ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Sessió:
Dia:
Hora:
Lloc:
Caràcter:

9/2015
30 de juny de 2015
19.03 h a 20:33 h
Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa
Extraordinari

Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
Antoni Llobet Mercadé
M. Mercè Rosich Vilaró
Josep Maria Sala Rovira
Joan Calmet Piqué
Olga Sánchez Ruiz
Jordi Serracanta Espinalt
Regidors i regidores
Miquel Davins Pey
Àuria Caus Rovira
Pere Culell Oliveras
Mireia Estefanell Medina
Marc Aloy Guàrdia
Àngels Santolària Morros
Anna Crespo Obiols
Cristina Cruz Mas
Jaume Torras Oliveras
Jordi Masdeu Valverde
Jordi Garcés Casas
Gemma Tomàs Vives
Felip González Martín
Mercè Cardona Junyent
Joaquim Garcia Comas
Antonio Espinosa Cerrato
Andrés Rojo Hernández
Dídac Escolà Garcia
Secretari general
José Luis González Leal
Interventor
Josep Trullàs Flotats
ORDRE DEL DIA
1.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5774, de 19 de juny de 2015,
sobre constitució de la Junta de Govern Local i delegació de competències de
l’Alcaldia.

2.

Donar compte de la Resolució de l'alcalde, núm. 5775, de 19 de juny de 2015,
sobre nomenament de tinents d'alcalde.

3.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5778, de 19 de juny de 2015,
sobre nomenament de regidors delegats i delegació de competències.

4.

Proposta sobre creació, si escau, dels grups municipals de l’Ajuntament de
Manresa.

5.

Proposta sobre establiment, si escau, de la periodicitat de les sessions del Ple i de
la Junta de Govern Local.

6.

Proposta sobre creació, si escau, de la Junta de Portaveus, designació dels seus
membres i fixació del seu règim d’organització i funcionament.

7.

Proposta sobre creació, si escau, de les Comissions Informatives de caràcter
permanent i fixació del seu règim d’organització i funcionament.

8.

Proposta sobre delegació, si escau, de competències del Ple en la Junta de
Govern Local.

9.

Proposta sobre aprovació, si escau, del règim de retribucions i dedicació dels
membres de la Corporació, i règim d’indemnitzacions i dietes de la resta de
membres corporatius, així com indemnitzacions econòmiques als grups polítics
municipals.

10. Proposta sobre determinació, si escau, del nombre, característiques i retribucions
del personal eventual.
11. Proposta sobre designació, si escau, de representants de la Corporació a la
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament.

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència
necessari per iniciar la sessió i explica que el caràcter extraordinari ve motivat perquè
l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que durant els
trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l'alcalde convocarà la sessió o
sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que calguin a fi d’adoptar les
mesures necessàries de caràcter organitzatiu.
L’alcalde dóna la benvinguda als tots els membres del nou mandat municipal
especialment als nous regidors i regidores després de l’acte del passat 13 de juny.
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que no hi hauria debat en els
punts 4, 5, 6 i 7 de l’ordre del dia. Es farà una única exposició per part de l’equip de
govern i després la votació de forma separada.

1.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5774, de 19 de juny de 2015,
sobre constitució de la Junta de Govern Local i delegació de competències
de l’Alcaldia.
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El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“Primer.

Constituir la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat municipal de
caràcter resolutori, que quedarà integrada pels membres següents:
President:

Valentí Junyent Torras

Vocals:

Antoni Llobet Mercadé
M. Mercè Rosich Vilaró
Josep M. Sala Rovira
Joan Calmet Piqué
Olga Sánchez Ruíz
Jordi Serracanta Espinalt

Segon.

A requeriment del seu president, hi podran assistir amb veu i sense vot els
restants membres de l’equip de govern i el personal al servei de la
Corporació.

Tercer.

La Junta de Govern Local tindrà lloc amb la periodicitat que aprovi el Ple de
la Corporació.

Quart.

La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la d’assistència a
l’Alcaldia en l’exercici de les seves competències. A més, per delegació
d’aquesta Alcaldia la Junta de Govern Local exercirà les competències
següents:
a.-

Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla
aprovats pel ple.

b.-

L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïts al ple.

c.-

L’aprovació dels instruments de gestió urbanística.

d.-

L’aprovació de projectes i obres i serveis i actuacions d’interès social,
quan sigui competent per a la seva contractació o execució i que estiguin
previstos al pressupost.

e.-

Competències com òrgan de contractació respecte dels contractes
d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu
import superi l’establert a la legislació de contractes del sector públic per
a la contractació menor en cada cas i no superi el 10 % dels recursos
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions
d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui
superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris
del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

f.-

Aprovació dels convenis interadministratius, així com els que es prevegi
concloure amb entitats i particulars, la quantia dels quals superi els
18.000.-€ i la seva durada sigui superior a 1 any i inferior als 4 anys,
sempre que no atribueixin potestats o deleguin serveis en d’altres
persones o entitats.

g.-

L'adjudicació de concessions sobre els béns municipals i l'adquisició de
béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu
valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import
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de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu
valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
h.-

Resoldre aquells assumptes que, per raó de la competència delegada de
l’alcalde, corresponguin a un/a regidor/a delegat/a, si l’acord que es
proposa adoptar és divergent de l’informe que consta a l’expedient, i
també quan el regidor o regidora delegats es neguen a signar la proposta
corresponent o, si transcorreguts 45 dies de la seva emissió aquesta no
és signada.

i.-

Aprovació dels projectes d’urbanització.

Cinquè.

Comunicar aquesta Resolució als regidors i regidores de l’Ajuntament i als
diferents Serveis municipals.

Sisè.

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

2.

Donar compte de la Resolució de l'alcalde, núm. 5775, de 19 de juny de
2015, sobre nomenament de tinents d'alcalde.

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

Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i regidores
membres de la Junta de Govern Local que tot seguit es relacionen:

Segon.

Establir que en els casos d’absència, malaltia o vacant d’aquesta Alcaldia,
les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent seran
realitzades pels tinents d’alcalde, d’acord amb l’ordre següent:
•
•
•
•
•
•

Tercer.

3.

Primer tinent d’alcalde:
Segona tinent d’alcalde:
Tercer tinent d’alcalde:
Quart tinent d’alcalde:
Cinquena tinent d’alcalde:
Sisè tinent d’alcalde:

Antoni Llobet Mercadé
M. Mercè Rosich Vilaró
Josep M. Sala Rovira
Joan Calmet Piqué
Olga Sánchez Ruíz
Jordi Serracanta Espinalt

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

Donar compte de la Resolució de l'alcalde, núm. 5778, de 19 de juny de
2015, sobre nomenament de regidors delegats i delegació de
competències.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“Primer. Efectuar a favor dels membres de la Junta de Govern Local que a
continuació es relacionen una delegació general d’atribucions de gestió dels
assumptes dels seus respectius àmbits temàtics, d’acord amb la definició funcional de
cada àmbit i/o àrea establerts a l’organigrama funcional de l‘Ajuntament de Manresa.
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Primer tinent d’alcalde

Antoni Llobet Mercadé

Regidor delegat de:
- Habitatge
- Ensenyament i Universitats

Segona tinent d’alcalde

M. Mercè Rosich Vilaró

Regidora delegada de:
- Acció Social i Cooperació
- Igualtat

Tercer tinent d’alcalde

Josep M. Sala Rovira

Regidor delegat de:
- Hisenda
- Governació

Quart tinent d’alcalde

Joan Calmet i Piqué

Regidor delegat de:
- Cultura i Turisme
- Barris i Acció Comunitària

Cinquena tinent d’alcalde

Olga Sánchez Ruiz

Regidora delegada de:
- Seguretat Ciutadana i
Protecció Civil
- Mobilitat

Sisè tinent d’alcalde

Jordi Serracanta Espinalt

Regidor delegat de:
- Espai urbà i Entorn Natural
- Esports

Segon. La delegació general de competències a favor dels regidors i regidores a la
qual s’ha fet referència anteriorment, comportarà tant la facultat de direcció de l’àmbit
temàtic corresponent, com la seva gestió, inclosa la signatura dels documents de
tràmit o definitius, que siguin necessaris per a l’execució de la delegació esmentada i,
en especial, i a títol enunciatiu i no limitatiu, les que a continuació s’indiquen:
1. La responsabilitat política i de govern relatives a les competències
municipals funcionalment atribuïdes als departaments agrupats sota l'àmbit o
àrea al seu càrrec. (art. 43.3 ROFRJ).
2. Representar, dins la ciutat, i en el referit àmbit temàtic, l'Ajuntament. (art.
21.1, lletra b) LLBRL).
3. Dirigir, impulsar i inspeccionar els corresponents serveis i obres municipals.
(art. 21.1, d) LLBRL).
4. Exercir la prefectura immediata del personal dels serveis adscrits al seu
càrrec, en el marc de les directrius generals de l'Alcaldia relatives al
comandament superior del personal i sense perjudici de les atribucions
conferides per aquesta Alcaldia al Regidor de l’Àrea de Governació.
5. L’atorgament de llicències, llevat que les ordenances o lleis sectorials
atribueixin expressament la competència al Ple o a la Junta de Govern Local
(art. 21.1.q) LLBRL), i no hagin estat objecte de delegació d'aquesta Alcaldia
a la Junta de Govern Local.
6. Dictar en l’àmbit material delegat tots els actes administratius de tràmit o
definitius i d’execució que, afectin o no a tercers i no hagin estat objecte de
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delegació d'aquesta Alcaldia a la Junta de Govern Local. (art. 43.3 del
ROFRJ).
7. Les atribucions que, en matèria de potestat sancionadora s’atribueixen
legalment a l’Alcalde, seran exercides pel regidor responsable de cada
Tinença d’Alcaldia, sense més limitacions que les previstes expressament
per la llei, en relació a tots els actes d’incoació, instrucció, d’adopció de
mesures de caràcter provisional, tràmit ordinari del procediment, i de
resolució i/o imposició de sancions, en tots els expedients administratius
sancionadors la tramitació i/o impulsió dels quals correspongui a aquesta
corporació municipal.
8. Podran delegar la signatura de tots els actes d’incoació, instrucció i tràmit
dels expedients administratius a tramitar amb relació a les matèries
atribuïdes a cada àmbit d’actuació, en els Caps de Servei, dintre del
respectiu àmbit de competències materials, funcions i/o atribucions. En
qualsevol cas, l'exercici d’aquesta delegació de signatura estarà sotmès a
les limitacions que prescriu l’article 16 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, és a dir, no altera la competència material de l’òrgan
delegant. No és aplicable, en cap cas, a actes administratius d’imposició de
sancions i/o multes de qualsevol mena, no és necessària la publicació per la
seva validesa, i cal fer-ho constar en els actes administratius que es dictin. El
regidor delegat responsable de cada àmbit i/o àrea material podrà limitar
totalment o parcialment l’exercici d’aquesta delegació de signatura respecte
dels responsables administratius a què es refereix, per raons d'ordenació
interna en la distribució de les tasques administratives derivades de les
matèries atribuïdes al seu àmbit respectiu d’atribucions, per simple instrucció
interna, sense que sigui necessària la publicació de l’esmentada limitació per
la seva validesa.
Tercer. Nomenar i efectuar a favor dels regidors i regidores que s’esmenten a
continuació una delegació especial d’atribucions per a la gestió dels serveis o missions
que s’esmenten en el punt quart d’aquesta resolució:
Regidor/a delegat/a
Miquel Davins Pey
Àuria Caus Rovira

Àmbit competencial
• Sanitat
• Gent Gran
• Promoció Econòmica i
Comerç
• Participació i Joventut

Facultat resolutòria
• Joan Calmet Piqué
• Joan Calmet Piqué
• Antoni Llobet Mercadé
• Antoni Llobet Mercadé

L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i
execució en relació amb les competències delegades que s’esmenten en el punt quart
no inclouen cap facultat resolutòria, ja que aquesta correspon al tinent d’alcalde que
tingui assignats els àmbits competencials corresponents, segons el quadre anterior.
Quart. Els regidors i regidores esmentats en els punts primer i tercer anterior,
s’integraran a les Àrees presidides i coordinades pel president de la Comissió
Informativa corresponent.
Aquestes Àrees seran les següents, amb expressió de les Regidories que les integren:
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A. ÀREA DE PRESIDÈNCiA:
President:

El president de la Comissió Informativa de Presidència.

Regidories:

Habitatge
Promoció Econòmica i Comerç
Participació i Joventut

B. ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ:
President:

El president de la Comissió Informativa d’Hisenda i
Governació.

Regidories:

Governació
Hisenda
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Mobilitat

C. ÀREA DE TERRITORI I MILLORA URBANA
President:

El president de la Comissió Informativa de Territori i
Millora Urbana.

Regidories:

Barris i Acció Comunitària
Espai Urbà i Entorn Natural

D. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
President:

El president de la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones.

Regidories:

Ensenyament i Universitats
Acció Social i Cooperació
Igualtat
Cultura i Turisme
Esports
Sanitat
Gent Gran

ANTONI LLOBET MERCADÉ

1.

Regidor delegat d’Habitatge
a) Política de promoció de l’habitatge públic i de les mesures facilitadores de
l’accés a l’habitatge.
b) Impuls al nou Pla d’Habitatge
c) Direcció i impuls de les estratègies de rehabilitació.
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d) Resolució d’expedients d’atorgament de subvencions i altres ajuts en matèria
de rehabilitació.
e) Resolució d’expedients
d’habitabilitat.
f)
2.

d’inspeccions

tècniques

d’edificis

i

cèdules

Gestió i manteniment del Parc d’habitatges públics

Regidor delegat d’Ensenyament i Universitats
a) Política municipal en matèria educativa que afecti a les diferents etapes
escolars establertes per llei, especialment a les etapes d’escolarització
obligatòria, i segons l’àmbit competencial que correspongui.
b) Direcció, manteniment, gestió i control dels diferents centres educatius propis:
Escola d’Art, Conservatori Municipal de Música i Escola Municipal de Música,
escoles bressol i llars d’infants municipals.
c) Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya en matèria de planificació
educativa i suport a l’escolarització. Direcció de l’Oficina Municipal
d’Escolarització.
d) Impuls i suport a l’educació permanent i d’adults.
e) Relacions i suport a les associacions de pares i mares en matèria educativa.
f)

Presidir i dinamitzar el Consell Escolar Municipal.

g) Relacions institucionals en l’àmbit de la promoció universitària de la ciutat.
h) Foment de l’activitat de recerca científica i tècnica.
i)

Foment de noves titulacions universitàries.

j)

Impuls i suport al campus universitari i als serveis vinculats a la Universitat.

