
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 10/2009 
Dia: 21 de setembre de 2009 
Horari: de 20.10 a 23 
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa 
Caràcter: ordinari 
 
 
Assistents 
 
President 
Josep Camprubí Duocastella 
 
Tinents i tinentes d’alcalde 
Ignasi Perramon Carrió 
Àngels Mas Pintó 
José Luis Irujo Fatuarte 
Aida Guillaumet Cornet 
Joan Vinyes Sabata 
Alain Jordà Pempelonne 
 
Regidors  i regidores 
Sònia Díaz Casado 
Mar Canet Torra 
José Luis Buenache Catalán 
Josep Maria Sala Rovira 
Maria Rosa Riera Montserrat  
Alexis Serra Rovira 
Imma Torra Bitlloch 
Maria Mercè Rosich Vilaró 
Miquel Davins Pey 
Josep Maria Subirana Casas 
Moisès Fargas Santaulària 
Alba Alsina Serra 
Xavier Rubio Cano  
Xavier Javaloyes Vilalta 
Domingo Beltran Arnaldos 
Adam Majó Garriga 
Albert Pericas Riu 
 
Secretari 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
 
Absents 
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Tinenta d’alcalde 
 
Núria Sensat Borràs 
 
 
Ordre del dia 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 9, que correspon a la sessió plenària 
de 20 de juliol de 2009. 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5759, de 9 de juliol de 2009, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2009, dins el  
pressupost municipal vigent. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5861, de 21 de juliol de 2009, 

sobre substitució de l’alcalde titular per vacances. 
 
2.3 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Via  Pública, Serveis 

Urbans i Mobilitat, núm. 6144, de 28 de juliol de 2009, sobre modificació de les 
resolucions anteriors referents a la catalogació de les vies urbanes amb 
funcionalitat no convencional, en el sentit d’incorporar com a zona de vianants 
el carrer de les Piques, en el tram comprès entre el carrer Sant Miquel i la plaça 
Llisach. 

 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, núm. 6405, de 13 d’agost 

de 2009, sobre activació del Pla d’Actuació Municipal d’emergències pel 
Correfoc, per al dia 31 d’agost de 2009. 

 
2.5  Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, núm. 6406, de 13 d’agost 

de 2009, sobre activació del Pla d’Actuació Municipal d’emergències per a 
espectacles pirotècnics, per al dia 30 d’agost de 2009. 

 
2.6 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 6518, 

de 18 d’agost de 2009, sobre contractació de dues persones en règim laboral 
de durada determinada, per realitzar tasques d’informadores turístiques.  

 
2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6780, de 9 de setembre de 

2009, sobre incoació d’expedient per a la concessió de la Medalla de la Ciutat 
al Mèrit a la Solidaritat a la Fundació “Residència Assistencial de Manresa”. 

 
3. ALCALDIA – PRESIDÈNCIA  
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la recuperació d’ofici d’un immoble 

ubicat a la carretera de Santpedor, núm. 47. 
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3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la cessió d’ús a favor de l’entitat GEDI, 
Gestió i Disseny, SCCL, d’uns locals de la Font dels Capellans per destinar-los 
a activitats formatives i educatives pròpies de la Unitat d’Escolarització 
Compartida (UEC) que gestiona. 

 
3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost de 

l’exercici 2008. 
 
3.4 Dictamen sobre ratificació, si escau, de la Resolució de l’alcalde referent a la 

constitució de l’Agrupació Empresarial Innovadora – Agrupació d’Empreses de 
Materials Avançats (AEI-AEMAV), per part de l’Ajuntament de Manresa, el CTM 
i la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa. 

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

20/2009, dins el Pressupost municipal vigent. 
 
4.1.2 Dictamen sobre autorització, si escau,  a Aigües de Manresa, SA, per concertar 

un préstec amb Caixa d’Estalvis de Manresa, per import de 1.087.000 € per 
finançar part del pla d’inversions per a l’any 2009. 

 
4.1.3 Dictamen sobre aportació, si escau, a la societat municipal FORUM, SA, de la 

quantitat de 3.600.000 € en concepte d’execució de l’actuació Escodines. 
 
4.1.4 Dictamen sobre autorització, si escau, a la societat FORUM, SA, per concertar 

una pòlissa de crèdit amb Caixa d’Estalvis de Manresa, per import de 
3.600.000 € per co-finançar l’operació de renovació urbana Montserrat, 2-3-5. 

 
5. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME  
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la constitució del Consorci 

urbanístic per al desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica Sector 
Est, de Manresa. 

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

General. Polígon d’actuació urbanística orenetes. 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA D’HABITATGE I REHABILITACIÓ  
 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta del conveni d’adhesió i de 

col·laboració entre ADIGSA, l’Ajuntament de Manresa i les Associacions de 
Veïns de la Font dels Capellans i el Xup, en relació al projecte d’obres 
d’accessibilitat destinat a les Comunitats de Propietaris de les Associacions 
citades. 

 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
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6.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA I TURISME  
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la proposta de Festes Locals de 

Manresa per a l’any 2010. 
 
6.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de carrer de 

Teresa Claramunt a la prolongació del carrer Sabadell, des del carrer Sant 
Joan d’en Coll fins a la Ctra. de Vic.  

 
6.2 REGIDORIA DELEGADA DE SALUT  
 
6.2.1 Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, de la modificació de l’Ordenança  

municipal sobre aliments i els establiments alimentaris. 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de no destinar recursos 

municipal al dinar d’autoritats de la Festa Major.  

 
7.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’impulsar una campanya de 

promoció i divulgació dels productes de l’horta de Manresa. 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP a  favor d’establir un registre 

municipal de bicicletes. 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal de PxC per tal que a Manresa s’exhibeixi 

l’exposició “Jaume I, Geografia, Fets i Memòria”. 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal de CiU sobre la contenció de la despesa de cara 

al pressupost de l’exercici 2010. 
 
7.6 Proposició del Grup Municipal d’ERC sobre els criteris a mantenir en  l’eventual 

participació de Caixa Manresa en el procés de fusions de caixes d’estalvis 
catalanes. 

 
7.7 Proposició del Grup Municipal d’ERC sobre la defensa del model de caixes 

català i en contra de la ingerència de l’Estat. 
 
7.8 Proposició del Grup Municipal de CiU sobre el finançament local. 
 
7.9 Proposició del Grup Municipal del PPC per instar la modificació del  sistema de 

finançament local. 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
8.1 Proposta per a Aprovar provisionalment, si escau, el Pla especial per a la 

implantació d’una activitat de gimnàs i serveis complementaris amb una cabuda 
superior a 500 persones a l’Avda. dels Països Catalans xamfrà carrer Agustí 
Coll de la zona industrial Els Trullols II. 
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8.2 Proposta per a Aprovar, si escau, l’expedient de modificació de crèdits número 
22/2009 dins el pressupost municipal. 

 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 27, 28, 29 i 30, 

que corresponen als dies 13, 20 i 27 de juliol i 7 de setembre de 2009, 
respectivament. 

 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència 
necessari per iniciar la sessió i es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 9, que correspon a la sessió 
plenària de 20 de juliol de 2009.  

 
El secretari llegeix l’esborrany de l’acta núm. 9, que correspon a la sessió plenària 
ordinària de 20 de juliol de 2009, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  5759, de 9 de juliol de 

2009, sobre aprovació de l’expedient de modificació  de crèdits núm. 
17/2009, dins el  pressupost municipal vigent . 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 17/2009 dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i 
transferències de crèdit, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i l’article 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a 
l’exercici de 2009, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
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TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  5861, de 21 de juliol de 

2009, sobre substitució de l’alcalde titular per va cances . 
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER.  Que durant el període comprès entre el 3 i el 9 d’agost de 2009,  ambdós 

inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les 
funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament per la tercera tinent 
d’alcalde, senyora Àngels Mas Pintó, que substituirà amb caràcter 
d’alcaldessa accidental al titular, atesa l’absència temporal durant aquest 
període del primer i de la segona tinents d’alcalde. 

 
 Que durant el període comprès entre el 10 i el 23 d’agost de 2009,  ambdós 

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

 
SEGON. Notificar aquesta resolució a la tercera tinent d’alcalde, senyora Àngels Mas 

Pintó i al primer tinent d'alcalde, senyor Ignasi Perramon Carrió. 

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

compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en 
concordança amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

 
QUART.  Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 

tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'ajuntament, 

als efectes corresponents.” 
 
2.3 Donar compte de la Resolució del regidor delega t de Via  Pública, Serveis 

Urbans i Mobilitat, núm. 6144, de 28 de juliol de 2 009, sobre modificació 
de les resolucions anteriors referents a la catalog ació de les vies urbanes 
amb funcionalitat no convencional, en el sentit d’i ncorporar com a zona 
de vianants el carrer de les Piques, en el tram com près entre el carrer 
Sant Miquel i la plaça Llisach . 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“1r.- Modificar la resolució dictada en data 20 de maig de 2009, la qual ja fa referència 
a modificacions anteriors al respecte, sobre catalogació de les vies urbanes amb 
funcionalitat no convencional de la ciutat de Manresa, en el sentit d’ incorporar com a 
zona de vianants el c. Piques, en el tram comprès entre el c. Sant Miquel i la Plaça 
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Llisach, de forma que la catalogació d’aquestes vies quedi establerta en la forma que 
tot seguit es detalla: 
 

ZONES DE VIANANTS  
 
C. Alfons XII (entre Pl. Llisach i Plana de l’Om) 
C. Amigant 
C. Baixada del Carme 
C. Baixada del Pòpul 
C. Baixada dels Jueus 
C. Beates 
C. Bisbe 
C. Born 
C. Camp d’Urgell  
C. Canal 
C. Canal (tram entre Plaça Mercat i Plaça Pedregar) 
C. Canonge Mulet 
C. Cap del Rec (parcialment) 
C. Carme (en el tram comprés entre el c. Pedregar i c. Puigmercadal) 
C. Casanova 
C. Cirera 
C. d’en Botí 
C. Fra Jacint Coma i Galí (mercat setmanal del dimarts) 
C. Magraner  
C. Mel. 
C. Metge Planes 
C. Muntanya 
C. Nou 
C. Oleguer Miró 
C. Pedregar 
C. Piques ( en el tram comprès entre c. Sant Miquel i pl. LLisach). 
C. Sabadell (mercat setmanal del dimarts) 
C. Sabateria 
C. Sant Miquel 
c. Sobrerroca ( en el tram comprès entre el Passatge Amics i la Pl. Major). 
C. St. Domènec 
C. St. Tomàs 
C. Talamanca 
C. Urgell ( entre c. Born i c. Mel). 
C. Vallcendrera 
C. Vilanova 
Passeig de Pere III (1r tram) 
Passeig Sant Jordi 
Pl. Carme (parcialment) 
Pl. Fius i Palà 
Pl. Gispert 
Pl. Major (mercat dissabtes) 
Pl. Pedregar 
Pl. St. Ignasi Malalt 
Plana de l’Om 
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2n.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.” 

 
2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde accid ental, núm. 6405, de 13 

d’agost de 2009, sobre activació del Pla d’Actuació  Municipal 
d’emergències pel Correfoc, per al dia 31 d’agost d e 2009. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer.- Activar pel dia 31 d’agost de 2009, i en fase d’alerta el Pla d’Actuació 
Municipal d’emergències pel Correfoc, aprovat pel Ple de la Corporació en data 16 de 
juliol de 2001, i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 27 de 
setembre de 2001, d’acord amb les previsions tècniques que conté. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde accid ental, núm. 6406, de 13 

d’agost de 2009, sobre activació del Pla d’Actuació  Municipal 
d’emergències per a espectacles pirotècnics, per al  dia 30 d’agost de 
2009. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer.- Activar pel dia 30 d’agost de 2009, i en fase d’alerta el Pla d’Actuació 
Municipal d’emergències per espectacles pirotècnics, aprovat pel Ple de la Corporació 
en data 16 de juliol de 2001, i homologat per la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya el dia 27 de setembre de 2001, d’acord amb les previsions tècniques que 
conté. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
2.6 Donar compte de la Resolució del regidor delega t de Governació, núm. 

6518, de 18 d’agost de 2009, sobre contractació de dues persones en 
règim laboral de durada determinada, per realitzar tasques 
d’informadores turístiques .  

  
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada eventual per circumstàncies 
de la producció per tal d’atendre acumulació de tasques i pel procediment de màxima 
urgència, a les persones que tot seguit s’esmenten, per tal de realitzar tasques 
d’informadora turística, amb jornades de 35 hores setmanals, prestades de dilluns a 
diumenge, pels períodes i retribucions següents:   
 
• COGNOMS I NOM:  XXX 

DNI:  XXX 
PERÍODE: del 7 d’octubre al 31 de desembre de 2009 
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RETRIBUCIÓ:     
 
      Sou mensual.............................................................................1.718,10  EUR  
      Paga extraordinària d’estiu .......................................................1.718,10  EUR  
      Paga extraordinària de Nadal....................................................1.718,10  EUR  
 

Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part  proporcional 
que corresponguin. 

 
• COGNOMS I NOM:  XXX 

DNI:  XXX  
PERÍODE: de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2009 
RETRIBUCIÓ:     

 
      Sou mensual.............................................................................1.718,10  EUR  
      Paga extraordinària d’estiu .......................................................1.718,10  EUR  
      Paga extraordinària de Nadal....................................................1.718,10  EUR  
 

Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part  proporcional 
que corresponguin. 

 
2.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar les presents contractacions al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 
2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  6780, de 9 de setembre 

de 2009, sobre incoació d’expedient per a la conces sió de la Medalla de la 
Ciutat al Mèrit a la Solidaritat a la Fundació “Res idència Assistencial de 
Manresa ”. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“1r. – Incoar expedient a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i 
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar 
donar la Medalla de la Ciutat al Mèrit a la Solidaritat Fundació “Residència 
Assistencial de Manresa” integrada per les institucions que portaven el nom de “Casa 
Caritat - Fundació Cots” i “Asil d’infants orfes - Fundació Pascual” que enguany celebren 
els seus 150 anys d’existència. 
 
2n. – Nomenar com a Instructor de l’expedient al Sr. Ignasi Perramon Carrió, Tinent 
d’Alcalde Regidor Delegat de Cultura, Turisme i Immigració com a Secretari del mateix 
al Sr. Serafí Vallecillos Zamora, Cap de Secció de Cultura. 
 
3r. – Que es doni compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera 
sessió que es celebri.” 
 
 
3. ALCALDIA – PRESIDÈNCIA  
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3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la recup eració d’ofici d’un 
immoble ubicat a la carretera de Santpedor, núm. 47 . 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 2 de setembre de 2009,  que transcrit 
diu el següent: 
 
“Antecedents 
 
I. En data 11 de maig de 2006 es va signar un conveni expropiatori de mutu 
acord entre l’Ajuntament de Manresa i la senyora Montserrat Serra Mas, propietària de 
l’immoble ubicat a la carretera Santpedor núm. 47, formalitzant-se així l’adquisició de 
la finca per part de l’Ajuntament de Manresa. 
 
II. Recentment aquesta corporació ha tingut coneixement de l’ocupació il·legal de 
l’immoble, i la Policia Local ha comprovat l’existència d’ocupants no autoritzats a la 
finca expropiada, veient-se pertorbada així la  possessió de l’immoble.  
 
III. En data 31 de juliol de 2009, l’Ajuntament de Manresa va incoar un expedient 
de recuperació d’ofici de la finca en qüestió, i va obrir un tràmit d’audiència per un 
termini de deu dies, durant el qual no s’ha registrat cap al·legació a l’expedient ni s’han 
formulat cap plec de descàrrec. 
 
IV. El Cap de l’Oficina de Suport Central de les Àrees d’Economia, Governació i 
Territori ha emès un informe en data 1 de setembre de 2009, en el qual considera que 
l’aprovació de l’expedient de recuperació d’ofici de la finca de la carretera Santpedor 
núm. 47, i el requeriment als ocupants no autoritzats de l’immoble per tal que, en un 
termini no superior a vuit dies, deixin la finca lliure i a disposició de l’Ajuntament de 
Manresa,  s’ajusta a dret. 
 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Potestat de recuperació d’ofici.  D’acord amb l’article 55 de la Llei 33/2003 de 3 de 
novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, les Administracions podran 
recuperar per si mateixes la possessió indegudament perduda sobre els béns i drets 
del seu patrimoni.  
L’article 147 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals i l’article 4.1.d de la Llei de 
Bases del Règim Local reconeix als ens locals la potestat de recuperació d’ofici, i 
l’article 68.1 consagra l’obligació d’exercir les accions necessàries per a la defensa 
dels seus béns i drets contra pertorbacions de tercers. 
 
2. Béns de domini públic. Si els béns tenen la consideració de demanials, la potestat 
de recuperació podrà exercitar-se en qualsevol temps.  
D’acord a l’article 21 del Reglament de Patrimoni i l’article 204.2 del Text Refós de la 
Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, els béns adquirits per expropiació 
forçosa són béns de domini públic. 
 
3. Tràmit d’audiència. Perquè la reivindicació sigui procedent es requereix un 
expedient administratiu contradictori, amb audiència dels interessats, en el qual 
s’acrediti el fet de trobar-se en possessió administrativa del bé i haver estat pertorbat 
en l’esmentada possessió o despullat d’aquesta. 
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4. Exercici de la potestat possessòria. D’acord a l’article 56 de la Llei 33/2003 de 3 
de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, prèvia audiència a 
l’interessat, i una vegada comprovat el fet de la usurpació possessòria i la data en què 
aquesta es va iniciar, es requerirà a l’ocupant per tal que en un termini no superior a 
vuit dies cessi en la seva actuació. 
En cas de resistència al desallotjament, s’adoptaran totes aquelles mesures conduents 
a la recuperació de la possessió del bé o dret, de conformitat amb allò que disposa el 
Capítol V del Títol VI de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques. Pel llançament es podrà sol·licitar l’auxili de les Forces i 
Cossos de Seguretat.  
 
5. Òrgan competent.  D’acord a l’article 229 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, l'exercici de les accions administratives per a la recuperació 
d’ofici de béns de domini públic i comunals correspon al ple de la corporació. 
 
Per tot això, com a Alcalde President de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la 
corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la recuperació d’ofici de la finca ubicada a la carretera Santpedor 
núm. 47, la possessió de la qual s’ha vist pertorbada. 
  
SEGON. Requerir als ocupants no autoritzats de l’immoble perquè en un termini no 
superior a vuit dies deixin la finca lliure i a disposició de l’Ajuntament, amb 
l’advertiment que en cas de resistència al desallotjament s’adoptaran les mesures 
conduents a la recuperació de la possessió del bé, de conformitat amb el que disposa 
el Capítol V del Títol VI de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques.” 
 
 
El senyor Majó Garriga  demana informació sobre els motius d’aquesta recuperació, si 
es fa perquè es vol executar l’enderroc o perquè hi ha un problema de convivència. 
 
 
La senyora Mas Pintó  informa que s’ha de procedir a l’enderroc d’aquesta finca que 
està afectada com a viari. 
L’Ajuntament l’havia comprat arran d’aquesta afectació i donat que l’any que ve es vol 
desenvolupar el polígon d’actuació del Pla especial Cerdanya, amb la finalitat 
d’executar el carrer Rosselló, que possibilitarà la unió entre el carrer Sèquia i la  
carretera de Santpedor. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 
GMCiU, 8 GMS, 3 GMERC, 1 GMICV-EUiA, 2 GMPPC i 1 GMPxC) i 1 abstenció (1 
GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït 
 
 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la cessi ó d’ús a favor de l’entitat 

GEDI, Gestió i Disseny, SCCL, d’uns locals de la Fo nt dels Capellans per 
destinar-los a activitats formatives i educatives p ròpies de la Unitat 
d’Escolarització Compartida (UEC) que gestiona . 
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El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 10 de setembre de 2009,  que 
transcrit diu el següent: 
 
“I. El cap de Secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les Persones ha emès 
ofici en data 24 de març de 2009, mitjançant el qual proposa la cessió d’ús d’uns 
espais ubicats a l’octogonal 11 de la Font dels Capellans, a favor de l’entitat GEDI, 
GESTIÓ I DISSENY, SCCL (NIF F-59.128.041, amb domicili al carrer Llull, 27-39, 2n 
9a de Barcelona - 08005). 
 
II. Els espais objecte d’aquesta cessió d’ús corresponen al local 29 i una part del local 
28, immobles ubicats al carrer Granollers, octogonal 11 en els Locals Comercials 
situats a la Font dels Capellans. 
 
Els locals en qüestió figuren al full 331.106 de l’Inventari general consolidat de béns, 
drets i obligacions d’aquest Ajuntament amb la qualificació jurídica de bé patrimonial, 
d’acord amb la resolució dictada per l’alcalde president en data 23 de maig de 2002. 
 
III. Mitjançant resolució de l’alcaldessa accidental de data 6 d’agost de 2009 es va 
incoar procediment de cessió d’ús d’aquests locals a favor de l’entitat GEDI GESTIÓ I 
DISSENY, SCCL, i es va obrir alhora un termini d’informació pública de 20 dies, a 
l’efecte que els possibles interessats formulessin les reclamacions o al·legacions que 
consideressin pertinents, de conformitat amb l’article 75.3 del Reglament de patrimoni 
dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, segons redacció 
donada pel Decret 144/1994, de 14 de juny. 

 
IV. L’expedient a què fa referència el paràgraf anterior ha estat exposat al públic en 
aquest Ajuntament per un termini de 20 dies hàbils comptats des del 17 d’agost al 9 de 
setembre de 2009, ambdós inclosos, previ anunci publicat al Butlletí Oficial de la 
Província número 195 que correspon al dia 15 d’agost de 2009, sense que durant el 
període d’exposició s’hagi rebut cap reclamació. 
 
V. Mitjançant proveïment de l’alcalde president de data 28 d’agost de 2009, es va 
donar audiència a l’entitat GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL, qui ha manifestat la seva 
conformitat amb l’articulat del conveni adjunt. 
 
VI. En data 10 de setembre de 2009, el cap de Secció de Suport Central de les Àrees 
d’Economia, Governació i Serveis del Territori ha emès informe en què conclou que la 
cessió d’ús s’ajusta a dret. 
 
