada la proposta, el regidor els ha manifestat que encara 
queden persones amb minusvalideses importants que no tenen reconeguda la 
gratuïtat del transport públic i, per tant, seria convenient que ho poguessin aconseguir 
abans. Per això, i per poder fer un estudi de tots els elements a tenir en compte, com 
podrien ser quantes persones podrien estar afectades, com es podria comprovar que 
aquestes persones estan actuant d’acompanyants, quines limitacions es podrien 
posar, etc... , proposa deixar sobre la taula aquesta proposta i diu que el proper mes la 
tornaran a presentar. 
 
 
L’alcalde diu que la proposta queda sobre la taula, esperant que durant aquest mes es  
treballi més en profunditat. 
  
 
7.6 Proposició del Grup Municipal de CiU sobre la d ecisió del Servei 

d’Ocupació de Catalunya d’eliminar les Escoles Tall ers, les Cases d’Oficis 
i els Tallers d’Ocupació . 

 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de CiU, de 14 d’abril de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) vol eliminar les polítiques actives 
d’ocupació adreçades específicament als joves i als majors de 45 anys que són els 
dos col·lectius més castigats del nostre mercat de treball. 
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Atès que el SOC no té cap política activa d’ocupació adreçada específicament a 
aquests col·lectius ni cap alternativa a la desaparició de les d’Escola taller (ET), Cases 
d’Ofici (CO) i Tallers d’Ocupació (TO). 
 
Atès que aquest fet afectarà al voltant de 4.000 alumnes treballadors, que és el 
nombre de persones usuàries d’aquests programes i que la seva eliminació pot 
suposar l’expulsió del mercat de treball de més de 1.400 professionals que 
desenvolupen tasques relacionades amb aquestes temàtiques (directors/res, 
experts/es formadors/res, personal administratiu i personal de reforç), sense cap 
alternativa laboral i amb una precària protecció social. 
 
Atès que l’eliminació dels programes d’Escola Taller, Cases d’Ofici i Tallers d’Ocupació 
entra en contradicció amb l’Acord d’ocupació juvenil (2009-2012) signat el passat mes 
de setembre, on hi ha assignat un pressupost de 50 milions d’euros per les Escoles 
Taller, 4,5 milions d’euros per les Cases d’Ofici i gairebé 3 milions d’euros per als 
Tallers d’Ocupació. 
 
Atès que el SOC ha confirmat que l’any 2010 no obrirà convocatòria  per a aquestes 
propostes i que Catalunya serà l’única comunitat autònoma de l’estat espanyol on no 
es desenvoluparan aquests programes. 
 
Atès que el propi SOC, amb l’objectiu d’adaptar aquests programes al mercat de 
treball actual, a la darrera convocatòria va prioritzar els projectes que incidien d’una 
manera específica en l’aprenentatge dels anomenats oficis emergents: projectes 
relacionats amb canvis tecnològics, productius, econòmics i socials (atenció a les 
persones, medi ambient, sostenibilitat, energètica i agrícola, TIC i comunicacions, 
turisme), adaptació que considerem imprescindible per assolir el canvi de model 
productiu. 
 
Atès que no trobem arguments suficientment raonats per prendre la decisió d’eliminar 
aquests programes ja que considerem que presenten un alt nivell d’inserció laboral i 
moltes de les persones usuàries  es reincorporen al sistema formatiu reglat.  
 
Atès que  el cost d’aquests programes és similar al d’altres, tot i  tenir una durada 
superior com correspon al fet que  han de tenir una durada més llarga pel seu alt 
component formatiu i alhora professionalitzador. 
 
És per tot això, que proposem al Ple l’adopció dels següents, 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Manifestar la preocupació de l’Ajuntament de Manresa per la decisió del 
SOC d’eliminar les Escoles Taller, les Cases d’Ofici, i els Tallers d’Ocupació sense 
tenir cap proposta de programa alternatiu que doni sortida als col·lectius usuaris 
d’aquestes polítiques. 
 
SEGON.- Expressar la nostra preocupació per la situació d’indefensió en què 
quedaran les més de 1.400 persones treballadores vinculades a aquests programes ja 
que donada la seva temporalitat, no han adquirit drets laborals suficients que els 
garanteixin una ràpida i efectiva reincorporació al mercat de treball. 
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TERCER.- Posar de relleu que Catalunya serà l’única comunitat autònoma de l’estat 
espanyol que no obrirà convocatòria per aquest any 2010 dels esmentats programes, 
malgrat que des del govern central s’ha realitzat el traspàs dels recursos per 
subvencionar-los. 
 
QUART.- Demanar al SOC i al Departament de Treball que reconsiderin la seva 
decisió d’eliminar les Escoles Taller, Cases d’Ofici i Tallers d’Ocupació i obrin la 
convocatòria corresponent a l’ any 2010.” 
 
 
El secretari presenta una esmena dels Grups municipals de CiU, PSC, ERC i ICV-
EUiA, de 19 d’abril de 2010, que es transcriu a continuació: 
 
 
“Atès que, dimarts 13 d'abril de 2010, el Comitè Executiu de la Federació de Municipis 
de Catalunya va aprovar una resolució que exposava i proposava en bona part els 
elements següents: 
 
 1.El Departament de Treball va declarar, a través dels mitjans de comunicació, 
que per a l’any 2010 no s’obriran convocatòries per subvencionar Escoles Taller, 
Cases d’Ofici i Tallers Ocupacionals, amb l’argument que les especialitats que avui dia 
es desenvolupen en aquests centres estan allunyades de l’objectiu del canvi de model 
productiu que Catalunya necessita.   
 
  2. A partir del proper mes de juny, Catalunya podria ser l’única Comunitat 
Autònoma que no porti a terme accions dirigides fonamentalment a joves menors de 
25 anys que no han assolit el graduat escolar/ESO, en un moment en què l’atur juvenil 
entre 16 i 24 anys -segons dades de l’EPA del IV trimestre de 2009- se situa en el 
38,17% i, per gènere, els joves tenen un atur del 44,75% i les joves d’un 30,22%; molts 
dels quals estan en risc d’exclusió social. A més, aquesta mesura afectaria uns 1.500 
professionals que es quedaran a l’atur.   
 
  3.Durant tots aquests anys, les Escoles Taller i les Cases d’Ofici s’han 
consolidat com un instrument que ha permès la inserció laboral de molts joves al 
mercat de treball, a través de la qualificació professional de joves desocupats menors 
de 25 anys mitjançant la formació en alternança amb el treball i la pràctica 
professional.   
 
  4. Sens dubte, com tot, cal adaptar aquests instruments d’inserció laboral a la 
nova realitat i ajustar-se als objectius del nou model productiu. Malgrat això, entenem 
que això no passa per la desaparició de les Escoles Taller, Cases d’Ofici i Tallers 
Ocupacionals, sinó per apostar per projectes innovadors amb els valors que es volen 
impulsar per tal que les Escoles Taller s’adaptin al model productiu que es vol 
aconseguir i això suposi a la vegada una ocupació de qualitat.   
  
Atès que l’eliminació dels programes d’Escola Taller, Cases d’Ofici i Tallers d’Ocupació 
entra en contradicció amb l’Acord d’ocupació juvenil (2009-2012) signat el passat mes 
de setembre, on hi ha assignat un pressupost de 50 milions d’euros per les Escoles 
Taller,4,5 milions d’euros per les Cases d’Ofici i gairebé 3 milions d’euros per als 
Tallers d’Ocupació. 
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Atès que la supressió de ET,  CO i TO podria afectar al voltant de 4.000 alumnes 
treballadors, que és el nombre de persones usuàries d’aquests programes i que la 
seva eliminació pot suposar l’expulsió del mercat de treball de més de 1.400 
professionals que desenvolupen tasques relacionades amb aquestes temàtiques 
(directors/res, esperts/es formadors/res, personal administratiu i personal de reforç), 
sense cap alternativa laboral i amb una precària protecció social. 
 
Atès que no trobem arguments suficientment raonats per prendre la decisió d’eliminar 
aquests programes ja que considerem que presenten un alt nivell d’inserció laboral i 
moltes de les persones usuàries es reincorporen al sistema formatiu reglat. 
 
Atès que el cost d’aquests programes és similar al d’altres, tot i tenir una durada 
superior com correspon al fet que han de tenir una durada més llarga pel seu alt 
component formatiu i alhora professionalitzador. 
 