M. MERCÈ ROSICH VILARÓ

3.

Regidora delegada d’Acció Social i Cooperació
a) Desenvolupament de els competències municipals en matèria de serveis
socials, en especial atenció al que respecte als serveis socials bàsics.
b) Direcció Política dels serveis i prestacions inclosos en la cartera de serveis
socials.
c) Polítiques d’ajuts socials i econòmics a persones i famílies en situació de risc i/
d’exclusió.
d) Proposta relacionades amb l’ús d’habitatges socials adreçats a persones amb
situació de necessitat.
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e) Foment del voluntariat.
f)

Desenvolupament del Pla d’Inclusió social

g) Impulsar, gestionar i dirigir programes de solidaritat i cooperació internacional.
h) Direcció i Gestió Política de la Casa de la Pau Flors Sirera.

4.

i)

Impulsar i desenvolupar programes de sensibilització i educació en valors
solidaris i la cultura de la pau, així com la promoció del comerç just, el consum
responsable i l’economia solidària.

j)

Foment de la compra ètica pública i nivell local i català.

Regidora delegada d’Igualtat
a) Foment i impuls de les polítiques d’igualtat en tots els àmbits.
b) Impuls i desenvolupament del Pla d’Igualtat i d’atenció a les Dones.
c) Desenvolupament del Programa d’atenció a la Infància.
d) Polítiques adreçades a la inclusió de les persones amb qualsevol tipus de
discapacitat.
e) Desenvolupament dels serveis i prestacions d’àmbit local derivades de
l’aplicació de la Llei de Promoció de l’Autonomia i atenció a persones amb
situació de discapacitat.
f)

Impulsar i dirigir les polítiques d’acollida i foment de la integració de la població
immigrada, així com sensibilització a la població autòctona sobre el fet migratori
afavorint espais de reflexió, diàleg i intercanvi.

g) Polítiques de lluita contra actes de xenofòbia i el racisme i qualsevol
d’intolerància que posi en perill la convivència ciutadana

acte

JOSEP M. SALA ROVIRA

5.

Regidor delegat d’Hisenda
a) Ordenació de despeses i ordenació de pagaments fins al límit previst a l’article
21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
b) Resolucions en matèria de gestió tributària que corresponguin a l’òrgan polític
delegant.
c) Elaboració, direcció i execució del pressupost, d’acord amb les bases
d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Manresa.
d) Aprovació de padrons fiscals.
e) Elaboració i execució de les ordenances fiscals.
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f)

6.

Control i seguiment de les finances de les empreses municipals.

Regidor delegat de Governació
a) Direcció i definició de les polítiques de gestió dels Recursos Humans de
l’Ajuntament: Relació de llocs de treball, elaboració de la Plantilla Orgànica
municipal, selecció de personal, formació contínua, règim econòmic del
personal, seguretat i salut laboral.
b) Atorgament de llicències i permisos, declaració des situacions administratives
del personal , autoritzacions de comissions de servei i d’assistència a cursos de
formació.
c) Direcció de les polítiques d’organització de l’ajuntament: Elaboració de
L’organigrama funcional, control dels sistemes de procediments i tràmits,
impuls de l’elaboració dels catàlegs de serveis i procediments, impuls de
l’elaboració dels sistemes d’indicadors de gestió i quadres de comandament
integral i qualsevol altre aspecte organitzatiu que afecti al personal i/o als
processos de gestió interna.
d) Autoritzar la percepció de retribucions complementàries del personal que no
siguin fixes ni periòdiques.
e) Autorització de la percepció de les indemnitzacions previstes al Reial Decret
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
f)

Deontologia del personal municipal
d’incompatibilitats i del règim disciplinari.

i

proposta

respecte

del

règim

g) Direcció de la negociació col·lectiva: Pactes i acords de condicions amb la
representació del personal per la determinació de les condicions de treball de
tot el personal i tot allò que se’n derivi per al seu compliment.
h) Contractació i extinció dels contractes de treball del personal laboral i
nomenament i cessament del personal funcionari. Aprovació de les bases de
selecció del personal i dels procediments de provisió de llocs de treball.
i)

Impuls i direcció dels processos de Modernització de l’administració municipal i
de les reformes organitzatives derivades

j)

Impuls i direcció dels processos de millora de l’atenció administrativa a la
ciutadania

k) Direcció dels sistemes informàtics municipals i de l’aplicació de les noves
tecnologies en l’administració municipal.
l)

Resolucions en matèria d’estadística, censos i padró d’habitants.

m) Gestió de la rúbrica.
n) Vist i plau dels certificats emesos per l’administració municipal.
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JOAN CALMET PIQUÉ

7.

Regidor delegat de Cultura i Turisme
a) Elaboració i desenvolupament del Projecte Cultural de Ciutat.
b) Planificació, programació i foment de la cultura.
c) Gestió d’equipaments culturals.
d) Foment de la interrelació entre les diverses cultures.
e) Política museística, arxiu històric, biblioteques i centres cívics.
f)

Política de festes.

g) Impuls de la normalització lingüística.
h) Instrucció d’expedients d’honors i distincions i de denominació de vies
públiques.
i)

Desenvolupament del Pla d’equipaments Culturals conjuntament amb la
Regidoria d’Espai Urbà i Entorn Natural.

j)

Impuls i potenciació de les rutes turístiques de la ciutat.

k) Promoció del turisme i participació en òrgans de promoció turística.
l)

8.

Difusió del patrimoni artístic i la seva protecció, de forma conjunta amb la
Regidoria d’Espai urbà i entorn natural.

Regidor delegat de Barris i Acció Comunitària
a) Política d’atenció a les necessitats específiques dels barris.
b) Impulsar i fomentar la proximitat de l’Ajuntament a la ciutadania
c) Política de manteniment de vies públiques i mobiliari urbà.
d) Aplicació de l’Ordenança de Civisme
e) Resolucions derivades de la gestió del Servei de Cementiri i de les polítiques
de serveis funeraris de la ciutat. Expedició de títol de dret funerari del Cementiri
Municipal.

OLGA SÁNCHEZ RUÍZ
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9.

Regidora delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
a) Prefectura de la Policia Local
b) Direcció i ordenació general dels serveis de la Policia Local en totes les
actuacions i matèries pròpies de l’àmbit de seguretat ciutadana i del Cos de la
Policia Local
c) Proposta i resolució en l’exercici de les facultats derivades de la legislació
vigent en matèria de trànsit, seguretat viària i seguretat ciutadana
d) Foment de la coordinació entre els cossos i forces de seguretat.
e) Direcció i coordinació de l’atenció a les emergències i dels serveis de Protecció
civil.
f)

Resolució en matèria de potestat sancionadora en relació a infraccions en que
té competència l’alcalde, comeses contra l’ordenança de tinença d’animals
domèstics i gossos potencialment perillosos sempre que les infraccions hagin
estat comeses en espais i vies públiques.

g) Resolució de les autoritzacions d’ús de la via pública. S’exceptuen les obres,
les rases, els serveis soterrats, els guals, les fires i mercats de caràcter
comercial i les zones restringides a la vialitat de caràcter permanent.
h) Resolució de la disciplina i expedients sancionadors relatius als usos de la via
pública. S’exceptuen les obres, les rases, els serveis soterrats, els guals, les
fires i mercats de caràcter comercial i les zones restringides a la vialitat de
caràcter permanent.
i)

Resolució de les llicències i autoritzacions de tot tipus d’espectacles públics i
d’activitats recreatives, així com de la disciplina i dels expedients sancionadors
d’aquesta matèria.

j)

Representació de la ciutat a l’Associació de defensa Forestal del Pla de Bages.

k) Proposta i resolució per a l’atorgament de llicències de taxis

10.

Regidora delegada de Mobilitat

a) Política municipal en matèria de mobilitat, transport públic, aparcaments i illes
de vianants.
b) Política municipal en matèria del servei de parquímetres i del servei de grua
que hi té adscrit.
c) Elaboració i execució del Pla de supressió de barreres arquitectòniques.
d) Resolucions relatives a zones restringides a la vialitat: zones de vianants,
reserves d’estacionaments, zones blaves i verdes, de mobilitat reduïda,
càrregues i descàrregues i illes de vianants, que tinguin caràcter permanent.
e) Resolucions d’expedients de reclamacions per danys a la via pública, així com
dels expedients sancionadors derivats de la mateixa causa.
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11.

Regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural
a) Política municipal en matèria de planejament, gestió i disciplina urbanística.
b) Direcció i impuls de les obres d’urbanització, construcció d’equipaments i
infraestructures.
c) Direcció i seguiment del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
d) Resolucions relatives als expedients d’atorgament de llicències ambientals, així
com les que corresponguin als expedients de disciplina i sancionadors
d’aquestes mateixes llicències
e) Atorgament de llicències urbanístiques.
f)

Resolució d’expedients de protecció de la legalitat urbanística, ordres
d’execució i declaracions de ruïna.

g) Resolució d’expedients sancionadors en matèria urbanística.
h) Control i protecció del sòl no urbanitzable.
i)

Desallotjament d’edificis per raons de seguretat.

j)

Política de manteniment d’edificis i equipaments municipals.

k) Resolució en matèria de la política de protecció dels edificis i monuments de
caràcter històric-artístic i actuacions derivades del Pla Especial de Protecció del
Patrimoni de Manresa.
l)

Resolucions de llicències d’obres a la via pública i de les llicències d’ús del
domini públic, en el cas de companyies de serveis i de titulars de guals.

m) Tramitació de llicències relacionades amb la publicitat i aplicació de les
sancions derivades.
n) Política municipal en matèria de protecció del medi ambient i actuacions en
l’àmbit de la sensibilització social.
o) Desenvolupament de l’Agenda 21.
p) Política municipal en matèria de residus.
q) Direcció, supervisió, control, i proposta respecte dels serveis de neteja de la via
pública, recollida selectiva. Promoció i manteniment de parcs públics, jardins i
espais verds.
r) Política de seguiment de tots els serveis urbans: enllumenat, edificis, jardineria,
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neteja i altres.
s) Impuls de mesures per a l’estalvi energètic i les energies renovables.
t)

Seguiment en l’aplicació i execució de les ordenances reguladores de matèries
mediambientals.

u) Resolució dels expedients d’atorgament de llicències ambientals, així com els
de disciplina urbanística i sancionadors relatius a obres en sòl no urbanitzable,
a medi ambient, a neteja i a les llicències ambientals.
v) Resolució dels expedients d’obertura d’activitats, sigui quin sigui el règim
d’intervenció, temporals o indefinides, incloses les modificacions, ampliacions,
canvis de titularitat, baixes i altres incidències.
w) Resolucions dels expedients de controls periòdics, revisions i
disciplina d’activitats, sigui quina sigui la naturalesa de l’activitat, inclosa la
potestat sancionadora.

12.

Regidor delegat d’Esports
a) Política en matèria esportiva.
b) Programació, conservació, control i gestió de les instal·lacions esportives
municipals.
c) Autoritzacions per a l’ús de les instal·lacions esportives per a actes de caire
esportiu i en els actes d’altres tipus.
d) Promoció de l’esport, particularment l’esport en edat escolar.
e) Foment de la col·laboració entre clubs i entitats esportives.
f)

Propostes d’atorgament de distincions al mèrit esportiu.

MIQUEL DAVINS PEY

13.

Regidor delegat de Sanitat
a) Desenvolupament de les competències municipals en salut pública, en la seva
vessant de protecció i promoció de la salut, així com tot el que afecta a la
salubritat pública.
b) Programa de gestió del risc i control de la seguretat alimentària
c) Informació i sensibilització ciutadana en matèria de salut
d) Relacions institucionals i de suport a les entitats, associacions, organismes i
institucions en l’àmbit sanitari i sociosanitari.
e) Desenvolupament del Programa de prevenció de les drogodependències i
altres addicions.
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f)

Programa de sensibilització i educació sanitària i d’hàbits de vida saludable a
la població, amb especial cura als programes de salut escolar.

g) Política municipal de protecció dels animals i foment i control de la tinença
responsable d’animals.
h) Impuls i foment de les polítiques de concertació i coordinació dels diferents
serveis sanitaris i sociosanitaris de la ciutat.
i)

Elaboració, redacció i impuls del Pla de salut 2016-2020.

j)

Proposta de potestat sancionadora en relació a infraccions en que té
competència l’Alcalde, comeses contra l’ordenança municipal de tinença
d’animals potencialment i en el marc del Pla d’inspeccions sanitàries derivat de
l’exercici de les competències municipals en matèria de salut.

14.

Regidor delegat de Gent Gran

a) Impulsar i dirigir els programes integrals d’atenció a la gent gran que es
desenvolupin des de l’àmbit municipal.
b) Relacions institucionals amb les entitats i associacions representatives de la
gent gran.
c) Foment de l’envelliment actiu i la participació de la gent gran.
d) Direcció i desenvolupament del Programa Ciutat Amiga de la Gent Gran
e) Polítiques adreçades a la lluita contra els maltractament a les persones per raó
d’edat.

ÀURIA CAUS ROVIRA

15.

Regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç
a) Desenvolupament de polítiques de concertació amb els agents socials dins de
la promoció econòmica.
b) Promoció comercial, industrial i de la ciutat.
c) Foment i promoció del coneixement i de la implantació de les noves tecnologies
en els diferents àmbits ciutadans
d) Relacions institucionals amb la Fundació Fira de Manresa, el Consorci del Parc
Central i Localret.
e) Gestió dels equipaments de suport a les empreses (CEDEM).
f)

Polítiques d’ocupació com a instrument de lluita contra l’exclusió sociolaboral.

g) Participació en òrgans de promoció de la ciutat
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h) Direcció i gestió de l’Oficina d’Activitat Econòmica
i)

Direcció i gestió del Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO).

j)

Direcció i gestió de totes les Polítiques Actives d’Ocupació i de les ajudes per
aquestes que es convoquin des de qualsevol administració i ens.

k) Direcció de l’observatori del Mercat de Treball i d’altres recursos d’informació.
l)

Representació de l'Ajuntament de Manresa en el Pacte de Ciutat per a la
Promoció Econòmica i la cohesió social, així com d'altres acords que poguessin
sorgir i que afectin a ocupació, formació i economia social.

m) Impuls de l'economia social i de les clàusules socials (emmarcades en la xarxa
de la compra publica ètica).
n) Interlocutor únic davant altres administracions en allò referent a ocupació,
formació i economia social.
o) Lideratge d'un programa transversal d'Ocupació a l’Ajuntament de Manresa.
p) Servei d’explotació de les marquesines i plafons publicitaris, relacions amb els
contractistes gestors.
q) Política comercial i promoció i suport del comerç de la ciutat.
r) Actuacions de suport als polígons industrials.
s) Polítiques de mercats municipals, mercats de venda no sedentària i fires de
caràcter exclusivament comercial.
t)

Proposta de les autoritzacions d’ús de la via pública de mercats de venda no
sedentària i fires de caràcter exclusivament comercial.

u) Relacions institucionals amb les entitats i associacions representatives dels
agents econòmics i socials de la ciutat.
v) Gestió dels ajuts i subvencions al comerç i a la indústria.
w) Promoció de la implantació dels serveis derivats de l’ús de les noves
tecnologies.

16.

Regidora delegada de Participació i Joventut
a) Dirigir i gestionar els processos participatius de qualsevol caràcter en
col·laboració de la regidoria competent de la temàtica i/o assumpte sotmès a
participació ciutadana.
b) Política de relacions amb les entitats ciutadanes.
c) Desenvolupament del Pla de Civisme
d) Estudi i revisió del Reglament de Participació Ciutadana i seguiment dels
consells territorials i sectorials de participació i del Consell de Ciutat.
Acta de la sessió plenària núm. 9 de 30 de juny de 2015

16

e) Impulsar, gestionar i dirigir els programes integrals de joventut que es
desenvolupin des de l’àmbit municipal.
f)

Desenvolupament de Polítiques juvenils a la Ciutat a través del Pla Local de
Joventut i l’Oficina Jove del Bages

g) Coordinació i concertació amb institucions i entitats pel desenvolupament de
polítiques d’emancipació i participació juvenil
h) Control i seguiment de la gestió de les instal·lacions juvenils municipals.
i)

Relacions amb entitats i moviments juvenils.

Cinquè. De conformitat amb l’article 51 de la Llei 35/1994, de 23 de desembre, de
modificació del Codi Civil en matèria d’autorització del matrimoni civil pels alcaldes, és
competent per autoritzar un matrimoni civil l’alcalde del municipi on se celebri el
matrimoni o regidor/a en qui delegui. En base a aquest fonament legal, la competència
per autoritzar un matrimoni civil serà de l’Alcalde i, a més, mitjançant delegació
conferida per aquesta Resolució, també l’exerciran els tinents d’alcalde.
Sisè. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en un altre òrgan.
En el text de les resolucions dictades en virtut d'aquesta delegació, s’haurà de fer
constar aquesta circumstància en la part expositiva mitjançant la incorporació del text
següent:
"En exercici de les competències que m'han estat conferides per la delegació
efectuada per Resolució de l’alcalde núm. ______ de data __________”
Les resolucions dictades per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia, com
a titular de la competència originària.
Setè. Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data d’aquesta
resolució, i tindran vigència dintre del mandat corporatiu 2015-2019, sense perjudici de
la facultat d’avocació d'aquesta Alcaldia.
Es considerarà acceptada de forma tàcita la competència delegada si dins del termini
dels tres dies hàbils següents a la notificació no es manifesta res en contra.
Vuitè. En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i
regidores delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les
competències delegades com a titular de la competència originària, i s’entendrà
exercida la facultat de suplència en base a aquesta resolució, sense necessitat d’una
nova resolució expressa en aquest sentit. En el supòsit d’absència de l’Alcalde, la
suplència serà exercida pels tinents d’alcalde per ordre del seu nomenament.
Novè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al
Butlletí Oficial de la Província.”

L’alcalde recorda que tal com va acordar la Junta de Portaveus no hi haurà debat en
els punts 4, 5, 6 i 7 de l’ordre del dia. Es farà una única exposició per part de l’equip de
govern i després la votació de forma separada.
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4.

Proposta sobre creació, si escau, dels grups municipals de l’Ajuntament de
Manresa.

El secretari presenta la proposta de l’alcalde, de 22 de juny de 2015, que es transcriu a
continuació:
“Antecedents de fet
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret
233/2015, de 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituïda la nova
Corporació municipal en data 13 de juny de 2015, s’han de crear els grups
municipals per al millor funcionament dels òrgans de govern de la Corporació.
2. En la forma i termini establerts a la legislació vigent, els caps de llista de les
formacions polítiques que han obtingut representació municipal, han presentat
escrit en el qual manifesten la seva voluntat de constituir-se en grup municipal.
Consideracions legals
1. L’article 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix, entre d’altres
conceptes, que s’han de constituir grups municipals en els municipis de més de
20.000 habitants.
2. Article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
sobre constitució de grups polítics.
3. Article 40 del Reglament orgànic municipal sobre denominació i constitució de
grups municipals.
4. Articles 23 a 29 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
sobre constitució i organització dels grups municipals.
Com a alcalde president proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
Acord:
Primer. Declarar constituïts els següents grups municipals de l'Ajuntament de
Manresa:
1. Grup Municipal de Convergència i Unió (GMCiU)
2. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (GMERC)
3. Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (GMCUP)
4. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (GMPSC)
5. Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (GMC’s)
6. Grup Municipal de Democràcia Municipal (GMDM)
Segon. Notificar aquest acord als membres de la corporació als efectes que, abans de
la celebració del primer ple ordinari, manifestin per escrit la seva voluntat de ser
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adscrits a algun dels grups municipals constituïts per aquest acord, amb expressió de
la seva condició de president/a, portaveu i secretari/ària, així com els seus respectius
suplents.“

5.

Proposta sobre establiment, si escau, de la periodicitat de les sessions del
Ple i de la Junta de Govern Local.

El secretari presenta la proposta de l’alcalde, de 22 de juny de 2015, que es transcriu a
continuació:
“Antecedents de fet
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret
233/2015, de 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituïda la nova
Corporació municipal en data 13 de juny de 2015, és necessari establir la
periodicitat i l'horari de celebració de les sessions plenàries i de la Junta de Govern
Local.
Fonaments legals
1. L'article 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableix que el ple té
sessió ordinària, com a mínim, cada mes en els ajuntaments de municipis de
més de 20.000 habitants.
2. L'article 99 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, determina que la Junta de
Govern Local, per exercir les seves competències resolutòries, té sessions
ordinàries amb la periodicitat determinada pel ple.
3. L’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que
dins dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva, l’alcalde convocarà
sessió extraordinària del Ple per tal de resoldre, entre d’altres qüestions, la
periodicitat de les sessions plenàries.
4. Vista la Sentència del Tribunal Constitucional de 26 de setembre de 2013, que
interpreta que les sessions de la Junta de Govern Local, quan actua en exercici
de competències delegades del Ple, han de ser públiques.
Com a alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la normativa de règim
local, proposo al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
Acord:
Primer.

Establir que les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament tinguin lloc
el tercer dijous de cada mes, a les 19 h. En cas que aquest dia
preestablert sigui festiu, la sessió es realitzarà el dia hàbil següent.
Per raons d’organització, el Ple ordinari de juliol tindrà lloc el dia 23
de juliol, a les 19 h.

Segon.

Establir que el mes d’agost no hi haurà sessió plenària, sempre i quan
això no menyscabi la gestió dels serveis municipals.
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Tercer.

Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, amb
caràcter reservat, tinguin periodicitat setmanal, els dimarts a les 12
h a l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria. En cas que el
dia fixat sigui festiu, la sessió tindrà lloc el dia hàbil següent.

Quart.

Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, amb
caràcter públic, tinguin periodicitat mensual, la setmana posterior a
la celebració de les Comissions Informatives, els dimarts a les 12:30
hores al Saló de Sessions, prèvia convocatòria, per deliberar sobre
aquells assumptes en què la Junta de Govern exerceix competències
delegades del Ple.
En cas que el dia fixat sigui festiu, la sessió tindrà lloc el dia hàbil
següent.

Cinquè.

6.

L’Alcaldia podrà suspendre la celebració de les sessions de la Junta de
Govern local reservades i la pública del mes d’agost i té la facultat
d’alterar les que coincideixin amb els períodes de vacances de Nadal i
de Setmana Santa o d’altres jornades festives, sempre que això no
afecti la gestió dels serveis municipals, així com en d’altres
circumstàncies que ho aconsellin.”

Proposta sobre creació, si escau, de la Junta de Portaveus, designació dels
seus membres i fixació del seu règim d’organització i funcionament.

El secretari presenta la proposta de l’alcalde, de 23 de juny de 2015, que es transcriu a
continuació:
“Antecedents de fet
1.

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

2.

La Junta de Portaveus es un òrgan col·legiat complementari de l’organització
municipal, de caràcter deliberant i no resolutori, integrat per l’alcalde i els
portaveus, titulars o suplents, de cadascun dels grups municipals.

Fonaments legals
1.

L’article 49 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, preveu la creació d’òrgans municipals
complementaris.

2.

L’article 43 del Reglament Orgànic Municipal preveu la figura de la Junta de
Portaveus.

Per tot això, com a alcalde president, proposo al ple de la Corporació l'adopció del
següent
Acord:
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Primer.
.
Segon.

Crear la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Manresa com a òrgan
complementari de l’organització municipal.
La Junta de Portaveus serà presidida per l'alcalde i l’integrarà el portaveu, o
si escau, el portaveu suplent o adjunt, de cada Grup municipal:
•
•
•
•
•
•

Tercer.

Quart.

Grup Municipal de Convergència i Unió (GMCiU)
Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (GMERC).
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (GMCUP)
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (GMPSC).
Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (GMC’s)
Grup Municipal de Democràcia Municipal (GMDM)

La Junta de Portaveus tindrà les atribucions següents:
a)

El coneixement previ dels assumptes que tinguin una
transcendència especial per la Corporació i de tots aquells
assumptes i dictàmens que les Comissions Informatives elevin al
Ple de la Corporació i a la Junta de Govern Local.

b)

L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’alcalde decideixi
sotmetre a la seva consideració.

c)

La coordinació de les intervencions i posicionaments dels diferents
Grups Municipals en les sessions plenàries.

La Junta de Portaveus es reunirà amb caràcter ordinari el dia abans de la
celebració del Ple, a les 19 h, sense necessitat de convocatòria formal.
Amb caràcter extraordinari, la Junta de Portaveus es reunirà a proposta de
l’alcalde o a petició de la meitat dels seus membres.

Cinquè.

A requeriment del seu president, també podran assistir a les sessions de la
Junta de Portaveus, altres membres corporatius i personal al servei de la
Corporació.

Sisè.

Comunicar aquest acord als portaveus dels diferents grups municipals.”

7.

Proposta sobre creació, si escau, de les Comissions Informatives de
caràcter permanent i fixació del seu règim d’organització i funcionament.

El secretari presenta la proposta de l’alcalde, de 25 de juny de 2015, que es transcriu a
continuació:
“Antecedents de fet
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret
233/2015, de 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituïda la nova
Corporació municipal en data 13 de juny de 2015, és necessari adoptar les
mesures organitzatives necessàries per al normal funcionament de
l’Administració.
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2. Les Comissions Informatives són òrgans complementaris de caràcter assessor
i articulador de la participació dels grups municipals.
3. Correspon, doncs, la creació, composició i determinació del règim
d’organització i funcionament de les Comissions Informatives de caràcter
permanent.
Fonaments legals
1. L’article 60 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 concordança amb
els articles 134 i següents de l’RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals (ROF), estableix que correspon al Ple de l'Ajuntament crear i
determinar el nombre i denominació de les Comissions Informatives d’estudi,
d’informe o de consulta.
2. Articles 123 a 126 del ROF, que regulen el règim de funcionament de les
Comissions Informatives.
3. L’article 101.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, preveu que per acord
del Ple, la Comissió d’estudi, d’informe o de consulta especialitzada en matèria
financera pot actuar com a Comissió Especial de Comptes.
4. L’article 100 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la
periodicitat de les sessions ordinàries de les Comissions Informatives
correspon determinar-la al Ple.
Per tot això, proposo al Ple de a Corporació l’adopció del següent
Acord
Primer. Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents:
•
•
•
•

Comissió Informativa de Presidència.
Comissió Informativa d’Hisenda i Governació.
Comissió Informativa de Territori i Millora Urbana.
Comissió Informativa de Serveis a les Persones.

Segon. La composició de les Comissions Informatives serà la següent:
-

1 president, nomenat per resolució de l’alcalde.
1 vicepresident, nomenat per resolució de l’alcalde.
1 regidor de cada grup municipal que no pertanyi a l’Equip de Govern. Per
cada regidor es nomenarà un suplent

Tercer. A requeriment del seu president, hi podran assistir amb veu i sense vot els
regidors i regidores amb responsabilitats polítiques en l’àrea temàtica corresponent,
així com els restants membres corporatius i personal al servei de la corporació.
Quart. S’aplicarà el sistema de vot ponderat previst a l’article 58.3 del DL 2/2003, de
28 d’abril, en concordança amb l’article 60.5 del mateix text legal, segons el resultat
obtingut en les eleccions municipals del 24 de maig de 2015. Per tant, cada grup
representat al si de la Comissió tindrà tants vots com nombre de membres tingui el seu
grup municipal.
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Cinquè. La Comissió Informativa d’Hisenda i Governació actuarà com a Comissió
Especial de Comptes.
Sisè. Les Comissions Informatives efectuaran reunions ordinàries amb caràcter
mensual la setmana prèvia a la celebració del ple ordinari, llevat del mes d’agost,
d’acord amb el que s’estableix a continuació:
•
•
•
•

Comissió Informativa de Presidència: dimarts, a les 13 h
Comissió Informativa d’Hisenda i Governació: dimecres, a les 13 h.
Comissió Informativa de Territori i Millora Urbana: dijous, a les 13 h.
Comissió Informativa de Serveis a les Persones: divendres, a les 13 h.