De conformitat amb el decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb subjecció al Capítol II del Títol 
III del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, l’alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 

A C O R D 
 

PRIMER. Cedir l’ús a favor de l’entitat GEDI, GESTIÓ I DISSENY, SCCL (NIF F-
59.128.041), dels locals 29 i part del 28 de l’octogonal 11 del carrer Granollers, a la 
Font dels Capellans, immobles que figuren al full 331.106 de l’Inventari general 
consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament, amb la qualificació jurídica 
de bé patrimonial. 
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Les dades dels immobles a cedir en ús són les següents (queda delimitat en els 
plànols que s’acompanyen com a annex I): 
 

� Descripció:  Un local de dues plantes situat en planta primera i planta baixa al 
carrer Granollers, octogonal 11 dels Locals Comercials ubicats a la Font dels 
Capellans, el qual està designat com a local número 29, així com una porció 
del local número 28, al qual es té accés directe des del local 29. 

 
� Inscripció registral:   

 
� Local 29: Registre de la Propietat número 1 de Manresa, Tom 

2.040, Llibre 669, Foli 109, Finca 32.501. 
 

� Local 28: Registre de la Propietat número 1 de Manresa, Tom 
2.040, Llibre 669, Foli 82, Finca 32.483. 

 
� Títol:  Pertanyen a l’Ajuntament de Manresa en virtut d’escriptura de  

compravenda atorgada en data 13 de desembre de 2000 per l’Institut Català 
del Sòl i aquest Ajuntament, davant el notari senyor Antonio Luís Vitoria 
Blanco, amb número de protocol 1.996. 
 

� Referència cadastral:  36.050-08. 
  

SEGON. Dotar l’entitat GEDI, GESTIÓ I DISSENY, SCCL d’aquest local objecte de 
cessió per tal que dugui a terme les activitats formatives i educatives pròpies de la 
Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) que gestiona, d’acord amb les condicions 
establertes en els pactes previstos al corresponent conveni. 
 
TERCER. Fer constar que la titularitat dominical dels locals objecte de cessió d’ús 
correspon exclusivament a l’Ajuntament de Manresa, que mantindrà en tot moment el 
dret de reversió del béns cedits, en cas d’incompliment per part del cessionari de 
qualsevol de les regles que regulen la present cessió.  
 
QUART. Aprovar en tot el seu contingut el projecte de conveni que s’adjunta a aquest 
dictamen i que regula el contingut i la finalitat de la cessió d’ús. 
 
CINQUÈ. Facultar l’Il·lm. senyor alcalde president per a la signatura de la documentació 
necessària per a l’acompliment de l’expedient.” 
 
CONVENI REGULADOR DE LES CONDICIONS DE LA CESSIÓ D’ ÚS CORRESPONENT AL 
LOCAL 29 I UNA PART DEL LOCAL 28, IMMOBLES UBICATS A L’OCTOGONAL 11 DE LA 
FONT DELS CAPELLANS, A FAVOR DE GEDI GESTIÓ I DISSENY , SCCL. 
 
 
A Manresa, .............................. 
 

REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Josep Camprubí i Duocastella, alcalde president de l’Ajuntament de 
Manresa, que actua en virtut de la facultat de representació conferida per l’article 21 de la Llei 



14 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, assistit pel senyor José Luís 
González Leal, secretari general de l’Ajuntament de Manresa. 
 
I de l’altra, el senyor Lluís Camós Gassó, amb DNI 46738473-N, com a gerent de l’entitat GEDI 
GESTIÓ I DISSENY, SCCL, amb NIF F-59.128.041 i seu social al carrer Llull número 27-39, 2n. 
9a. de Barcelona-08005. 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que l’Ajuntament de Manresa disposa d’un local de dues plantes situat en planta primera i 
planta baixa al carrer Granollers, octogonal 11 en els Locals Comercials ubicats a la Font dels 
Capellans, el qual està designat com a local número 29, així com d’una porció del local número 
28, al qual es té accés directe des de la planta primera del local 29 (s’adjunten plànols). 
 
II. Que GEDI, GESTIÓ I DISSENY, SCCL, com a entitat gestora de la Unitat d’Escolarització 
Compartida “La Clau”, utilitza habitualment i necessita per les seves activitats, a les quals 
l’Ajuntament de Manresa té la voluntat de donar suport, els locals mencionats al punt primer. 
 
És per això que les parts, en ús de les seves facultats, formulen els presents 
 
PACTEN 
 
PRIMER. Objecte del conveni. 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la cessió d’ús dels locals 29 i part del 28, situats al carrer 
Granollers, octogonal 11 de la Font dels Capellans, que es delimita en el plànol annex, a favor 
de GEDI, GESTIÓ I DISSENY, SCCL, amb les condicions que a continuació es determinen. 
 
SEGON.  Finalitat del conveni. 
 
Aquesta cessió d’ús s’atorga amb la finalitat de què Gedi, Gestió i Disseny, SCCL dugui a 
terme les activitats formatives i educatives pròpies de la Unitat d’Escolarització Compartida 
(UEC), funcions que té adjudicades en virtut del contracte de serveis per a la realització 
d’activitats complementàries específiques de l’educació secundària obligatòria, adreçades a 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al medi escolar, 
en unitats d’escolarització compartida, signat entre aquesta entitat i el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER. Obligacions per l’entitat beneficiària de la presen t cessió d’ús. 
 
1. Vetllar per un bon ús i per l’estat de conservació de les instal·lacions, la qual cosa 
comportarà la realització d’obres de petit manteniment i reparació necessàries per evitar la 
degradació del local, i obres de conservació o manteniment ordinàries, prèvia sol·licitud de la 
corresponent llicència municipal. 
 
2. Disposar de la llicència corresponent per a l’activitat que s’hi desenvoluparà. 
 
3. Fer-se càrrec de la vigilància i control de l’ús que es faci del local; això implica l’obligatorietat 
d’obrir i tancar l’equipament.  
 
4. Facilitar en tot moment l’accés dels serveis municipals al local. 
 
5. Facilitar a l’Ajuntament de Manresa un joc de claus del local, per tal que si concorren causes 
de força major sigui possible accedir-hi. 
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6. Contractar una assegurança de responsabilitat civil, que cobreixi danys a coses, persones i a 
tercers. L’assegurança haurà de presentar-se a l’Ajuntament de Manresa dins els 30 dies 
següents a la signatura del present conveni. En el cas de no realitzar-se així, aquesta 
autorització quedaria sense efectes. 
 
7. Deixar el local i les seves instal·lacions en correcte estat de conservació, funcionament i 
neteja, en el moment en que sigui requerida per l’Ajuntament a deixar lliure el local. 
 
8. Sol·licitar permís a l’Ajuntament previ a la realització d’actes diferents als de la naturalesa 
que és objecte dels presents pactes. 
 
9. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi en l’estatus jurídic de l’entitat o renovació d’òrgans 
directius i, en general, qualsevol incidència que sigui rellevant a l’objecte del present conveni i a 
l’ús de les instal·lacions del local. 
 
QUART. Obligacions de l’Ajuntament de Manresa.  
 
Fer-se càrrec de les despeses de subministrament d’aigua, llum, telèfon, alarma d’intrusió i del 
manteniment dels extintors, així com el manteniment extraordinari o grans reparacions del local 
objecte de cessió. 
 
CINQUÈ. Termini de la cessió d’ús. 
 
La cessió d’ús tindrà una durada des de l’inici del curs escolar 2009-2010 fins l’acabament del 
curs escolar 2010-2011, és a dir, des del mes de setembre de 2009 fins al mes de juny de 2011 
(ambdós mesos inclosos).  
 
Un cop exhaurit el termini establert, les parts podran convenir de mutu acord i de forma 
expressa la pròrroga de la cessió per períodes d’un any, prèvia comunicació amb una antelació 
mínima de tres mesos. 
 
SISÈ. Extinció del conveni. 
 
La present cessió d’ús quedarà sense efectes pels motius següents: 
 

1. Per extinció de la relació contractual existent entre Gedi, Gestió i Disseny, SCCL i el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya referent al contracte de serveis 
d’atenció educativa complementària en unitats d’escolarització compartida. 

2. Per compliment del termini pactat. 
3. Per causes de força major. 
4. Per la impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del conveni. 
5. Per incompliment manifest d’una de les parts signants. 
6. Per qualsevol de les causes establertes a la llei. 

 
En qualsevol d’aquests casos l’entitat signant resta obligada a deixar el local lliure i expedit en 
un termini màxim de 90 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la data de notificació 
d’extinció de la cessió. 
 
SETÈ. Efectes de l’extinció del conveni. 
 
Si quedés material, mobiliari o altres elements de l’entitat al local en qüestió, aquest es 
guardarà durant 3 mesos. Si finalitzat aquest període no ha estat retirat, el material quedarà a 
disposició de l’Ajuntament o l’Ajuntament podrà repercutir el cost de la seva retirada a l’entitat 
Gedi, Gestió i Disseny, SCCL. En el cas que restin documents, si passat un termini de 6 mesos 
no es tenen notícies de l’entitat, aquests seran traslladats a l’arxiu municipal que dictaminarà la 
conveniència de guardar-los o destruir-los. 
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Les possibles millores que s’hagin produït en el local revertiran de forma gratuïta a 
l’Ajuntament. 
 
En el cas que s’atorgui de nou una cessió d’ús a una altra entitat, no es podran reclamar a 
l’Ajuntament o a la nova entitat usuària cap tipus de compensació econòmica en concepte de 
traspàs, inversió per mobiliari, etc. 
 
VUITÈ. Règim de responsabilitats i sancions.  
 
En cas que per frau o negligència es causin danys a l’immoble objecte de cessió d’ús, la 
graduació de responsabilitats i la determinació de sancions es realitzarà per aplicació analògica 
dels articles 175 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Així mateix, l’entitat Gedi, Gestió i Disseny, SCCL assumeix qualsevol tipus de responsabilitat 
pels danys que es puguin ocasionar a persones o béns a conseqüència de les actuacions o 
omissions de l’entitat, quedant l’Ajuntament eximit per aquestes responsabilitats. 
 
L’Ajuntament de Manresa i l’entitat Gedi, Gestió i Disseny, SCCL reconeixen de forma explícita i 
mútua que aquesta última no resta en relació de dependència respecte de l’Ajuntament de 
Manresa, de conformitat amb allò que disposa el darrer apartat de l’article 75 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre. 
 
NOVÈ. Interpretació i resolució.  
 
Les discrepàncies que puguin sorgir en l'aplicació d'aquest conveni seran resoltes de comú 
acord entre les parts, i, en darrer terme, davant els Tribunals competents de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni, en dos exemplars i a un sol 
efecte, en el lloc i data esmentats a l’encapçalament” 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen  
directament a votació i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMCiU, 8 GMS, 3 
GMERC, 1 GMICV-EUiA, 2 GMPPC i 1 GMCUP) i 1 abstenció (1 GMPxC) i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost 

de l’exercici 2008 . 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 24 d’agost de 2009,  que transcrit diu 
el següent: 
 
“El Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici de 2008, ha estat 
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, en 
la reunió de 29 de maig de 2009, i exposat al públic, juntament amb el seus justificants 
i l’informe de l’esmentada Comissió, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de 
la Província, núm. 133 , de 4 de juny de 2009, i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
de Manresa, no havent-se presentat durant el termini de quinze dies i vuit dies més, 
cap reclamació en contra, per tot el qual, l’Alcalde que subscriu, proposa al Ple de la 
Corporació Municipal l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
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PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2008, rendit per 
l’ Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha 
estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest 
Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l’art. 212 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, sense que s’hagi presentat cap reclamació. 
 
SEGON.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, s’entèn 
sense perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes, en virtut d’allò 
que disposa l’article 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.” 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen  
directament a votació i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (8 GMCiU, 8 GMS, 3 
GMERC, 1 GMICV-EUiA,) i 4 abstencions (2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC) i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.4 Dictamen sobre ratificació, si escau, de la Res olució de l’alcalde referent 

a la constitució de l’Agrupació Empresarial Innovad ora – Agrupació 
d’Empreses de Materials Avançats (AEI-AEMAV), per p art de l’Ajuntament 
de Manresa, el CTM i la Cambra de Comerç i Indústri a de Manresa . 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 3 de setembre de 2009,  que transcrit 
diu el següent: 
 
“El 30 de juliol de 2009, l’alcalde va dictar la Resolució que es transcriu a continuació:   
 
“ Des de la societat civil, concretament des del Centre Tecnològic (CTM) s’ha engegat 
la iniciativa de participar en els programes de suport a les Agrupacions Empresarials 
Innovadores (AEI) convocats pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.  
 
El CTM ja va obtenir un primer ajut procedent del Ministeri de cara a la realització d’un 
estudi conduent a la constitució d’una AEI en el sector del desenvolupament dels 
materials avançats, ajut que ha donat com a resultat l’estudi de viabilitat de la 
iniciativa.   
 
Com sigui que la iniciativa és viable, correspon d’acord amb allò establert a la 
normativa del Ministeri, Ordre ITC/2691/2006, de 2 d’agost, Ordre ITC/3808/2007, de 
19 de desembre i Ordre ITC/1843/2009, de 3 de juliol, constituir i inscriure l’agrupació 
empresarial Innovadora (AEI). 
 
Els socis inicials de l’AEI són el propi Ajuntament de Manresa, el CTM i La Cambra de 
Comerç i Indústria de Manresa, amb l’objectiu que, de cara a un futur, s’hi incorporin 
empreses com a socis.  
 
L’objectiu d’aquesta associació és, com a agrupació d’empreses innovadores (AEI), 
afavorir la competitivitat i innovació en les empreses que tracten amb materials 
avançats. 
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L’aportació inicial que es farà a l’associació és de 9.000.-€, és a dir 3.000.-€ per 
cadascun dels socis promotors. 
 
De conformitat amb l’art. 21,2,p) en relació amb l’art . 47,2,g) de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim `local, atribueixen la competència per a 
l’aprovació de la participació municipal en organitzacions associatives al Ple de la 
corporació per exigir aquest acord el quòrum especial de la majoria absoluta dels 
membres de la corporació. No obstant això, donada la necessitat urgent de constituir 
l’associació, es considera adient la manifestació de la voluntat de constituir l’associació 
i l’aprovació dels estatuts, així com el nomenament de la persona que ha de signar 
l’acta de constitució i també dels òrgans de govern provisionals de l’associació, tot 
sens perjudici de la posterior ratificació d’aquest acord per part del  Ple de la 
corporació. 
 
De conformitat amb l’anterior, fent us de les atribucions que em confereix la legislació 
vigent 
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Constituir per temps indefinit,  juntament amb el CTM i la Cambra de 
Comerç i Indústria de Manresa, una associació de Dret privat amb el nom 
d’AGRUPACIÓ EMPRESARIAL INNOVADORA-AGRUPACIÓ D’EMPRESES DE 
MATERIALS AVANÇATS (AEI-AEMAV). Així com formar part de l’Associació.  
 
Segon.- Aprovar els estatuts de l’associació que han estat redactats amb la  
conformitat de les tres entitats promotores, els quals s’adjunten a aquesta resolució 
com a annex. 
 
Tercer.- Conferir poder suficient al Sr. Josep Camprubí i Duocastella, amb DNI 
39307643 E, per a què en representació de l’Ajuntament de Manresa, comparegui a 
l’acte de constitució de la referida associació, i signi els documents públics o privats 
que siguin necessaris per a la constitució de la referida associació. 
 
Quart.- Nomenar el Sr. Alain Jordà i Pempelonne, amb DNI 39348753 P, com a 
representant de l’Ajuntament de Manresa en els òrgans de govern de l’associació. 
 
Cinquè.- Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple de la corporació en la 
primera sessió que dugui a terme.”   
 
Tot i que la competència per a l’aprovació de la participació municipal en 
organitzacions associatives és del Ple de la corporació per exigir aquest acord el 
quòrum especial de la majoria absoluta dels membres de la Corporació,  s’ha dictat 
aquesta Resolució per motius d’urgència, ja que és necessari que l’Associació estigui 
constituïda amb caràcter previ a la sol·licitud d’ajudes per als projectes d’estructura i 
projectes tècnics. 
 
De conformitat amb l’article 53.1.k) del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, és procedent que el Ple 
ratifiqui aquesta Resolució. 
 
Per tot això, com alcalde president,  proposo al Ple de la Corporació que, amb 
l’informe previ de la Comissió Informativa de Governació i Economia, adopti el següent  
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ACORD 
 
 
Primer. Ratificar la Resolució dictada per l’alcalde el 30 de juliol de 2009, 

referent a la constitució, juntament amb el CTM i la Cambra de Comerç i 
Indústria de Manresa, de l’Agrupació Empresarial Innovadora – 
Agrupació d’Empreses de Materials Avançats (AEI-AEMAV), i a 
l’aprovació dels seus estatuts. 

 
Segon. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació necessària 

per a l’execució d’aquest acord.” 
 

 

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ “AGRUPACIÓ EMPRESARIAL INN OVADORA- 
AGRUPACIÓ D’EMPRESES DE MATERIALS AVANÇATS (AEI-AEM AV)”  

 

CAPÍTOL I  
DENOMINACIÓ, FINS, DOMICILI I ÀMBIT 
 

Article 1r .- Constitució de l’associació  

1. Amb la denominació “AGRUPACIÓ EMPRESARIAL INNOVADORA-AGRUPACIÓ 
D’EMPRESES DE MATERIALS AVANÇATS (AEI-AEMAV) ” es constitueix, per temps indefinit, 
una ASSOCIACIÓ  amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, sense ànim de lucre i 
subjecta als presents Estatuts  a l’empara de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora del dret d’associació i altres normes complementàries.  

 

Article 2n.- Objecte de l’associació 

1. L’existència d’aquesta associació té com a objectiu fonamental promoure i contribuir a la 
competitivitat del sector dels materials avançats per poder fer front favorablement a la 
globalització, mitjançant l’impuls a la innovació dels seus associats i la millora de les condicions 
de l’entorn del sector. 

 

Article 3r .- Activitats de l’associació  

1. Per al compliment d’aquest fi o objectiu, l’Associació realitzarà les activitats següents:  

•  Planificar estratègicament vies de desenvolupament futur del sector.  

•  Impulsar la cooperació i les trobades inter-empresarials per afavorir la generació 
d’idees i sinèrgies entre les empreses i les entitats adherides.  

•  Definir polítiques i actuacions d’interès comú per als associats.  

•  Impulsar la innovació dels associats. 

• Potenciar els intercanvis de coneixements científico-tècnics entre els investigadors de 
les Universitats i Centres de Desenvolupament Tecnològic i els associats. 

• Potenciar la formació a tots els nivells (Universitat, formació professional, formació 
contínua, jornades tècniques, etc...).  
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• Assessorar els associats sobre oportunitats d’innovació, projectes cooperatius, 
subvencions,  etc.  

•  Establir relacions estratègiques amb altres regions punteres en el sector, altres 
Agrupacions Empresarials Innovadores complementàries i institucions internacionals, 
europees i estatals, per afavorir els intercanvis de cooperació.  

•  Impulsar la qualitat distintiva i el prestigi de l’Associació i la participació dels seus 
associats en projectes i esdeveniments internacionals.  

• Actuar com a interlocutor amb les administracions públiques. 
 
• Qualsevol altra que ajudi al compliment de l’objetiu social. 
 
 

Article 4t.- Domicili i principis 
 
1. L’Associació estableix el seu domicili social a la ciutat de Manresa (08242),  Avinguda de les 
Bases de Manresa, núm. 1. 
 
2. L’Assemblea General de l’Associació, a proposta de la Junta Directiva, podrà acordar el 
trasllat de domicili dintre de la zona d’àmbit territorial, així com establir delegacions i obrir altres 
locals de l’Associació en aquelles localitats en què desenvolupi la seva activitat. En aquest cas, 
el canvi de domicili s’haurà de comunicar a l’Oficina pública del registre d’Estatuts competent. 
Será suficient l’acord de la Junta Directiva per al trasllat del domicili social dins el municipi de 
Manresa. 
 
3. L’associació és una organització d’àmbit estatal sense ànim de lucre que respon als principis 
democràtics quant a l’organització i funcionament, garantint l’autonomia de les persones 
físiques i jurídiques que la formen, sens perjudici del caràcter vinculant que tenen els acords 
que adoptin vàlidament els òrgans de govern de l’associació en les matèries que afecten a 
l’associació i a l’interès comú de les persones afiliades. 
 
CAPÍTOL II 
ÓRGANS DE GOVERN  
 

Article 5è.- Òrgans de govern  

 1. Són òrgans de Govern de l’Associació:  

 - L’Assemblea General 

 - La Junta Directiva.  

 - El president. 
  

2. Els esmentats Òrgans de Govern són els qui exerceixen la representació, gestió i 
administració de l’entitat.  

 

SECCIÓ 1a 

L’Assemblea General 

 

Article 6è.- L’Assemblea General 

1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació i estarà integrada per tots 
els associats, actuant com a President i Secretari d’aquesta, els qui ocupin aquest càrrec a la 
Junta Directiva.  
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Article 7è.-  Caràcter de les sessions 
1. Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. L’ordinària se 
celebrarà un cop l’any dintre dels sis mesos següents al tancament de l’exercici; les 
extraordinàries se celebraran quan les circumstàncies ho consellin, a judici del President, quan 
la Junta Directiva ho acordi o quan ho proposi per escrit un número no inferior a un terç dels 
associats.  
 
Article 8è.- Convocatòria de les sessions 
1. Les convocatòries de les Assemblees Generals es realitzaran mitjançant comunicació 
individual i escrita dirigida a cada soci per correu certificat, amb justificant de recepció, sistemes 
telemàtics amb signatura digital, que permeti la constància de la seva recepció, expressant el 
lloc, dia i hora de la reunió, en primera convocatòria, així com l’ordre del dia amb expressió 
concreta dels assumptes a tractar. Entre la convocatòria i el dia assenyañat per a la celebració 
de l’Assemblea en primera convocatòria hi haurà d’haver al menys cinc (5) dies hàbils, llevat 
que es faci constar la data i hora en què es reunirà l’Assemblea en segona convocatòria, sense 
que entre una i l’altra hi hagi un termini inferior a una hora.  
 