Els Grups Municipals sotasignants proposen els següents acords: 
  
1. Demanar a la Conselleria de Treball que per a aquest 2010, reorienti la seva 
proposta de no obrir noves convocatòries per subvencionar les Escoles Taller, Cases 
d’Ofici i Tallers Ocupacionals, ja que entenem que continuen sent un mitjà per a la 
inserció laboral del col·lectiu de joves i d’adults majors de 25 anys. 
També cal donar resolució a la situació de les persones treballadores vinculades a 
aquells programes, de manera que puguin continuar exercint la seva ocupació.   
  
2. Proposem que es creï, en les properes setmanes i abans de la immediata 
convocatòria de PAOs, una Comissió de treball al si del Consell de Direcció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, amb representació de les entitats municipalistes (ACM i 
FMC), amb l’objectiu d’estudiar i elaborar nous projectes innovadors que estiguin en 
consonància amb el nou model productiu i donin resposta a les necessitats de 
formació i ocupació de joves i adults com han fet històricament les ET, CO i TO. Tot 
això per tal que Catalunya, continuï oferint, com la resta de Comunitats Autònomes, 
projectes mixtes de formació i treball.   
  
3. Donar coneixement d'aquests acords a la Consellera de Treball, al Director del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, a l'ACM i la FMC per al seu coneixement.  “ 
 
 
La senyora Torra Bitlloch diu que la proposició ve motivada pel fet que s’ha tingut 
coneixement que el Departament de Treball preveia que per a aquest any 2010 no 
s’obririen convocatòries per subvencionar ni Escoles Taller, ni Cases d’Ofici, ni Tallers 
Ocupacionals, la qual cosa representa deixar gent jove i amb dificultats de col.locació 
sense la possibilitat de formar-se i de poder tenir la capacitat de tenir una inserció 
laboral amb algun dels temes amb els quals s’ha format. 
A la vista d’això i sabent que hi havia assignats uns pressupostos de 50 M€ per a 
Escoles Taller, de 4,5 M€ per a les Cases d’Oficis i 3M€ per a Tallers Ocupacionals, i 
que el problema no venia tant per la disponibilitat econòmica sinó per algun aspecte 
més conceptual, el GMCiU ha presentat aquesta moció amb la idea que no es tanqui 
la possibilitat de formació i que es garanteixi una continuïtat que afecta de l’ordre d’uns 
4.000 alumnes-treballadors i d’uns 1.400 professionals que treballen a l’entorn 
d’aquest servei. 
Quan el GMCiU ha presentat aquesta proposició el regidor d’Ocupació senyor Rubio, 
ha fet la proposta d’ampliar-la, ha informat que la Conselleria de Treball està 
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reconsiderant la seva proposta, per tant està intentant que les tipologies de formació 
que es donin no siguin exactament les que es donaven fins ara sinó definir-ne de 
noves i que es considera que poden ser més útils en un futur. 
Per aquests motius s’ha acordat reformular aquesta proposta conjunta, l’esperit de la 
qual és el mateix, però és més complet per la informació que hi aporta. 
Es demana a la Conselleria de Treball que aquest any 2010 reconsideri la seva 
proposta de no obrir noves convocatòries, es proposa que en les properes setmanes, 
de forma immediata es coneguin els nous programes sobre els quals es vol treballar, 
ja hi ha alguna comissió que ha començat a treballar sobre aquest tema i és possible 
que això es pugui fer en un temps breu i per al 2010, si s’obre convocatòria, ja sigui 
sobre altres continguts que no siguin els que hi ha ara i deixem de ser l’única 
comunitat que el 2010 no invertia diners en aquest tema, sinó que el reorienta i el 
replanteja. L’últim punt proposa donar a conèixer aquests acords a la Conselleria de 
Treball. 
Acaba dient al senyor Javaloyes que els grups municipals sí que són capaços d’arribar 
a acords, a l’hora de fer esmenes i de fer retocs en les proposicions, una altra cosa és 
intentar haver d’assumir alguna cosa que un no creu, dir el que es creu de maneres 
diferents i completats permet arribar a acords amb qui sigui. 
 
 
El senyor Rubio Cano  diu que aquest és un tema viu i en funció de la seva 
responsabilitat institucional estan treballant perquè en relació a aquest tema i d’altres 
hi hagi més recursos, més programes i més accions, que siguem conscients que 
moltes de les polítiques vénen determinades en l’àmbit català i en l’àmbit espanyol, 
que un cop estan preses les decisions i que òbviament tot és canviable, el marc jurídic, 
el legal, per responsabilitat institucional i sobretot davant de la crisi socioeconòmica, a 
Manresa són més de 6.000 les persones que estan a l’atur, al Bages ja supera les 
15.000, s’ha de treballar a fons. 
En aquest sentit és l’acord a què s’ha arribat i aprofita per posar de manifest que les 
Escoles Taller, les Cases d’Oficis i els Tallers Ocupacionals han fet moltes coses per 
Manresa, recorda la reforma del Parc de Puigterrà, l’inici de la rehabilitació de l’actual 
Conservatori de Música, la Fàbrica Balcells, el propi equipament on està el Centre 
d’Iniciatives per a l’Ocupació i l’Oficina de Treball, la Masia de Can Font, en dues 
edicions, i en aquest moment, amb instruments antics com són les Escoles Taller, 
aquest mes de juny acabarà, i diu antics perquè aquesta és la tesi que en aquest sentit 
defensa la Consellera Serna perquè no hi hagi noves escoles tallers tal com s’han 
conegut fins ara, s’està rehabilitant la Casa per la Pau i Solidaritat Flors Sirera i s’està 
fent amb criteris d’eficiència energètica, sectors de rehabilitació i construcció que tenen 
present i futur. 
Es tracta de fer arribar aquest missatge polític a la Conselleria de Treball i fer-ho en la 
línia que s’ha acordat d’immediatesa perquè les convocatòries estan a punt de sortir, 
les negociacions estan obertes i en les properes setmanes ens podem trobar que 
aquests acords es facin efectius. En nom dels grups signants de l’esmena demana el 
vot favorable. 
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que el GMCUP també donarà suport a la moció, que els 
consta que les Escoles Taller a Manresa han fet molta feina, que els preocupa la 
dificultat amb què tots els Serveis d’ocupació locals com d’àmbit més general s’estan 
adaptant a la crisi. Hi ha un model de foment de l’ocupació que és molt semblant al de 
fa 10 anys quan la situació econòmica era molt diferent i que hi ha molta dificultat 
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perquè aquesta feixuga maquinària que hi ha al darrera del foment de l’ocupació 
s’adapti als nous temps i que tenen unes característiques diferents de fa uns anys. 
Celebra que els grups municipals que representen a partits polítics que, al seu temps 
donen suport al Govern de la Generalitat, donin també suport a la moció i entén que és 
una posició valenta i que valora. 
 
 
El senyor Beltrán Arnaldos  diu que el fet que sigui en aquest moment que es pogués 
plantejar la desaparició d’Escoles Taller, Cases d’Oficis i Tallers d’Ocupació, torni a ser 
una actuació sense contingut i desafortunada, en el sentit que la situació de crisi actual 
afecta a molts treballadors que es poden reciclar en altres oficis i donar-los una sortida 
professional, afecta també a molts joves que, com a conseqüència del fracàs escolar, 
no tenen una perspectiva de futur afalagadora i per tant pot donar-los sortida 
professional, ja no tant pel que les Escoles Taller, Cases d’Oficis, etc. hagin pogut fer 
per la ciutat de Manresa, però sí en la projecció que pot donar tant a joves com a més 
grans davant un futur professional, i també pel que afecta al personal docent, 
administratiu, etc, que porta la gestió d’aquests centres, uns 1.400 treballadors que 
anirien a les files de l’atur en un moment de crisi important.  
El GMPPC votarà favorablement a la moció. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada pels Grups municipals de CiU, PSC, 
ERC i ICV-EUiA, a la proposició del GMCiU, que decau, i el Ple l’aprova per unanimitat 
dels 25 membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels cinc assumptes 
sobrevinguts presentats, la qual s’aprova per unanimitat dels 25 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. 
 