Setè. La Comissió Especial de Comptes es reunirà ordinàriament 1 cop l’any amb
motiu de l’informe del Compte General del Pressupost municipal.
Vuitè. Totes les comissions podran portar a terme sessions extraordinàries quan ho
decideixi el seu president o quan ho sol·liciti la quarta part, com a mínim, del seu
nombre legal de membres.
Novè. Les funcions d’aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent seran
l’estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple, de la
Junta de Govern Local o de l’alcalde, en aquests dos últims supòsits quan aquests
òrgans actuïn per delegació del Ple, circumstància que es farà constar en la part
expositiva del dictamen o resolució, respectivament.
Les Comissions també podran intervenir en relació amb els assumptes que no són
competència del Ple quan l’òrgan competent els demani que emetin dictamen.
Desè. Comunicar aquest acord als diferents grups municipals, fent-los saber que
hauran de designar el seu representant i el suplent en cada Comissió i notificar-ho per
escrit a la Secretaria General de l'Ajuntament en el termini de 3 dies hàbils,
comptadors des de l’endemà de l’adopció d’aquest acord.
Onzè. Facultar l’alcalde per a l’adscripció dels diferents vocals representants dels
grups municipals a cada Comissió Informativa, un cop designats pel grup
corresponent.”

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que en
relació a la proposta d’Alcaldia número 4 sobre la creació dels Grups Municipals de
l’Ajuntament de Manresa, proposa la denominació i constitució dels sis Grups
Municipals amb les nomenclatures de cada partit: Grup Municipal de Convergència i
Unió, Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Municipal de la
Candidatura d’Unitat Popular, Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya,
Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía i el Grup Municipal de
Democràcia Municipal.
Respecte a la proposta número 5, sobre l’establiment de la periodicitat de les sessions
del Ple i de la Junta de Govern Local, remarca que les sessions ordinàries del Ple de
l'Ajuntament tindran lloc el tercer dijous de cada mes, a les set de la tarda, però per
raons d’organització, el Ple ordinari del mes de juliol que hauria de ser el dia 16, tindrà
lloc el dia 23 de juliol, a les set de la tarda.
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La periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat,
tindran una periodicitat setmanal, els dimarts a les 12 hores, i les sessions ordinàries
de la Junta de Govern Local, amb caràcter públic, tindran una periodicitat mensual, i es
faran els dimarts a les 12:30 hores i la mateixa setmana que es faci el Ple de la
Corporació.
Diu que mitjançant la proposta número 6 es crea la Junta de Portaveus que serà
presidida per l’alcalde i s’integrarà pel portaveu o si escau, el portaveu suplent o adjunt
de cada un dels sis Grups municipals. Defineix les atribucions de la Junta de
Portaveus i les passa a anomenar.
Manifesta que les sessions de la Junta de Portaveus es reuniran amb caràcter ordinari
el dia abans del Ple a les 19 hores i les de caràcter extraordinari, es reuniran a
proposta de l’alcaldia o a petició de la meitat dels seus membres. També podran
assistir a les sessions de la Junta de Portaveus altres membres corporatius i personal
al servei de la Corporació.
La proposta d’alcaldia número 7, explica que fa referència a la creació de les
Comissions Informatives de caràcter permanent, que són les següents:
- Comissió Informativa de Presidència.
- Comissió Informativa d’Hisenda i Governació.
- Comissió Informativa de Territori i Millora Urbana.
- Comissió Informativa de Serveis a les Persones.
La composició serà la següent: 1 president, nomenat per resolució de l’alcalde, 1
vicepresident, nomenat per resolució de l’alcalde, 1 regidor de cada grup municipal
que no pertanyi a l’Equip de Govern i per cada regidor es nomenarà un suplent.
Manifesta que a petició del president, podran assistir amb veu i sense vot els regidors i
regidores amb responsabilitats polítiques en l’àrea temàtica corresponent, així com els
restants membres corporatius i personal al servei de la corporació.
Respecte la votació, diu que s’aplicarà el sistema de vot ponderat, el vot de cada
regidor que assisteixi serà en funció dels regidors que representa el seu Grup
Municipal.
La Comissió Informativa d’Hisenda i Governació actuarà com a Comissió Especial de
Comptes i es reunirà un cop l’any amb motiu de l’informe del Compte General del
Pressupost municipal.
El règim de reunions ordinàries serà amb caràcter mensual la setmana prèvia a la
celebració del ple ordinari, amb els següents dies i hores:
- Comissió Informativa de Presidència: els dimarts a les 13 hores
- Comissió Informativa d’Hisenda i Governació: el dimecres a les 13 hores
- Comissió Informativa de Territori i Millora Urbana: el dijous, a les 13 hores
- Comissió Informativa de Serveis a les Persones: el divendres, a les 13 h.
Aquestes Comissions podran portar-se a terme de forma extraordinària quan ho
decideixi el seu president o quan ho sol·liciti una quarta part, com a mínim, del nombre
legal de membres.
Les funcions d’aquestes Comissions Informatives seran l’estudi i dictamen previ dels
assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple, de la Junta de Govern Local o de
l’alcalde, en aquests dos últims supòsits quan aquests òrgans actuïn per delegació del
Ple, circumstància que es farà constar en la part expositiva del dictamen o resolució,
respectivament.
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Les Comissions també podran intervenir en relació amb els assumptes que no són
competència del Ple quan l’òrgan competent els demani que emetin dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposta d’Alcaldia núm. 4
a votació, i el Ple l’aprova per la unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
A continuació, l’alcalde sotmet la proposta d’Alcaldia núm. 5 a votació, i el Ple
l’aprova per la unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Seguidament, l’alcalde sotmet la proposta d’Alcaldia núm. 6 a votació, i el Ple
l’aprova per la unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Finalment, l’alcalde sotmet la proposta d’Alcaldia núm. 7 a votació, i el Ple
l’aprova per la unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

8.

Proposta sobre delegació, si escau, de competències del Ple en la Junta de
Govern Local.

El secretari presenta la proposta de l’alcalde, de 25 de juny de 2015, que es transcriu a
continuació:
“Antecedents de fet
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret
233/2015, de 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituïda la nova
Corporació municipal en data 13 de juny de 2015, és necessari establir un
règim de delegacions de matèries, la competència de les quals la té el Ple de
l’Ajuntament, a favor d’altres òrgans, a l’objecte de dotar d’una major eficàcia i
celeritat l’actuació municipal.
2. El Ple de l’Ajuntament pot delegar a favor de la Junta de Govern Local l’exercici
de determinades atribucions, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits
previstos com a competències plenàries de caràcter indelegable.
Fonaments legals
1. Articles 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (LRBRL) i 54.2.b) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), segons els
quals corresponen a la Junta de Govern Local les atribucions que l’alcalde o un
altre òrgan municipal li deleguin o li atribueixin les lleis.
2. Disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, respecte de les competències contractuals i sobre el tràfic patrimonial.
3. L’art. 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que atribueix al ple al competència per a
la sanció de infraccions de caràcter greu.
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4. Els arts. 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, atribueix al ple la
competència per a la declaració de compatibilitat dels funcionaris, en el primer
cas per a un segon lloc de treball en el sector públic i en el segon per a
activitats privades.
5. Article 22.4 de la LRBRL en el qual es regulen les competències plenàries de
caràcter indelegable.
6. Article 57 del TRLMRLC, segons el qual la delegació d’atribucions del Ple a la
Junta de Govern Local requereix l’acord adoptat per la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.
7. Articles 51.2 de l’RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i
13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, que
estableixen que els acords de delegació s’han de publicar en el Butlletí Oficial
de la Província.
De conformitat amb les atribucions conferides per la normativa vigent de règim local,
proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
Acord
Primer. Delegar a la Junta de Govern Local les competències plenàries que es
relacionen a continuació:
1.

Exercir les accions administratives i judicials i la defensa de la
Corporació en matèries de competència plenària. (art. 22.2.j LRBRL)

2.

La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament. (art. 22.2.k LRBRL)

3.

La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les
quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos
ordinaris del pressupost - excepte de les de tresoreria, que li
correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada
moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici
anterior- tot això de conformitat amb el que diu la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals. (art. 22.2.m LRBRL)

4.

Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas,
els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions
plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els
plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves
anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la
quantia assenyalada de 6.000.000.- euros. (Disp. Addic. Segona
TRLCSP).
Aquesta delegació abastarà l’exercici de totes les competències
derivades de l’esmentada delegació principal.
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5.

Adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició
de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el
seu valor superi l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del
patrimoni, quan el seu valor superi el percentatge ni la quantia indicats.
(Disp. Addic. Segona TRLCSP).

6.

La declaració d’especial interès o utilitat municipal prevista a l'article
103.2.a) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

7.

La declaració de compatibilitat o incompatibilitat del personal municipal.
(arts. 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre)

8.

La Imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molt greus
derivades de la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
(Art. 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos)

9.

L’aprovació de l’establiment i modificació dels preus públics, excepte la
modificació anual del preu públic “Manresa Salut i Esport”, que serà
competència del Ple de la corporació. (Art. 22,2,e) LRBRL)

10.

Aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en
els pressupostos, fins a un import màxim de pressupost per a
coneixement de l’Administració de 300.000 € (IVA exclòs) (Art. 22,2,ñ)
LRBRL)

Segon. La Junta de Govern Local exercirà les atribucions delegades en els termes i
dintre dels límits d’aquesta delegació, i no seran susceptibles de delegació en
cap altre òrgan.
En el text dels acords que adopti la Junta de Govern en virtut d’aquesta
delegació, es farà constar aquesta circumstància a la part expositiva.
Tercer. Aquestes delegacions tindran efectes des del dia següent al de l’adopció
d’aquest acord, tot i que s’hauran de publicar al BOP, i seran vigents durant
el mandat corporatiu 2015-2019, sense perjudici de la potestat d’avocació del
Ple de la corporació. “

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, llegeix les 10
competències plenàries que es deleguen a la Junta de Govern Local, tal i com es
relacionen en el dictamen. Comenta que 8 d’elles estaven en la delegació de
competències de l’inici del mandat anterior i els punts 9 i 10 es van incorporar a petició
de grups municipals de l’oposició en el decurs del mandat 2011-15, amb la qual cosa,
s’han mantingut les mateixes competències en el dictamen que avui es porta a
aprovació.

El senyor Antonio Espinosa, regidor del Grup Municipal de C’s, diu que
s’oposaran a aquesta delegació de competències perquè entenen que és el Ple qui
legalment ha d’exercir-les, ja que per llei les té assignades. Pensa que si alguna cosa
marca la política actual és una implicació màxima del màxim òrgan de l’Ajuntament en
la gestió, i fins i tot en la governabilitat –encara que sigui des de l’oposició, i, per tant,
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en el control d’aspectes que la llei ja dóna per suposat que han de ser exercides pel
propi Ple.
És per això que el seu partit estarà en contra d’aquesta delegació. Especialment els
crida l’atenció la delegació en temes com les subvencions i les contractacions. Ells
entenen que la transparència i el coneixement de tot això fa que aquests temes es
passin per Ple i no troben bé que es deleguin a la Junta de Govern.

El senyor Felip González, regidor del Grup Municipal del PSC, assenyala que el
primer ple del mandat després del de la constitució de la Corporació serveix perquè el
govern resultant aprovi la seva organització.
En aquest cas diu, hi ha pocs canvis a comentar. Malgrat això, comenta que centraran
els seus comentaris sobre aquesta i les propostes anteriors, ja que es va quedar que
es centraria el debat en la intervenció aquest punt de l’ordre del dia.
Diu que es manté el govern de l’anterior mandat, un govern que considera que ja li
anava bé la seva organització tal qual la tenia fins ara, simplement la manté amb uns
certs retocs. L’únic que es fa és adaptar-lo a la nova realitat: abans tenia 11 regidors i
ara només en té 9. En aquest punt sí que volen posar en evidència l’eventualitat
d’aquesta organització política del govern, perquè tenen el convenciment que, després
del pacte anomenat del Balç entre CiU i ERC, aquesta serà una organització eventual.
Creuen que serà un govern de 9 regidors i regidores, que podria haver estat de 16, i
que segurament acabarà sent de 16 regidors i regidores d’aquí a uns pocs mesos.
L’únic que insisteixen a demanar a CiU és que durant el primer semestre de mandat
mirin d’evitar, entre tots plegats, eventualitats de gestió i treure-li el màxim rendiment a
l’organització que surti aprovada avui.
Es mantenen 6 tinences d’alcaldia, es mantenen els dies de la celebració del Ple, de
les Juntes de Govern, es mantenen les delegacions de la Junta de Govern –tant les
procedents d’alcaldia com les que procedien del Ple-.
Es troben, doncs, amb pocs canvis: s’intercanvien els tinents d’alcalde entre els
regidors d’UDC i, sobretot destaca l’increment de responsabilitats per al regidor Llobet,
el qual assumeix molta més responsabilitat que la que tenia fins ara i en uns àmbits
(habitatge, presidència, la nova àrea que es crea de Presidència, i la facultat
resolutòria de la regidoria de Promoció econòmica i Comerç, entre altres temes, ja que
assumeix també el lideratge de la interlocució política amb el soci d’ERC o amb la
resta de grups municipals). No dubten de la seva capacitat de treball, al contrari,
envegen la seva capacitat de simultaneïtat de responsabilitats, sobretot perquè la
tasca que li ha estat adjudicada a Manresa és important de veritat, li cal molta
dedicació, diàleg constant amb la ciutadania i també amb la resta de grups municipals.
Els hauria agradat veure que el nou home fort d’aquest govern també es posava a
liderar l’àmbit d’Acció Social, no només en la vessant d’Habitatge. Més que res perquè
hauria estat introduir sàvia nova en un àmbit d’actuació municipal que creuen que
haurà de tenir un pes específic molt important en aquest mandat, donat que tots estan
d’acord amb què l’emergència social és greu i que encara ho pot ser més vist el
context internacional que vivim aquests dies.
Un altre comentari que volen fer respecte l’organització és sobre la redistribució de
responsabilitats en l’àmbit urbanístic, amb les competències de Mobilitat que assumeix
la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i, per tant, amb aquestes
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competències incloses en l’Àrea d’Hisenda i en la seva Comissió Informativa, i no en la
de Territori i Millora Urbana. Caldrà veure si això no significa alguna disfunció.
Per acabar, diu que el PSC s’abstindrà en la votació de la proposta de la delegació de
competències del Ple a la Junta de Govern Local. Troba que són competències
àmplies, però com ha dit el regidor Josep M. Sala, són les que ja eren, i no hi ha
canvis substancials. Diu que els regidors del nou govern no han cregut convenient
tornar al Ple algunes d’aquestes competències. Destaca que és un govern en minoria,
més minoritari que en el mandat anterior, i pensa que potser hauria estat un gest
d’obertura haver tornat algunes delegacions al Ple i haver tornat a obrir alguns temes a
un debat més ampli amb la resta de grups municipals. Diu que no ho han fet, i que és
legítim, tampoc s’està queixant, simplement diu que és una constatació. Tan sols vol
manifestar que s’ho haurien pogut plantejar.
Indica que aquesta delegació necessita la majoria absoluta de vots del Ple i suposa
que tindrà el vot favorable d’ERC. A la resta de grups el que realment els pertocarà
durant tot el mandat és, com és preceptiu, la tasca de control dels acords presos en
aquesta Junta de Govern i, en tot cas, el debat sobre tot allò que s’hi aprovi ja es farà
en altres entorns ciutadans o en aquest Ple, però amb l’instrument de la moció o de la
proposició.