2. Qualsevol irregularitat en la convocatòria quedarà sense efectes en el supòsit que assisteixin, 
personalment o representats, tots els associats de l’Associació.  
 
Article 9è.- Vàlida constitució de l’Assemblea Gene ral i quòrum d’adopció d’acords 
1. Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament 
constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin, presents o representats, la meitat més 
un dels associats amb dret a vot, i en segona convocatòria qualsevol que sigui el número 
d’associats amb dret a vot.  
 
2. Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades, no 
essent computables a aquests efectes els vots nuls, en blanc ni les abstencions.  
 
3. Serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels associats presents o 
representats, per a l’adopció dels següents acords:  
 

 a) Modificació d’Estatuts.  

 b) Destitució dels membres de la Junta Directiva.  

 c) Disposició o alienació de béns integrants de l’immobilitzat, així com la constitució de 
drets reals sobre els mateixos béns.  

 d) La fusió i dissolució de l’Associació.  

 e) La federació de l’associació amb altres associacions, així com la participació com a 
membre en altres ens públics o privats de caràcter associatiu. 

 
4. En cada Assemblea que tingui lloc, els associats podran assistir representats per un altre 
associat, mitjançant la remissió d’una carta adreçada al President de la Junta Directiva, que 
haurà de ser especial per a cada Assemblea.  

5. Cada associat que estigui al corrent de pagament de les quotes té dret a un vot.  

 

Article 10è.- Facultats de l’Assemblea General 

1. Són facultats de l’Assemblea General: 

a) Aprovar la gestió de la Junta Directiva.  

b) Examinar i aprovar els Pressupostos i els Comptes Anuals.  

c) Determinar el número, escollir i separar els membres de la Junta Directiva.  
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d) Dissolució de l’associació.  

e) Modificació dels Estatuts.  

f) Disposició o alienació dels béns.  

g) Acordar, en el seu cas, la remuneració dels membres dels òrgans de 
representació.  

h)  Definir la política associativa.  

i) Aprovar els Reglaments interns proposats per la Junta Directiva.  

j) Aprovar o rebutjar el Pla d’Activitats elaborat per la Junta Directiva.  

k) Fixar les quotes ordinàries, extraordinàries fixes i en el seu cas variables.  

l) Escollir els socis honoraris.  

 

Article 11è.- Matèries reservades a l’Assemblea Gen eral Extraordinària 
 
1. Requereixen acord de l’Assemblea General Extraordinària convocada a l’efecte:  

  
a) Modificació d’Estatuts.  

b) Nomenament i cessament o destitució dels membres de la Junta Directiva.  

c) Dissolució de l’Associació. 

  

SECCIÓ 2a 

La Junta Directiva 

 

Article 12è.- La Junta Directiva 
1. L’Associació serà gestionada i representada por una Junta Directiva formada por un mínim 
de tres (3) membres i un màxim d’onze (11) membres, els quals hauran de ser necessàriament 
associats no podent formar part de la Junta aquells associats que desenvolupin una activitat 
remunerada per a l’associació, llevat de les persones que ocupin la Secretaria i la Tresoreria de 
l’associació. Els càrrecs que ocuparan seran els següents:  

  

 - Una Presidència. 

 - Una Vicepresidència amb caràcter potestatiu. 

 - Una Secretaria. 

- Una Tresoreria 

 - Fins a un màxim de  7 vocals. 

 
2. Tots els càrrecs que componen la Junta Directiva seran gratuïts. Seran  designats i revocats 
per l’Assemblea General i el seu mandat tindrà una durada de 4 anys, sense perjudici de poder 
ser cessats en qualsevol moment, per acord en Assemblea General dels seus membres que 
representi, al menys, dos terços (2/3) de les persones associades.  
 
3. Els membres que formen la Junta Directiva podran ser reelegits en els seus càrrecs, una o 
diverses vegades per períodes d’igual durada.  

 

Article 13è.- Perllongació del mandat dels membres de la Junta Directiva  
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1. Els membres de la Junta Directiva que haguessin esgotat el termini per al qual van ser 
escollits, continuaran ocupant llurs càrrecs fins el moment en què es produeixi l’acceptació dels 
qui els substitueixin o la seva reelecció.  

 

Article 14è.- Baixa voluntària dels membres de la J unta Directiva 

1. Aquests podran causar baixa per renúncia voluntària comunicada per escrit a la Junta 
Directiva.  

 

Article 15è.- Régim de sessions de la Junta Directi va 
1. La Junta Directiva es reunirà quantes vegades ho determini el seu President o a petició d’un 
número d’associats no inferior a una quarta part (1/4). Quedarà constituïda quan hi assisteixi la 
meitat més un dels seus membres i perquè els seus acords siguin vàlids caldrà que s’adoptin 
per majoria de vots. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.  
 
2. Els membres de la Junta Directiva podran assistir a les seves reunions  representats per un 
altre membre, mitjançant la remissió d’una carta adreçada al President, que haurà de ser 
especial per a cada reunió.  
 
3. La Junta Directiva podrà delegar amb caràcter permanent, a favor d’un o diversos membres, 
ja sigui de forma solidària o mancomunada, totes les facultats que la llei i els estatuts 
atribueixen a la Junta Directiva, per a la qual cosa es requerirà el vot favorable de les dues 
terceres parts dels seus membres. 
 
4. El President de la Junta Directiva, convocarà els seus membres, sempre que sigui possible, 
amb dos (2) dies hàbils d’antelació a la data fixada per a la reunió, indicant el lloc de la seva 
celebració, dia, hora, així com els punts de l’ordre del dia a tractar. Per raons d’urgència, es 
poden tractar assumptes que no constin a l’ordre del dia. La convocatòria de la Junta Directiva 
s’efectuarà per carta certificada amb justificant de recepció o bé mitjançant sistemes electrònics 
sempre que permetin tenir constància de la seva recepció. 
 
5. Els acords de la Junta Directiva hauran de constar per escrit, l’Acta ha d’anar signada  pel 
Secretari amb el vistiplau del President.  

 

Article 16è.- Facultats de la Junta Directiva 

1. Les facultats de la Junta Directiva s’estendran, amb caràcter general a tots els actes propis 
de les finalitats de l’associació, sempre que no requereixin, segons aquests Estatuts, 
autorització expressa de l’Assemblea General.  
2. A efectes merament enunciatius i no limitatius, són facultats particulars de la Junta Directiva 
les següents:  

a)  Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de l’Associació, 
acordant realitzar els oportuns contractes i actes.  

b) Executar els acords de l’Assemblea General.  

c) Formular i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General els Balanços i els Comptes 
Anuals.  

d) Resoldre sobre l’admissió provisional dels nous associats. 

e) Nomenar delegats per a alguna determinada activitat de l’Associació.  

f) Elaborar el Pla d’Activitats i esdeveniments, que seran sotmesos a votació de 
l’Assemblea General.  

g) Elaborar i proposar a l’Assemblea General, per a votar i aprovar reglaments interns.  
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h) Representar a l’Associació en judicis i fora d’ells, activa i passivament.  

i) Administrar els béns de l’Associació i dirigir llurs activitats.  

j) Contractar, acomiadar i dirigir el personal contractat, i col.laboradors, fixar les seves 
condicions de treball i exercir la respectiva disciplina.  

k) Escollir, entre els seus membres, les persones que ocuparan la Presidència, la 
Vicepresidència, la Secretaria i la Tresoreria de l’Associació.  

Qualsevol altra facultat que no sigui de l’exclusiva competència de l’Assemblea General de 
socis.  

 
SECCIÓ 3a 
La Presidència i altres càrrecs  
 

Article 17è.- La Presidència 

1. La Presidència tindrà  les atribucions següents:  

a) Representar legalment a l’Associació davant de tota mena d’organismes públics o 
privats.  

b) Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri l’Assemblea General i la Junta 
Directiva, així com dirigir les deliberacions d’una i de l’altra.  

c) Ordenar pagaments i autoritzar amb la seva signatura els documents, actes i 
correspondència.  

d) Adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de l’Associació aconselli o en el 
desenvolupamento de les seves activitats resulti necessària o convenient, sens 
perjudici de donar compte posteriorment a la Junta Directiva.  

 

Article 18è.- La Vicepresidència 

1. La persona que ocupi el càrrec de Vicepresidència, si existís, substituirà la persona que 
ocupi la Presidència en la seva absència, motivada per malaltia o qualsevol altra causa, i tindrà 
les mateixes atribucions que aquesta.  

 

Article 19è.- La Secretaria 
1. La Secretaria tindrà al seu càrrec la direcció dels treballs purament administratius de 
l’Associació, expedirà certificacions, portarà els llibres de l’Associació legalment establerts i el 
fitxer d’associats, i custodiarà la documentació de l’entitat, fent que es cursin les comunicacions 
sobre designació de Juntes Directives i demés acords socials inscribibles als Registres 
corresponents, així como el compliment de les obligacions documentals en els termes que 
legalment corresponguin.  
 
2. La Secretaria assistirà el President o Vicepresident de l’Associació en totes les matèries que 
siguin de la seva competència.  

 

Article 20è.- La Tresoreria 

1. La Tresoreria  s’encarregarà de la comptabilitat de l’Associació, recaptarà i custodiarà els 
fons pertanyents a l’Associació, la formalització del pressupost anual d’ingressos i de despeses 
i de l’estat de comptes de l’any anterior que ha de presentar a la Junta Directiva en el seu 
moment perquè aquesta el sotmeti a l’Assemblea General.  
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Article 21è.- Persones vocals 

1. Les  persones vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la 
Junta Directiva, així com les que neixin de les delegacions o comissions de treball que la pròpia 
Junta els encomani.  

 

Article 22è.- Vacants 

1. Les vacants que es poguessin produir durant el mandat de qualsevol dels membres de la 
Junta Directiva seran cobertes provisionalment entre dits membres fins a l’elecció definitiva per 
l’Assemblea General convocada a l’efecte.  

 
CAPÍTOL III  
SOCIS 
 
Article 23è.- Persones que poden pertànyer a l’asso ciació 
1. Podran pertànyer a l’Associació aquelles persones, físiques o jurídiques, amb capacitat 
d’obrar que tinguin interès en el desenvolupament dels fins de l’Associació i que estiguin 
implicats en el sector dels materials avançats per a desenvolupar activitats econòmiques 
relacionades amb aquest, així com Entitats Públiques, Institucions i Universitats interessades 
en la promoció i desenvolupament dels fins associatius.  
 
2. Per a l’accés de qualsevol associat, caldrà que aquests presentin una sol.licitud per escrit 
adreçada al President de la Junta Directiva. 

  

Article 24è.- Persones associades d’honor 
1. Dins de l’Associació hi podrà haver persones associades d’honor, que seran les que pel seu 
prestigi o per haver contribuït de forma rellevant a la dignificació i desenvolupament de 
l’Associació o del sector, es facin creditores de tal distinció. Per a ésser classificats en aquesta 
categoria la Junta Directiva de l’Associació el proposarà a l’Assemblea General, i aquesta 
l’acceptarà o no.  

 

Article 25è.- Baixa de les persones associades 

1. Les persones associades causaran baixa per alguna de las causes següents:  
 

a) Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva.  

b) Per incompliment de les obligacions econòmiques, si deixés de satisfer quotes 
periòdiques durant un període d’1 any i no la regularitzi en el termini de 30 dies, 
després d’haver-li notificat mitjançant carta certificada.  

c) Per incompliment dels Estatuts, dels acords adoptats per les persones i organismes als 
quals els estigui encomanat el govern de l’Entitat.  

d) L’exteriorització d’assumptes o acords interns de la vida de l’associació en contra dels 
interessos generals de l’associació o que redundin en benefici d’una altra organització.  

e) En general, quan la Junta Directiva apreciï interessos contraris als interessos generals 
de l’Associació. 

f) Excepcionalment, en casos de crisi empresarial de l’associat, els òrgans de govern 
podran decidir sobre l’obligat compliment de les quotes amb la possible supressió 
transitòria d’aquesta.  

 
2. Els associats que perdin aquesta condició, per qualsevol causa, no tindran  dret a cap tipus  
d’indemnització ni part de part de patrimoni social.  
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3. La condició d’Associat no és transferible sota cap concepte.  

 

Article 26è.- Drets de les persones associades 

 1. Les persones associades  tindran els drets següents:  
 

a) Prendre part en les activitats que organitzi l’Associació en compliment de llurs fins.  

b) Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l’Associació pugui obtenir.  

c) Participar en les Assemblees amb veu i vot.  

d) Ser electores i elegibles per a càrrecs directius.  

e) A ser informades sobre la composició dels òrgans de govern i representació de 
l’associació, així com a rebre informació sobre els acords adoptats pels mateixos 
òrgans.  

f) Fer suggeriments a la Junta Directiva en ordre al millor compliment dels fins de 
l’Associació.  

g) A ser escoltades amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra elles i 
a ser informades dels fets que donin lloc a tals mesures, havent d’estar motivat l’acord 
que, en el seu cas, imposi la sanció. 

h) A impugnar els acords dels òrgans de l’associació que estimi contraris a la llei o als 
Estatuts. 

 
i) A separar-se en qualsevol moment de l’associació. 
 

Article 27è.- Obligacions de les persones associade s 

1. Les persones associades  tindran les obligacions següents:  
 

a) Complir els presents Estatuts i els acords vàlids de les Assemblees i la Junta Directiva.  

b) Abonar les quotes que es fixin.  

c) Assistir a les Assemblees i demés actes que s’organitzin.  

d) Desenvolupar, en el seu cas, les obligacions inherents al càrrec que ocupin.  
 

2. Quedaran suspesos els drets associatius de tots aquells socis fundadors i de número que 
hagin deixat de pagar les quotes corresponents a un any i que, malgrat haver estat avisats per 
escrit, no ho hagin fet en un termini posterior a trenta dies després de la comunicació.  

 

Article 28è .- Obligacions de les persones associades d’honor  
1. Les persones associades d’honor tindran les mateixes obligacions que els socis fundadors i 
de número a excepció de les previstes en els apartats b) , d), de l’article anterior.  
 
2. Així mateix tindran els mateixos drets a excepció dels que figuren en els apartats c) i d) de 
l’article 27, i podran assistir a les Assemblees sense dret de vot.  

 

CAPITOL IV 
RÈGIM ECONÒMIC 
 
Article 29è.- Recursos econòmics  
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1. Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament dels fins i activitats de l’Associació 
seran els procedents de les fonts següents:  
 

a) Les quotes de socis inicials d’adhesió, les periòdiques anuals i les extraordinàries, fixes 
i/o variables en el seu cas, que s’hauran de satisfer pels membres de l’Associació en la 
forma, i quantia que estableixi l’Assemblea General.  

b) Les subvencions públiques o privades, donacions, llegats o herències que pogués 
rebre de forma legal per part dels associats o de tercers.  

c) El producte de la  venda o explotació de llurs béns o valors, propietat industrial o 
intel.lectual i  de les prestacions de serveis.  

d) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i els 
preceptes estatutaris. 

 
2. Cada exercici econòmic s’ha de revisar i adequar al pressupost ordinari d’ingressos i 
despeses, amb subjecció a les normes que es contenen en els presents estatuts.  

 

Article 30è.- Patrimoni inicial o fons social 

1. El patrimoni inicial o Fons Social de l’Associació és de NOU MIL Euros (9.000.- €)  

 

Article 31è.- Exercici associatiu i econòmic 

1. L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre 
de cada any.  

 
CAPÍTOL V  
DISSOLUCIÓ 
 

Article 32è.- Dissolució voluntària 

1. Es dissoldrà voluntàriament quan així ho acordi l’Assemblea General Extraordinària, 
convocada a l’efecte, d’acord amb allò que disposa  l’Article 21è dels presents Estatuts.  

 
Article 33è.- Liquidació de l’associació 
1. La dissolució de l’Associació obre el període de liquidació, durante el qual l’entitat conserva 
la seva personalitat jurídica.  
 
2. Els membres de la Junta Directiva en el moment de la dissolució esdevenen liquidadors, 
llevat que l’Assemblea General, al temps d’acordar la dissolució o autoritat judicial, en el seu 
cas, nomeni altres liquidadors.  
 
3. Els liquidadors, un cop concloses les operacions pendents i realitzades les noves operacions 
que siguin necessàries per a la liquidació de l’Associació, aplicaran els béns sobrants de 
l’associació a fins que no desvirtuen la seva naturalesa no lucrativa, concretament el remanent 
del patrimoni social es posarà a disposició d’una entitat sense ànim de lucre, beneficiària del 
mecenatge, o a una entitat pública de naturalesa no funcional que persegueixi fins d’interès 
general.  
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
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En tot allò que no estigui previst en els presents Estatuts s’aplicarà la vigent Llei orgànica 
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i demés disposicions complementàries.  

 

A Manresa, a 31 de juliol de 2009. 

 

Signatures  

Signat: Josep Camprubí i Doucastella               Signat: Pere Casals i Perramon 

Ajuntament de Manresa   Cambra de Comerç de Manresa 

Josep Alabern i Valentí 

CTM-Centre Tecnològic 

 

 
El senyor Jordà Pempelonne  informa que aquesta resolució de constitució de 
l’Agrupació Empresarial Innovadora –Agrupació d’empreses de materials avançats-, és 
una de les actuacions de la política industrial que des de l’Ajuntament de Manresa s’està 
impulsant, que té per objectiu la creació d’una agrupació empresarial innovadora.  
 
Aquesta denominació, que és la que utilitza el Ministeri d’Indústria, traslladada a 
Catalunya s’entén més fàcilment amb la paraula cluster, que vol dir un grup d’empreses 
que treballen conjuntament, que comparteixen, en aquest cas, unes tecnologies de 
materials que són el gruix del sector industrial de la comarca. 
L’objectiu de dinamitzar aquest cluster és aconseguir que les empreses col.laborin, tant 
sigui per a la promoció internacional, per al desenvolupament de productes propis, ja 
sigui per a desenvolupament de tecnologia, per a adquisició i compres, i això es deriva 
d’una proposta que es va presentar al Ministeri durant l’any 2008, que va ser aprovada 
inicialment, per tant, van dir que sí que semblava que es tenien eines i una base 
suficient per intentar la creació d’aquest cluster en aquest àmbit de materials avançats. 
Aquesta agrupació era un requisit previ per sol.licitar un ajut per tirar endavant aquest 
cluster. 
S’ha desenvolupat un pla estratègic i per demanar la subvenció era necessari constituir 
aquesta agrupació. 
 
Els fundadors d’aquesta agrupació són l’Ajuntament de Manresa, el CTM i la Cambra de 
Comerç, i l’objectiu és que es vagin incorporant totes les empreses que s’apuntin en 
aquest cluster i que siguin aquestes empreses les que dirigeixin el seu futur.  
Per tot això demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 
GMCiU, 8 GMS, 3 GMERC, 1 GMICV-EUiA, 2 GMPPC i 1 GMCUP) i 1 abstenció (1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4. ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
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4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expe dient de modificació de 
crèdits 20/2009, dins el Pressupost municipal vigen t. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 16 de setembre 
de 2009,  que transcrit diu el següent: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2010, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. - Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit amb 
càrrec a baixes de crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, no 
compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a finançar els costos 
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici 
del 2010. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 20/2009 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer .- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 20/2009 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions.” 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  diu que aquest dictamen de modificació de crèdits fa 
referència a serveis, departaments o seccions que tenen alguna necessitat no coberta 
amb alguna partida i això fa necessari un canvi de partides, entre les seves pròpies, per 
tal de cobrir-lo. 
L’import total és de 130.873 €, dels quals 123.000 vénen de programes d’ocupació.  
La resta són petits canvis de partides com Via Pública, una transferència de la 
Secretaria per a la Immigració pel Contracte Programa d’Acció Social i Ciutadania. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 12 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 1 GMICV-EUiA,) i 11 abstencions (8 GMCiU, 1 GMPPC, 1 GMCUP i 1 
GMPxC) i 1 abstenció del senyor Javaloyes, per trobar-se absent de la sala en el 
moment de la votació (article 100 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
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4.1.2 Dictamen sobre autorització, si escau,  a Aig ües de Manresa, SA, per 
concertar un préstec amb Caixa d’Estalvis de Manres a, per import de 
1.087.000 € per finançar part del pla d’inversions per a l’any 2009 . 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 16 de setembre 
de 2009,  que transcrit diu el següent: 
 
“L’article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Març pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que els organismes 
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització 
del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions 
de préstec a llarg termini. 
 
Per escrit de data 10 de Setembre del Director-gerent de la societat Aigües de 
Manresa S.A., En Josep Alabern i Valentí, on manifesta que en el Consell 
d’Administració de la societat de data 2 de Juliol del 2009 es va prendre el següent 
acord: “peticionar un préstec a aquella entitat financera que presenti una oferta més 
avantatjosa, per un import de 1.087.000€, per un termini de cinc anys més un de 
carència, i designar al Il·lm. Sr. Alcalde-President, perquè, portant a la pràctica 
l’esmentat acord, pugui signar en nom i representació de Aigües de Manresa S.A. 
Empresa Municipal Privada, quants documents públics o privats, així com pòlisses i 
lletres siguin necessaris en ordre a l’obertura de la citada operació. El present acord 
queda no obstant condicionat a l’autorització del Ple de la Corporació Municipal.” 
 
En data 27 de Juliol del 2009 es va considerar com a millor oferta la presentada per 
Caixa d’Estalvis de Manresa amb un tipus d’interès de l’Euribor a 3 mesos + 1%. 
 
El préstec que es vol peticionar es per a finançar part del pla d’inversions per a l’any 
2009, que té un import total de 3.592.115€ i del que destaquen les instal·lacions 
tècniques i construccions. Les dotacions per les inversions provenen de 
l’autofinançament i en part del préstec que es sol·licita. 
 
