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Resolució
Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu
instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que
es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:
Consideracions legals
1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la
redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
2. Article 53 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.
3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
5. Acord del ple de 30 de juny de 2015, que aprova el règim de sessions plenàries.
Resolc:
Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 16, amb caràcter ordinari, per
al dia 17 de desembre de 2015, a les 19 hores, al Saló de Sessions de la Casa
Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb
l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà
reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores
més tard.
ORDRE DEL DIA

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes núm. 14 i 15, que corresponen a les
sessions del Ple de la Corporació dels dies 19 i 24 de novembre de 2015,
respectivament.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10111, de 25 de novembre de 2015,
sobre adscripció del regidor Miguel Cerezo Ballesteros al Grup Municipal de
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (C’s) i reassignació de càrrecs.

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10112, de 25 de novembre de 2015,
sobre modificació de l’adscripció dels regidors dels Grup Municipal de Ciutadans –
Partido de la Ciudadanía (C’s), a les Comissions Informatives.
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2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10399, de 30 de novembre de 2015,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 26/2015, dins el
Pressupost municipal vigent.

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10578, de 2 de desembre de 2015,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 27/2015, dins el
Pressupost municipal vigent.

2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10472, de 4 de desembre de 2015,
sobre substitució de l’alcalde titular per la segona tinent d’alcalde els dies 6, 7 i 8 de
desembre de 2015.

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la creació del lloc de treball de personal
eventual per realitzar funcions de confiança i assessorament especial anomenat
Comissionat pel Centre Històric.

4.

ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

4.1

Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del pressupost general d’aquest
Ajuntament per a l’exercici 2016.

4.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la relació de baixes de drets reconeguts i
d’obligacions reconegudes de pressupostos tancats. Exercici 2015.

4.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de condicions de l’aval solidari
de l’Ajuntament de Manresa d’un préstec signat el 19 de maig de 2010 entre
FORUM, SA i Caixabank, SA.

4.2

Regidoria delegada de Governació

4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la plantilla de personal al servei d’aquest
Ajuntament per a l’any 2016.
4.2.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió anual del Padró municipal
d’habitants de Manresa, amb referència a l’1 de gener de 2015.

4.2.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de representants de la
corporació en entitats i organismes que requereixen representació municipal.

4.2.4

Dictamen sobre aprovació si, escau, de la ratificació del pagament de la quota
corresponent a l’exercici 2015, a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la
Federació de Municipis de Catalunya (FMC), i donar-se de baixa com a membre de
la FMC per a l’any 2016.

4.2.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga dels convenis subscrits entre
l’Ajuntament de Manresa i diversos ajuntaments de la comarca, pels quals es
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determina que la societat municipal Aigües de Manresa, SA, tingui la consideració de
mitjà propi i servei tècnic d’aquests municipis.
5.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

6.

Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores
delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al ple municipal.

7.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm.
53, 54, 56 i 57, que corresponen als dies 10, 17 i 24 de novembre i 1 de desembre
de 2015; i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 50, del dia
20 d’octubre de 2015.

8.

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

9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

Manresa, 14 de desembre de 2015
Signat: L'Alcalde, 14/12/2015 Valentí Junyent Torras; En dóna fe. El secretari general, 14/12/2015
José Luis González Leal.