El senyor Jordi Garcés, regidor del Grup Municipal de la CUP, diu que saben que
és completament legal i normalitzat fer les delegacions de competències del Ple cap a
la Junta d’aquesta manera. Amb tot, creuen que hi ha temes que sí que haurien de
passar pel Ple, en especial alguns com els del punt 4 que són les concessions. Diu
que aquest pensament de la CUP està en la mateixa línia del que ja ha anat dient i, tal
i com ja van dir fa 4 anys (ja que la proposta que fan és pràcticament igual que la de fa
4 anys només que es va emetre en un altre moment), el que volen és una major
transparència i un major control democràtic.
Entenen que en aquest Consistori hi ha diversos grups municipals que es mostren
reticents amb les concessions a empreses privades i que el seu model és
completament diferent i aposten per les municipalitzacions. Entenen que és un exercici
saludable i per això voldrien que aquest tema passés pel Ple municipal,
independentment de que en aquest Ple hi hagi una majoria que estigui en contra o no
de les municipalitzacions i de que igualment aquestes concessions tiressin endavant.
Veuen que seria saludable, no només perquè hi hauria un debat, sinó perquè això
sortiria d’aquestes quatre parets, tant pel que fa al públic assistent, com pel que fa a la
premsa que se’n podria donar ressò. Així, les manresanes i manresanes podrien estar
a l’ordre del dia sobre les concessions que hi ha a la ciutat, que d’altra banda, si
s’aproven per Junta de Govern és més difícil que surti.
Un altre dels temes que destaquen del punt 4 és el de les concessions que van més
enllà dels 4 anys. No entenen que una concessió de més de 4 anys hipotequi el futur
de la ciutat. Diu que és un problema encara major perquè dificulta la gestió per als
nous governs quan hi ha un canvi de color polític. Creu que les concessions a llarg
termini, independentment que hi hagi un canvi de govern, la gestió d’un determinat
servei estarà en mans d’uns interessos privats. Posa com a exemples els casos de la
Reforma i l’Ateneu les Bases, i comenta que no és cosa únicament de CiU.
Per últim, diu que el fet que aquests assumptes passessin pel Ple municipal serviria
perquè les diferents opcions polítiques presents al Consistori poguessin rendir
comptes i que quedés constància de qui dóna suport a què.
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Per tot això, des de la CUP votaran en contra. Diu que s’han centrat únicament en el
punt 4, tot i que segurament podria haver unes argumentacions més profundes i
consistents, però diu que encara no està molt acostumada a treballar amb tota aquesta
burocràcia i que li ha costat una mica. Espera que de cara a propers plens pugui
aprofundir més. Independentment d’això, insisteix en que el vot que emetran serà
contrari, no només per les forces presents al Ple sinó també per rendir comptes amb
els seus votants, simpatitzants i militants.

El senyor Pere Culell, regidor del Grup Municipal d’ERC, recorda que la delegació
del Ple cap a la Junta de Govern és totalment legal i es fa arreu. De fet, fa 4 anys es
va aprovar per 23 vots afirmatius perquè era un símil del que s’havia aprovat en el
mandat anterior i, per tant, tant el PSC com CiU i ERC i altres grups que en aquest
moment no estan representats hi van votar a favor. Només es va abstenir la CUP i no
hi va haver intervenció de cap regidor.
A part de ser legal i estar àmpliament refrendat en els últims anys, s’ha mostrat
eficient, ponderat, però a més a més, per un canvi de llei, en aquests moments totes
les delegacions del Ple a la Junta de Govern són públiques.
Així doncs, diu que com fa 4 anys i com fa 8, donaran suport a aquesta proposta.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, comenta que
cada grup té la potestat d’entendre les coses a la seva manera i no de la forma que ho
planteja l’equip de govern.
Declara que si alguna cosa busca el plantejament organització que proposen és
buscar un cert grau d’eficàcia i eficiència. A més, diu que és un sistema que està
provat i que dóna agilitat, ja que les coses si van de mes en mes a vegades es poder
eternitzar i no acaben donant la resposta que en alguns casos la ciutadania requereix.
Això no vol dir que algunes de les coses que s’han comentat en aquest debat es
puguin fer de forma diferent de la que planteja el govern, però sí que de forma general
el plantejament del govern és precisament per millorar la gestió i la immediatesa en
moltes de les accions que s’han de portar a terme. No és el mateix fer reunions
mensualment que fer-les setmanalment.
Comenta que s’ha entrat en algunes matisacions amb les quals no vol entrar però
tampoc no vol deixar-les de comentar, especialment una en concret. Diu que aquest
equip de govern presenta una organització amb voluntat de continuïtat en el temps, tot
i que el què passarà està per veure. La fórmula organitzativa que es planteja pel que fa
referència a aquestes delegacions és amb voluntat de continuïtat, igual que amb la
forma amb la que s’han distribuït les regidories. El què passarà no se sap, tot i que
intenten que el què plantegen tingui un bon ritme de treball que funcioni i doni resultat
a les necessitats de la ciutadania de Manresa.
No entrarà en el detall en si un regidor ara té més feina o menys perquè creu que tot
això és opinable i no val la pena entrar en detalls.
Per tranquil·litat del senyor Jordi Garcés, que ha fet el comentari, li diu que sí, que
quan les concessions són a molt llarg termini la forma com s’adjudiquin o es gestionin
són un risc. També li diu que en l’últim mandat no n’hi ha hagut cap concessió superior
als 4 anys i que en el mandat que s’engegarà ara tampoc hi ha previsió que n’hi hagi
cap de més de 4 anys. A més, diu que essent molt franc, de les que hi ha –algunes de
10 anys amb pròrrogues de 10, d’altres de 20 o de 30- totes vénen d’èpoques
Acta de la sessió plenària núm. 9 de 30 de juny de 2015

30

anteriors. La situació de l’Ajuntament en el mandat anterior i també en el mandat
actual i per les necessitats que té la ciutat no requerirà concessions de més de 4 anys.
Si bé és cert que algunes concessions que són a 2 anys o a 2 anys amb pròrroga de 2,
durant el mandat 2015-2019 s’hauran de reestudiar, reprogramar i tornar a posar en el
mercat. Però igual que eren de 2 o de 2+2, continuaran sent de 2 o de 2+2. Si en
algun cas hi hagués alguna que fos per un període que superés els 4 anys (amb això
no vol dir que es faci d’aquí a un parell d’anys i abarqui el començament de l’altre
mandat ja que no totes les concessions comencen quan comença el mandat), l’equip
de govern no tindrà cap inconvenient per part del regidor que li correspongui de parlarho en les Comissions informatives corresponents per entrar en el detall i l’anàlisi que
requereixi alguna concessió que pugui ser més llarga en el temps.
Per acabar, continua defensant la proposta de l’equip de govern perquè entén que és
la més eficient, la més eficaç i la més operativa i la que de segur donarà millor resultat
de cara a la immediatesa de trobar solucions als problemes actuals.

El senyor Dídac Escolà, regidor del Grup Municipal de DM, manifesta que s’està
defensant que el fet que durant els darrers dos mandats s’ha anat funcionant amb
aquest sistema de delegacions, com si fos un dret adquirit i, per tant, que ja és vàlid.
Recorda que dos mandats enrere ens situa al 2007, just a l’inici de la crisi i de tota la
situació que ens ha portat fins aquí. Per tant, no creuen que sigui aplicable la situació
de llavors amb la d’ara.
Tal i com ha dit el regidor Jordi Garcés sobre les contractacions i concessions, no
troben correcte que no passin per Ple.
I com ha comentat el regidor Felip González, diu que sobretot fan molta força en el fet
que s’ha insistit molt en qüestions tècniques però molt poc en qüestions socials, quan
ara mateix ells pensen que la prioritat hauria de ser la població.
Per aquest motiu diu que el seu partit votarà en contra d’aquest sistema de delegació
de competències.

El senyor Jordi Garcés, regidor del Grup Municipal de la CUP, s’adreça al regidor
Pere Culell per dir-li que en la seva exposició han dit que saben que és legal i que està
normalitzat, però a la vegada entenen que per una millor transparència i per un major
control democràtic era oportú passar-ho pel Ple municipal.
Sobre que les actes de les Juntes de Govern són públiques, comenta que només
faltaria. Però entén que el control democràtic passa pel Ple municipal i no per aquestes
Juntes on no hi són representades totes les forces municipals.
D’altra banda, diu que li ha tranquil·litzat que el senyor Josep M. Sala hagi explicat que
les concessions no passin d’uns quadrants. Sobretot les que els preocupava més eren
l’Ateneu les Bases i la Reforma.

El senyor Antonio Espinosa, del Grup Municipal de C’s, insisteix que aquestes
competències que són del Ple i que es deleguen és perquè es pot fer, ja que si no
serien indelegables. El seu grup pensa que, justament en aquest moment polític,
convé que el màxim –per no dir totes- de competències que té assignades el Ple siguin
exercitades pel Ple. Sí que volen que l’Ajuntament sigui eficient i eficaç, però
precisament aquests són temes molt importants. De fet, diu que hi ha coses que són
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de tràmits i que necessiten eficàcia, les quals ja les té atribuïdes l’alcalde.
Precisament, si la llei fa aquesta diferència és perquè hi ha coses molt importants que
convé que es tractin i siguin competència del Ple. En aquest sentit, entenen que de
cap manera l’eficiència, la gestió, etc. pot sacrificar la deliberació, la participació i fins i
tot la coresponsabilitat que es deriva de que les coses importants es tractin al Ple. Per
això volen al Ple les coses transcendents.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposta d’alcaldia núm. 8
a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (9 GMCiU i 7 GMERC), 6 vots
negatius (3 GMCUP, 2 GMC’s i 1 GMDM), i 3 abstencions (3 GMPSC) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

9.

Proposta sobre aprovació, si escau, del règim de retribucions i dedicació
dels membres de la Corporació, i règim d’indemnitzacions i dietes de la
resta de membres corporatius, així com indemnitzacions econòmiques als
grups polítics municipals.

El secretari presenta la proposta de l’alcalde, de 23 de juny de 2015, que es transcriu a
continuació:
“Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals convocades
mitjançant Reial Decret 223/2015, de 30 de març, i establert el nou Cartipàs Municipal,
resulta indispensable procedir a l’establiment del règim de dedicació dels membres
polítics d’aquesta Corporació.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local; article 162.1.b) 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; i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici
del seu càrrec, a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el
Ple de la Corporació i percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions
dels òrgans col·legiats dels quals formen part, inclosos els organismes autònoms.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 50.8 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, així com els articles 23 i següents del Reglament d’Organització,
funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Decret 2568/86, de 28
de novembre, els Grups Municipals tenen dret a disposar dels mitjans necessaris per a
poder portar a terme llurs tasques, el que, donades les possibilitats funcionals d’aquest
Ajuntament, aconsella la necessitat d’assignar una quantia econòmica de caràcter
mensual en concepte d’indemnització per les despeses realitzades en el
desenvolupament de les seves funcions.
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació Municipal,
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Establir que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució
d’aquest Ajuntament, els membres de la Corporació que a continuació es relacionen,
exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva:
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-

Valentí Junyent Torras
Joan Calmet Piqué
Josep Maria Sala Rovira
Jordi Serracanta Espinalt
Miquel Davins Pey
Àuria Caus Rovira

Segon.- Establir, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, a favor dels membres de la
Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, les
retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze
pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants
corresponents a les mensualitats de juny i desembre:
NOM
Valentí Junyent Torras
Joan Calmet Piqué
Josep Maria Sala Rovira
Jordi Serracanta Espinalt
Miquel Davins Pey
Àuria Caus Rovira

CÀRREC
Alcalde
Tinent d’Alcalde
Tinent d’Alcalde
Tinent d’Alcalde
Regidor
Regidora

IMPORT
MENSUAL
4.785,53 euros
3.899,32 euros
3.899,32 euros
3.899,32 euros
3.456,22 euros
3.456,22 euros

Tercer.- Establir que amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució
d’aquest Ajuntament, el règim de dedicació parcial dels membres de la Corporació,
serà el que a continuació es relaciona, amb les retribucions que també s’esmenten,
les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de
l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre:
Nom
Maria Mercè Rosich Vilaró
Olga Sanchez Ruiz

Import brut mensual
3.509,39 euros
3.509,39 euros

Dedicació
90 %
90 %

Quart.- Establir que el règim de dedicació mínima necessària per a la percepció de
les retribucions que comporten aparellada la dedicació parcial, serà el del 25 %. El
percentatge de dedicació ho és en relació amb la jornada ordinària del personal
funcionari.
Cinquè.- Els règims de dedicació exclusiva i parcial comporta per a cadascuna de les
persones compreses en la seva aplicació, l’alta al règim corresponent de la Seguretat
Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials. Així mateix
comportarà la incompatibilitat de percepció de les retribucions amb qualsevol altra
inclosa dins el règim d’incompatibilitat marcat per la legislació vigent.
Sisè.- Establir, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d’aquest
Ajuntament, el règim d’assistències a favor dels membres de la Corporació Municipal
no inclosos en els apartats anteriors, per assistència a les sessions dels òrgans
col·legiats municipals que es relacionen, i en les quantitats que s’esmenten:
Per assistència a la Junta de Portaveus
Per assistència a una sessió del Ple de caràcter ordinari
Per assistència a una sessió del Ple de caràcter extraordinari

250,- €
800,- €
200,- €

Acta de la sessió plenària núm. 9 de 30 de juny de 2015

33

Per assistència a una comissió informativa ordinària
Per assistència a una comissió informativa extraordinària.