Vist l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 16 de Setembre del 2009. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Autoritzar a Aigües de Manresa S.A., per a concertar un préstec amb Caixa 
d’Estalvis de Manresa, per un import de 1.087.000€ i un termini de 5 anys més 1 de 
carència, per a finançar part del pla d’inversions per a l’any 2009, amb les següents 
condicions: 
 
Tipus d’interès: Euribor a 3 mesos + 1%. 
 
SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a subscriure la documentació que resulti  
necessària per a l’efectivitat de l’anterior acord.” 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  manifesta que aquesta és l’autorització del préstec que 
sol.licita Aigües de Manresa per a les seves inversions de l’any, que es financen en part 
amb recursos propis i en una altra amb aquest préstec d’1.087.000 €.  
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Aigües de Manresa ha rebut dues ofertes, una de Caixa de Manresa, que és la que 
s’adjudica, amb un euríbor a 3 mesos + l’1%, i una altra de Bankinter, amb l’euríbor a 3 
mesos + 2%, per tant s’adjudica la millor oferta. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 
GMCiU, 8 GMS, 3 GMERC, 1 GMICV-EUiA, 2 GMPPC i 1 GMCUP) i 1 abstenció (1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
L’alcalde proposa la lectura i debat conjunt dels punts 4.1.3 i 4.1.4 de l’ordre del dia. 
 
 
4.1.3 Dictamen sobre aportació, si escau, a la soci etat municipal FORUM, SA, de 

la quantitat de 3.600.000 € en concepte d’execució de l’actuació Escodines.  
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 9 de juliol 
de 2009,  que transcrit diu el següent: 
 
“L’Ajuntament de Manresa te encomanada a la societat municipal Foment de la 
Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FORUM) la iniciativa pública municipal 
d’establir un servei públic de rehabilitació urbana. 
 
En el marc d’aquest servei públic, FORUM SA ha portat a terme la programació, 
ordenació i gestió urbanística de l’actuació Escodines, actuació que es troba en procés 
d’execució i que comprèn dues intervencions diferenciades: Escodines 1, en fase final 
d’obres i Escodines 2-3-5 en fase d’excavació de l’aparcament. 
  
L’actuació de Renovació Urbana Escodines 2-3-5 s’ubica en l’àmbit limitat per la Via 
Sant Ignasi i el carrer Montserrat i correspon al desenvolupament de les Unitats 
d’Actuació núm. 2, 3 i 5 del Pla Especial Camí de la Cova – Carrer Montserrat. 
Aquesta actuació te per objectiu la millora de la qualitat de vida d’aquest sector tot 
assolint un pas més en el camí de revitalització del Nucli Antic, a través de la 
renovació del parc edificat d’aquest àmbit de la ciutat i  la regeneració d’espais públics 
de qualitat i adequats als nous criteris d’ús i mobilitat. 
 
L’actuació Escodines 2-3-5 comprèn el desenvolupament d’una superfície de 5.565 
m2, dels quals 3.407 m2 es preveuen d’espai públic, mentre que la resta, 2.158 m2 
corresponen al sòl d’aprofitament privat. Tanmateix, l’actuació preveu la construcció de 
96 habitatges, tres locals comercials i un aparcament de rotació per a 222 places. Dels 
96 habitatges previstos, 83 es destinaran a lloguer en règim de protecció oficial, 6 es 
destinaran a protecció oficial de venda en règim concertat i 7 a habitatges lliures de 
venda. La inversió total de l’actuació Escodines 2-3-5 és de 20.680.000 euros. 
 
La inversió total de l’actuació es justifica en part pels costos addicionals que suposa la 
intervenció en aquest sector, especialment pel que fa a la construcció de l’aparcament 
soterrat que ha requerit l’adopció de mesures extraordinàries per a garantir la 
seguretat dels immobles colindants i l’ús de tècniques d’excavació no agressives. 
Aquesta inversió total no és coberta en la seva integritat pel finançament bancari 
possible, per la qual cosa resulta necessari fixar un finançament addicional a partir 
d’una aportació municipal que s’estableix en 3.600.000€. 
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Vist l’informe emès per l’Interventor de l’Ajuntament.  
 
La Regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió 
informativa i de control de Governació i Economia, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
 
Primer .- APORTAR a la societat municipal FORUM, SA la quantitat total de TRES 
MILIONS SIS-CENTS MIL EUROS (3.600.000 EUR), en concepte de subvenció per a  
l’execució de l’actuació Escodines amb càrrec a la partida núm. 4310 740 (Aportacions 
a empreses municipals de rehabilitació urbana (FORUM)) del pressupost municipal, i 
que es distribuirà de la següent manera: 
 

EXERCICI QUANTITAT (EUR) 
2010 514.285,72 
2011 514.285,72 
2012 514.285,72 
2013 514.285,72 
2014 514.285,72 
2015 514.285,70 
2016 514.285,70 

Total 
                     

3.600.000,00 
 
Segon .- FACULTAR a l’alcalde de la Corporació perquè, en el seu nom i 
representació, pugui subscriure els documents necessaris per a l’execució d’aquest 
acord.” 
 
 
4.1.4 Dictamen sobre autorització, si escau, a la s ocietat FORUM, SA, per 

concertar una pòlissa de crèdit amb Caixa d’Estalvi s de Manresa, per 
import de 3.600.000 € per co-finançar l’operació de  renovació urbana 
Montserrat, 2-3-5 . 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 14 de setembre 
de 2009,  que transcrit diu el següent: 
 
“L’article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Març pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que els organismes 
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització 
del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions 
de crèdit a llarg termini. 
Per escrit de data 10 de Setembre del 2009 del gerent, En Francesc Carné i Babià, de 
la societat Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., demana es sol·liciti al 
Ple de l’Ajuntament l’autorització per a concertar una pòlissa de crèdit a 7 anys amb 
Caixa d’Estalvis de Manresa i per un import de 3.600.000€, per a co-finançar l’actuació 
de renovació urbana Montserrat 2-3-5, cedint i transferint a Caixa d’Estalvis de 
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Manresa l’aportació que l’Ajuntament de Manresa hagi aprovat prèviament al present 
dictamen, de finançament addicional a Fòrum S.A., per l’actuació abans esmentada. 
 
Vist l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 14 de Setembre del 2009. 
 
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
 
PRIMER.- Autoritzar a Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., per a 
concertar una pòlissa de crèdit a 7 anys amb Caixa d’Estalvis de Manresa i per un 
import de 3.600.000€, per a co-finançar l’actuació de renovació urbana Montserrat 2-3-
5, amb les següents condicions: 
 
Termini: 7 anys 
Tipus d’interès: Euribor a 3 mesos + 2%, amb un mínim del 4% 
Comissió d’obertura: 1% sobre el capital concedit. 
 
SEGON.- Cedir i transferir a Caixa d’Estalvis de Manresa l’aportació que l’Ajuntament 
de Manresa hagi aprovat prèviament al present dictamen, de finançament addicional a 
Fòrum S.A., per l’actuació abans esmentada; i que consistirà en una aportació de 
514.285,72€ pels anys 2010 al 2014 i de 514.285,70€ pels anys 2015 i 2016 
 
TERCER.- Facultar al gerent de la societat Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa S.A., En Francesc Carné i Babià, amb DNI 39.335.404 E per a la signatura 
de tota la documentació necessària per a l’efectivitat d’aquest acord.” 
 
 
La senyora Mas Pintó  informa que l’actuació Escodines és la més ambiciosa que ha 
engegat mai FORUM al nucli antic de Manresa.  
Dintre d’aquestes actuacions de rehabilitació, remodelació i creació d’espais públics, 
l’anterior va ser Quatre Cantons, i l’actuació Escodines, al marge de participar dels 
objectius que tenia Quatre Cantons té objectius, a més a més addicionals com poden 
ser: la revitalització d’un espai com la Via de Sant Ignasi que, en principi, a diferència 
de Quatre Cantons, no ha estat mai un espai urbà d’una certa qualitat sinó que sempre 
ha estat un espai degradat per la seva pròpia vinculació a la Via de Sant Ignasi, que 
sempre ha tingut la rèmora d’haver estat primer un torrent i després un antic col.lector 
durant molts anys destapat. 
Aquesta actuació Escodines ha coincidit en un moment delicat que bàsicament ha 
tingut dues incidències: per una banda, la dificultat en trobar finançament per a les 
actuacions de caràcter immobiliari, i, per l’altra, la necessitat de replantejar una 
actuació que estava bastant basada en habitatge protegit però de venda, redirigir-la 
cap a habitatge protegit de lloguer. 
Aquestes dues característiques que vénen determinades pel context en el qual 
actualment ens trobem s’hi ha sumat una altra problemàtica que és que la proximitat 
d’aquestes edificacions o futures edificacions a un teixit edificat molt precari i les 
característiques del subsòl va fer necessari també fixar un sistema d’excavació per a 
aquesta actuació, i es va acordar conjuntament amb els veïns i l’associació de veïns 
que es farien servir tècniques no agressives.  
Aquesta utilització de tècniques no agressives ha comportat un cert increment de 
l’actuació. 
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Aquesta actuació globalment puja al voltant de 20 M€, els quals comprenen també la 
llarga tasca de gestió de sòl que s’ha portat des de fa gairebé 10 anys: d’adquisició, 
enderroc i desnonaments i reallotjaments de la gent.  
És un moment en què financerament és difícil trobar finançament per a aquesta 
actuació i per aquest motiu ha estat imprescindible buscar un finançament addicional, 
que s’ha quantificat amb aquests 3.600.000€ pels quals s’ha previst que vinguessin 
solventats per l’aportació que anualment l’Ajuntament fa a l’empresa en aquestes 
tasques per assolir els objectius de revitalització del nucli antic.  
Amb això es constata la importància que aquesta actuació té no tan sols per a 
l’empresa sinó pel propi Ajuntament i espera que també per a la pròpia ciutat. 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  informa que pel que fa a l’autorització a la Societat 
FORUM per contractar una pòlissa de crèdit, les condicions són que l’import total són 
3.600.000€, a 7 anys, el tipus d’interès és l’euríbor a 3 mesos + un 2%, amb un mínim 
d’un 4% i un 1% de comissió d’obertura, i amb el compromís que una part de 
l’aportació anual que fa l’Ajuntament de Manresa a FORUM s’ingressi directament a 
Caixa Manresa com a part de l’amortització d’aquesta pòlissa. 
Les quantitats a aportar anualment són de 514.285,72€. 
 
 
El senyor Sala Rovira  diu que en relació al dictamen 4.1.3 hi va haver un projecte que 
es va valorar en el seu moment en 20.680.000€ -finançat per la via que pertoqui- i 
després surt un cost addicional que no sap si ho és perquè no havia estat previst o 
perquè s’havia deixat de banda per finançar-ho per una altra via, però que representa 
un 17% del total de l’obra o, si més no, un 17% sobre els 20 M que són aquests 
3.600.000€.  
Pregunta si aquest és un tema que estava previst i controlat o va sortir en el moment 
de començar les operacions d’excavació i d’enderroc, per fer les pantalles de protecció 
i un sistema d’excavació amb tècniques menys agressives, i si estava o no valorat 
prèviament en el moment en què es va fer el projecte.  
Aquests 3.600.000€ que en principi, tal com acostumen a fer tant FORUM com Aigües 
de Manresa, cada qual per la seva via busca els finançaments i la seva pròpia entitat 
com a societat municipal fins ara era garantia suficient per buscar els endeutaments i 
els finançaments que pertocaven.  
Ara ens trobem en una situació diferencial suposa fruit del moment que des del punt 
de vista de finançament i de garanties és no comparable amb situacions anteriors i que 
espera que es regularitzi en un futur immediat, però el cert és que l’Ajuntament per la 
via de la subvenció, que és una forma de dir: per la via dels ajuts que es garanteixen 
durant els propers 7 anys, l’Ajuntament es garanteix un endeutament previ a l’inici del 
pressupost de 500 i escaig mil euros. I diu endeutament perquè amb la situació 
financera que hi ha als ajuntaments i particularment al de Manresa, dubta que això es 
pugui fer amb recursos ordinaris i com que des d’un punt de vista pressupostari la 
partida on es posa, que és la 740, és susceptible de finançar-se amb endeutament, 
lògicament en els pressupostos del 2010, 2011 i en algun de posterior, es veurà com 
aquests 512 mil i escaig euros graven l’endeutament municipal per un tema de 
FORUM.  
Aquesta és una situació que creu que s’hauria de mirar que fos recuperable i que el 
nivell de garantia que pogués oferir FORUM tornés a ser el que era amb anterioritat, a 
fi i efecte de no gravar de forma directa la ja prou gravada economia municipal amb 
endeutaments de societats participades, ni que siguin participades al 100% municipal. 
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El GMCiU, tant en un cas com en l’altre, votarà favorablement perquè entén que l’obra 
que es porta a terme des de FORUM és una obra important des del punt de vista 
social i econòmic de la ciutat i l’Ajuntament té l’obligació de donar-hi el màxim suport. 
 
 
La senyora Mas Pintó  respon que no es tracta d’un cost addicional sinó d’un cost del 
qual es necessita finançament addicional. 
Els 20.680.000€ ja integren aquests 3.600.000€, és a dir, el total de l’operació són: 
20.680.000€ i d’aquests s’han buscat tots els finançaments mitjançant hipoteca, que ha 
estat possible, tant pels habitatges protegits com per l’aparcament i els locals, com pels 
habitatges lliures, però en el moment actual, si abans el banc deixava el 100% del valor 
de taxació, ara deixa el 50%. El que es necessita és un finançament addicional. 
També és cert que l’operació ha tingut un cost addicional que ve derivat per una banda, 
de la utilització d’aquest mètode d’excavació que ja era una cosa que venia en el 
projecte, i també de la repercussió que l’IVA té en aquesta actuació pel fet que els 
habitatges, majoritàriament, són de lloguer i no de venda i, per tant, aquest element hi té 
una certa incidència amb aquesta quantificació.  
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  respon que pel que fa al finançament bàsicament 
coincideix amb els criteris que el senyor Sala ha expressat. 
S’ha dit que hi havia una previsió de finançament a través d’una sèrie d’operacions, hi ha 
diferents parts d’aquesta intervenció que estava previst finançar amb diferents 
hipoteques amb diferents entitats.  
La crisi ha precipitat que s’hagin retirat una sèrie d’entitats i per tant l’única que s’ha 
prestat a finançar aquesta part de les obres ha estat Caixa Manresa, que ha posat una 
condició, que fos directament l’Ajuntament qui pagués les amortitzacions anuals. 
Aquesta aportació no supera l’aportació anual de FORUM, és a dir, aquest any 
l’Ajuntament ha aportat 670.000€, però aquesta aportació el que es comprometen ara 
són 514 mil i, a més a més, s’espera que FORUM, un cop fetes les obres i a través dels 
ingressos que pugui generar,  estalviï a l’Ajuntament una part d’aquestes amortitzacions. 
Ara és hora d’invertir i després ja es generaran ingressos. 
 
 
El senyor Sala Rovira  diu que pregunta en funció del que llegeix als dictàmens, i que 
llegint el dictamen 4.1.3, al final de la part expositiva diu: “La inversió total de l’actuació 
es justifica en part pels costos addicionals que suposa la intervenció en aquest sector, 
...”, diu: costos addicionals.   
 
Com ha dit la regidora els 3.600.000€ formen part dels 20 M€, amb la qual cosa llavors 
no s’està parlant d’un 17% sinó d’un 21% i que el finançament seria del 79, i la resta 
és el que s’ha d’anar a buscar per la via del suport amb l’Ajuntament.  
Se suposa que el 79% ja ve finançat  per FORUM, perquè ha trobat fonts de 
finançament, dels 20M€ menys 3,6 ja ho té finançat i s’estaria parlant del 79%, la 
resta, que ja lliga amb el que actualment estan fent  bancs i caixes, la resta és el que 
fins ara feien el 100% i ara ja no, i és el que l’Ajuntament hi ha de donar suport i un 
taló cada any per cobrir aquesta xifra. 
 
Pel que fa a la segona part el regidor ha respost que enguany s’han aportat 670.000€ 
a FORUM, però s’han donat per fer coses, per comprar terrenys, etc.. Ara, pel 2010, 
els primers 512.000 ja no són per fer res sinó per finançar aquesta actuació. Coses 
que podrà fer FORUM, de més a més, que potser tampoc toca fer massa coses, 
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perquè suposant que es poguessin aportar els 670.000, el 80% ja el té col.locat abans 
de l’1 de gener. 
 
 
L’alcalde sotmet els dictàmens 4.1.3 i 4.1.4 conjuntament a votació i el Ple els aprova 
per 21 vots afirmatius (8 GMCiU, 8 GMS, 3 GMERC, 1 GMICV-EUiA i 1 GMCUP) i 3 
abstencions (2 GMPPC i 1 GMPxC) i, per tant, esdevenen acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME  
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e la constitució del Consorci 

urbanístic per al desenvolupament de l’Àrea Residen cial Estratègica Sector 
Est, de Manresa . 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 24 d’agost 
de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“L’Institut Català del Sòl juntament amb l’Ajuntament de Manresa, tenen la voluntat de 
crear i constituir el Consorci Urbanístic per al desenvolupament de l’Àrea Residencial 
Estratègica Sector Est, de Manresa. 
 
De conformitat amb la Disposició Addicional 21a. del Text refós de la Llei d’Urbanisme, 
introduïda pel Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre de mesures urgents en matèria 
urbanística, la condició d’administració actuant de les àrees residencials estratègiques 
correspon en primer terme a un consorci urbanístic del qual formin part, en tot cas, 
l’Institut Català del Sòl i l’ajuntament corresponent. 
 
En data 13 de març de 2009. ha estat aprovat definitivament el “Pla director urbanístic 
de les àrees residencials estratègiques de les comarques centrals”, entre les quals hi 
ha l’àrea residencial estratègica (ARE) Sectors Est, de Manresa, per la qual cosa, de 
conformitat amb la Disposició Addicional 21a TRLU, s’atribueix la condició 
d’administració actuant per tal d’executar l’ARE Sectors Est, de Manresa al consorci 
que es constitueix entre l’Institut Català del Sòl i aquest Ajuntament. 
 
L’article 312 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), disposa que el consorci és una “entitat 
pública de caràcter associatiu que poden constituir les entitats locals amb altres 
administracions públiques per finalitats d’interès comú “. En sentit similar ho disposa 
també l’article 269 del Text refós de la Llei municipal i de règim local (DL 2/2003, de 28 
d’abril) 
 
El procediment de constitució del consorci ve regulat a l’article 313 ROAS, establint 
que l’acord de constitució juntament amb els estatuts, s’han de sotmetre a informació 
pública per termini de trenta dies, amb anuncis al Butlletí oficial de la província, al Diari 
oficial de la Generalitat i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. Els Estatuts del consorci 
en constitució contenen les determinacions previstes a l’article 316 ROAS.   
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D’altra banda, per raons d’eficàcia i eficiència es considera adient que les publicacions 
oficials relacionades amb la creació del Consorci i l’aprovació dels estatuts es duguin a 
terme per part d’una de les parts que formen el Consorci, amb caràcter col·lectiu 
substituint els que haurien de publicar separadament cadascun dels membres 
integrants del Consorci. 
 
En aquest sentit, l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú disposa que “la 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels 
òrgans administratius o de les entitats de dret públic, podrà ser encomanada a altres 
òrgans o entitats de la mateixa o de diferent administració, per raons d’eficàcia o quan 
no es disposi de mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament“. En cap cas 
l’encomana de gestió suposa la cessió de titularitat de competència ni dels elements 
subjectius del seu exercici.  
 
D’acord amb l’article 52.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local, correspon 
al Ple els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, acord 
que s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la 
Corporació, perquè així ho prescriu l’article 313.2 ROAS.  
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents: 
 
 
A C O R D S 
 
 
Primer.-  Aprovar inicialment la constitució del Consorci Urbanístic per al 
desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica S ector Est, de Manresa , 
integrat per l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Manresa, així com els estatuts 
pels quals s’haurà de regir, que s’acompanyen com a annex. 
 
Segon.-  Sotmetre l’acord anterior a informació pública per un termini de trenta dies 
hàbils , mitjançant la inserció de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, el diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler 
d’anuncis de la corporació, perquè es puguin formular les reclamacions i les 
al·legacions que es considerin pertinents. L’acord adoptat inicialment esdevindrà 
definitiu en cas que no es presenti cap al·legació i/o reclamació en el període 
d’exposició pública, sense la necessitat de l’adopció de cap ulterior acord. 
 
Tercer.-  Encomanar a l’Institut Català del Sòl la gestió de la realització de les 
publicacions dels anuncis de l’aprovació inicial i definitiva dels Estatuts. Aquests 
anuncis els efectuarà l’Institut Català del Sòl, amb caràcter col·lectiu substituint els que 
haurien de publicar separadament cadascun dels membres integrants del Consorci, 
quedant formalitzat l’encàrrec de gestió per l’actuació esmentada per l’acceptació 
d’aquell ens. 
 
Quart.-  Facultar l’Alcalde l’Ajuntament de Manresa per la formalització de qualsevol 
document necessari per a l’efectivitat dels acords anteriors. 
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Cinquè.-  Donar trasllat dels acords adoptats a l’Institut Català del Sòl, i al Departament 
de Governació i Administracions Públiques, si s’escau.” 
 
 
ESTATUTS DEL CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPA MENT DE L’ÀREA 
RESIDENCIAL ESTRATÈGICA SECTOR EST, DEL TERME MUNIC IPAL DE MANRESA 
 
ÍNDEX 
 
Capítol 1 
Disposicions generals 

Article 1. Constitució i naturalesa jurídica  
Article 2. Objecte  
Article 3.  Àmbit d’actuació 
Article 4. Funcions 
Article 5. Personalitat i capacitat jurídica 
Article 6. Règim jurídic  

Article 7. Durada  
Article 8. Domicili 

Article 9. Percentatges de participació 
Capítol 2 
Govern del Consorci 

Article 10. Òrgans de govern 
Secció 1 
Del Consell General 

Article 11. Naturalesa, composició i vots 
Article 12. Funcions  

Secció 2 
De la Comissió Executiva 

Article 13. Naturalesa, composició i vots 
Article 14. Funcions  

Secció 3 
De la Presidència i la Vicepresidència 

Article 15. Presidència i Vicepresidència del Consorci 
Article 16. Funcions de la Presidència del Consorci 

Secció 4 
Del funcionament 

Article 17. Sessions del Consell General 
Article 18. Normes de funcionament de la Comissió Executiva 

Article 19. Substitució i suplència de les persones membres del  Consorci 
Article 20. Adopció d’acords 

Capítol 3 

La Secretaria del Consorci 

Article 21. La Secretaria del Consorci 

Article 22. Funcions de les Secretaries del Consorci 
Capítol 4 
La Gerència del Consorci 
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Article 23. La Gerència del Consorci  
Capítol 5 
Règim de personal  

Article 24. Personal 
 
Capítol 6 
Règim econòmic i financer 

Secció 1 

Règim financer 

Article 25. Pla d’actuació, inversió i finançament, pressupost, comptabilitat i 
estudi de viabilitat. 