 
8.1 Dictamen sobre aprovació de la minuta de Conven i de col.laboració entre 

el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Ge neralitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, relatiu a l’Of icina d’Habitatge de 
Manresa . 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Habitatge, Rehabilitació i 
Activitats, de 6 d’abril de 2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Per part de la Direcció General d’Habitatge se’ns ha tramès un esborrany del 
“Conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i 
l’Ajuntament de Manresa, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest 
municipi”.  
 
El 22 de juny de 2006 es va signar un conveni amb la finalitat d’establir els termes i les 
condicions de col·laboració entre les mateixes parts, per a la gestió de serveis en 
matèria d’habitatge de competència del Departament de Medi ambient i Habitatge. La 
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signatura del conveni va donar lloc a la creació de l’oficia local d’habitatge, que ha anat 
desenvolupant les funcions encomanades, amb la col·laboració de l’esmentat 
Departament de la Generalitat. El conveni fou objecte de successives pròrrogues, fins 
a la darrer de 2009. 

 

El conveni que es proposa per al 2010 manté el mateix objecte, si bé en el marc del 
Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, i amb aquesta finalitat s’ajusten les funcions 
que correspon realitzar a l’oficina Local d’Habitatge, les condicions mínimes que 
aquesta ha de tenir i la forma en què s’han d’establir les comunicacions entre els dos 
organismes.  

 

Per al finançament de l’Oficina a càrrec del Departament de Medi ambient i Habitatge 
es contempla un pagament fix inicial per serveis bàsics, per import de 50.000 € per 
exercici, que es pot actualitzar anualment d’acord amb l’Índex de Preus al Consum, en 
cas de pròrroga; i un pagament addicional en funció de la tipologia i nombre 
d’expedients tramitats, d’acord amb el catàleg de serveis que recull l’Annex II del 
conveni. Finalment es preveu una aportació màxima per a aquesta anualitat de 
70.000€. 

 

Entre altres novetats, respecte la versió de l’any 2007, el conveni preveu que els 
pagaments de les aportacions econòmiques es poden tramitar a favor de l’entitat 
gestora de l’oficia Local d’Habitatge; així com les funcions de control i seguiment del 
conveni per part del Departament de la Generalitat. 

 

La vigència del conveni és igual a l’any natural (fins a 31 de desembre de 2010), sens 
perjudici de la seva pròrroga.  
 
La Constitució espanyola inclou entre els principis rectors de la política social i 
econòmica, el dret a un habitatge digne i adequat.  

 

L’article 2.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre l’abast de les competències 
urbanístiques, atribueix als òrgans administratius les facultats pertinents i necessàries 
per a regular i promoure l’ús del sòl, de l’edificació i de l’habitatge. 

 

L’article 8è de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, fa referència a les competències 
dels ens locals en matèria d’habitatge, incloent la creació de les oficines locals 
d’habitatge per a la gestió conjunta, amb l’Administració de la Generalitat, de funcions i 
serveis vinculats a l’habitatge.  
 

El Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, dedica el 
capítol 5è a les oficines locals d’habitatge, que s’estableixen en virtut de convenis amb 
els Ajuntaments i amb l’objecte d’assegurar la màxima cobertura territorial en la 
prestació dels serveis i ajusts que preveu el mateix Decret. Els articles 98 i 99 del 
Decret regulen les funcions de les oficines i la forma de finançament. 
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L’Ajuntament de Manresa va aprovar el 16 d’abril de 2007 el Pla local d’habitatge per 
al període 2006-2015, el qual se’n va donar l’assabentat per part de la Direcció 
General de Promoció de l’Habitatge, en data 3 de febrer de 2009, en virtut d’allò 
diposat a l’article 14.11 de la Llei 18/2007. 

 

El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, regula al Títol XIII les relacions 
interadministratives, i en l’article 144 es recull com a principi d’actuació de 
l’Administració de la Generalitat i dels ens locals, el de “cooperació, la col·laboració i 
l’assistència recíproques per al millor compliment de les funcions que corresponen a 
les altres administracions. (...)”. 

 

I també, la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d’abril), estableix que 
l’Administració local i les altres Administracions ajustaran les seves relacions als 
deures d’informació mútua i col·laboració, entre d’altres. 

 

Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 

 

Per tot l’exposat, la Regidora delegada d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, proposa 
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la minuta del CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE 
MANRESA, RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, 
tramès per aquell Departament, com a proposta per a l’any 2010, d’acord amb el text 
que s’adjunta, en la mesura que aquest s’enmarca en els principis i normativa que s’ha 
esmentat en l’informe. 
 
Segon.- FACULTAR a l’alcalde-president per a la signatura d’aquest conveni i 
d’aquells altres documents que siguin necessaris per a la seva efectivitat.  
 
Tercer.-  DISPOSAR que els pagaments de les aportacions econòmiques s’efectuïn a 
l’empresa Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FÒRUM SA) al nº de 
compte 2041 0010 38 0040132374. 
 
Quart.-  COMUNICAR  els anteriors acords al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i a l’empresa Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FORUM 
SA) per al seu coneixement i efectes.” 
 
 
PROPOSTA CONVENI 2010 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I 
HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE MANRESA, RELATIU A L'OFICINA LOCAL 
D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI. 
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Barcelona,...................................... 
 
 
REUNITS 
 
 
D’una banda, el senyor Francesc Baltasar i Albesa, conseller del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
 
I d’una altra, el senyor Josep Camprubí i Duocastella, alcalde de l’Ajuntament de 
Manresa. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar 
aquest conveni, i a aquest efecte, 
 

EXPOSEN 
 

1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments 
que la despleguen, el Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016 i el Pla per al Dret a 
l’Habitatge 2009-2012 constitueixen el marc general i normatiu relatiu a les oficines 
locals d’habitatge, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura 
territorial en la prestació dels serveis i ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la 
proximitat d’aquests serveis a la ciutadania. 

 

2. El desenvolupament dels instruments i mesures que contempla el Pla per al dret a 
l’habitatge 2009-2012 implica la necessària coordinació entre la Generalitat de 
Catalunya i les administracions locals, tot desplegant polítiques de proximitat amb la 
col·laboració i l’encàrrec de gestions que es duen a terme per mitjà de les oficines 
locals d’habitatge. 

 

3. El Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, dedica 
el seu capítol 5 a les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació per al 
lloguer social, i estableix que el Departament de Medi Ambient i Habitatge podrà 
subscriure convenis per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i borses de 
mediació amb les administracions locals, com també amb institucions o entitats que 
tinguin desplegament territorial. 

 

4. Els articles 97,98 i 99 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, recullen les condicions de 
les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l’establiment 
dels convenis de col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge, les 
contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació de l’activitat. 

 
5. 7L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis de 
col·laboració i d’encàrrec de gestions subscrits entre el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i les Administracions locals en relació a les oficines locals d’habitatge 
aconsella mantenir aquestes oficines en el territori i dotar-ne en aquells àmbits que cal 
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impulsar els serveis en matèria d’habitatge i els programes d’ajuts que preveu el 
Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012. 

 
6. 8Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i ajuts 
del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012, l’Ajuntament de Manresa ha manifestat 
l’interès en la formalització d’un conveni de col·laboració per a l’establiment o el 
manteniment d’una oficina local d’habitatge d’àmbit territorial municipal. 

 

7. 9L'Ajuntament de Manresa, disposa d'una oficina i del personal tècnic i administratiu 
suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com d’una persona 
responsable per coordinar les actuacions amb els serveis de la Generalitat competents 
en la matèria, de conformitat amb l'establert en l'article 98, apartat b, del Decret 
13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012. 

 

8. 10L’Ajuntament de Manresa disposa d’un Pla local d’habitatge, segons el que 
preveu l’article 14 de la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, o de la 
memòria social amb el contingut que preveu l’article 20 de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge. 

 

9. 11Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regirà per la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Decret 13/2010, de 2 de 
febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012 i per la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

 

En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord 
amb els següents  
 

PACTES 
 

Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració 
entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per 
mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge d’àmbit municipal, situada al municipi de Manresa, 
amb la finalitat de facilitar la proximitat a la ciutadania de les gestions i serveis relatius 
a l’habitatge, en el marc del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012.  