250,- €
100,- €

La percepció d’aquestes quantitats requerirà prèvia acreditació de l’assistència a un
mínim del 50 % del temps de la durada total de cadascuna de les sessions de que es
tracti. Aquesta acreditació es farà mitjançant informe del secretari de l’òrgan
corresponent enviat a Recursos Humans l’endemà de la celebració de la sessió de que
es tracti. Pel que fa a la Junta de Portaveus, l’assistència s’acreditarà mitjançant
informe del Responsable de presidència.

Setè.- Determinar que l’import màxim anual que podrà percebre cada membre de la
Corporació Municipal no inclòs en els acords segon i tercer del present dictamen, serà
el següent:
Import màxim anual

16.000,- euros

Vuitè.- La retribució i percepció d’assistències que es reconeixen en els acords
anteriors, serà independent del dret que es reconeix igualment als membres
corporatius, en virtut del que disposa l’article 77 del Reglament Orgànic Municipal, a la
percepció de dietes per desplaçament i allotjament per raó del càrrec, així com
indemnitzacions per les despeses ocasionades en l’exercici del càrrec quan siguin
efectives i amb justificació documental prèvia.

Novè.- Les retribucions que es fixen en els acords anteriors, s’adequaran, a partir de
l’1 de gener de 2016 de forma automàtica i sense necessitat d’acord exprés, en el
mateix percentatge que s’apliqui al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de
Manresa.

Desè.- Establir amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d’aquest
Ajuntament, a favor dels diferents grups polítics municipals, una indemnització
mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, en les quanties
següents:

GRUP
Grup Municipal de Convergència i Unió
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadania
Grup Municipal de Democràcia Municipal

INDEMNITZACIÓ
2.150,- euros
1.850,- euros
1.250,- euros
1.250,- euros
1.100,- euros
950,- euros

Onzè.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals, i
als regidors afectats, fent-los-hi constar que han estat designats per a desenvolupar el
seu càrrec en el règim determinat, i que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat,
de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva
notificació.
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Dotzè.- Publicar aquests acords íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i fixarlo al tauler d’anuncis de la corporació.”

El senyor Antoni Llobet, primer tinent d’alcalde, explica que la proposta estableix
les retribucions tant dels regidors i regidores de l’equip de govern, com dels grups
municipals de l’oposició, així com les indemnitzacions que cobraran els diversos grups
municipals pel seu funcionament.
Sobre les retribucions específicament de l’equip de govern, evoca a l’inici del mandat
anterior 2011-2015 en el qual es va fer la proposta –la qual va ser aprovada- d’unes
retribucions que suposaven una disminució considerable respecte les èpoques
anteriors d’acord amb la situació de crisi que es presentava i que, per tant, vivia la
societat i el conjunt de la ciutadania. Sumades, les retribucions suposaven el 8,8
malgrat que l’equip de govern estava format per 11 regidors, atès que hi havia diverses
dedicacions que no eren del 100%.
El plantejament que es fa a l’inici d’aquest segon mandat és la voluntat de mantenir
aquesta mateixa assignació de 8,8. Diu que gairebé és equivalent al número de
regidors que conformen l’equip de govern actual (9 regidors). Sobre això, obre un incís
perquè ha sentit crítiques i certs comentaris de certa preocupació pel fet que l’equip de
govern estigui format per 9 persones. Diu que si bé és cert que és l’equip de govern
format per menys persones des de que hi ha ajuntaments democràtics, però també és
veritat que és el mandat en què l’alcalde és investit pel major nombre de vots a favor.
Creu que és important que es tingui tot en compte com s’ha configurat tot plegat
perquè tot conforme el conjunt i la solidesa. Suposa que el nombre de regidors i
regidores no té res a veure amb el color polític que ostenta el govern perquè diu que
es pot parlar d’altres ciutats on el percentatge de regidors i regidores que conformen
l’equip de govern amb relació al conjunt del Ple municipal és molt inferior al del
Manresa. En aquest sentit, comenta el cas de Barcelona.
Insisteix en què el plantejament és mantenir una dedicació de 8,8 en sous per a 9
regidors. Això s’aconsegueix mitjançant la dedicació completa de l’alcalde, de 3 tinents
d’alcalde, de 2 regidors i la dedicació del 90% de 2 tinents d’alcalde. Destaca que
aquestes dedicacions equivalen exactament a les mateixes quantitats que es van
aprovar fa 4 anys, perquè creuen que és de justícia d’acord amb la situació general.
Detalla l’import mensual brut de les retribucions que percebran els càrrecs següents:
Alcalde amb dedicació exclusiva: 4.785,53 €
Tinent d’alcalde amb dedicació exclusiva: 3.899,32 €
Regidor/ora amb dedicació exclusiva: 3.456,22 €
Tinent d’alcalde amb dedicació del 90%: 3.509,39 €
Diu que si se sumen els percentatges de dedicació, en comptes d’un 8,8 surt un 7,8.
La voluntat era fer un 8,8 i diu que això passa perquè ell mateix no hi surt a la llista de
les retribucions perquè ja percep un sou des de l’administració de la Generalitat i, per
això, no en percep de l’Ajuntament.
Pel que fa referència als membres dels grups municipals que no formen part de l’equip
de govern, explica que hi ha una variació substancial en la manera de computar les
retribucions. Comenta que amb els grups que ja hi eren en el mandat anterior s’han
tingut més ocasions de poder-ho parlar perquè s’havia d’adequar al que la normativa
va establir a cada moment. Ara no s’està parlant d’una assignació fixa en funció del
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càrrec que ocupa cadascú en el seu grup municipal, sinó d’unes assignacions en
funció de les assistències als diversos òrgans que els Plens municipals, les
Comissions Informatives i les Juntes de Portaveus.
Diu que és important tenir en compte que aquestes assignacions que es perceben no
per entendre que el fet d’assistir a aquella reunió en concret val uns diners en concret,
sinó que s’entén que si un regidor assisteix a un acte com un Ple municipal, per
exemple, vol dir que hi ha una preparació prèvia, hi ha l’assistència en si, i hi ha tota la
tasca a posteriori de la celebració de la Comissió. De fet, el Ple municipal és el que
s’estipula amb una quantitat superior -800 €) perquè no només és la prèvia al Ple i la
feina posterior, sinó perquè s’entén que en el Ple és on hi participa el conjunt de tots
els regidors i regidores i és el lloc on mensualment han d’assistir obligatòriament
cadascun dels regidors i regidores, però les seves obligacions durant el mes, a més a
més, volen dir assistir també a qualsevol acte o reunió, etc. a la qual se li convoqui o
vulgui assistir per seguir el ritme de la ciutat i dels temes que el grup municipal li
encomani.
Si els Plens són de caràcter extraordinari l’assignació passa a ser de 200 €, per
assistència a una Comissió Informativa ordinària és de 250 €, una Comissió
Informativa extraordinària és de 100 € i una Junta de Portaveus 250 €.
Assenyala que està parlant de retribucions per assistència a les sessions, de manera
que no es percebrien si a una sessió en concret no s’hi assisteix. Diu que és important
aclarir-ho perquè el concepte estipula que es faci d’aquesta manera i és important
deixar-ho clar des de l’inici.
També és veritat que l’organització de cada grup municipal, per una banda, i la
composició en nombre de regidors de cada grup municipal, per altra banda, podria fer
que hi hagués algun regidor que la suma de les seves retribucions fos altíssimament
quantiosa i, per tant, en la proposta que es fa hi ha un topall màxim (16.000 € anuals
per un regidor o regidora). Això pot passar quan un regidor o regidora estigui designat
en diversos òrgans, de manera que la suma de les seves retribucions superaria aquest
topall).
En tercer lloc, el senyor Antoni Llobet explica que la proposta també incorpora les
assignacions per al funcionament dels grups municipals, que concretament són:
Grup Municipal de CiU:
Grup Municipal d’ERC:
Grup Municipal de la CUP:
Grup Municipal del PSC:
Grup Municipal de C’s:
Grup Municipal de DM:

2.150 €
1.850 €
1.250 €
1.250 €
1.100 €
950 €

Explica que aquestes quantitats surten de posar un fix per a cada un dels grups
municipals més unes quantitats pel nombre de regidors.

El senyor Dídac Escolà, regidor del Grup Municipal de DM, manifesta que continua
amb el discurs que ha fet en el punt anterior i diu que sembla que no siguem
conscients de la situació de la població. Pensen que són uns sous desorbitats, que a
més a més es veuen augmentats amb el topall dels fins a 16.000 €. En el cas de
l’alcalde i, per no entrar en desglossaments, podria arribar fins als 83.000 €.
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L’alcalde interromp al senyor Dídac Escolà i li aclareix que el topall dels 16.000 € és
per als membres de l’oposició, no per als del govern, no se’ls suma res.
El senyor Dídac Escolà diu que, de totes maneres, segueixen defensant que el sou
màxim hauria de ser 3 vegades el salari mínim interprofessional i d’aquesta manera
convertir la lluita en dignificar d’una vegada el salari mínim. Sempre hi ha tendència a
veure que s’ha de rebaixar el sou del polític, i diu que no, que el que s’ha de fer és
pujar el sou mitjà perquè aleshores els sous que es cobren des dels ens municipals no
es vegin tan abismals respecte els sous del carrer.

El senyor Antonio Espinosa, regidor del Grup Municipal de C’s, diu que tenint en
compte la població de Manresa i les responsabilitats de l’alcalde, les dels tinents
d’alcalde i les tasques que haurà de fer l’oposició, troben correctes aquests sous.

El senyor Felip González, regidor del Grup Municipal del PSC, insisteix que el seu
grup també s’abstindrà en aquesta proposta, a l’igual que han fet en el punt anterior,
basant-se sobretot en l’evidència que el legítim govern d’una ciutat s’ha de poder
organitzar com millor cregui. També per reconèixer que la feina que fan els regidors i
regidores, millor o pitjor remunerada –ja que això sempre és opinable-, és una feina.
També és una responsabilitat i, per a molts, una vocació, però evidentment és una
feina i com a tal ha de rebre una compensació a la dedicació. És just perquè si no fos
així es podria caure en el parany de que en alguns casos només es dediquessin a la
cosa pública aquells que s’ho puguin permetre, i pensa que això no facilitaria la
representativitat adient d’aquest Ple.
Reconeix també que es tracta d’una compensació econòmica, en el cas del govern i
de l’oposició, que en el cas de Manresa es pagarà ara igual que fa 4 anys. És un
exercici de contenció, tal i com ha dit el senyor Antoni Llobet, que cal posar en valor.
En tot cas, com van dir els socialistes en campanya electoral -ja que aquest tema
sempre és objecte de molt debat- pensen que és una feina que es paga bé per
compensar la tasca que s’ha de fer i la responsabilitat que s’assumeix en la direcció
d’una organització potent, que administra més de 70 milions d’euros de pressupost,
que és la segona empresa en nombre de treballadors de la ciutat i que és una
organització que a més a més gestiona o participa un munt d’altres organismes i
entitats, també amb el seu pressupost ordinari i la seva plantilla. En això, totes les
casuístiques són vàlides. Hi ha Ajuntaments més grans que Manresa que paguen
menys als seus regidors i alcaldes i hi ha Ajuntaments més petits que Manresa que
paguen més. Tot és legítims i, en tot cas, la idoneïtat o no de les assignacions
econòmiques a la política local la jutgen després, sempre, els ciutadans sobre la feina
feta, sobre la seva eficàcia, la seva eficiència i sobretot el rendiment obtingut respecte
el que es decideix abonar als seus responsables polítics.
Comenta que aquest govern en minoria més minoritària, que ha perdut 2 regidors
respecte l’anterior mandat, manté les 8,8 dedicacions que es van aprovar amb l’afegitó
de que de moment són 7,8 mentre el senyor Antoni Llobet cobri de la Direcció General
d’Educació de la Generalitat.
Diu que el senyor Josep M. Sala ha dit que aquest és un Cartipàs eventual, i que el
que passarà està per escriure. Comenta que el PSC suposa què pot passar i així ho
manifesten. Diu que si passa suposa que l’assignació de retribucions també serà
eventual, perquè d’aquí a uns mesos si s’amplia el govern caldrà fer filigranes per
mantenir la contenció que fa una estona el senyor Antoni Llobet posava en valor. Sigui
com sigui, diu que ja es valorarà quan toqui, si és que toca.
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Finalment, comenta que en adaptació de la llei es passen a comptabilitzar les
assistències dels regidors al Ple i a altres organismes. Suposa que sobre aquest tema
se’n parlarà bastat en els propers dies. Es pot posar en dubte si assistir a un Ple
municipal ha de ser retribuït amb 800 € o si assistir a una Junta de Portaveus ho ha de
ser amb 250 €, etc. En tot cas, insisteix en el fet que aquesta fórmula d’assignacions
és una fórmula de càlcul i que més enllà de l’assignació decidida per alguna o altra
reunió, cal recordar a qui prejutgi a partir d’avui sobre aquest tema que assistir a un
Ple pot arribar a ser molt més que la pròpia assistència al Ple i que, per tant, s’han de
tenir en compte les altres tasques que ens són pròpies i que van més enllà de les
quantificables i quantificades per assistència. Posa com a exemple organismes on tots
els grups de l’oposició hi hauran de ser, com el Consell d’Administració d’Aigües de
Manresa, al de FORUM, al de MEES, al Consorci Urbanístic de l’Agulla, al Consorci
del Parc Central, al Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus, de la Fundació
Privada Fira de Manresa, del Consell Escolar Municipal, dels Consells de Participació
Ciutadana, de la FUB, etc.