Article 26. Fiscalització 
Secció 2 
Règim econòmic 

Article 27. Recursos 

Secció 3 
Patrimoni 

Article 28. Patrimoni del Consorci 
Capítol 7 
Dissolució i liquidació 

Article 29. Dissolució i liquidació 
 

Capítol 1 
Disposicions generals 
 
Article 1.  
Constitució i naturalesa jurídica  
 
1.1  El Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica Sector 
Est, de Manresa es constitueix com a entitat pública consorciada entre: 
 
a) L’Institut Català del Sòl. 
 
b) L’Ajuntament de Manresa. 
 
Aquesta actuació està definida com a àrea residencial estratègica (ARE), d’acord amb el Pla 
director urbanístic de delimitació i ordenació de l’àrea, en aplicació de les previsions 
contingudes a la Disposició Addicional Vint-i-unena del Text refós de la Llei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, introduïda pel Decret llei 1/2007, de 16 
d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 
 
1.2.  El Consorci, constituït amb caràcter voluntari, és de naturalesa autonòmica.  
 
1.3. El Consorci es constitueix com una entitat urbanística especial i opera com a administració 
actuant, de conformitat amb allò que preveu l’apartat 3. de l’esmentada Disposició Addicional  
Vint-i-unena del Text refós de la Llei d’urbanisme, en virtut del qual s’estableix que la condició 
d’administració actuant de les ARE recaurà en un consorci format per l’Institut Català del Sòl i 
l’ajuntament corresponent, i en els termes que estableixen els articles 22 i 23 del mateix text 
normatiu. 
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Article 2.  
Objecte  
 

2.1. El Consorci té com a objecte dur a terme el desenvolupament i execució urbanístics de 
l’Àrea Residencial Estratègica Sector Est, segons queda definida aquesta figura a l’apartat 1. 
de la Disposició Addicional Vint-i-unena del Text refós de la Llei d’urbanisme, consistent en 
l’actuació urbanística de promoció de sòl per a usos predominantment residencials, i promoure 
la construcció dels equipaments previstos en el marc del Pla director urbanístic que l’ordena. 

 

2.2. Per la seva condició d’ARE, aquesta actuació, en l’assoliment dels seus objectius, ha de 
complir amb els paràmetres i condicions previstos a la legislació urbanística i amb les 
determinacions del Pla director urbanístic corresponent, en el qual es concreten alguns 
d’aquells paràmetres i es justifica la viabilitat econòmica tant del sector com de les obligacions 
de l’administració actuant. 

 

 

Article 3.   
Àmbit d'actuació  
 
L'àmbit d'actuació del Consorci es troba situat al del sector Est de la ciutat, resultant de 
l’aprovació definitiva del Pla director urbanístic que ordena aquesta àrea residencial 
estratègica. 

 

Article 4.  
Funcions 
 
4.1. Per tal de desenvolupar el seu objecte, corresponen al Consorci les funcions següents: 
 
a) Coordinar l’actuació dels ens consorciats en l’exercici de les seves competències. 
 
b) Impulsar, i si s’escau executar, directament o a través del procediment que s’estableixi, les 

determinacions establertes pel Pla director urbanístic, tant pel que fa a l’ordenació com a 
les obres d’urbanització necessàries per al desenvolupament del sector. 

 
c) Redactar, tramitar, aprovar i executar els projectes d’urbanització complementaris, sempre 

que s’escaigui. 
 
d) Encarregar-se de la construcció dels equipaments previstos en el Pla director urbanístic 

corresponent, que s’haurà de dur a terme simultàniament amb la urbanització de l’àrea. 
 
e) Fixar per a l’execució urbanística d’aquesta ARE el sistema d’actuació i la modalitat 

d’aquest que, per raó de les circumstàncies concurrents, permeti emprendre amb celeritat 
l’actuació urbanitzadora, en cas que es tracti d’una determinació no inclosa al Pla director 
corresponent, així com, si s’escau, modificar el sistema d’actuació o la seva modalitat, 
d’acord amb el que disposa l’article 113.1.d) del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
Redactar, tramitar, aprovar i executar els instruments de gestió que correspongui. 

 
f) Establir els criteris i els mecanismes de gestió i finançament dels diferents projectes 

d’infraestructures o de serveis. 
 
g) Liquidar i recaptar les quotes que siguin exigibles als propietaris de sòl per a la urbanització 

i gestió del sector, si s’escau. 



41 

 
h) Totes aquelles altres funcions pròpies de la seva condició d’administració actuant del sector 

i aquelles que siguin necessàries per al compliment de l’objecte del Consorci. 
 
4.2. Si es decideix desenvolupar l’actuació mitjançant la concessió de la seva execució 
urbanística integrada, d’acord amb allò que disposa l’article 135 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, la persona concessionària podrà assumir les funcions relacionades als apartats 
b) i g) anteriors, així com l’execució de la construcció dels equipaments esmentats a l’apartat d) 
i la redacció i execució dels instruments que es relacionen als apartats c) i e). 
 
4.3. Per al cas que el desenvolupament de l’actuació es dugui a terme mitjançant el règim de 
concessió abans esmentat o pel sistema d’actuació de reparcel·lació en les modalitats de 
compensació bàsica o per concertació, per al compliment de les funcions que el present article 
atribueix al Consorci s’hauran d’utilitzar preferentment els mitjans personals i materials dels ens 
consorciats i, a tal efecte, s’haurà d’adaptar l’estructura del Consorci per tal de complir amb 
aquest requeriment. 
 
 
Article 5.  
Personalitat i capacitat jurídica 
 
5.1. El Consorci, per complir el seu objecte, té personalitat jurídica pròpia diferent de la dels ens 
consorciats. 
 
5.2. El Consorci té capacitat jurídica suficient per realitzar el seu objecte i, en conseqüència, pot 
realitzar les actuacions següents: 
 
a) Adquirir, ser beneficiari d’expropiacions, i és l’administració que correspongui l’entitat 
expropiant; posseir, reivindicar, gravar, hipotecar i alienar béns de tota mena; obligar-se, 
celebrar contractes, executar les accions i interposar recursos, de conformitat amb la normativa 
vigent. 
 
b) Contractar, d’acord amb el que disposa l’ordenament jurídic vigent, tot restant sotmès a la 
legislació de contractes del sector públic en els supòsits i de la manera que li sigui d’aplicació 
en cada moment. 
 
c) Establir convenis amb particulars i altres administracions públiques destinats al compliment 
del seu objecte.  
 
d) Obtenir, en la seva qualitat d’administració actuant, el percentatge d’aprofitament urbanístic 
de cessió obligatòria i gratuïta que correspongui, segons es determini al Pla director urbanístic 
corresponent, de conformitat amb allò que estableix l’article 23.4 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.  
 
 
Article 6.  

Règim jurídic  

 

6.1. El Consorci urbanístic es regeix per aquests estatuts i, en tot el que aquests estatuts no 
prevegin, pel seu Reglament de règim intern i, supletòriament, pel Text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, així com pel Reglament 
d’aquesta Llei, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol; per la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya; per la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú; i per les disposicions de règim 
local. 
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6.2. El Consorci també es regeix pel Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre i pel Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre. Per a la interpretació d’aquestes disposicions, es tindrà en compte la normativa o 
circulars que en aquest sentit pugui emetre la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
 
Article 7.   
Durada  
 
El Consorci té una durada limitada al compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte. 
 
 
Article 8.  

Domicili 

 

El Consorci té el domicili social a la Plaça Major n. 1, de Manresa. No obstant això, per acord 
del Consell General se’n pot modificar el domicili. 
 
 

Article 9.  

Percentatges de participació 
 
La participació dels ens consorciats en els drets i obligacions del Consorci s’estableix d’acord 
amb els percentatges de participació següents:  

 

- Correspon a l’Institut Català del Sòl el 50% dels totals drets i obligacions. 
 

- Correspon a l’Ajuntament de Manresa el restant 50% dels totals drets i obligacions. 
 

Capítol 2 
Govern del Consorci 
 
Article 10.  
Òrgans de govern 
 
10.1. El Consorci es regeix pels òrgans següents: 
 
a) El Consell General 
b) La Presidència 
c) La Vicepresidència 
 
10.2. A més a més, el Consorci pot estar dotat d’una Comissió Executiva i una Gerència, que 
actuen com a òrgans de gestió, d’acord amb el que s’exposa en aquests estatuts. 

 
 
Secció 1a 
Del Consell General 
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Article 11.  

Naturalesa, composició i vots. 
 
11.1. El Consell General és l’òrgan superior i rector que mitjançant la deliberació i la decisió 
exerceix de manera col·legiada el govern del Consorci i l’administració d’aquest. 
 
11.2. El Consell General està integrat per representants de l’Institut Català del Sòl i per 
representants de l’Ajuntament de Manresa, de la següent manera: 
 
a) Tres representants de l’Institut Català del Sòl, nomenats i separats lliurament per l’òrgan 

d’aquesta entitat que correspongui. 
 
b) Tres representants de l’Ajuntament de Manresa, nomenats i separats lliurement per l’òrgan 

de govern municipal que correspongui. 
 
El nombre de representants de cadascun dels ens que formen el Consorci, i per tant el nombre 
de membres del Consell General, podrà ser modificat per acord unànime de tots els membres 
del Consell, sense necessitat de modificar aquests Estatuts i sense que el nombre total de 
membres pugui excedir de cinc representants per cada ens, observant en tot cas allò que 
disposa l’apartat 5 d’aquest article.  
 
11.3. La Gerència, si és nomenada, i la persona designada per ostentar la Secretaria del 
Consell General, han d’assistir a les sessions d’aquest òrgan, amb veu però sense vot.  
 
11.4. En la designació de les vocalies s’ha de tenir en compte la perspectiva de gènere per tal 
de tendir a obtenir una representació equilibrada de dones i d’homes. 
 

11.5. El nombre de vots dels representants de l’Institut Català del Sòl té un valor equivalent al 
nombre de vots dels representants de l’Ajuntament de Manresa.  

 

 

Article 12.  
Funcions  
 
12.1. Corresponen al Consell General l’exercici de les funcions necessàries per a dur a terme 
les actuacions que constitueixin l’objecte del Consorci. 
 
12.2. En especial, li corresponen les funcions següents: 
 
a) Aprovar, si s’escau, el Reglament de règim intern i les altres normes de funcionament 

internes del Consorci. 
 
b) Nomenar, i cessar si escau, el/la president/a i el/la vicepresident/a del Consell General, que 

ho seran també del Consorci. Així mateix, nomenar, i cessar si escau,  el/la secretari/a del 
Consell General, que ho serà també del Consorci i de la Comissió Executiva, en el cas que 
s’acordi la creació d’aquesta.   

 
c) Modificar el nombre de representants de cadascun dels ens consorciats al Consell General 

i per tant el nombre de membres d’aquest òrgan. 
 
d) Acordar la creació de la Comissió Executiva i designar-ne i cessar-ne, si escau, els 

membres. 
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e) Nomenar i cessar, si s’escau, la Gerència del Consorci. 
 
f) En el cas que no existeixi gerent, encomanar a una persona jurídica les funcions de gestió i 

execució dels acords dels òrgans de govern del Consorci. 
g) Nomenar i cessar les persones físiques o jurídiques encarregades de l’auditoria del 

Consorci. 
 
h) Aprovar el Pla d’actuació, inversió i finançament i el pressupost anual del Consorci, així 

com les modificacions d’aquests, d’acord amb allò que s’estableix en aquests estatuts. 
 
i) Aprovar els comptes anuals i la liquidació del pressupost anual del Consorci. 
 
j) Aprovar els estudis de viabilitat tant de l’actuació urbanística a desenvolupar com del 

Consorci, així com les seves actualitzacions. 
 
k) Ser l’òrgan de contractació del Consorci i aprovar, si s’escau, la plantilla de personal al 

servei del Consorci. 
 
l) Fixar les bases generals dels actes de disposició del patrimoni del Consorci. 
 
m) Aprovar els compromisos que impliquin aportacions o responsabilitats econòmiques i 

patrimonials no previstes. 
 
n) Determinar el règim de disposició de fons del Consorci així com designar els membres del 

Consell General, o si s’escau, de la Comissió Executiva, que tindran atribuïda aquesta 
funció d’acord amb el règim esmentat. 

 
o) Fixar per a l’execució urbanística d’aquesta ARE el sistema d’actuació i la modalitat 

d’aquest, en cas que no siguin establerts pel Pla director corresponent, així com, si s’escau, 
modificar el sistema d’actuació o la seva modalitat. 

 
p) Si escau, havent estat determinat el sistema d’actuació per reparcel·lació en la modalitat de 

cooperació, acordar el desenvolupament de l’actuació mitjançant la concessió de l’execució 
urbanística integrada, d’acord amb allò que disposa l’article 135 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

 
q) Adoptar els acords d’aprovació dels instruments de gestió elaborats, incloses les bases de 

concertació. 
 
r) Aprovar, si escau, els projectes d’urbanització complementaris. 
 
s) Acordar l’exercici d’accions judicials, la interposició de recursos i, en general, la defensa 

dels interessos i drets del Consorci. 
 
t) Proposar la modificació dels estatuts, sens perjudici de la necessitat d’aprovació per part de 

cadascun dels ens consorciats. 
 
u) Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci, sens perjudici de la necessitat d’aprovació 

per part de cadascun dels ens consorciats. 
 
v) Exercir aquelles altres funcions no assignades expressament en aquests estatuts a altres 

òrgans del Consorci.  
 
12.3. No obstant això, el Consell General pot delegar en un altre òrgan del Consorci aquelles 
funcions que tinguin caràcter delegable. En aquest sentit, tenen caràcter delegable les funcions 
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recollides als apartats g) i k) anteriors, en els termes i amb les limitacions que s’estableixin pel 
propi Consell General. 
 
 
Secció 2ona 
De la Comissió Executiva 
 
Article 13.  
Naturalesa, composició i vots. 
 
13.1. La Comissió Executiva és un òrgan de creació potestativa per part del Consell General 
per a l’execució de les funcions del Consorci d’acord amb les bases i criteris fixats per 
l’esmentat Consell. 
 
13.2. La Comissió Executiva està integrada, com a mínim, per dos membres, amb la distribució 
següent: 
 

a) Un membre en representació de l’Institut Català del Sòl.  
 

b) Un membre en representació de l’Ajuntament de Manresa.  

 
13.3. El/la secretari/a de la Comissió Executiva i, si escau, el/la gerent, han d’assistir a les 
sessions d’aquest òrgan, amb veu però sense vot. 

 
 
Article 14.  
Funcions  
 
Es podran assignar a la Comissió Executiva, en el cas que s’acordi la seva creació, a més de 
les funcions que siguin delegables, les següents: 
 
a) Donar la conformitat, per a la seva posterior aprovació pel Consell General, al Pla 

d’actuació, inversió i finançament i al pressupost anual del Consorci, així com a les 
modificacions d’aquests documents, que seran elaborats sota la responsabilitat de la 
Gerència, en cas que aquesta sigui nomenada. 

 
b) Donar la conformitat, per a la seva posterior aprovació pel Consell General, als comptes 

anuals i a la liquidació del pressupost del Consorci, elaborats sota la responsabilitat de la 
Gerència, en cas que aquesta sigui nomenada. 

 
c) Donar la conformitat, per a la seva posterior aprovació pel Consell General, als estudis de 

viabilitat tant de l’actuació urbanística a desenvolupar com del Consorci, així com a les 
seves actualitzacions, elaborats sota la responsabilitat de la Gerència, en cas que aquesta 
sigui nomenada. 

 
d) Acordar la contractació del personal, en cas que sigui necessari, a proposta de la Gerència, 

en base a la plantilla aprovada pel Consell General. 
 
e) Acordar i fer efectius els actes de disposició del patrimoni del Consorci de conformitat amb 

les bases generals aprovades pel Consell General i donar-ne compte.  
 
f) Aprovar la despesa i ordenar els pagaments de conformitat amb les previsions contingudes 

al pressupost del Consorci. 
 
g) Donar la conformitat als projectes d’urbanització complementaris elaborats, si s’escau, per 

a la seva posterior aprovació pel Consell General. 
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h) Tramitar els instruments de gestió elaborats, i sotmetre’ls al Consell General per a l’adopció 

dels corresponents acords d’aprovació.  
 
i) Donar directrius respecte a les actuacions a realitzar per la Gerència, en cas que aquesta 

sigui nomenada. 
 
j) Fer el seguiment de la gestió econòmica i financera del Consorci. 
 
k) Vetllar pel compliment dels calendaris fixats per al desenvolupament de les actuacions. 
 
 

Secció 3era 
De la Presidència i la Vicepresidència 
 
Article 15.  
Presidència i Vicepresidència del Consorci 
 
Les persones que ocupen la Presidència i la Vicepresidència del Consell General, les quals 
exerceixen també la Presidència i la Vicepresidència del Consorci, han de ser nomenades pel 
Consell General d’entre les seves persones membres. 

 

Cadascun d’aquests càrrecs recau alternativament i pel termini de sis mesos, en una de les 
vocalies del Consell General en representació de l’Institut Català del Sòl, d’una banda, i en una 
de les vocalies del Consell General en representació de l’Ajuntament de Manresa, de l’altra, en 
el benentès que si la Presidència recau en un vocal representant de l’Institut Català del Sòl, la 
Vicepresidència haurà de recaure en un vocal representant de l’Ajuntament, i viceversa. A la 
sessió constitutiva del Consorci s’ha de determinar l’ens consorciat que, per mitjà d’algun dels 
seus representants, ostentarà inicialment cadascun d’aquests càrrecs. 

 
 
Article 16.  

Funcions de la Presidència del Consorci 

 

16.1. Correspon a la persona titular de la Presidència del Consorci l’exercici de les funcions 
següents: 
 
a) Representar el Consorci. A tal efecte, podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i 

especial davant tota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre i jurisdicció, així 
com davant tot tipus de persones públiques i privades, físiques i jurídiques. 

 
b) Fixar l’ordre del dia de les sessions del Consell General. 
 
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i dirigir les deliberacions del Consell 

General. 
d) Vetllar pel compliment dels acords del Consell General. 
 
16.2. En els casos de vacant, absència o malaltia, el/la president/a és substituït/da pel/per la 
vicepresident/a. 
 
 
Secció 4rta 
Del funcionament 
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Article 17.  
Sessions del Consell General 
 
17.1. El Consell General es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada 
semestre. També es reuneix en sessió extraordinària tantes vegades com sigui convocat per la 
persona que ocupa la Presidència, per iniciativa pròpia o quan ho proposin un mínim d’una 
tercera part dels seus membres. 
 
17.2. La convocatòria de les sessions es fa per escrit en qualsevol suport: per correu, ordinari o 
certificat, per telefax, per mitjans electrònics o telemàtics, sempre que en permeti deixar 
constància de la recepció, i ha de contenir l’ordre del dia corresponent.  

 

17.3. La convocatòria de les sessions ordinàries s’ha de notificar a cadascuna de les persones 
membres amb una antelació mínima de set dies naturals. En cas de convocatòries de sessions 
extraordinàries, aquestes s’han de convocar amb un termini mínim de 48 hores.  

 

17.4. Des de la data de la convocatòria ha d’estar a disposició dels membres del Consell 
General la documentació relativa als temes a tractar. 

 

17.5. El Consell General s’entén vàlidament constituït quan hi assisteixen almenys la meitat 
dels representants de l’Institut Català del Sòl i la meitat dels representants de l’ajuntament 
consorciat. 
 
En tot cas serà necessària per a la vàlida celebració de la sessió l'assistència de les persones 
que ocupen la Presidència i la Secretaria o de qui les substitueixin. 
 
17.6. No pot ser objecte d’acord cap assumpte que no figuri inclòs en l’ordre del dia, llevat que 
hi siguin presents o representades totes les persones membres, i aquestes decideixin per 
unanimitat la seva inclusió. 
 
17.7. De cada sessió, se n’ha d’estendre l’acta corresponent. 
 
17.8.  En tot el que no preveuen expressament aquests estatuts, el Consell General es regeix 
per la normativa aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
 
Article 18.  
Normes de funcionament de la Comissió Executiva 
 
El Consell General establirà les normes de funcionament de la Comissió Executiva en l’acord 
que adopti, si escau, per a la seva creació, llevat d’aquells aspectes que ja quedin regulats en 
aquests estatuts. 
 
 

Article 19.  

Substitució i suplència de les persones membres del  Consorci 
 
19.1. Les persones nomenades per ocupar les vocalies del Consell General poden ser 
substituïdes mitjançant resolució de l’òrgan competent de l’ens consorciat corresponent, mentre 
que els membres de la Comissió Executiva poden ser substituïts per acord del Consell General. 
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Cal donar compte d’aquestes substitucions en la primera sessió del Consell o la Comissió que 
es convoqui després de la notificació de la substitució.  
 
19.2. En cas de vacant, absència o malaltia de qualsevol de les persones membres del Consell 
General i de la Comissió Executiva, es procedirà a la seva suplència per un altre membre, amb 
la corresponent delegació de vot, per a aquella sessió determinada, d’acord amb la normativa 
aplicable a cadascun dels ens consorciats.  
 