 

Segon. Obligacions de l’Ajuntament de Manresa  
 
L’Ajuntament de Manresa, a través de l’Oficina Local d’Habitatge situada a la localitat 
de Manresa, es compromet a: 
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1. Mantenir l’Oficina, durant el termini de vigència del conveni, amb personal tècnic i 
administratiu suficient que tingui la formació necessària per realitzar les funcions que 
se li encomanen. En concret s’obliga a: 

 

a) Disposar d’un local/espai adequat per realitzar les funcions pròpies de l’Oficina.  

 

b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions 
relacionades amb el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat. 

 

c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina que, com a 
mínim, serà d’una persona responsable de les actuacions del personal adscrit i de la 
coordinació amb els serveis de la Generalitat competents en la matèria; d’un/a auxiliar 
administratiu/iva o administratiu/iva i d’un/a arquitecte/a o arquitecte/a tècnic/a-
aparellador/a, que assumirà funcions tècniques d’elaboració i avaluació d’informes i 
d’inspeccions.  

 

d) En el cas d’oficines amb una població de més de 20.000 habitants s’ha de disposar 
de personal a jornada completa i també, si s’escau, de personal a temps parcial. 

 

e) En el cas d’oficines d’àmbit territorial de menys de 20.000 habitants, s’hi podran 
destinar tècnics amb jornades reduïdes, compartint altres serveis. 

 

2. Realitzar les següents funcions:  

 

a) Funcions bàsiques  

La informació i l’assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades amb 
l’habitatge, incloses les línies d’ajuts del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012. 

 

b) Funcions en matèria de Promoció de l’habitatge 

b.1) La gestió d’ajuts per a l’accés a habitatges amb qualsevol tipologia de protecció 
pública. 

b.2) La gestió de sol·licituds per a l’accés al Registre de sol·licitants d’habitatges amb 
protecció oficial. 

b.3) La gestió de tràmits relatius a les autoritzacions de venda i lloguer i a les 
revisions de préstecs en habitatges amb protecció oficial. 

 

c) Funcions en matèria de Rehabilitació d’habitatges  

c.1) La gestió i avaluació dels estudis tècnics previs a les obres de rehabilitació, per al 
coneixement de l’estat de conservació i manteniment. 

c.2) La gestió d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges, que 
inclou l’assessorament sobre els projectes i solucions tècniques, l’impuls i el seguiment 
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de les actuacions de rehabilitació, l’elaboració i valoració dels informes tècnics, i les 
inspeccions tècniques. 

 

d) Funcions en matèria de condicions d’habitabilitat 

d.1) La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta de resolució, 
que inclourà les inspeccions tècniques sobre les condicions d’habitabilitat, de 
conformitat amb la planificació que sigui acordada amb la Direcció General competent, 
i el compromís d’implementar o mantenir en l’Oficina els sistemes de gestió de qualitat 
del procés reconegut. 

d.2) La tramitació de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat, que inclourà l’atorgament, 
per aquells ajuntaments que assumeixin la delegació de competències en matèria 
d’atorgament de la cèdula d’habitabilitat. 

 
3. Utilitzar les eines informàtiques que el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
posa a disposició de les oficines. 
 
4. Presentar a la Secretaria d’Habitatge una memòria anual de les actuacions 
realitzades i una justificació final sobre la totalitat de les tasques realitzades. 
 
5. Elaborar, per part del/la responsable de l’Oficina Local d’Habitatge, un informe anual 
a l’inici de les actuacions on es determinaran els aspectes específics del funcionament 
de l’Oficina, en relació amb la seva organització, com són els horaris d’atenció al públic 
i la relació del personal adscrit a l’Oficina, entre d’altres. També es concretarà la forma 
en què es duran a terme les funcions, les gestions i els tràmits relacionats en el Pacte 
segon, punt 2, d’aquest conveni, el procediment per al seguiment de les activitats i el 
sistema d’avaluació de les actuacions de l’Oficina durant l’any.  
 
6. Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’Habitatge de l’àmbit territorial 
on s’ubica l’Oficina, en les tasques de seguiment de les sol·licituds i en les actuacions 
tècniques de comprovació necessàries per a la resolució dels expedients. 
 
7. Comunicar a la Secretaria d’Habitatge les incidències, queixes o suggeriments dels 
ciutadans que s’adrecin a l’Oficina, per tal de millorar la qualitat del servei. 
 
8. Participar en les sessions i jornades organitzades pels serveis competents en 
matèria d’Habitatge amb motiu de la formació del seu personal i per a la coordinació 
de les tasques de col·laboració a efectuar per l’Oficina. 
 
9. Col·locar en un lloc ben visible un rètol identificador de l’Oficina, que haurà de seguir 
les pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer constar 
clarament a totes les publicacions, impresos i altres materials gràfics que es puguin 
editar que les tasques realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge es fan en 
col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
10. Facilitar tota la informació que des del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
sigui requerida en relació a les activitats que són objecte del present conveni. 
 
 

Tercer. Obligacions del Departament de Medi Ambient  i Habitatge. 
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El Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant la Secretaria d’Habitatge 
s’obliga a: 
 
1. Facilitar a l’Oficina Local d’Habitatge informació actualitzada sobre les polítiques 
d’habitatge en tots els àmbits, com són els programes d’accés a l’habitatge, els 
programes de rehabilitació i condicions d’habitabilitat i els programes socials que es 
despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012, i sobre les normatives 
relacionades amb l’habitatge per a les quals s’estableix la col·laboració. 
 
2. Facilitar l'accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a terme la 
col·laboració objecte d’aquest conveni. 
 
3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l'Oficina i promoure 
programes d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques 
assignades, pel que fa a les línies de col·laboració convingudes. 
 
4. Donar suport i formació als tècnics de l’Oficina amb la finalitat de desenvolupar les 
tasques d’elaboració d’informes tècnics, avaluació i inspecció que es deriven d’aquest 
conveni. 
 
5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de l’Oficina que posi de relleu 
les bones pràctiques i permeti detectar, si és el cas, mancances o qüestions a millorar.  
 
6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte d'aquest 
conveni, segons els paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte següent. 
 
 

Quart. Finançament 
 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de la Secretaria d’Habitatge, 
tramitarà el pagament de la despesa originada pels serveis que presti l’Oficina 
d’Habitatge del municipi de Manresa, d’acord amb els càlculs que s’estableixen a 
continuació, amb recursos pressupostaris a càrrec de la partida 
MA07/D/227008900/1210/0000. 

 
 
a. Pagament fix inicial per serveis bàsics de l'Oficina 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge farà un pagament d’import de 50.000 € 
per exercici, per cobrir les despeses dels serveis bàsics i generals d’atenció ciutadana 
i d’assessorament sobre política d’habitatge establerts en el pacte segon, 2. a), d’acord 
amb l’estructura de personal acreditada i d’acord amb el nombre d’habitants als què 
l’Oficina Local d’Habitatge dóna servei. 

 

Aquesta aportació inicial es pot actualitzar anualment amb l’Índex de Preus al Consum, 
en el cas de pròrroga del conveni, i d’acord amb el que preveu l’Annex I. 
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b. Pagament en funció del nombre d’expedients tramitats 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge farà un pagament anual addicional a 
l’anterior que tindrà en compte el nombre d’expedients tramitats en relació amb les 
tasques que es deriven de les funcions específiques de caràcter opcional que l’Oficina 
Local d’Habitatge s’hagi compromès a dur a terme. Aquestes gestions es valoraran 
d’acord amb els barems que s’especifiquen en el catàleg de serveis opcionals de 
l’Annex II. 
 
Els imports del catàleg de serveis s’actualitzaran anualment amb l’Índex de Preus al 
Consum, si es produeix la pròrroga prevista en el pacte Novè. 
 
 
c. Aportació màxima  

L’aportació màxima destinada al pagament de les quantitats esmentades en els 
apartats anteriors no pot excedir dels imports màxims anuals fixats a la taula de 
l’Annex III, segons zones de població. 

 

Per a l’any 2010, d'acord amb l'estimació dels serveis que l'Ajuntament preveu que es 
podran realitzar durant aquest exercici s'estableix una aportació màxima de 70.000 € . 

 

Cinquè. Tramitació dels pagaments 
 
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es 
realitzarà de la següent manera: 
 
a. Primer pagament  

El primer pagament, per l'import de 50.000 €, en concepte de serveis bàsics 
d’informació i atenció ciutadana, es farà un cop signat aquest conveni per a l’any 2010; 
i, en els primers mesos de cada exercici, si es produeix la pròrroga prevista en el pacte 
Novè. 