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, comença dient
que, encara que a fora faci calor, potser estaria bé que es complissin les
recomanacions de la Generalitat, és a dir, no cal passar fred aquí dins ni gastar
energia per passar-ne.
Pel que fa al dictamen, diu que fa 4 anys la CUP ja va demanar una reducció del 20%
del sou tant de l’equip de govern com dels regidors de l’oposició i comenta que es
mantenen en aquesta proposta. Fa 4 anys també parlaven que a la ciutat es patia una
explosió social, però diu que la que es pateix ara encara és més greu i els regidors
encara estan cobrant el mateix que cobraven fa 4 anys.
Des de la CUP pensen que un representant polític no ho pot ser si cobra més que la
mitjana de la ciutadania a la qual representa. Estan parlant que l’alcalde està cobrant
7,35 vegades el sou mínim interprofessional. Fa temps es parlava dels mileuristes però
és que ara ja no són els mileuristes ara ja s’està parlant que el sou mínim
interprofessional és de 648,60 €.
Amb tot, diu que no cal quedar-se amb l’alcalde que és qui cobra més. Si es busca la
regidora que cobra menys d’aquest equip de govern, cobra fins a 5,4 vegades més
que una persona que cobra el sou mínim interprofessional. Per tant, veuen que el que
està passant en aquest Ajuntament és una barbaritat.
Assenyala que altres grups polítics han parlat de responsabilitats i comenta que,
avançant-se al que li puguin respondre, diu que és cert que hi ha unes responsabilitats
a assumir i que el sou les ha de reconèixer. Es pregunta llavors, què cobren les
infermeres, els bombers, etc., és a dir, què cobren aquestes professions i les altres
professions que existeixen a la societat, que estan cobrant una misèria i que tenen
responsabilitats que potser són molt més importants que les que es duen a terme aquí
dins.
Tal i com ho deia el senyor Felip González, hi ha altres municipis on es cobra més i on
es cobra menys, depenent de la població, però diu que l’alcalde de Navàs cobra 1.400
€ i en aquest poble hi viuen 6.500 persones, mentre que Manresa és una ciutat de
75.000 habitants. En canvi, si ens fixem en Badalona, la seva alcaldessa guanya 1.800
€ i en aquest cas és una ciutat de més de 100.000 habitants. En aquest sentit diu que
caldria que ens ho féssim mirar.
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Fa referència al que ha dit el senyor Antoni Llobet sobre Barcelona. Diu que no volia
parlar de Barcelona, però diu que la seva alcaldessa cobrarà 2.200 € pel seu càrrec.
Des de la CUP volen remarcar que el que està passant amb els sous a Manresa és
bastant greu i per això votaran en contra.

El senyor Pere Culell, regidor del Grup Municipal d’ERC, diu que aquest debat es
produeix cada 4 anys i que sempre és complicat, encara més en època de crisi. Diu
que un bomber cobra 45.000 € anuals, però troba que aquest no és el debat, pensa
que el tema és que a cada ciutat es pot fer una cosa o una altra depenent de moltes
circumstàncies. S’ha dit repetides vegades que el cost global serà el similar al de 4
anys, però assenyala que també s’ha de conèixer que el sou actual és inferior al de fa
8 anys, igual que el de tots els treballadors de l’Ajuntament i com el de tots els
treballadors de Catalunya.
Fent referència al que deia el senyor Dídac Escolà, segurament el que s’ha de
procurar, si es construeix un nou país, és que el salari mínim sigui decent i ètic, no
com l’actual. Diu que és per això pel que estan treballant.
Diu que sempre que cada govern s’organitza a la seva manera i per això els grups que
estan a l’oposició acostumen a abstenir-se, tal i com van fer el PSC, el PP i ERC fa 4
anys. Si bé ara és cert que hi ha un acord de governabilitat i ERC, havent vist que els
sous dels regidors de Manresa i de l’alcalde són inferiors als de fa 8 anys, com els de
la majoria de treballadors de l’Ajuntament, per aquest motiu i en virtut de l’acord, i per
intentar no fer demagògia amb el tema del sou, diu que donaran suport a la proposa
de les retribucions.

El senyor Antoni Llobet, primer tinent d’alcalde, manifesta que el seu grup està
convençut de la proposta que presenten al Ple i els sembla que és equilibrada. Estan
parlant d’uns sous que no estan sobredimensionats davant del que és la pràctica
comuna. També diu que és important entendre que segons quins elements, si es van
portant a determinats extrems, s’arribaran a situacions que evidentment s’hauran de
resoldre, però tot i això, s’està parlant d’un sou d’un alcalde que és molt inferior però
en canvi tota l’estructura que tindrà aquell ajuntament on governi tindrà uns costos
molt superiors perquè els sous de la resta no guardaran relació amb aquell i pensa que
hi hauria d’haver una manera de treballar aquests temes d’una manera més global,
entenent què és allò que s’ha de cobrar en una administració pública perquè una
administració pública la composen els càrrecs electes, però també la maquinària. Diu
que s’ha parlat d’algunes professions com per exemples professors, doncs alguns
alcaldes tenen sous inferiors als d’un professor o professora. També diu que a l’inici
s’ha proposat de rebaixar directament un 20% els sous. En canvi, pensa que la
proposta hauria de ser més global i més tancada, que es plantegés els diversos sous
de tota la configuració d’una administració pública com en aquest cas és l’Ajuntament
de Manresa. Sigui com sigui, insisteix en que la proposta que fan els sembla força
equilibrada.
Respecte els comentaris del senyor Felip González en quant al nombre de regidors de
l’equip de govern diu que ningú no sap què passarà en el futur, però sí que se sap que
totes les propostes que porten al Ple d’avui són perquè aquest Ajuntament funcioni
d’una manera solvent, independentment de quant temps hagi de durar. Han de donar
resposta i servei a la ciutadania.
Afegeix que li estranya el fet que el PSC no voti a favor de la proposta de l’equip de
govern ja que estan d’acord amb la intervenció que han fet.
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposta d’alcaldia núm. 9
a votació, i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC i 2 GMC’s),
4 vots negatius (3 GMCUP i 1 GMDM), i 3 abstencions (3 GMPSC) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

10.

Proposta sobre determinació, si escau, del nombre, característiques i
retribucions del personal eventual.

El secretari presenta la proposta de l’alcalde, de 25 de juny de 2015, que es transcriu a
continuació:
“Constituïda aquesta Corporació Municipal en data 13 de juny de 2015 com a
conseqüència de les Eleccions locals del proppassat 24 de maig, correspon al Ple la
determinació dels llocs de treball reservats a personal eventual de confiança i
assessorament especial.
Atès el que preveuen els articles 104 i 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, 304 i 305 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 12 de
la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
De les disposicions abans esmentades es dedueix que els llocs de treball que es
configuren com de confiança i assessorament especial, han de ser determinats pel ple
de la corporació a l’inici del mandat corporatiu, determinant-ne les característiques dels
llocs, el règim de dedicació i les retribucions, a l’efecte que, posteriorment l’Alcalde
pugui fer-ne el nomenament a favor de les persones que consideri més adients.

Per tot això aquesta alcaldia, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS
1. El nombre i denominació dels llocs de treball que aquest Ajuntament crea per al
seu desenvolupament per personal eventual, de confiança i assessorament
especial serà el següent:
•

RESPONSABLE DE PRESIDÈNCIA

•

CAP DE GABINET D’ALCALDIA

•

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ

2. El lloc de treball de RESPONSABLE DE PRESIDÈNCIA tindrà atribuïdes les
funcions següents:


Assessorament especial a l´Alcaldia en l'exercici de les seves funcions de
direcció del Govern i de l'administració municipal, així com en aquells altres
assumptes o matèries que aquest disposi.
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Seguiment del desenvolupament del pacte de ciutat amb les altres forces
polítiques que conformen la Corporació Municipal.
Canalització de la informació des de l´administració i la resta de l´equip de
govern cap a l´alcaldia i viceversa
Seguiment del compliment dels acords polítics de ple
Donar suport a l’Alcaldia en la confecció dels ordres del dia de la Junta de
Govern Local, de les comissions informatives i del Ple així com assistir a la
Junta de Govern
Assessorar i proposar les relacions institucionals d’acord amb les directrius
emanades directament de l’alcaldia i resta d’òrgans de govern.
Acompanyament en la representació davant d´altres administracions i davant
entitats de la ciutat i de fora de la ciutat
Assessorar i proposar la confecció dels diferents plans i/o programes d’actuació
anuals o plurianuals.
Fer el seguiment dels diferents estudis estratègics en curs.
Assessorar i proposar directrius i àrees de prioritat per a la confecció del
pressupost municipal i del pla de gestió anual.
Informar l’alcaldia i l’equip de govern de les incidències sorgides en les
diferents actuacions, dels resultats obtinguts pels departaments i grups de
treball respecte dels objectius fixats i del nivell de qualitat aconseguit en la
prestació dels serveis.
Proposar millores dels sistemes de comunicació ascendents i descendents
necessaris per garantir una comunicació interna àgil i eficaç.
Elaborar conjuntament amb els responsables polítics el Pacte de Ciutat 20152019, fruit de l’acord d’investidura i governabilitat.

El lloc de treball requereix plena dedicació i disponibilitat de la persona que l’ocupi.
La retribució anual es fixa, per tots els conceptes en 64.400,00€, distribuïts en
dotze mensualitats i dues pagues extraordinàries a meritar en els mesos de juny i
desembre per l’import equivalent a una mensualitat cadascuna.

3. El lloc de treball de CAP DE GABINET D’ALCALDIA tindrà atribuïdes les
funcions següents:












Assistir i assessorar l'alcalde facilitant-li la informació que sigui necessària per a
l'exercici de les seves competències.
Demanar de tots els òrgans de l'Ajuntament tota la informació que sigui
necessària per al compliment de les funcions assignades al Gabinet d'Alcaldia.
Supervisar les actuacions en matèria de protocol i comunicació d’Alcaldia.
Assessorar als membres de la Corporació i òrgans directius en tots els
assumptes que li siguin plantejats per a la consideració i resolució per
l'Alcaldia-Presidència.
Efectuar el control de l'entrada i despatx de tota la documentació i
correspondència que es dirigeixi directament a l'alcalde, i en especial les
comunicacions dels regidors i grups polítics municipals, així com dels
expedients administratius originats en l'àmbit de l'Alcaldia.
Elaborar i fer el seguiment i control del pressupost anual que se li assigni.
Participar en l'elaboració de projectes de disposicions, acords i convenis
respecte de les matèries del seu àmbit de funcions.
Supervisar i assenyalar directrius generals respecte dels aspectes rellevants de
la comunicació corporativa i dels organismes públics i societats municipals.
Atenció a les entitats que ho sol·licitin per a temes relacionats amb el seu lloc
de treball.
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El lloc de treball requereix plena dedicació i disponibilitat de la persona que l’ocupi.
La retribució anual es fixa, per tots els conceptes en 58.800,00€, distribuïts en
dotze mensualitats i dues pagues extraordinàries a meritar en els mesos de juny i
desembre per l’import equivalent a una mensualitat cadascuna.

4. El lloc de treball de RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ tindrà atribuïdes les
funcions següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relació amb els mitjans de comunicació
Comunicació externa de l’Ajuntament
Producció dels mitjans de comunicació periòdics municipals
Organització de campanyes de comunicació
Coordinar la distribució d’avisos i convocatòries als veïns afectats per alguna
obra o projecte.
Coordinar la comunicació en situacions d’emergència
Gestionar l’arxiu d’imatges
Acompanyar l’alcalde en els actes i esdeveniments que ho requereixi
Coordinar-se amb Protocol en aquells actes rellevants en que es consideri
necessari

El lloc de treball requereix plena dedicació i disponibilitat de la persona que l’ocupi.
La retribució anual es fixa, per tots els conceptes en 44.000,00€ distribuïts en
dotze mensualitats i dues pagues extraordinàries a meritar en els mesos de juny i
desembre per l’import equivalent a una mensualitat cadascuna.

5. Adaptar les aplicacions pressupostàries per tal de fer front a la despesa
acordada en els punts anteriors.

6. Per l’Alcaldia s’efectuarà el corresponent nomenament a favor de la persones
que hagin de desenvolupar els llocs de treball abans esmentats, donant compte
dels corresponents nomenaments al Ple de la Corporació.
7. Procedir a la publicació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, del nomenament de personal eventual, del règim de
les seves retribucions i de la seva dedicació.
8. Als nomenaments per a desenvolupar els llocs de treball de personal eventual li
seran aplicables les prevencions contingudes als articles 104.2 de la llei
7/1985, de 2 d’abril, articles 304 a 306 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, article 12 de la llei 7/2007, de 12 d’abril, i 122 i 123 del decret legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre.”