 
Article 20.  
Adopció d’acords 
 
20.1. Els acords del Consell General i, si escau, de la Comissió Executiva, s’han d’adoptar per 
una majoria de més de la meitat del valor dels vots dels membres assistents, llevat dels 
supòsits en què aquests estatuts estableixen un règim diferent.  
 
Ni la Presidència ni la Vicepresidència del Consell General disposen de vot diriment o de 
qualitat. 
 
20.2. Cal el vot per unanimitat de la totalitat dels membres del Consell General del Consorci per 
a que siguin vàlids els acords que s’adoptin sobre les matèries següents: 
 
a) Modificar els estatuts, sens perjudici de la necessitat d’aprovació per part de cadascun dels 

ens consorciats. 
 

b) Modificar el nombre de representants de cadascun dels ens consorciats al Consell General i 
per tant el nombre de membres d’aquest òrgan. 

 

c) Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci, sens perjudici de la necessitat d’aprovació per 
part de cadascun dels ens consorciats. 

 
20.3. Cal una majoria de dos terços del valor dels vots dels membres assistents del Consell 
General del Consorci per a que siguin vàlids els acords que s’adoptin sobre les matèries 
següents: 
 
a) Aprovar el Pla d’actuació, inversió i finançament i el pressupost anual del Consorci, així 

com les modificacions d’aquests, d’acord amb allò que s’estableix en aquests estatuts. 
b) Aprovar els comptes anuals i la liquidació del pressupost del Consorci. 
 
c) Aprovar els estudis de viabilitat del sector a desenvolupar i del Consorci, així com les seves 

actualitzacions. 
 
d) Establir compromisos que impliquin aportacions o responsabilitats econòmiques i 

patrimonials no previstes. 
 
e) Fixar per a l’execució urbanística d’aquesta ARE el sistema d’actuació i la modalitat 

d’aquest, en cas que no siguin establerts pel Pla director corresponent, així com, si escau, 
modificar el sistema d’actuació o la seva modalitat. 

 
f) Si escau, havent estat determinat el sistema d’actuació per reparcel·lació en la modalitat de 

cooperació, acordar el desenvolupament de l’actuació mitjançant la concessió de l’execució 
urbanística integrada, d’acord amb allò que disposa l’article 135 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

 
g) L’aprovació dels instruments de gestió elaborats. 
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h) L’aprovació dels projectes d’urbanització complementaris, si s’escau. 
 
i) Nomenar la Gerència del Consorci. 
 
20.4. Els acords del Consell General i de la Comissió Executiva exhaureixen la via 
administrativa i poden ser impugnats mitjançant el recurs de reposició potestatiu regulat a la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, o directament en via jurisdiccional de conformitat amb el 
règim d’impugnació i recursos que preveu la legislació aplicable.  

Capítol 3 

La Secretaria del Consorci 

 

Article 21  

La Secretaria del Consorci 
 
21.1. El Consell General ha de nomenar el/la secretari/a d’aquest òrgan, entre persones no 
membres del Consell.  

 

21.2. El/la secretari/a del Consell General ho és també del Consorci i de la Comissió Executiva, 
en el cas que el Consorci acordi la seva creació. 
 
21.3. El/la secretari/a del Consell General i, si s’escau, de la Comissió Executiva, han d’assistir 
a les sessions d’aquests òrgans, amb veu però sense vot. 
 
21.4. La durada del càrrec de secretari/a s’ha de fixar en l’acord del seu nomenament, sens 
perjudici de la possibilitat de reelecció successiva. El càrrec de secretari/a no té caràcter de 
relació laboral. 
 
 

Article 22  

Funcions de les Secretaries del Consorci 
 
Són funcions de la Secretaria del Consorci, i per tant del Consell General i de la Comissió 
Executiva, en el cas que aquesta sigui creada, les següents: 
 
a) Assistir preceptivament a totes les sessions del Consell General i, si escau, la Comissió 

Executiva. 
 
b) Estendre i visar les actes i els certificats dels acords del Consell General i, si escau, la 

Comissió Executiva, amb el vistiplau de la persona que n’ocupa la Presidència.  
 
c) Custodiar la documentació oficial relativa al Consell General i, si escau, la Comissió 

Executiva. 
 
 
Capítol 4 
La Gerència del Consorci 
 
Article 23  
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La Gerència del Consorci  
 
23.1. El Consell General podrà nomenar un/a gerent del Consorci, que actuarà com a òrgan de 
gestió d’aquest. El/la gerent no pot ser membre del Consell General ni de la Comissió 
Executiva. 

 

23.2. La persona que ocupa la Gerència, en cas que aquesta sigui establerta, ha d’assistir a les 
sessions del Consell General i de la Comissió Executiva, amb veu però sense vot.  

 

23.3. Les atribucions, obligacions i condicions laborals de la Gerència, en cas que aquesta sigui 
establerta, entre d’altres aspectes, han de ser regulades al corresponent contracte de treball. 
Exerceix, així mateix, les funcions que es determinin a l’acord del seu nomenament i aquelles 
que li deleguin els altres òrgans del Consorci. 

 

Capítol 5 
Règim de personal  
 

Article 24.  

Personal 
 
24.1. La contractació de personal per part del Consorci és de naturalesa laboral i s’ha de 
seleccionar per concurrència pública i d’acord amb els principis de mèrit i capacitat.  
 

24.2. El personal funcionari o laboral adscrit al Consorci procedent de les administracions que 
el configuren quedarà en la situació administrativa que correspongui a la seva situació 
específica.  

 
 
 
Capítol 6 
Règim econòmic i financer 
 

Secció 1 

Règim financer 

 

Article 25.  

Pla d’actuació, inversió i finançament, pressupost,  comptabilitat i estudis de viabilitat. 

 
25.1. El Consorci ha d’elaborar anualment un Pla d’actuació, inversió i finançament amb les 
característiques que regula l’article 28 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de 
l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de 
desembre. 
 
25.2. Anualment, el Consorci ha d’elaborar un pressupost, el qual ha de contenir:  
 
a) Un estat de recursos, amb les estimacions corresponents per a l’exercici.  
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b) Un estat de dotacions, amb l’avaluació dels mitjans necessaris per a desenvolupar les 
activitats durant l’exercici. 

 
25.3. La comptabilitat del Consorci ha de ser elaborada de conformitat amb el que estableix 
l’Ordre de 28 d’agost de 1996, del titular del Departament d’Economia i Finances, per la qual 
s’aprova el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya i subsidiàriament 
amb el Pla general de comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, i 
les seves adaptacions sectorials, o legislació que la substitueixi. 
 
25.4. Durant el darrer trimestre de cada any s’ha de preparar, sota la responsabilitat de la 
Gerència, en cas que aquesta sigui nomenada, el Pla d’actuació, inversió i finançament i el 
pressupost corresponent a l’exercici següent, que han de ser validats per la Comissió 
Executiva, si és creada, i presentats per a la seva aprovació pel Consell General. 
 
25.5. Dins el primer semestre de cada any, s’han de sotmetre a estudi i aprovació del Consell 
General els comptes anuals i la liquidació del pressupost de  l’exercici anterior, elaborats sota 
la responsabilitat de la Gerència, en cas que aquesta sigui nomenada, i validats per la 
Comissió Executiva, si aquesta és creada. 
 
25.6. El Consorci, mitjançant la Gerència, en cas que aquesta sigui nomenada, ha d’elaborar i 
desenvolupar un estudi de viabilitat detallat, tant de l ‘actuació urbanística a desenvolupar com 
del mateix Consorci, i ambdós han de ser aprovats pel Consell General, prèvia validació per la 
Comissió Executiva, si és creada. Aquests estudis, com a mínim, han d’incloure la justificació 
del projecte d’inversió, els fluxos de tresoreria previstos, la seva actualització i una memòria 
justificativa on es detallin les hipòtesis i dades utilitzades per a la seva preparació. Aquests 
estudis han de ser actualitzats periòdicament a requeriment del Consell General. 
 
 
Article 26.  
Fiscalització 
 
26.1. El control financer del consorci s’ha de dur a terme per aquelles persones auditores 
nomenades pel Consell General. 
 
26.2. El Consorci també resta sotmès al control financer que pugui exercir la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya en els termes establerts en la normativa d’aplicació. 
 
 
Secció 2 
Règim econòmic 
 
Article 27.  
Recursos 
 
27.1. Per dur a terme els seus objectius, el Consorci pot disposar dels recursos següents: 
 
a) El finançament que obtingui d’operacions d’endeutament amb entitats de crèdit, les quals 

s’hauran de contreure únicament per al finançament de necessitats de circulant. 
 
b) Les subvencions que rebi dels ens consorciats.  
 
c) Les aportacions dels ens consorciats, ordinàries o extraordinàries, per sufragar el 

finançament de les adquisicions de finques incloses dins l’àmbit del sector, així com pel 
finançament de l’activitat i manteniment del Consorci. 

 
d) Els drets, béns i valors que constitueixin el seu patrimoni. 
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e) Els rendiments de les activitats del Consorci. 
 
f) Els productes del seu patrimoni. 
 
g) Les subvencions, les donacions, els llegats i els ajuts de tota mena amb què el Consorci 

sigui afavorit. 
 
h) Qualsevol altre que li pugui correspondre d’acord amb les lleis. 
 
27.2. L’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Manresa han d’efectuar les seves aportacions al 
Consorci en proporció als seus drets i obligacions, de conformitat amb els percentatges que es 
determinen a l’article 9 d’aquests estatuts.  

 

Secció 3 
Patrimoni 

 

Article 28.  

Patrimoni del Consorci 
 
28.1. El patrimoni del Consorci està constituït per aquells béns i drets que adquireixi 
directament i pel patrimoni públic del sòl que constitueixi el Consorci de conformitat amb la 
legislació urbanística. 
 
28.2. Les administracions integrants del Consorci poden aportar altres béns al Consorci. Pel 
cas de la cessió gratuïta del béns, els béns cedits revertiran a l’administració cedent en els 
supòsits i condicions que determini l’acord de cessió. 
 
28.3. Els equipaments previstos al Pla director urbanístic que ordena aquesta actuació seran 
costejats, de forma total o parcial, si així s’estableix al mateix Pla director, amb el producte de 
la venda de les parcel·les resultants que rebi el Consorci en concepte del percentatge 
d’aprofitament urbanístic objecte del deure de cessió de sòl, de conformitat amb allò que 
estableix l’apartat 5.c) de l’article 56 del Text refós de la Llei d’urbanisme, afegit pel Decret llei 
1/2007, de mesures urgents en matèria urbanística. 
 
28.4. El Consorci, observant en tot cas allò que s’exposa a l’apartat anterior, ha de destinar la 
resta de parcel·les resultants del percentatge que rebi de l’aprofitament urbanístic d’aquesta 
actuació, o el producte de la seva venda, així com qualsevol altre patrimoni del que disposi 
arran de l’esmentada actuació, a les finalitats que preveu la legislació urbanística. El Consorci 
podrà determinar que cadascun dels ens que el formen destini aquests béns i drets a llurs 
patrimonis públics de sòl i habitatge. 
 
 
Capítol 7 
Dissolució i liquidació 
 
Article 29.  

Dissolució i liquidació 
 
29.1. El Consorci es pot dissoldre per alguna de les causes següents: 
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a) Compliment del seu objecte 
 
b) Acord dels ens consorciats. 
 
c) Impossibilitat legal o material de continuar en funcionament. 
 
d) Incompliment del seu objecte. 
 
29.2. L’acord de dissolució s’ha d’adoptar en la forma establerta a l’article 20.2 d’aquests 
estatuts i ha de ser ratificat pels òrgans competents de cadascun dels ens consorciats. 
 
29.3. L’acord de dissolució ha de determinar la manera com s’ha de procedir a la liquidació dels 
béns, els drets i les obligacions del Consorci. Aquesta, llevat d’acord en contrari, s’ha de fer en 
proporció als percentatges de participació en el Consorci de cadascun del ens consorciats a la 
data de dissolució del mateix. L’acord de dissolució també ha de determinar com s’ha de fer la 
reversió de les obres i les instal·lacions existents a favor de les entitats consorciades, d’acord 
amb la normativa específica aplicable en cada cas. 
 
 
La senyora Mas Pintó informa que a principis d’aquest any es va aprovar 
definitivament el Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les 
comarques centrals, dintre de les quals hi havia l’Àrea Residencial Estratègica que 
s’anomena Sector Est. 
La Llei de mesures urgents que va crear aquestes àrees residencials estratègiques 
establia que el seu desenvolupament s’havia de fer a través d’un consorci que havia 
de ser participat a parts iguals entre l’Ajuntament de Manresa i l’Institut Català del Sòl. 
 
Aquest dictamen preveu l’aprovació inicial de constitució d’aquest consorci i dels seus 
estatuts, de cara a anar fixant el desenvolupament d’aquesta àrea estratègica que té 
una extensió considerable i una de les primeres tasques del consorci serà fixar quina 
mena de fases s’han d’anar executant per tal d’assolir els objectius d’aquest 
instrument de planejament.  
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que un informe publicat a la premsa deia que a l’estat 
espanyol l’estoc d’habitatges buits no s’eixugaria fins el 2024. No sap si a Manresa 
passarà el 2024, abans o després, però que hi haurà habitatges buits per uns quants 
anys i plantejar-se construir-ne més no és el que toca fer ara. 
El GMCUP entén que cal congelar el desenvolupament d’aquesta Àrea residencial 
estratègica i deixar-ho per més endavant, ja que considera desafortunada la creació 
d’aquest consorci i per tant votarà en contra. 
 
 
El senyor Serra Rovira  diu que el posicionament del GMCiU serà d’abstenció perquè 
no entenen la urgència del desenvolupament d’aquesta àrea i d’aquest dictamen que 
dóna el vistiplau a la creació d’aquest consorci entre l’INCASÒL i l’Ajuntament de 
Manresa.  
Creu que en aquests moments tal com està el mercat immobiliari no és urgent el fet 
d’apostar pel desenvolupament d’aquestes àrees residencials estratègiques del sector 
est, però el que sí reclamarien és una avaluació del Pla local d’habitatge, que en el seu 
moment es va aprovar, i que caldria d’alguna modificació per contextualitzar-lo amb la 
situació actual. 
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La senyora Mas Pintó  respon que potser sí que hi ha molts habitatges buits, però no hi 
ha habitatges accessibles i assequibles, per tant, un dels objectius que tenia l’ARE és 
precisament garantir l’accés als habitatges de bona part de la població i aquest objectiu 
es manté plenament vigent. 
El Pla director urbanístic es va aprovar el mes de març i ara es proposa la constitució 
d’aquest consorci quan gairebé la totalitat dels municipis que tenen ARE ja l’han 
constituït, per tant tampoc és que s’hagin apressat a fer aquesta actuació. 
Una de les primeres actuacions del consorci serà replantejar l’amplitud de l’Àrea 
residencial estratègica de Manresa per adequar-la també al context actual, però mentre 
els habitatges no siguin assequibles l’objectiu de l’ARE serà plenament vigent. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 1 GMICV-EUiA, 2 GMPPC), 1 vot negatiu (1 GMCUP), i 9 abstencions (8 
GMCiU i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e la modificació puntual del 

Pla General. Polígon d’actuació urbanística orenete s. 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 7 de 
setembre de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“Per part de la Secció de Planejament d’aquest Ajuntament s’ha redactat el document 
“Modificació puntual del Pla general. Polígon d’actuació urbanística Orenetes”, que 
abasta tres finques situades al carrer de les Orenetes del barri de Bellavista, de 
Manresa. Afronta pel nord amb espais lliures –parc paisatgístic–, a l’est amb finques 
privades, al sud amb el carrer de les Orenetes, i a l’est amb sistema d’espais lliures –
places i jardins urbans–.  
 
El Pla general de Manresa, aprovat definitivament el 23 de maig de 1997, qualifica 
aquest terrenys com a zona de ciutat jardí (clau 1.9) i sistema d’espais lliures – Places 
i jardins urbans (clau D.3).  
 
L’objectiu de la modificació puntual és la delimitació d’un polígon d’actuació urbanística 
que permeti el desenvolupament dels espais lliures previstos pel Pla general, únic 
espai pendent d’urbanitzar en aquest barri, d’acord amb el principi de just equilibri 
entre beneficis i càrregues. 
 
El document estableix els criteris i objectius a assolir en la manera següent: 
 
1. Establir un àmbit de gestió que per les seves dimensions i característiques permeti 

la cessió de la finca destinada a espais lliures associada a l’aprofitament privat dels 
terrenys adjacents d’acord amb el Pla general. 

2. Delimitar el polígon d’actuació incloent les finques que han de permetre garantir la 
viabilitat del seu desenvolupament. 

3. Establir el sistema d’actuació més adequat per garantir el desenvolupament i 
viabilitat econòmica i tècnica del Polígon d’actuació urbanística. 

4. Fixar un pla d’etapes per a l’execució del polígon d’actuació urbanística. 



55 

5. Preveure les càrregues d’urbanització necessàries a càrrec del polígon d’actuació 
a fi i efecte de garantir la funcionalitat de l’espai públic resultant. 

 
S’estableix el sistema de reparcel·lació modalitat compensació bàsica com a sistema 
d’actuació. 

 
L’article 112.5 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), referit als polígons d’actuació urbanística, 
estableix que la delimitació de polígons en sòl urbà s’ha d’efectuar per mitjà del pla 
d’ordenació urbanística municipal.  
 
L’article 94 TRLU, disposa que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura 
de planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació. Les propostes de modificació han de justificar la necessitat d’aquesta, així 
com la conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i privats 
concurrents. En aquest sentit, el document elaborat pels serveis tècnics estableix 
quins són els objectius a aconseguir amb la modificació. 
 
Quant a la delimitació del polígon d’actuació, l’article 112.3 TRLU disposa els requisits 
que ha de complir, i que són: que per la seves dimensions i les característiques de 
l’ordenació sigui susceptible d’assumir les cessions de sòl, i a més tenir entitat suficient 
per a justificar tècnicament i econòmicament l’autonomia de l’actuació. D’acord amb el 
document elaborat pels serveis tècnics, aquests es donen en l’àmbit delimitat i 
permeten donar compliment també al principi de repartiment equitatiu de beneficis i 
càrregues que ha d’inspirar tota actuació urbanística. 
 
D’acord amb l’article 83 TRLU, un cop aprovat inicialment el Pla s’haurà de sotmetre 
l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte puguin formular-se 
al·legacions i, alhora, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, si escau. En aquest cas s’haurà de sol·licitar informe als 
Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La convocatòria d’informació pública s’ha d’ajustar al que disposa l’article 23 
Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol). De conformitat 
amb l’apartat b) de l’esmentat article, en el supòsit de tramitar modificacions puntuals 
de plans d’ordenació urbanística municipal, l’edicte s’ha de publicar en un diari de més 
divulgació a més del Butlletí Oficial que correspongui. El termini d’informació es 
computa des de la darrera publicació obligatòria. A més, els Ajuntaments de més de 
10.000 habitants han de donar a conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria 
d’informació pública en els procediments de planejament i gestió urbanística. I a més, 
els instruments de planejament s’ha de garantir la consulta del projecte per aquests 
mitjans. 

 
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general 
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2 c) 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. 
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D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els 
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística, 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme 
 
La Regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents: 

ACO RDS 
 
 
1r. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general. Polígon d’actuació 
urbanística orenetes d’acord amb el document redactat pels serveis tècnics 
municipals, de conformitat amb allò que determina l’article 83 Decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

 

2n. Exposar al públic el document de Modificació puntual de Pla General - Orenetes 
aprovada inicialment, durant un termini d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent 
al de la publicació del darrer dels anuncis corresponents en el Butlletí Oficial de la 
Província i en la premsa periòdica, i en els mitjans telemàtics, als efectes de 
presentació d’al·legacions, perquè així ho disposa l’article 83.4 del Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i article 
23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol. Publicar-ho també en els mitjans de 
comunicació local i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament 
 
3r. Sol·licitar informe als Serveis Territorials de Barcelona, del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en relació als aspectes de la seva 
competència, de conformitat amb allò que prescriu l’article 83.5 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme. “ 

 
La senyora Mas Pintó  diu que aquest és un polígon que es delimita al carrer Orenetes, 
situat al barri de la Bellavista, just al vessant del riu Cardener i té per objectiu assolir la 
cessió i la urbanització de part de la zona verda que el Pla general fixa en aquell indret. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24  
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA D’HABITATGE I REHABILITACIÓ  
 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la min uta del conveni d’adhesió i 

de col·laboració entre ADIGSA, l’Ajuntament de Manr esa i les Associacions 
de Veïns de la Font dels Capellans i el Xup, en rel ació al projecte d’obres 
d’accessibilitat destinat a les Comunitats de Propi etaris de les 
Associacions citades . 
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El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Habitatge i Rehabilitació, 
de 7 de setembre de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“En data 8 de maig de 2007 es va signar el conveni d’adhesió i col·laboració entre 
Adigsa, l’Ajuntament de Manresa i les Associacions de Veïns de la Font dels Capellans 
i El Xup, en relació al projecte d’obres d’accessibilitat destinat a les comunitats de 
propietaris de la Font dels Capellans i el Xup, el qual havia estat aprovat pel Ple 
municipal en sessió de 2 de maig de 2007. 

 

L’objectiu del conveni era promoure l’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques, en aquest àmbit d’intervenció.  

 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de l’empresa pública ADIGSA, 
ens ha fet arribar un nou esborrany del conveni en el qual es preveu un ajut 
complementari d’ADIGSA, per aquelles comunitats de pocs habitatges o locals, i per 
aquelles persones amb uns ingressos de la unitat de convivència inferiors a 2 vegades 
l’IPREM. 

 

Els fonaments de Dret aplicables són, a grans trets, els mateixos que el dictamen 
aprovat el 2 de maig de 2007.  

 

L’article 1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme inclou, dins la funció de l’urbanisme, la 
regulació de la conservació i rehabilitació dels edificis; recollint l’article 189 el deure de 
conservació i rehabilitació de les construccions per part de les persones propietàries. 
Aquesta obligació es troba desenvolupada en l’article 29.2 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, essent obligació dels 
propietaris de complir els deures de conservació i rehabilitació de les condicions 
objectives d’habitabilitat dels habitatges.  