 

b. Pagament final 

El pagament final es farà un cop acreditada l'activitat de l'Oficina, corresponent a 
l’exercici, mitjançant la presentació a la Secretaria d’Habitatge d’una certificació 
justificativa de les activitats realitzades on es farà constar el nombre de tasques 
d'assessorament i d’informació desenvolupades, com també les dels altres serveis 
relacionats al conveni que hagin estat gestionats per l’Oficina, i un cop contrastada la 
certificació per la Secretaria d’Habitatge amb les dades que aquesta disposi. 

 

La certificació ha de ser signada per l’interventor/a o, de forma excepcional, pel 
secretari/a de l’ens local, i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa 
a les activitats i gestions referents als expedients tramitats, com pel que fa al cost dels 
serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’Oficina durant l’any.  
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Aquesta certificació, que ha de contenir la justificació de l’activitat de l’Oficina dels 
dotze mesos anteriors a la data d’expedició, es presentarà a la Secretaria d’Habitatge 
abans del 15 de novembre de cada any. 

 

c. Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es 
tramitaran, en principi, a favor de l’Ajuntament de Manresa. No obstant, es podran 
tramitar a favor de l’entitat gestora de l’Oficina Local d’Habitatge, en el cas que es 
sol·liciti expressament amb l’acord del Ple de l’Ajuntament. 

 

Sisè. Resolució per incompliment 
 
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, 
facultarà l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es 
produeixi, la seva resolució. 
 
 
Setè. Control i Seguiment conveni 
 
La Secretaria d’Habitatge vetllarà pel compliment de la qualitat dels serveis signats en 
el conveni. Les unitats i serveis competents per la matèria en els diferents àmbits 
territorials faran el seguiment i l’avaluació de l’execució del conveni. 

 

Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final dels serveis prestats i 
justificats per l’Oficina, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat 
de la pròrroga del conveni prevista en el pacte Novè. 
 
La gestió i costos de l’Oficina Local d’Habitatge han de ser justificats tal com es preveu 
al pacte cinquè b. Per a la pròrroga i manteniment del conveni, es valorarà el nombre 
de serveis prestats i d’activitats realitzades, les potencialitats de continuïtat i de 
creixement de les actuacions i també els nivells de qualitat oferta a la ciutadania. 
 

Vuitè. Resolució de controvèrsies 
 
En cas de controvèrsia, l’òrgan jurisdiccional competent és el Tribunal Superior de 
Justícia, Sala del contenciós - administratiu. 
 

Novè. Vigència 
 
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2010, i pot ser prorrogat, per 
mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, 
que ho haurà de realitzar amb un preavís de dos mesos del venciment del termini 
inicial. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per triplicat, en el lloc i la 
data expressats en l’encapçalament. 
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El conseller de Medi Ambient L’alcalde president de 
i Habitatge l’Ajuntament de Manresa 

Francesc Baltasar i Albesa Josep Camprubí i Duocastella 
 
Annex I 
 
Taula d’aportacions inicials (*) per a les oficines locals d’habitatge, en funció de la 
població corresponent al territori dels ajuntaments dels quals depèn l’oficina. 
 

Pagament inicial 
(Pacte quart, a.) 

Oficina 
Municipal 

Entre 10.000 i 20.000 h 12.000 € 

Entre 20.000 i 50.000h 15.000 € 
Entre 50.000 i 80.000h 20.000 € 
Entre 80.000 i 100.000 h 35.000 € 
Amb més de 100.000 h 50.000 € 

 
(*) Les aportacions inicials fixades en aquest annex es poden modificar i actualitzar en 
funció de les quanties fixades en anualitats anteriors i dels costos de personal 
acreditats cada any. 
 
 
Annex II 
 
Taula d’imports per serveis i activitats de l’Oficina Local d’Habitatge  
 
CATÀLEG DE SERVEIS DE CARÀCTER OPCIONAL 

Serveis  Import per expedient tramitat 
– Oficina Municipal 

Gestió de les Inscripcions en el Registre de 
sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial 32 € 

Tramitació d’ajuts per a l’accés a habitatges protegits 32 € 
Gestió d’autoritzacions de venda i lloguer d’habitatges 
protegits 32 € 

Gestió de revisions de préstecs en habitatges protegits 32 € 
Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació, inclosa la 
inspecció tècnica 64 € 

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la 
rehabilitació que inclou els informes tècnics previs a 
les obres de rehabilitació d’edificis d’ús residencial 

32 € 

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la 
rehabilitació que inclou els informes tècnics previs a 
les obres de rehabilitació d’habitatges 

39 € 

Tramitació de cèdules d’habitabilitat, amb inspecció 
tècnica 39 € 

Tramitació i atorgament de cèdules d’habitabilitat de 
segona i posteriors ocupacions, per delegació de la 
competència 

43 € 
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Annex III 
 
Taula d’aportacions màximes (*) per a les oficines locals d’habitatge, en funció de la 
població corresponent al territori dels ajuntaments dels quals depèn l’Oficina. 
 

Aportació màxima  
(Pacte quart, c.) 

Oficina 
Municipal 

Entre 10.000 i 20.000 h 30.000 € 

Entre 20.000 i 50.000h 45.000 € 
Entre 50.000 i 80.000h 65.000 € 
Entre 80.000 i 100.000 h 80.000 € 
Amb més de 100.000 h 100.000 € 

 
(*) Les aportacions màximes fixades en aquest annex es poden modificar i actualitzar 
en funció del rendiment justificat cada any. 
 
 
Per a oficines locals de nova implantació, s'estableixen els següents imports pel que fa 
a les aportacions màximes corresponents al primer any. 
  

Aportació màxima  
primer any 

Oficina 
Municipal 

Entre 10.000 i 20.000 h 20.000 € 

Entre 20.000 i 50.000h 22.000 € 

Entre 50.000 i 80.000h 25.000 € 

Entre 80.000 i 100.000 h 40.000 € 

Amb més de 100.000 h 55.000 € 
 
 
La senyora Guillaumet Cornet  informa que aquest conveni fa referència a l’Oficina 
local d’habitatge, si bé abans s’ha aprovat el conveni sobre el Programa de mediació 
per al lloguer social, aquest és un conveni per la globalitat del que gestiona l’Oficina   
local d’habitatge. 
Aquest conveni té com a objectiu donar mitjans materials suficients i, el Local, mitjans 
humans i tècnics i també disposar d’un local per part de l’Ajuntament, però a part dels 
temes d’ajuts per a l’accés a l’habitatge de qualsevol tipologia de protecció pública, 
també parla de les funcions en matèria de rehabilitació i habitatge i les funcions en 
matèria de condicions d’habitabilitat, aquest és el conveni global que la Generalitat 
proposa per tal de sostenir financerament l’Oficina local d’habitatge de Manresa. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
8.2 Proposta per a l’aprovació de l’expedient de mo dificació de crèdits 

número 8/2010 dins el Pressupost Municipal . 
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El secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Economia, de 15 d’abril de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2011, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de 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 suplements de crèdit amb càrrec a recursos 
generats per majors ingressos del Pressupost municipal i a baixes de crèdits de 
despeses d’altres aplicacions pressupostàries de l’esmentat 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 2011. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 8/2010 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 8/2010 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions.” 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  informa que aquest expedient de modificació de crèdits 
respon a la necessitat de dotar econòmicament la partida de patrimoni municipal del 
sòl per fer front a un expedient d’expropiació de la finca situada al carrer de les 
Saleses, núm. 9 de Manresa, per un total de 347.529,47€. Es tracta del moviment 
d’una partida d’adquisició de terrenys cap a patrimoni municipal del sòl. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposta a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC i 2 GMICV-EUiA), i 12 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8.3 Proposta per a l’aprovació de l’establiment de la tarifa del preu públic per 

a la venda del Llibre Manel Fontdevila. Retrat del cronista . 
 
El secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Economia, de 15 d’abril de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
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“La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manresa edita el llibre Manel Fontdevila. 
Retrat del cronista, com a catàleg de l’exposició que fa entorn aquest artista al Centre 
Cultural el Casino, amb una tirada de 800 exemplars, que ha tingut els costos que es 
detallen, dels quals els treballs de textos, il·lustració, curador i disseny també han 
servit per l’exposició: 

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

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

ACORDS 

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

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

Epígraf  Tarifa (€) 

22 Llibre Manel Fontdevila. Retrat del cronista 15,00 

 

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

 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU, 1 GMCUP i 1 GMPxC), i 2 abstencions (2 
GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8.4 Proposta per a l’aprovació de la imposició de C ontribucions especials per 

les obres del Projecte d’urbanització del passatge Burés  
 
El secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Economia, de 15 d’abril de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Servei d'Urbanisme i la Cap de Secció 
de Gestió Tributària, referent a la determinació del cost de l'obra Projecte 
d'urbanització del passatge Burés, mòdul aplicable i determinació de la zona 
especialment beneficiada en l'expedient per aplicar contribucions especials, en el que 
es justifica que aquestes obres tenen la consideració d'obres municipals que 
produeixen un benefici o augment de valor en els béns dels particulars, i per tant, es 
poden establir i exigir contribucions especials per a la seva realització:  

 

I. Antecedents. 
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1.1. Per Decret del dia 4 d'agost de 2009 fou inicialment aprovat el Projecte 
d'urbanització del passatge Burés, quedant definitivament aprovat amb efectes 
del dia 28 de setembre de 2009 

1.2. El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de 228.401,24 
euros  

1.3. Per a la realització de les obres  del Projecte d'urbanització del passatge Burés 
existeix una aportació de INTEREIX 2005 S.L. amb NIF B63865117 per import 
de 81.000 segons conveni de data 31 de març de 2010. Aquesta societat és 
també subjecte passiu d'aquestes contribucions especials.   

II. Legislació aplicable 

La legislació aplicable es determina pels preceptes següents: 

- art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou aprovat el 
Reglament d’Organització i Funcionament i 195 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març. 

- art. 22.2 e)  de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del 
Règim Local. 

- art. 52.2 f) i 114.3 j) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

- art. 15.1 i 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 2 i 35.4 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària. 

- art. 28 a 37 i 58 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març. 

III. Fonaments de dret 

3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de 
març, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització 
d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els 
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les 
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra 
Projecte d'urbanització del passatge Burés té aquesta consideració perquè s’inclou 
en una de les enumerades en l’art. 29 de la del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març. 

Com indica la memòria del projecte d'obres: 

L'objecte del present projecte és la definició tècnica i econòmica dels elements 
d'obra necessàris per l'execució de les obres d'urbanització bàsiques i 
complementaries del Passatge Burés de Manresa. 
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El Passatge Burés és un petit passatge sense urbanitzar que connecta el carre 
Flor de Lis amb el C Font del Gat, i també que connecta amb el C Mossen Serapi 
Ferrer que ha estat urbanitzat recentment. 

Per la seva situació i donat que és un passatge, no és un carrer de molta 
concurrència, pràcticament només hi accedeixen els diferents veïns, i 
ocasionalment, gent que vulgui connectar del C Flor de Lis al Carrer Font del Gat. 

El projecte es realitza de tot el passatge i es realitzarà en un única fase. 

La proposta d'ordenació que desenvolupa el projecte planteja la renovació del 
Passatge Burés en tota la seva longitud. Inclou la millora i la ampliació de la seva 
qualitat urbana tant a nivell de serveis com de pavimentació. 

Els veïns del sector, apart de que renovaran els serveis discontinus, com és el 
clavegueram. Passaran a tenir totes les línies soterrades que també generarà una 
millora tant tècnica com visual. 

La millora més preceptible però, serà la nova pavimentació, que donarà unes 
facilitats en quan a la accessibilitat a tot el carrer i una uniformitat de rasants que 
actualemnt no existeix. 

Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la 
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes. 

3.2. L’art. 34.2 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra, 
si s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se 
n’aprovi la imposició i ordenació concreta. 

3.3. En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques 
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia 
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1, 
lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de 
repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar 
aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i 
actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen un 
major benefici. 

3.4. Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, 
de 5 de març, tenen la consideració de subjectes passius com a persones 
beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o 
establiments, o ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris 
d’aquests béns. 

3.5. La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, 
de 5 de març, que són les següents: 
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Cost real dels treballs pericials, de redacció de 
projectes i de direcció d’obres, de plans i de programes 
tècnics 0 € 

Import de les obres a realitzar 228.401,24 €  

Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent 0 € 

Indemnitzacions 0 € 

  

TOTAL COST 228.401,24 
 

3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de 
març, no ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la 
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del 
percentatge de repartiment entre els subjectes passius. 

La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que 
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra,  considerant que aquesta 
obra atorga la condició de sòl urbà consolidat a uns terrenys que actualment no 
disposen d'aquesta consideració. 

Així, la base imposable resulta:  

Cost suportat pel municipi 228.401,24 € 

Percentatge d'aplicació 90 % 

Base imposable 205.561,12 € 

 

I el mòdul aplicable: 
 

Cost suportat pel municipi 228.401,24 € 

Percentatge d'aplicació 90 % 

Base imposable 205.561,12 € 

Suma dels mòduls de distribució (m2)  6.149,00m2 

Preu unitari mòdul  (m2 sostre) 33,430007 € / m2 

 
 

 Aquest cost cal restar-hi l’aportació realitzada per INTEREIX 2005 S.L. amb NIF 
B63865117 no destinada a disminuir la seva quota de participació en el 
finançament de les obres, de conformitat al que preveu l’art. 31.6 del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, 
resultant per tant l’aplicació el càlcul següent: 
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Aportació d’ INTEREIX 2005 S.L.  81.000€ 

Compensació quota corresponent a com a subjecte 
passiu subvencionant 14.575,48€ 

Resta aportació destinada a reduir el preu del mòdul 66.424,52€ 

Mòdul restant 5.713,00 m2 

Disminució preu mòdul 11,626906€ 

Preu del mòdul de la resta de subjectes passius 21,803101€ 

 
3.7. El cost total pressupostat ha de tenir caràcter de simple previsió, ja que si el cost 

real és major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a efectes de càlcul de 
les quotes corresponents. 

IV. Procediment i competència 

L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de l'acord 
d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha de repartir entre 
els beneficiaris i els criteris de repartiment. 

L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la corporació, de 
conformitat amb l’article 22.2 e) de la llei 7/85.  Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a 
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 
corporació, durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats poden examinar 
l'expedient i presentar les reclamacions oportunes. 

Durant aquest termini d’exposició al públic, els propietaris o titulars afectats poden 
constituir-se en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que 
preveuen els articles 36.2 i 37 del TRLRHL, amb l’acord de la majoria absoluta dels 
afectats que representin almenys 2/3 parts de les quotes que s’han de satisfer. 

Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es 
notificaran  les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte passiu. Es 
podrà  formular recurs de  reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la 
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer 
o les quotes provisionals assignades. 

V. Caràcter finalista i fraccionament 

Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a 
pagar les despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a sol·licitud dels subjectes 
passius, el fraccionament o ajornament de les quotes a satisfer, per un termini de cinc 
anys. 

VI. Conclusions 

6.1 Per a l'obra Projecte d'urbanització del passatge Burés és procedent exigir 
contribucions especials, perquè s’inclou en una de les enumerades per l’art. 29 del 
TRLRHL En tot cas, l'acord relatiu a la realització de l'obra, si s'ha de finançar 
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mitjançant contribucions especials, no es pot executar fins que se n’aprovi la 
imposició i l'ordenació concreta, on s’ha de determinar el cost previst, la quantitat a 
repartir entre els beneficiaris i els criteris de repartiment. 

6.2 Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels 
previstos a l’article 32.1 a) del TRLRHL, i es consideren els més adients per la 
naturalesa de l’obra. 

6.3 La base imposable serà com a màxim de 205.561,12, equivalents al 90 % del cost 
que l'Ajuntament suporta per a la realització d'aquesta obra, que no supera el límit 
del 90% exigit per la llei. 

6.4 Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i d'ordenació 
que s’ha d’adoptar pel Ple de la corporació. Quan s’hagi adoptat se sotmetrà a 
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 
corporació, durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar 
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 

6.5 Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació 
abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions 
especials. 

Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat definitivament i 
s’ha de publicar tal com disposa l’article 17 del TRLRHL. S’ha de  notificar 
individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin, i es pot formular 
recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la procedència de 
les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer o les quotes 
assignades.  
 
Per tant, el Regidor – delegat d’Economia, proposa al Ple l’adopció dels següents  

ACORDS 

PRIMER Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres Projecte 
d'urbanització del passatge Burés. 

SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de Contribucions 
Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 4 inclusius, 
expressius de: 

 - Les bases d’ordenació de les contribucions especials, que contenen les 
consideracions relatives al fet imposable, subjectes passius, determinació del 
cost de les obres, quantitat a repartir entre els beneficiaris, bases de 
repartiment, relació de quotes provisionals, terminis de pagament i normativa 
aplicable (annex 1). 

 -  El plànol i la relació de les finques afectades (annex 2) 

 -  El pressupost del projecte i l’acord d’aprovació definitiva del projecte.(annex 
3) 

 -  Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4) 
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 i que es resumeix a continuació : 

Cost suportat pel municipi 228.401,24 € 

Percentatge d'aplicació 90 % 

Base imposable 205.561,12 € 

Suma dels mòduls de distribució (m2)  6.149,00m2 

Preu unitari mòdul  (m2 sostre) 33,430007 € / m2 

Aquest cost cal restar-hi l’aportació realitzada per INTEREIX 2005 S.L. amb NIF 
B63865117 no destinada a disminuir la seva quota de participació en el 
finançament de les obres, de conformitat al que preveu l’art. 31.6 del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, 
resultant per tant l’aplicació el càlcul següent: 

Aportació d’ INTEREIX 2005 S.L.  81.000€ 

Compensació quota corresponent a com a subjecte 
passiu subvencionant 14.575,48€ 

Resta aportació destinada a reduir el preu del mòdul 66.424,52€ 

Mòdul restant 5.713,00 m2 

Disminució preu mòdul 11,626906€ 

Preu del mòdul de la resta de subjectes passius 21,803101€ 

 

TERCER En aplicació del que preveu l’article 33 .2 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, i 
considerant que el termini d’execució de les obres no supera una anualitat, així 
com per facilitar la distribució del seu pagament als contribuents en diferents 
terminis, el cobrament de les quotes es portarà a terme de la forma següent: 

* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres. 
* 1/3 un cop s'hagi executat una tercera part de l’obra. 
* 1/3 un cop s’hagin executat dues terceres parts de l’obra. 

A la finalització de les obres es portarà a terme la liquidació definitiva de 
les  contribucions especials. 

QUART  Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament, 
durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de l'edicte 
corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major difusió 
de la província. 

Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar-
hi les reclamacions que considerin oportunes. 
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Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els acords 
adoptats quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, 
de 5 de març.” 

 
El senyor Jordà Pempelonne  informa que aquestes contribucions especials 
corresponents al Projecte d’urbanització del passatge Burés, tenen un cost total de 
228.401€, amb una repercussió d’un percentatge d’aplicació del 90%, la qual cosa 
dóna una xifra per mòdul de 21,8€ m2. 
 
 
El senyor Sala Rovira  comenta que l’apartat tercer, relatiu a l’execució de l’obra i 
liquidació de les contribucions, quan diu: “A la finalització de les obres es portarà a 
terme la liquidació definitiva de les contribucions especials”, si no seria més pràctic que 
al ser una obra curta, amb ànim de descongestionar la tasca administrativa del 
departament, que l’últim terç del pagament no fos ja la liquidació i es liquidés un cop 
acabada l’obra, en lloc de fer quatre pagaments, perquè com totes, al final sempre hi 
ha desviacions i s’acabarà pagant quatre quotes. Aquesta tercera que ja fos la 
definitiva i última, amb ànim de simplificació administrativa, atès que és un període 
molt curt a nivell financer tampoc representa cap esforç, si fos una obra de dos o tres 
anys llavors seria diferent, però amb una obra curta seria d’agrair per part del 
departament administratiu. 
El GMCiU votarà favorablement al dictamen. 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  respon que aquest és el procediment que se segueix 
amb totes les obres i no s’ha considerat necessari modificar aquests terminis de 
pagament. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposta a votació i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 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. 
 
 
8.5 Proposta per a l’aprovació provisional de l’est abliment de la tarifa per la 

utilització privativa dels columbaris de la secció Sant Ferran B del 
Cementiri municipal.  

 
El secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Economia, de 15 d’abril de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
“La cap de Servei d’educació, salut i serveis socials ha emès l’informe-proposta 
següent: 
 
“Recentment s’ha aprovat definitivament les noves tarifes per la utilització privativa 
dels columbaris de cendres de la secció Sant Ferran B del Cementiri municipal, que 
han quedat incorporades a l’article 5 de l’ordenança reguladora de la taxa per la 
utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal. Aquestes taxes fan 
referència a concessions per un termini de 25 anys. 
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Davant la necessitat de disposar també de la possibilitat de concessions a 5 anys, 
informo de la necessitat de procedir a l’aprovació de noves taxes amb aquesta finalitat, 
incorporant nous epígrafs que facin referència a la secció Sant Ferran B.” 
 
Es proposen les mateixes tarifes que les existents per als columbaris de la secció 
Verge de Montserrat B. 
 
Vista la memòria econòmic financera emesa per la Cap de secció de gestió tributària, 
segons la qual les tarifes proposades s’ajusten al que disposa el Text refós de la llei 
d’hisendes locals 
 
El Regidor delegat d'Economia proposa al Ple l'adopció dels següents  

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

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

2.3 Urnes cineràries  

2.3.2 Secció Sant Ferran B  

2.3.2.1 De primera filera 76,80 

2.3.2.2 De segona i tercera filera 69,20 

2.3.2.2 De quarta filera 57,70 
 
Els antics epígrafs 2.3, 2.3.1, 2.3.2 i 2.3.3 passen a ser els nous epígrafs 2.3.1., 
2.3.1.1, 2.3.1.2 i 2.3.1.3. 
 
SEGON: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció 
dels articles, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir 
del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província. 
En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les 
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s'hi 
hagi formulat cap reclamació o al·legació, els acords adoptats restaran aprovats 
definitivament. 
 
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats i de les 
ordenances aprovades, que entraran en vigor el dia primer de gener de 2008 i regiran 
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.” 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne informa que aquest dictamen aprova les tarifes dels 
columbaris de la secció Sant Ferran B del Cementiri municipal. 
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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 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMICV-EUiA), i 
12 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. 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 . 
 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern  Local núm.  9, 10, 11 i  

12, que corresponen als dies 8, 15, 22 i 29 de març  de 2010, 
respectivament . 

 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de Govern Local en les seves sessions número 9, 10, 11 i 12, corresponents als 
dies 8, 15, 22 i 29 de març de 2010 respectivament, pel repartiment que de les actes 
d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de 
l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 
de novembre. 

 
 

11. Donar compte de diversos escrits que justifiquen re cepció d’acords 
adoptats pel Ple de l’Ajuntament.  

 
 

Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

18-3-2010 
Ministeri 
d’Economia i 
Hisenda 

Direcció general de 
Finançament Internacional 

Proposició sobre la 
cancel.lació del deute amb 
Haití 

 8-4-2010 
Congrés dels 
Diputats 

Directora de Gabinet del 
Portaveu del Grup 
parlamentari Popular 

Proposició per rebutjar la 
possible instal.lació d’un 
magatzem temporal 
centralitzat de residus 
radioactius. 

 9-4-2010 
Consell de 
Seguretat Nuclear 

Director del Gabinet Tècnic 
de la Presidència 

Proposició per rebutjar la 
possible instal.lació d’un 
magatzem temporal 
centralitzat de residus 
radioactius. 
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 12-4-2010 
Congrés dels 
Diputats 

Directora de Gabinet del 
Portaveu del Grup 
parlamentari Popular 

Declaració de la Junta de 
Portaveus per instar el 
Govern espanyol a sol.licitar 
a la República de Sud-Àfrica 
a la detenció i lliurament d’un 
militar ruandès imputat en la 
mort de Flors Sirera Fortuny. 

 13-4-2010 
Ministeri de la 
Presidència 

Directora del Gabinet Tècnic 
del Subsecretari 

Declaració de la Junta de 
Portaveus per instar el 
Govern espanyol a sol.licitar 
a la República de Sud-Àfrica 
a la detenció i lliurament d’un 
militar ruandès imputat en la 
mort de Flors Sirera Fortuny. 