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, comenta que en
aquest cas es proposen els llocs de treball de caràcter eventual, personal de confiança
o d’assessorament especial. Diu que l’equip de govern en proposa 3:
-

Un responsable de presidència
Un cap de Gabinet d’Alcaldia
Un responsable de comunicació
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Assenyala que tots els regidors disposen dels dictàmens i pensa que seria feixuc anar
dient les atribucions de cadascun d’aquests 3 llocs de treball. En canvi, diu que sí que
farà un comentari genèric i explicarà quina és la retribució d’aquests càrrecs i per què
són concretament 3.
En primer lloc, es planteja el responsable de Presidència com un assessor directe de
l’alcalde president de la Corporació, amb tot un reguitzell de detall de funcions que són
les d’ajudar a fer funcionar de manera més fluïda l’Ajuntament, tant des del punt de
vista de coordinació política com des del punt de vista de la coordinació de les
diferents regidories, i també d’aquells programes estratègics que hi puguin haver en el
decurs del desenvolupament del mandat 2015-2019.
Explica que aquest lloc de treball és de plena dedicació i amb disponibilitat per part de
la persona que l’ocupi. La retribució anual, incloent-hi tots els conceptes, és de 64.400
€ anuals bruts.
En segon lloc, hi ha el cap de gabinet d’alcaldia. Comenta que els regidors que
provenen del mandat anterior saben que anteriorment només hi havia 2 càrrecs de
confiança: el gerent i el cap de gabinet i de comunicació. Explica que la pràctica ha fet
veure que donades les càrregues de treball es feia molt difícil que les tasques de cap
de gabinet i les tasques de cap de comunicació es poguessin solapar en la mateixa
persona, ja que tant un com l’altre requereixen d’una dedicació important i la realitat és
que es va acabar tenint un molt bon responsable de comunicació, però una mica
coixos en l’àmbit de cap de gabinet i per això es proposen tres càrrecs, dividint el de
cap de gabinet i responsable de comunicació en dues persones diferents i
responsabilitats diferents.
Pel que fa al cap de gabinet les tasques són les pròpies d’assistència directa a
l’Alcaldia, no des d’una forma genèrica i global, sinó molt específicament de cara a
l’Alcaldia, tant interna com externament, i del personal propi del gabinet i tot el que faci
referència al seguiment i execució del pressupost d’alcaldia, així com l’assessorament
a membres de la corporació i òrgans de govern en tots aquells assumptes que vinguin
plantejats com a resolucions d’alcaldia presidència.
Aquest lloc té plena dedicació i disponibilitat per part de la persona que l’ocupi i el sou
brut anual és de 58.800 €.
En tercer lloc hi ha el Responsable de Comunicació. En aquest cas també
s’especifiquen les funcions que aquest lloc de treball té atribuïdes, com la gestió
d’arxius d’imatges, campanyes de comunicació o comunicació externa de l’Ajuntament,
etc, tal com es detalla en la proposta.
Aquest lloc també té plena dedicació i disponibilitat per part de la persona que l’ocupi i
la retribució anual bruta és de 44.000€.
A partir de l’aprovació d’aquesta proposta l’Alcaldia efectuarà els corresponents
nomenaments a favor de les persones que consideri adient per a desenvolupar
aquests llocs de treballs.
Demana el vot favorable a la proposta.

El senyor Antonio Espinosa, regidor del Grup Municipal de C’s, diu que pel que fa
a les responsabilitats que es deleguen i es creen en el Responsable de Comunicació,
no veuen clarament aquesta necessitat i que de la mateixa manera que abans
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apuntava que hi havia uns sous que li semblaven bastant adequats en funció de les
responsabilitats, creu que no és moment d’afegir una despesa ja que, veient les
responsabilitats, considera que poden ser perfectament assumides per una sola
persona, com en l’estructura anterior de cap de Comunicació i Gabinet d’Alcaldia.
Creu que s’està creant un lloc de treball que es podrien estalviar, així com els 44.000 €
de retribució.
El GMC’s no donarà suport a l’ampliació d’aquest personal eventual de confiança en la
nova estructura de l’Ajuntament.

El senyor Felip González, regidor del Grup Municipal del PSC, diu que aquesta
proposta aprova tres llocs de treball eventual de lliure designació, la qual cosa suposa
l’addició d’un nou càrrec de confiança respecte a l’anterior mandat.
El GMPSC no està en contra dels càrrecs de confiança, ja que ell mateix ho ha estat i
coneix el pa que s’hi dóna, amb les seves coses bones i dolentes. Comenta que entre
les dolentes hi ha l’opinió pública molt estesa que ser càrrec de confiança és un
autèntic xollo i quan es parlava de les assignacions econòmiques dels polítics es
tornen a trobar tota una mena de casuístiques. Hi ha càrrecs de confiança que potser
ho són i n’hi ha que estan molt lluny de ser-ho.
El GMPSC pensa que és el nombre de càrrecs i el total del sou que se’ls abona el que
realment importa.
S’adreça a la senyora Gemma Tomàs per dir-li que a Badalona l’alcaldessa es posarà
el sou que vulgui, però hi ha 27 càrrecs de confiança, i fa quatre anys n’hi havia 54.
Tot i que hi ha hagut reduccions continuades a Badalona en aquests moments la
discussió és si es queden amb 27 o menys. L’alcaldessa es podrà rebaixar el seu sou,
però creu que seria millor cobrar el sou que li toca per una ciutat de 225.000 habitants
com té Badalona i, en tot cas, destinar una part del seu sou –si ho vol i també serà
molt lloable- a qualsevol de les activitats que consideri adients.
Als polítics també se’ls ha de pagar per la responsabilitat que assumeixen en cada
moment i no sempre l’aposta per una rebaixa del sou –que és molt popular- és la més
adequada.
Explica que ara farà quatre anys que Convergència i Unió va posar en valor el fet de
nomenar dos càrrecs de confiança, un Gerent i un cap de Gabinet i de Comunicació,
com deia el seu programa electoral.
Ara es crea un càrrec de confiança més, de moment. El desdoblament de dues
persones: del Cap de Gabinet i de Responsable de Comunicació, i el Gerent que ara
es dirà Responsable de Presidència.
Diu que en el programa electoral no se’n parlava d’aquests càrrecs de confiança, ni del
seu increment. També es mantenen els sous d’aquest personal i que seran ocupats
per les mateixes persones que han desenvolupat aquesta tasca fins ara. Aquestes
tasques també estan ben pagades, com ho estarà el Responsable de Comunicació
quan es nomeni, la identitat del qual es desconeix.
El GMPSC no serà el que faci un judici previ sinó que el faran tots els grups i la resta
de la ciutadania quan es posi en valor o no la feina del govern. Aquestes tres persones
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són extensions professionals del govern i serà en el judici a aquest govern que
s’avaluarà també la seva feina i el seu cost i si és un cost realment assumible o no.
Afegeix que el Cap de Gabinet manté el seu sou, malgrat que tindrà només una part
de la responsabilitat que tenia, tot i que coneixent la persona assignada al càrrec de
Cap de Gabinet estan segurs que la seva preparació i dedicació continuarà justificant
com fins ara fins l’últim cèntim d’euro que se li pagarà. Podria dir el mateix de l’ex
Gerent, ara Responsable de Presidència, i ja es veurà què es pot dir quan se sàpiga la
identitat del Cap de Comunicació.
Per acabar, i com s’ha pogut saber pels mitjans de comunicació, diu que n’hi pot haver
algun altre en el futur i en això l’equip de govern no escapa de l’eventualitat de
l’organització que avui s’aprova. Caldrà veure si el que s’esdevé en el futur manté
coherència amb el discurs fet ara fa quatre anys i el que avui s’ha explicitat en aquest
ple.

El senyor Jordi Masdeu, regidor del Grup Municipal de la CUP, diu que el seu grup
ja no va estar d’acord amb la designació de càrrecs de confiança de personal eventual
de l’anterior mandat i ara encara menys per dos motius.
Primer perquè hi ha més càrrecs, de dos es passa a tres i, en segon lloc, perquè la
situació de crisi i d’urgència social és major i amb més raó hi estaran en contra.
El GMCUP entén que a l’equip de govern se li farà difícil governar amb uns regidors
delegats, que entén que són pocs, però que són els que els ciutadans i ciutadanes de
Manresa han decidit i tenint en compte això, creu que no és just que ara es creïn una
mena de regidors encoberts amb aquests càrrecs de confiança i havent de destinar
més diners a pagar una feina que entén que s’hauria de fer des de l’equip de govern.
La manera de solucionar la manca de regidors no hauria de ser amb la creació de
càrrecs de confiança sinó fent un govern més fort.
Si no es pot o no es vol fer aquest govern més fort el GMCUP entén que s’ha de
passar amb el que es tingui, sinó es corre el risc que explicava el senyor Llobet de
reduir o mantenir els salaris dels regidors, però després crear un aparell al voltant que
acabi costant mols més diners.
El GMCUP votarà en contra de la proposta, no entrarà en el seu detall, però com ja
van dir fa quatre anys, la Gerència, tot i que ara es canvia el nom, no és necessària ja
que és una feina que s’hauria de fer des de diverses regidories.
Pel que fa al càrrec de Cap de Gabinet entenen que se solapa tant amb el càrrec de
Gerència com en el de Responsable de Comunicació.
Pel que fa a aquest darrer tampoc consideren que sigui necessari, sobretot perquè es
corre el risc que acabi essent un Responsable de Comunicació de l’equip de govern i
fins i tot de Convergència, més que no pas de l’Ajuntament.
Finalment, seguint el que ha explicat la senyora Gemma Tomàs amb anterioritat, creu
que és poc afortunat aquest augment de despesa en càrrecs de confiança, ja que són
167.000 €, però aquí s’hi haurà de sumar la Seguretat Social i seran mols més diners
que costaran a la ciutat de Manresa i això és totalment injustificable.
Posa com a exemple que el nou càrrec que es crea de Responsable de Comunicació,
que cobrarà 44.000€ anuals, equival a la mateixa quantitat que el pressupost del 2015
preveia per a despeses en emergències socials. Se’n podria haver triat un altre, però
creu que és prou definitori i suposa una mostra més d’un posicionament que no és
prou correcte.

Acta de la sessió plenària núm. 9 de 30 de juny de 2015

45

Pel que fa a l’exemple de Badalona, de què s’ha parlat, afegeix que és possible
rebaixar els sous i rebaixar molt els càrrecs de confiança.

El senyor Pere Culell, regidor del Grup Municipal d’ERC, diu que el nombre de
càrrecs de confiança és un dels temes complicats de cada mandat, i considerar si 54 o
27 a Badalona són pocs, o a Vic 18 són pocs o molts, el cert és que a Manresa es va
passar de 5 a 2 i ara n’hi haurà 3, però cal valorar si aquestes persones de lliure
designació que a tots els grans municipis hi ha deu ser perquè potser el rendiment que
donen, comparativament amb el personal que des del punt de vista funcionarial hi ha
en aquell moment en aquell ajuntament, són més eficients o no.
El GMERC és conscient que aquests quatre anys han estat complicats només amb
dues persones i segurament les despeses no augmenten directament amb 44.000€
perquè segur que hi ha hagut externalitzacions en certs aspectes de comunicació que
s’haurien de comparar i potser encara s’estalviarien diners i a vegades com més
quantificat i més transparent i clar s’és, és més fàcil d’explicar.

L’alcalde intervé per aclarir que el nom de Responsable de Presidència respon al fet
que ara no és possible mantenir la nomenclatura de Gerent, tot i que tingui les
mateixes funcions.

El senyor Dídac Escolà, regidor del Grup Municipal de DM, intervé per dir que és el
segon cop que escolta com a justificació, el que es fa com a majoritàriament.
Desconeix els percentatges d’ajuntaments de Catalunya governats per Convergència i
Esquerra Republicana, però creu que són bastant majoritaris, i utilitzar-se els uns als
altres per donar validesa a les decisions li sembla una mica aprofitat.
No li serveix ni amb el tema dels sous ni amb el tema de meritatges dels càrrecs de
confiança.
Diu que es poden crear places per oposició a les quals hi pugui accedir la ciutadania,
però el gran problema que tenen els càrrecs de confiança és que són opacs, és una
designació directa i aquí és on estan en contra, no en el lloc de treball en sí, ni en la
retribució, sinó pel tema de l’elecció, que siguin de confiança, ja que podrien ser uns
càrrecs creats i no hi hauria aquesta conflictivitat i segurament l’efectivitat seria la
mateixa.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposta d’alcaldia núm. 10
a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (9 GMCiU i 7 GMERC), 6 vots
negatius (3 GMCUP, 2 GMC’s i 1 GMDM), i 3 abstencions (3 GMPSC) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

11.

Proposta sobre designació, si escau, de representants de la Corporació a la
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament.

El secretari presenta la proposta de l’alcalde, de 25 de juny de 2015, que es transcriu a
continuació:
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“Antecedents de fet
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret
233/2015, de 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituïda la nova
Corporació municipal en data 13 de juny de 2015, és necessari adoptar les
mesures organitzatives necessàries per al funcionament normal de
l’administració.
2. El 9 de maig de 1986 es va constituir la Mancomunitat de Municipis del Bages
per al Sanejament, essent Manresa un dels municipis integrants.

Fonaments legals
1. Article 6 dels estatus de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al
Sanejament, que estableix que el municipi de Manresa tindrà 4 representants a
l’Assemblea General d’aquest ens.
2. L’article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que
correspon al ple prendre els acords relatius a la participació en organitzacions
supramunicipals.
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD:

Primer. Designar com a representants de l’Ajuntament de Manresa a l’Assemblea
General de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament,
els membres corporatius següents:
-

Valentí Junyent Torras
Josep M. Sala Rovira
Jordi Serracanta Espinalt
Marc Aloy Guàrdia

Segon. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al
Sanejament.”

L’alcalde informa que la proposta proposa que la Mancomunitat de Municipis del
Bages per al Sanejament necessita tenir els seus representants municipals nomenats
per poder atendre les nòmines del personal que treballa en aquesta entitat.
Diu que la resta de representants dels membres corporatius a totes les altres entitats,
empreses municipals i institucions es faran en el proper ple del mes de juliol, perquè
per seva pròpia dinàmica o perquè són entitats professionals que ja tenen els seus
gerents, consellers delegats o responsables poden atendre a les nòmines de tots els
empleats.
Degut a l’excepcionalitat de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al sanejament
es fa aquesta proposta per així poder cobrir la necessitat del personal que forma part
de la plantilla de l’Assemblea General d’aquesta entitat i puguin rebre les retribucions
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corresponents al mes de juny. Inclou els representants de l’equip de govern i els
representants de l’oposició.
És manté la composició dels 4 representants a l’Assemblea General d’aquest ens.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposta d’alcaldia núm. 11
a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMCUP,
2 GMC’s i 1 GMDM) i 3 abstencions (3 GMPSC) i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.

Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia l’alcalde aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat
de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el número..........

El secretari

Vist i plau
L’alcalde
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