 

La novetat legislativa més importat és la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, i els articles 35 a 37, sobre el plans de foment de la rehabilitació dels 
habitatges. 

 

Per altra banda, quant al deure de col·laboració entre les Administracions públiques, el 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, regula al Títol XIII les relacions 
interadministratives, i en l’article 144 es recull com a principi d’actuació de 
l’Administració de la Generalitat i dels ens locals, el de “cooperació, la col·laboració i 
l’assistència recíproques per al millor compliment de les funcions que corresponen a 
les altres administracions. (...)”. I també, la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985, 
de 2 d’abril), estableix que l’Administració local i les altres Administracions ajustaran 
les seves relacions als deures d’informació mútua i col·laboració, entre d’altres. 

 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
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Per tot l’exposat, la Regidora delegada d’Habitatge i Rehabilitació, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR la minuta del CONVENI D’ADHESIÓ I DE COL·LABORACIÓ 
entre ADIGSA, l’AJUNTAMENT DE MANRESA i les ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE 
FONT DELS CAPELLANS I EL XUP, en relació al Projecte d’obres d’accessibilitat 
destinat a les Comunitats de Propietaris de Font dels Capellans i El Xup, d’acord amb 
el text que s’adjunta, el qual substituirà el conveni signat el 8 de maig de 2007. 
 
Segon.- FACULTAR a l’alcalde-president per a la signatura d’aquest conveni i 
d’aquells altres documents que siguin necessaris per a la seva efectivitat.  
 
Tercer.- COMUNICAR  els anteriors acords a ADIGSA, i a les Associacions de Veïns 
referides en el conveni, per al seu coneixement i efectes.” 
 
 
“Manresa, a  7  de setembre de 2009. 
 
 
CONVENI D’ADHESIÓ I DE COL·LABORACIÓ ENTRE ADIGSA,  L’AJUNTAMENT   DE MANRESA I  
L’ASSOCIACIÓ  DE VEÏNS DE FONT DELS CAPELLANS I EL XUP, EN RELACIÓ AL PROJECTE  D’OBRES 
D’ACCESSIBILITAT DESTINAT A LES  COMUNITATS DE PROP IETARIS DE FONT DELS CAPELLANS I EL 
XUP. 
 
 
 
REUNITS 
 
 
El Sr. Frederic Linares i Aguilar, Conseller Delegat d’ADIGSA, Empresa Pública adscrita al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 
 
L’Il·lm. Sr. Josep Camprubí Duocastella,  Alcalde de  l’Ajuntament de Manresa. 
 
El Sr. Josep Rueda i Cruz, President de l’Associació de Veïns de Font dels Capellans. 
 
El Sr. Francisco Alvarez i Cayuela, President de l’Associació de Veïns de El Xup. 
 
Les quatre parts es reconeixen amb capacitat per a atorgar el present conveni, als efectes del 
qual  
 
 
MANIFESTEN 
 
PRIMER.- Que ADIGSA, empresa pública, amb l’objectiu de col·laborar amb la Direcció General 
d’Habitatge en l’aplicació del Decret 455/2004, de 14 de desembre, de regulació del Pla de 
Rehabilitació d’habitatges de Catalunya, té interès en la participació en un programa per a la 
millora de l’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques als polígons d’habitatge que 
varen ser transferits a la Generalitat de Catalunya i adscrits a l’Institut Català del Sòl mitjançant 
els Decrets 1009/1985 i 238/1985,  per la qual cosa ha estat desenvolupant una línia de 
cooperació  amb d’altres organismes públics en la consecució d’una millor qualitat de vida de les 
persones amb mobilitat reduïda. Com acció concreta, i en aplicació de l’esmentada disposició, 
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s’ha endegat, una línia de subvencions des de la Generalitat de Catalunya cap a les Comunitats 
de Propietaris d’edificis d’habitatges de promoció pública , a fi de facilitar la instal·lació d’aparells 
elevadors en llurs accessos.  
 
SEGON.- Que  l’Ajuntament de .Manresa ha manifestat el seu interès per a participar a 
l’actuació conjunta esmentada, d’acord amb la voluntat de col·laboració , i en base a la Llei 
20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques per la que s’aprova el codi d’accessibilitat, i demés disposicions concordants i 
d’aplicació. 
 
TERCER.- Que les Associacions de Veïns de Font dels Capellans i El Xup han donat tot el 
recolzament a la iniciativa de les dues institucions, amb les quals col·laboraran per dur a bon fi 
l’execució del programa objecte del present conveni. En aquest sentit informaran i orientaran a 
les Comunitats de Propietaris als efectes d’acollir-se al present conveni i per l’obtenció de les 
oportunes subvencions davant el Departament de Medi Ambient i Habitatge, seguint els tràmits 
determinats en el Decret 455/2004 de 14 de desembre, i Resolució 173/2005, de 26 de gener, 
o posteriors resolucions que es dictin en l’àmbit del Programa de rehabilitació d’edificis d’ús 
residencial i d’habitatges regulat en l’esmentat Decret, així com les Bases reguladores dels 
ajuts per a la instal·lació d’ascensors en edificis de Manresa, aprovades pel Consell 
d’Administració de l’empresa pública Foment de Rehabilitació Urbana de Manresa, SA 
(FORUM, SA). 
 
QUART.-  Que d’acord als drets i principis rectors que han  de promoure els poders públics 
de Catalunya, establerts en l’art. 4 del vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat 
per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, ADIGSA i  l‘Ajuntament de Manresa, declaren llur 
interès per a subscriure un conveni de col·laboració destinat a determinar l’àmbit de intervenció 
en els projectes d’execució d’obres d’accessibilitat contractades per les Comunitats de 
Propietaris de Font dels Capellans i El Xup. 
 
Amb aquesta finalitat formalitzen el present conveni d’acord amb les clàusules següents 
 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- El present conveni té per finalitat determinar l’àmbit de intervenció en l’execució 
de les obres d’instal·lació d’ascensors per a la supressió de barreres arquitectòniques, 
d’acord amb l’establert als projectes que  puguin  presentar les Comunitats de Propietaris 
dels edificis dels polígons d’habitatges  de Font del Capellans i el Xup, prèvia aprovació per 
l’empresa pública ADIGSA i l’Ajuntament de Manresa. 
 
SEGONA.- Les Comunitats de Propietaris del  polígon esmentat,  interessades en acollir-se 
al contingut del present conveni, caldrà que ho manifestin expressament de forma escrita 
davant ADIGSA, acompanyant copia de l’acord adoptat per les respectives Comunitats de 
Propietaris en aquest sentit. 
 
TERCERA- ADIGSA durà a terme una funció de tutela tècnica en el decurs de tot el procés, i les 
tasques de  coordinació que siguin necessàries. Aquestes comprendran la supervisió del projecte tècnic, 
l’emissió de l’estudi tècnic (fitxa tècnica de l’edifici, substitutori del TEDI), l’estudi comparatiu de les 
ofertes, la supervisió del contracte d’adjudicació d’obra i la planificació de l’obra i el control econòmic de la 
mateixa. 
 
La contractació de l’execució del projecte d’obres d’accessibilitat serà realitzada per les 
pròpies Comunitats de Propietaris d’acord a la decisió adoptada en el sí de la Junta de la 
Comunitat,  i hauran de informar a les altres parts sobre l’empresa que en resulti 
seleccionada. 
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L’avaluació de qualitat de l’execució d’aquestes obres la portaran a terme els tècnics de l’Ajuntament 
de Manresa, en col·laboració amb els tècnics d’ADIGSA. Assistirà a les visites tècniques un 
representant de les AA.VV. 
 
ADIGSA igualment, assistirà i donarà suport a les Comunitats en les reunions i tràmits adients, així com 
participarà en la confecció de les actes i documents necessaris. 
 
QUARTA.-  Als efectes de les subvencions/ajuts es consideraran incloses dins del pressupost 
de les obres, les despeses relacionades amb aquestes i amb els impostos o taxes que les 
gravin, així com l’import corresponent a l’avaluació de la seva qualitat, amb sintonia a 
l’assenyalat a la clàusula tercera del present conveni. 
 
CINQUENA .- Les aportacions per al desenvolupament del present conveni es faran segons la 
distribució següent: 
 
 
1.-  En el cas de creació d’un itinerari practicable que comporti instal·lar un ascensor 
 

 
GENERALITAT DE CATALUNYA  

 
Segons el Decret 455/2004 de data 14 de desembre, de regulació del Pla de 
rehabilitació d’habitatges de Catalunya, es farà càrrec de: 
 
- El 60% del pressupost protegible amb un màxim de 6.000 euros per habitatge  o 

local. 
 
Observació:  Aquesta subvenció haurà de ésser sol·licitada de la forma determinada legalment 
davant el Departament de Medi Ambient i Habitatge, d’acord a les disposicions legals 
determinades en la part expositiva del present conveni.  
 
  
 
 AJUTS COMPLEMENTARIS ADIGSA 
 
 Segons l’acord de 2 d’octubre de 2008 del Consell d’Administració: 
 
 Per aquelles comunitats de 12 ó menys habitatges o locals, s’elimina el límit  de 
6.000 euros per habitatge o local arribant al 60% del pressupost  protegible. 
 
 Aquest escreix d’ajut complementari es pot distribuir amb el següent criteri: 
 
 50% entre els baixos 
 25% entre les  primeres plantes 
 25% entre la resta de veïns 
 
 L’ajut complementari fins a cobrir el 100% de la part corresponent a un  habitatge per 
aquelles persones amb uns ingressos de la unitat de  convivència  inferiors a 2 vegades 
l’IPREM (Indicador Públic de la Renda  d’Efectes   Múltiples) calculats d’acord amb el que 
estableixi el pla  d’habitatge vigent a  Catalunya.  
  
 Són ajuts individuals addicionals i complementàries, els quals caldrà  subscriure un 
document notarial de Reconeixement de Deute que es podrà  anotar en el registre de la 
propietat, fent constar que caldrà retornar l’import  de l’ajut, més les despeses d’inscripció 
en el registre de la propietat i els  interessos legals meritats des del seu cobrament, en 
cas de transmissió de  l’habitatge. Excepte en el cas de transmissions mortis causa  quan 
qui hereti  la propietat acrediti trobar-se en les mateixes circumstàncies  econòmiques 
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que es requereixen per accedir a l’ajut i a més destini  l’habitatge a la seva residència habitual 
i permanent. 
 
 

AJUNTAMENT DE MANRESA, es farà càrrec de: 
 
- El 10% del pressupost protegible, amb un límit màxim de 600,00 € per habitatge. 

 
Observació: Aquesta subvenció haurà d’ésser sol·licitada en la forma determinada en les Bases 
reguladores dels ajuts de FORUM, SA a les quals s’ha fet referència a l’Antecedent Tercer.  
 
 
 
 COMUNITATS DE PROPIETARIS, es farà càrrec de: 
 

- El 30%, o en el seu cas el % necessari per arribar al 100% del pressupost 
protegible. 

 
 
2.-  En el cas que únicament es tracti de la instal·lació d’ascensor. 
  

 
GENERALITAT DE CATALUNYA  

 
Segons el Decret 455/2004 de data 14 de desembre, de regulació del Pla de 
rehabilitació d’habitatges de Catalunya, es farà càrrec de:  
 
- El 45% del pressupost protegible, amb un màxim de 5.500 euros per habitatge o 

local. 
 
Observació:  Aquesta subvenció haurà de ésser sol·licitada de la forma determinada legalment 
davant el Departament de Medi Ambient i Habitatge, d’acord a les disposicions legals 
determinades en la part expositiva del present conveni.  

 
  
 AJUTS COMPLEMENTARIS ADIGSA 
 
 Segons l’acord de 2 d’octubre de 2008 del Consell d’Administració: 
 

- Per aquelles comunitats de 8 ó menys habitatges o locals, s’elimina el límit de 
5.500 euros per habitatge o local arribant al 45% del pressupost protegible. 
 
Aquest escreix d’ajut complementari es pot distribuir amb el següent                 

criteri: 
 
50% entre els baixos 
25% entre les  primeres plantes 
25% entre la resta de veïns 

 
- L’ajut complementari fins a cobrir el 100% de la part corresponent a un habitatge, 

per aquelles persones amb uns ingressos de la unitat de convivència inferiors a 2 
vegades l’IPREM (Indicador Públic de la Renda d’Efectes  Múltiples) calculats 
d’acord amb el que estableixi el pla d’habitatge vigent a Catalunya.  

 
Són ajuts individuals addicionals i complementàries, els quals caldrà subscriure un 
document notarial de Reconeixement de Deute que es podrà anotar en el registre 
de la propietat, fent constar que caldrà retornar l’import de l’ajut més les despeses 
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d’inscripció en el registre de la propietat i els interessos legals meritats des del seu 
cobrament en cas de transmissió de l’habitatge. Excepte en el cas de 
transmissions mortis causa quan qui hereti la propietat acrediti trobar-se en les 
mateixes circumstàncies econòmiques que es requereixen per accedir a l’ajut i a 
més destini l’habitatge a la seva residència habitual i permanent. 

 
 
AJUNTAMENT DE MANRESA 
 
- El 10% del pressupost protegible, amb un límit màxim de 600,00 € per habitatge.  
 

Observació: Aquesta subvenció haurà d’ésser sol·licitada en la forma determinada en les Bases 
reguladores dels ajuts de FORUM, SA a les quals s’ha fet referència a l’Antecedent Tercer.  
 
  
 COMUNITATS DE PROPIETARIS 
 

- El 45%, o en el seu cas el % necessari per arribar al 100% del pressupost 
protegible. 

 
 
 

SISENA.-  L’Ajuntament de Manresa sol·licitarà a La Generalitat de Catalunya la signatura d’un 
conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge per a la declaració dels barris de la 
font dels capellans i del Xup com a conjunts d’especial interès amb la finalitat de possibilitat 
l’increment de la subvenció de la Generalitat en un 10% addicional, tal i com ho preveu el 
Decret 455/2004, de 14 de desembre, en el seu article 18.1. 
 
 
SETENA.-  L’Ajuntament de Manresa procedirà a la cessió dels espais públics que, d’acord 
amb les determinacions del Pla especial, siguin necessaris per a la ubicació de l’ascensor, en 
els casos en què es prevegi la seva situació a l’exterior de les edificacions. 
 
 
 VUITENA.- L’Ajuntament de Manresa atorgarà bonificació del  90% de l’impot sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres, en la forma prevista a l’article 4 bis de l’Ordenança Fiscal 
n.3, reguladora d’aquest impost. 
 
 
NOVENA.-  En cas de què, per a la instal·lació dels ascensors, sigui necessària la redacció 
d’un instrument de planejament urbanístic, l’Ajuntament de Manresa subvencionarà aquesta 
redacció fina un màxim de 3.000 €, en la forma prevista en les Bases reguladores dels ajuts 
referits en l’antecedent Tercer. 
 
 
DESENA.- La justificació de l’execució de les obres s’efectuarà mitjançant la presentació de les 
corresponents certificacions d’obres, sotasignades pel facultatiu que en sigui director, i 
revisades per ADIGSA. 
 
La justificació documental de la despesa constarà dels següents documents: 
 

a. Número i, en el seu cas, sèrie 
b. Nom i cognoms o raó social, número d’identificació fiscal o, si és el cas, codi 

d’identificació i adreça de l’expenedor i del destinatari. 
c. Descripció de l’operació i contraprestació total  i, si és el cas, totes les dades que 

calguin per a calcular la base imposable. 
d. Tipus tributari i quota. 
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e. Lloc i data d’emissió. 
  
 
ONZENA.-  ADIGSA durà a terme  la supervisió de tots els contractes que calguin amb l’empresa que 
en sigui adjudicatària, informant-ne  a l’Ajuntament de Manresa. 
  
 
DOTZENA.-  La responsabilitat per causa de l’incompliment de la normativa vigent en matèria 
de contractació administrativa, laboral, de seguretat social i de seguretat i salut al treball, o de 
les estipulacions del contracte que es signi entre les Comunitats de Propietaris i l’empresa 
adjudicatària dels projectes, correspondrà a les pròpies parts contractants, excloent-se 
qualsevol responsabilitat de ADIGSA o l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
TRETZENA.-  El present conveni tindrà efectivitat des de la data de la seva signatura, i 
entretant sigui vigent el Decret 455/2004 de data 14 de desembre, regulació del Pla de 
rehabilitació d’habitatges a Catalunya, i serà revisable anualment.  
 
 
CATORZENA.-  Es constituirà una Comissió de Seguiment del present conveni integrada per un 
representant  Adigsa, i  un de l’Ajuntament de .......... 
 
 
QUINZENA.- Serà causa de resolució del present conveni l’incompliment de les obligacions 
essencials contingudes en les seves clàusules, entenent-se per essencials les referides a 
l’àmbit subjectiu i material del conveni, les tècniques de col·laboració i els compromisos de 
finançament. 
 
 
SETZENA.- La part, o parts, podran proposar la modificació o denunciar el present conveni, 
comunicant-ho per escrit a l’altre part,  al menys amb dos mesos d’avançada a la data de 
termini de cadascuna de les seves anualitats. 
 
 
DISSETENA.- El present conveni està exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en virtut del que estableix l’article 4.1.c) de la pròpia 
llei.  
 
 
En prova de conformitat de tot el que precedeix, signen el present conveni, al lloc i data 
assenyalats a l’encapçalament, les parts implicades en el present conveni: Adigsa per la 
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Manresa i les Associacins de Veïns de Font dels 
Capellans i el Xup. 
 
 
Per ADIGSA, empresa pública Per l’Ajuntament de Manresa 
de la Generalitat de Catalunya  
 
 
 
Frederic Linares i Aguilar    Josep Camprubí Duocastella 
Conseller Delegat Alcalde 
  
 
 
Per l’Associació de      Per l’Associació de Veïns    
Veïns de Font dels Capellans               de El Xup    
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Josep Rueda i Cruz     Francisco Alvarez i Cayuela 
President      President 
   
 
 
La senyora Guillaumet Cornet  informa que es tracta de la modificació d’un conveni 
que ja es va aprovar el 2007 i que el Departament de Medi Ambient i Habitatge, a 
través de l’empresa pública ADIGSA, ha fet arribar un nou esborrany del conveni en el 
qual es preveu un ajut complementari d’ADIGSA. 
Bàsicament el que canvia són els paràmetres d’habitatges i els màxims a cobrir les 
despeses d’instal.lar els ascensors o dels pressupostos en el cas de creació d’itineraris 
practicables que comporti instal.lar un ascensor.  
Fins ara per a aquelles comunitats de pocs habitatges hi havia un màxim 
subvencionable per cada habitatge i això feia que sortís més car per a aquelles 
escales on hi havia menys habitatges perquè eren menys a repercutir el preu de l’obra 
de rehabilitació de posta en marxa d’aquests ascensors. 
 
Per tant, es treu aquest màxim però se segueix posant el percentatge, és a dir, hi 
havia un màxim de 6.000€ per les diferents comunitats i en les que hi ha menys de 12 
habitatges per comunitat no hi haurà aquests 6.000€ de màxim per habitatge, però sí 
que hi haurà el 60% del pressupost de l’obra. 
A part de l’ascensor, l’itinerari per arribar a aquest ascensor, que també s’hi han de fer 
obres -perquè l’ascensor no arriba a la planta baixa o cal fer una rampa-, també es 
canvia aquest màxim de 5.500€ en aquest cas, i es manté el percentatge però es 
treuen aquests 5.500€ . 
L’altre canvi substancial que hi ha és que per a aquelles persones amb uns ingressos 
de la unitat de convivència inferior a dues  vegades l’IPREM, que representa per al 
2009: 527€ mensuals, amb l’ajut complementari es pot arribar al 100% del cost que li 
tocaria pagar a aquella persona, és a dir, del cost que subvencionaria ADIGSA, per 
tant aquella part que li tocaria pagar es pot cobrir a través d’aquesta ajuda 
complementària. 
Aquestes són les modificacions que proposa el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge que s’inclouen al conveni. 
Actualment hi ha 11 expedients oberts que han demanat poder fer aquestes 
instal.lacions d’ascensors i bàsicament són tots a la Font dels Capellans. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24  
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA I TURISME  
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pro posta de Festes Locals de 

Manresa per a l’any 2010.  
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura i Turisme, de 8 de 
setembre de 2009, que transcrit diu el següent: 
 
“El Departament de treball de la Generalitat de Catalunya en data 22 de juny registre 
d’entrada núm. 28398, va sol·licitar la proposta de les dues festes locals de Manresa 
per a l’any 2010.  
 
L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors  disposa que de les catorze festes laborals, 
dues tindran caràcter local.  
 
Ordre TRE278/2009, de 7 de maig, de festes laborals per a l’any 2010, disposa en el 
seu article 2 que les dues festes locals seran a proposta dels ajuntaments respectius i 
seran fixades per l’Ordre de la Consellera de treball. 
 
L’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de les jornades de 
treball, jornades especials i descans, disposa que l’acord de l’Ajuntament ha de ser 
adoptat pel Ple de la Corporació. 
 
Per tot això, el Tinent d’Alcalde, regidor delegat de Cultura i Turisme, proposa al Ple de 
la Corporació,  l’adopció dels acords següents. 
 
ACORD 
1r.- Proposar com a  festes locals de Manresa per a l’any 2010  els dies següents: 

Dilluns 22 de febrer, Festa de la Misteriosa Llum 
Dilluns 30 d’agost, Festa Major  
 

2n.- Comunicar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, la proposta 
de les dues festes locals de Manresa per a l’any 2010.” 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen 
directament a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24  membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la des ignació amb el nom de carrer 

de Teresa Claramunt a la prolongació del carrer Sab adell, des del carrer 
Sant Joan d’en Coll fins a la Ctra. de Vic.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 15 de setembre de 
2009, que transcrit diu el següent: 
 
“Per resolució de l’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, de data 8 de juliol de 2009, 
s’acordà incoar expedient a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i 
Distincions, per tal de donar el nom de carrer de Teresa Claramunt a la prolongació del 
carrer Sabadell, des del carrer Sant Joan d’en Coll fins a la carretera de Vic i que 
actualment no té cap denominació. 
 