 16-4-2010 
Departament de 
Política Territorial i 
Obres Públiques 

Secretaria per a la Mobilitat 

Adjuntant  nota de Renfe 
Rodalies en relació a la 
suspensió del servei durant 
la nevada del passat 8 de 
març. 

 
 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 
12.1 Pregunta del Grup municipal de CiU referent a uns cartells en àrab.  
 
El secretari llegeix la pregunta del GMCiU, de 14 d’abril de 2010, que transcrita diu el 
següent: 
 
“Atès, que en  alguns dels OPIS que hi han en diferents llocs de la ciutat, hi han 
uns cartells en llengua àrab.  
 
El Grup Municipal CIU : 
 
PREGUNTA: 
 
En té constància l’Ajuntament de Manresa? 
Quina Entitat o empresa hi ha al darrera? 
Per què no hi ha la traducció en català, com exigeix la llei de normalització 
lingüística?” 
 
 
El senyor Perramon Carrió  respon que efectivament és una acció del Programa 
Idensitat que condueix l’entitat del mateix nom i que va encarregar a un equip de 
creadors anomenat “Democràcia”. 
Aquesta és la cinquena edició del Programa Idensitat, programa d’art contemporani 
que enguany inclou sis projectes diferents a la ciutat de Manresa i tres a Calaf, 
projecte de col.laboració entre diferents ciutats i que planteja especialment projectes 
que trenquen el concepte més habitual de l’art i situen l’art amb una interacció entre 
els creadors i la societat.  
Diu que aquesta acció, on participaran en la segona fase l’entitat Bages per a Tothom i 
Televisió de Manresa, planteja una reflexió sobre la diversitat a la nostra ciutat. 
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Reconeix que en la forma amb què s’ha fet aquesta primera fase segurament ha 
provocat malestar en tot un conjunt de ciutadans, per diferents motius, en part perquè 
ha furgat d’una manera contundent o més agressiva, un problema que cal reconèixer 
que és viu a la nostra societat. Per una banda la dificultat d’acceptar la diferència, i per 
l’altra, la dificultat d’integració d’algun dels col.lectius de nous ciutadans que hi ha a la 
ciutat. Aquest projecte té una segona fase on hi ha un element de debat i on creu que 
es conduirà d’una forma diferent d’aquesta primera. 
 
 
12.2 Pregunta del Grup municipal de CiU referent a una  moció que demanava 

arranjar les cantoneres de les voreres.  
 
El secretari llegeix la pregunta del GMCiU, de 14 d’abril de 2010, que transcrita diu el 
següent: 
 
“En el ple celebrat el passat 20 de juliol aquest grup municipal va presentar una moció 
en la que es demanava arranjar les cantoneres de les voreres que s’han habilitat per 
l’accessibilitat de cadires de rodes i cotxets a les voreres en zones on s’han fet obres 
recentment. Es va constatar que alguns d’aquests guals tenen els acabats amb 
arestes vives que han provocat problemes als neumàtics d’alguns vehicles. Després 
de fer una esmena “in voce” per part de l’equip de govern, es va votar per unanimitat 
de tots els presents “Acordar la modificació d’aquells guals de vehicles on s’hagi 
constatat la seva inadequació a l’ús previst”. Per això el grup municipal de CiU 
pregunta: 

- quines actuacions s’han fet per donar compliment a aquest acord?” 

 

La senyora Mas Pintó  respon que s’ha fet una única actuació que es localitza a la 
plaça Llissach i que respon a l’única queixa concreta sobre la problemàtica plantejada 
per la proposició. 

 

La senyora Torra Bitlloch  diu que respecte a la primera pregunta faltava per 
contestar el tema de la normalització lingüística, la traducció al català, i respecte 
d’aquesta segona, ja sap que és l’acord que es va prendre i la pregunta va dirigida a 
l’acord que es va prendre, intentar que es poguessin replantejar també els cantells que 
hi ha als passos de vianants perquè, en el cas que algú caigui i piqui de cap, no creu 
que el disseny compensi les dificultats que té la vorera amb el pas de vianants. 
 
 
El senyor Perramon Carrió  diu que amb la resposta que ha donat queda implícit 
també una resposta al que s’està plantejant, en qualsevol cas no hi ha una regulació, 
és a dir, la Llei de normalització planteja una regulació de segons quin tipus de 
publicitat, i no planteja una regulació específica amb altres tipus de publicitat, com la 
premsa escrita o segons quin tipus de suport al carrer, des del punt de vista 
estrictament de compliment de legalitat. Una altra cosa és en la sintonia o amb el que 
planteja la llei que ja seria diferent. 
 
 



145 

12.3 Pregunta del Grup municipal de la CUP referent  a subvencions municipals 
a la Llar d’Infants Els Trapelles.  

 
El secretari llegeix la pregunta del GMCUP, d’abril de 2010, que transcrita diu el 
següent: 
 
“Segons una auditoria feta a la Llar d’Infants “Els Trapelles” depenent de l’AV 
del barri de Sant Pau, entre l’any 2003 i el 2007, 29.372 euros procedents de 
subvencions municipals no s’havien pogut justificar. Ha fet alguna gestió aquest 
Ajuntament per recuperar aquests diners o aclarir-ne el seu destí final?” 
 
 
La senyora Díaz Casado  respon que l’Associació de Veïns del barri de Sant Pau, a 
dia d’avui, no té pendent de justificar cap subvenció, en tot cas l’afirmació prèvia de la 
pregunta no seria correcta del tot, en primer lloc perquè la Llei de subvencions que es 
va aprovar el 2003 i l’Ordenança general de subvencions, aprovada el 2004, és molt 
taxativa en aquest tema. Hi ha un punt en què diu que no pot sol.licitar una subvenció 
a l’any següent si no l’ha justificat. Això no vol dir que des d’aquí si hi ha alguna entitat 
que té dificultats o li costa, més per temes administratius que no pas per no poder 
justificar no s’avisi i s’anima a poder-ho fer. En aquest cas l’AV de Sant Pau no té res 
pendent i fa uns dies es va signar el nou conveni per donar suport a la Llar d’infants, 
en tot cas, la pregunta que demana aclarir el destí final, això té un orígen entre una 
denúncia entre un exmembre de l’AV i la pròpia AV.  
A partir d’aquest fet el 2007 es va demanar a l’Ajuntament que revisés si les 
subvencions o els justificants d’aquesta AV respecte a la Llar d’Infants Trapelles eren 
correctes, els serveis jurídics ho van verificar i van veure que eren correctes i ara això 
ja queda en el terreny d’un litigi entre un particular i l’AV. 
 
 
12.4 Pregunta del Grup municipal de la CUP referent  a una moció que instava a 

la neteja del canal dels Panyos.  
 
El secretari llegeix la pregunta del GMCUP, d’abril de 2010, que transcrita diu el 
següent: 
 
“El mes de juliol del 2009, aquest Ajuntament va aprovar una moció en la que 
s’instava a exigir la neteja del Canal dels Panyos. Tenint en compte que aquest 
canal segueix acumulant escombraries, s’ha imposat alguna sanció o s’ha obert 
algun expedient als seus propietaris?” 
 
 
La senyora Mas Pintó  respon que en relació al Canal dels Panyos s’han fet tres 
actuacions. Per una banda es va fer la reunió amb l’ACA per veure quines actuacions 
es podien fer sobre el canal i si permetrien el pas d’aigua pel propi canal per poder 
recuperar el seu antic ús. Aquesta reunió es va celebrar, tot i que no s’ha fet la petició 
formal d’incrementar el pas d’aigua. 
D’altra banda s’han iniciat converses amb el propietari per adquirir la propietat d’aquest 
element, protegit, que és l’únic que resta com a propietat privada del sector qualificat 
com a zona verda. 
En tercer lloc, Aigües de Manresa està redactant un projecte d’actuació sobre el canal, 
que ha de resoldre tota la problemàtica que planteja el fet que no té un recorregut 
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lineal, projecte que va acompanyat d’una millora de tots els desguassos que d’una 
manera incorrecta aboquen sobre aqueta infraestructura i que és previst portar-lo a 
terme aquest mateix any. 
 
 
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 