La proposta de donar el nom de Teresa Claramunt a la prolongació del carrer 
Sabadell, des del carrer de Sant Joan d’en Coll fins a la carretera de Vic, es fonamenta 
en la seva trajectòria com a anarquista i feminista, ja que, des de la seva condició de 
dona, d’obrera i d’anarquista, va actuar amb una consciència de gènere avançada en 
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el seu temps i tingué un pes decisiu en la conscienciació i organització de les dones 
treballadores, com es descriu en la biografia que s’adjunta.  
 
L’article 4 en relació amb l’article 17 i 18 del Reglament d’Honors i Distincions estableix 
que, dins els honors i distincions que amb caràcter oficial podrà conferir l’Ajuntament a 
fi de premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris, 
s’hi engloba el de designar amb el nom d’una persona a una via pública, un complex 
urbà, un espai públic o una instal·lació municipal, sempre i quan aquesta concessió 
sigui a títol pòstum i després de transcorreguts almenys 3 anys de la defunció. 
 
S’han realitzat tots els actes previstos als articles 19 al 22 del reglament abans 
esmentat, seguint en tot moment el procediment administratiu necessari per a 
l’atorgament de l’honor. 
 
L’article 21 de l’esmentat Reglament, estableix que la concessió d’aquest tipus 
d’honor, consistent en la denominació d’una via pública, haurà de ser acordada pel Ple 
de la Corporació requerint-se per a la seva adopció de l’acord amb el vot favorable o 
afirmatiu de les dues terceres parts del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
Vist l’informe favorable emès pel Tinent d’alcalde delegat de Cultura, Turisme i 
Immigració en la seva qualitat d’instructor de l’expedient, de data        de setembre de 
2009. 
 
Vist l’informe-proposta de la Comissió Informativa i de Control de l’Àrea de Serveis a 
les Persones, en relació a la designació del Carrer Teresa Claramunt a la prolongació 
del carrer Sabadell, des del carrer Sant Joan d’en Coll fins a la carretera de Vic i que 
actualment no té cap denominació. 
 
Per tot això, l’Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció 
dels següents: 
 
ACORDS 
 
“1r.- Designar amb el nom de carrer Teresa Claramunt a la prolongació del carrer 
Sabadell, des del carrer Sant Joan d’en Coll fins a la carretera de Vic i que actualment 
no té cap denominació, segons es grafia en el plànol adjunta. 
 
2n.- Col·locar les plaques i retolacions que corresponguin al carrer esmentat, per part 
dels serveis tècnics municipals corresponents. 
 
3r.- Inscriure al llibre Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies de 
l’afavorit, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva concessió, i la 
data de la mateixa.” 
 
 
El senyor Perramon Carrió  informa que la Teresa Claramunt, el nom que es proposa 
donar a aquest carrer, va ser una dona treballadora nascuda a Sabadell el 1862, que va 
morir a Barcelona el 1931, justament poques setmanes abans que es proclamés la 
República. 
Va ser una treballadora tèxtil que es va donar a conèixer com a líder sindicalista i també 
com una dona precursora del moviment feminista al nostre país. 
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La seva trajectòria és excepcional en una època en què hi havia una gran quantitat de 
dones treballant a la indústria tèxtil, però normalment es dignificaven poc públicament i 
eren els homes els qui portaven el lideratge de la lluita sindical i en general de la lluita 
política. 
La Teresa Claramunt va fer aquesta funció de lideratge sindical i polític, exercit 
bàsicament a través de discursos, de la mobilització dels treballadors, de la participació 
en vagues, a través de diferents escrits i va afavorir la conscienciació de les dones 
treballadores al seu temps. Va treballar en el camp sindicalista en aquells moments amb 
la component majoritària que hi havia, que era anarquista, i també va destacar per la 
dignificació del treball femení, la millora de les condicions de vida de les obreres i també 
el dret de les dones a prendre part en tots els àmbits socials i polítics. 
Va ser una persona excepcional com a feminista, com a lluitadora per les llibertats i 
també per la igualtat entre les persones. 
Aquesta designació en aquest espai que ocupava abans l’antiga Auxiliar Tèxtil 
Manresana dóna resposta a dues peticions que diferents entitats de Manresa havien 
plantejat.  
En primer lloc, és un dels noms plantejats pel Consell de la Dona, per donar noms a 
carrers de la ciutat i,  en segon lloc, respon a la petició dels diferents sindicats de la 
ciutat demanant que hi hagués noms de persones significades des del camp sindical a la 
ciutat.  
Va ser una precursora del moviment obrer al nostre país i mereix aquest reconeixement, 
com en el futur que també hi haurà altres carrers de la ciutat que caldrà que portin el 
nom de persones significades dins el segle XX al món del sindicalisme. 
Per tots aquests motius demana el vot favorable. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMCiU, 8 
GMS, 3 GMERC, 1 GMICV-EUiA, 2 GMPPC i 1 GMCUP) i 1 abstenció (1 GMPxC) i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6.2 REGIDORIA DELEGADA DE SALUT  
 
6.2.1 Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau , de la modificació de 

l’Ordenança  municipal sobre aliments i els establi ments alimentaris . 
  
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Salut, de 9 de setembre de 
2009, que transcrit diu el següent: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 18 de maig de 2009 va aprovar inicialment la 
modificació del paràgraf primer de l’article 21 de l’ordenança municipal sobre aliments i 
establiments alimentaris a efectes de prohibir tan sols la venda de llet crua a doll en tot 
el terme municipal de Manresa i va sotmetre aquesta modificació a informació pública. 
 
Durant el període d’informació pública s’han presentat al·legacions per part de l’entitat 
Agrofresc Granges, SL (registre d’entrada núm. 27.776 de 17 de juny de 2009) en les 
quals es posa de manifest la possible contradicció de la modificació amb l’apartat 
segon de l’article 21 que estableix que “Tota la llet que s’expengui al públic per al 
consum humà haurà de ser higienitzada i envasada (...)” i sol·licita que modifiquin 
l’acord adoptat en el sentit de permetre la venta de llet a doll mitjançant sistemes 
homologats sense exigir que tota la llet que s’expengui per al consum sigui envasada.  
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La Comissió redactora de la modificació de l’ordenança es va reunir en data 8 de 
setembre de 2009 per informar de les al·legacions i va proposar  la seva estimació 
íntegra. Concretament proposa la modificació de l’article 21, segon i tercer paràgraf en 
el sentit de suprimir el paràgrafs segon i tercer d’aquest article i substituir-los per un 
únic paràgraf segon els en els termes que s’indiquen a la part resolutiva. 
 
Altrament, malgrat no s’hagi manifestat amb caràcter exprés per part d’Agrofresc 
Granges, SL, la Comissió redactora posa de manifest que existeix en l’articulat de 
l’ordenança un altre article que és contradictori amb la petició formulada de permetre la 
venta de llet a doll atès que l’actual article 90, paràgraf segon de l’ordenança prohibeix 
el transport d’aquest tipus de llet. 
 
En conseqüència i atenent a la contradicció amb la petició formulada per la 
interessada, la Comissió redactora proposa una nova redacció del paràgraf segon de 
l’article 90 de l’ordenança en el sentit de suprimir la frase a partir del punt i coma, de 
forma que el paràgraf segon de l’article 90 de l’ordenança municipal sobre aliments i 
establiments alimentaris quedaria redactat segons els termes que s’indiquen a la part 
resolutiva. 
 
En data 9 de setembre de 2009 el cap de la secció de suport central de les Àrees de 
Serveis a les Persones, Programes Transversals i Projectes de Ciutat ha emès informe 
considerant ajustada a dret l’estimació íntegra de les al·legacions formulades i a 
aquest efecte introduir les modificacions oportunes en els articles 21, paràgraf segon i 
tercer i en l’article 90, paràgraf segon, de l’ordenança municipal sobre aliments i 
establiments alimentaris, d’acord amb la proposta realitzada per la Comissió redactora. 
 
És per això que el regidor delegat de Salut, proposa que el ple de la Corporació adopti 
els següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- ESTIMAR íntegrament l’al·legació formulada per Agrofresc Granges, SL, en 
el sentit de permetre la venta de llet a doll mitjançant sistemes homologats sense exigir 
que tota la llet que s’expengui per al consum humà sigui envasada i introduir les 
modificacions en el contingut del text de l’ordenança que són contradictòries amb la 
petició formulada, concretament els articles 21 i 90.2 de l’ordenança municipal sobre 
d’aliments i els establiments alimentaris, que quedaran redactats de la forma següent:   
 
Article 21 Nova redacció: 
 
“Article 21 
 

1. Es prohibeix la venda de llet crua a doll en tot el terme municipal de Manresa. 
En qualsevol cas, la venda de llet a doll s’haurà de fer mitjançant sistemes 
homologats que garanteixin el compliment de la normativa tecnicosanitària 
vigent. 

2. Tota la llet que s’expengui al públic per al consum humà haurà de complir les 
condicions higiènico sanitàries establertes per la normativa vigent. “ 

 
Article 90, paràgraf segon. Nova redacció 
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“2. Els vehicles destinats al transport de llet i dels derivats làctics hauran de ser 
frigorífics i isotèrmics“ 

 
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de l’article 21 i de l’article 90, 
segon paràgraf de l’ordenança municipal d’aliments i establiments alimentaris, d’acord 
amb el text indicat en l’acord anterior. 
 
TERCER.- PUBLICAR aquestes modificacions en el Butlletí oficial de la província, així 
com realitzar la resta d’anuncis que disposa l’article 66.1 del decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
QUART.- Facultar l’Alcalde-president per a la signatura de tota la documentació 
necessària per a l’execució dels acords derivats d’aquest expedient.” 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen 
directament a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
  
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  de no destinar recursos 

municipals al dinar d’autoritats de la Festa Major .  
 
El secretari presenta la proposició presentada pel GMCUP, de 14 de setembre de 
2009, que transcrita diu el següent: 
 
“Atès que és voluntat d’aquest ajuntament fer un millor ús dels recursos municipals. 
 
Atès que la situació de crisi econòmica i l’espoli fiscal al que l’estat espanyol sotmet als 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya han posat a la hisenda municipal en una situació 
difícil. 
 
Atès que la percepció social de la tasca política és excessivament negativa i necessita 
gestos que li retornin el prestigi perdut. 
 
 
Proposa 
 
Que el tradicional dinar de regidors i personalitats diverses que té lloc cada any el 
dissabte de Festa Major es pagui, a partir de l’any 2010, de la butxaca dels seus 
participants.” 
 
 
Així mateix, el secretari presenta dues esmenes de substitució a la proposició del 
GMCUP, una presentada pel GMCiU i una altra pel GMS, GMERC i GMICV-EUiA, 
ambdues de 21 de setembre de 2009, que transcrites diuen el següent: 
 
 
“Atès que és voluntat d’aquest ajuntament fer un millor ús dels recursos municipals. 
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Atès que la situació de crisi econòmica i l’espoli fiscal al que l’estat espanyol sotmet als 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya han posat a la hisenda municipal en una situació 
difícil. 
 
Atès que en l’actual context econòmic, on es preveu una situació pressupostària molt 
complexa i que obliga a l’actual equip de govern a reduir despeses tant com sigui 
possible. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió presenta la següent esmena: 
 
Primer.- Que, amb caràcter excepcional, i en base a les previsions que marcaran 
l’economia el proper any, no es realitzarà el tradicional dinar de regidors i autoritats de la 
Festa Major de 2010.” 
 
 
 
 “Atès que és voluntat d’aquest ajuntament fer un millor ús dels recursos municipals. 
 
Atès que la reducció dels ingressos municipals a causa de la crisi econòmica general i 
de l’aportació insuficient de l’estat a les finances locals posa els ajuntaments en una 
situació financera difícil. 
 
Atès que l’Ajuntament està fent un esforç general per contenir la despesa, la qual cosa 
s’ha traduït en una disminució de la seva aportació a la Festa Major del 2009. 
 
Atès que aquesta contenció també ha afectat el tradicional dinar amb les alcaldes dels 
municipis de la comarca amb motiu de la Festa Major. 
 
 
Proposem l’acord següent: 
 
1. Mantenir i, si cal, augmentar la contenció en la despesa de l’Ajuntament en la 

Festa Major de l’any 2010, procurant, tanmateix, que hi hagi actes per a tots els 
públics, que es garanteixi la celebració dels de major acceptació entre la ciutadania 
i que es mantingui el seu caire d’espai de relació i de vivència compartida.” 

 
 
El senyor Majó Garriga  explica que el GMCUP ha presentat aquesta moció perquè 
troba incoherent que, en un any en què s’ha produït una retallada en el pressupost de 
la Festa Major i en un moment de crisi econòmica, es mantingui una despesa 
innecessària com és aquesta. Segueix dient que eliminar aquesta despesa posarà de 
manifest que aquest Ajuntament té un compromís seriós amb l’austeritat i amb la 
contenció de la despesa.  
Diu que el que entén el seu grup és que s’ha d’eliminar el finançament públic d’aquest 
dinar però no el dinar en si mateix, i que per això no votarà favorablement l’alternativa 
proposada per Convergència, que plantejava l’eliminació del dinar.  
 
 
El senyor Serra Rovira diu que el sentit del dinar de Festa Major és que l’Alcalde de 
Manresa convidi els regidors, personal de l’Ajuntament, el pregoner o pregonera i els 
diversos alcaldes i personalitats del conjunt de la comarca. Per això no està d’acord 
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amb el plantejament de la proposició de la CUP que proposa que cadascú es pagui el 
dinar, tot i que sí que està d’acord amb que de cara al 2010 hi hagi moltes iniciatives 
que vagin destinades a reduir despesa de l’Ajuntament de Manresa. Diu que una 
d’aquestes iniciatives podria ser la d’eliminar aquest dinar de Festa Major.  
 
 
El senyor Perramon Carrió  diu que ja es va anunciar que aquest any hi hauria una 
reducció important pel que fa a l’aportació municipal a la Festa Major. Hi ha hagut una 
reducció d’actes i reducció de despesa important, gràcies a la bona feina feta des de 
l’Ajuntament, des de diferents entitats i també des de l’Associació Manresa de Festa. 
El Sr. Perramon desmenteix que hi hagi hagut una reducció de l’import o de la 
quantitat de pirotècnia utilitzada en el correfoc tal i com es va afirmar en els mitjans de 
comunicació. Diu que hi va haver una petita reducció econòmica però no en la 
quantitat de pirotècnia perquè es va negociar bé. Explica que l’acord que es proposa 
amb aquesta proposició és mantenir i, si cal, augmentar la contenció en la despesa de 
l’Ajuntament en la Festa Major de l’any 2010, procurant que hi hagi actes per a tots els 
públics, que es garanteixi la celebració dels de major acceptació entre la ciutadania i 
que es mantingui el seu caire d’espai de relació i de vivència compartida entre tots els 
ciutadans.  
Respecte al dinar, diu que només una vegada a l’any l’Ajuntament de Manresa convida 
el pregoner i els alcaldes de la comarca a aquest àpat de festa major, en el qual 
aquest any hi va haver una reducció molt important en els costos, i que és una 
deferència envers els assistents al pregó. Diu que sí que hi ha d’haver compromís en 
la contenció de les despeses i que de cara a l’any que ve es valorarà quin format ha de 
tenir aquest convit. Finalment convida els grups a sumar-se a la proposta que fa 
l’equip de govern perquè és una proposta raonable i que incorpora la idea de vetllar 
perquè no hi hagi despeses innecessàries en el conjunt de la Festa Major. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta es manifesta a favor del convit que es fa per la Festa 
Major als alcaldes i pregoner però diu que vol que es portin a la comissió d’Hisenda 
totes les factures de les despeses que hi ha hagut en el pressupost de la Festa Major 
per saber i per veure quines són aquelles que són susceptibles de ser retirades i 
quines són les que són susceptibles de ser afrontades per l’Ajuntament. És a dir, que 
és partidari d’establir mecanismes per intentar abaratir els costos de la Festa Major. 
 
 
El senyor Majó Garriga manifesta que el que el seu grup proposa és que es 
mantingui el dinar però que no es pagui amb diners públics.  
 
 
El senyor Sala Rovira  diu que el GMCiU manté l’esmena presentada però que també 
votarà a favor de la que presenta l’equip de govern. Diu que, a banda del que ha 
demanat el Sr. Javaloyes, demana també l’estat de comptes de totes les despeses de 
la Festa Major de 2008 i de 2009 i el pressupost del 2009 perquè es pugui estudiar i 
demostrar l’estalvi real produït en la Festa Major. 
 
 
El senyor Perramon  Carrió  diu que per part de l’equip de govern no hi ha cap 
inconvenient en què es pugui disposar de la informació sol.licitada.  
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L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada pel GMCiU a la proposició del 
GMCUP, que decau, i el Ple la rebutja per 10 vots afirmatius (8 GMCiU i 2 GMPPC), 
13 vots negatius (8 GMS, 3 GMERC, 1 GMICV-EUiA, 1 GMCUP) i 1 abstenció (1 
GMPxC). 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada pels GMS, GMERC i 
GMICV-EUiA a la proposició del GMCUP i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 
GMCiU, 8 GMS, 3 GMERC, 1 GMICV-EUiA, 2 GMPPC 1 GMPxC) i 1 vot negatiu (1 
GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
  
 
7.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  d’impulsar una campanya 

de promoció i divulgació dels productes de l’horta de Manresa . 
 
El secretari presenta la proposició presentada pel GMCUP, de 14 de setembre de 
2009, que transcrita diu el següent: 
 
 
“Atès que l’horta de Manresa forma part del patrimoni cultural i ambiental de la ciutat i 
que com a tal és objecte d’especial protecció. 
 
Atès que el mercat setmanal de la Plaça Major té un valor cultural, social i turístic 
destacable. 
 
Atès que el consum de productes agrícoles de proximitat contribueix a disminuir el 
consum energètic i a millorar l’alimentació quotidiana. 
 
 
Proposem 
 
Que des de les regidories de Comerç i Medi Ambient s’impulsi al llarg d’aquest curs 
2009-2010 una campanya de divulgació dels productes de l’horta de Manresa i dels 
seus punts de venda, posant especial atenció en els mercats municipals i en el de 
dissabte a la Plaça Major.” 
 
 
Així mateix, el secretari presenta una esmena de substitució presentada pels GMS, 
GMERC i GMICV-EUiA, de 21 de setembre de 2009, que transcrita diu el següent: 
 
 
“Atès que l'activitat pagesa i ramadera de Manresa i el Bages té una llarga tradició i 
gaudeix encara d'una bona vitalitat 
Atès que el consum de productes agrícoles i ramaders de proximitat contribueix a 
disminuir el consum energètic i a millorar l’alimentació quotidiana. 
Atès que l’horta de Manresa forma part del patrimoni cultural i ambiental de la ciutat i 
que com a tal és objecte d’especial protecció. 
Atès que aquesta activitat és susceptible de generar més activitat econòmica al territori 
a través dels elaboradors, distribuïdors, comerç, restauradors, escoles i centres 
especialitzats 
Atès que el mercat setmanal de la Plaça Major té un valor cultural, social i turístic 
destacable. 
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Atès que l'Ajuntament de Manresa va iniciar, l'any 2006, un estudi exploratori del 
potencial que els productes autòctons de la terra oferien 
Atès que l’Ajuntament de Manresa va iniciar, l’any 2007, l’anomenat “Mercat dels 
Sabors”. 
Atès que el Consell Comarcal desplega una activitat de promoció dels agromercats 
des de l'any 2005 
Atès que l’Ajuntament de Manresa està iniciant l’estudi detallat sobre l’horta de 
Manresa i la seva promoció. 
Atès que l'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages van iniciar una 
col.laboració per a reforçar les accions que efectuava cadascun d'aquests organismes 
en aquest àmbit i que aquesta col.laboració ha produït el projecte anomenat “Rebost 
del Bages” 
   
Acords 
 
1. Que l’Ajuntament de Manresa continuï i reforci les seves actuacions per tal de 
conseguir articular un nou sector econòmic que permeti, a través de l'estímul dels 
productes agroalimentaris locals, el manteniment i el creixement de les activitats 
agrícoles, ramaderes i d'elaboració de productes d'origen local. 
 
2. Que l’Ajuntament de Manresa, en línia amb el punt 1, potenciï el mercat dels 
dissabtes a la Plaça Major amb productors i elaboradors locals, amb l’objectiu de 
recuperar l’activitat de l’antic “mercat de les pageses”. 
 
3. Demanar al Consell Comarcal del Bages que continuï i reforci també les seves 
accions i la seva col.laboració amb l’Ajuntament de Manresa en el projecte conjunt “El 
Rebost del Bages”. 
 
 
El senyor Majó Garriga  explica que la moció presentada pel GMCUP proposa la 
realització d’una campanya de divulgació en la qual s’expliqui als manresans i 
manresanes i als visitants de la ciutat quins són els productes de l’horta de Manresa i 
els llocs concrets on es poden adquirir aquests productes. Manifesta que aquesta 
proposta es fa per la importància que té pel territori i pel consumidor el fet de consumir 
productes de proximitat, perquè l’horta de Manresa forma part de l’anella verda i 
perquè la plaça Major i el mercat dels dissabtes té un potencial turístic i cultural que cal 
potenciar. 
Finalment diu que el seu grup no votarà a favor de la moció de substitució perquè està 
poc elaborada i inclou actuacions que no tenen a veure amb l’horta de Manresa. 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne diu que fa anys que l’Ajuntament està treballant en 
aquest àmbit i explica que en el projecte “El rebost del Bages” hi participen els Serveis 
de Desenvolupament, Turisme, Medi Ambient i Comerç i que és un projecte que va 
néixer l’any 2005 arran d’una proposta particular, quan es va fer el pla d’innovació de 
la ciutat, amb l’objectiu de fer una activitat relacionada amb tots els sectors agraris de 
la comarca amb la idea de potenciar-lo, promoure una imatge, millorar qualitat, etc. 
Segueix dient que la idea era implicar productors de la comarca, elaboradors de vins, 
de formatges, de conserves, forns, etc, distribuïdors, cooperatives de consum, 
comerços, restauradors, escoles i els consumidors finals per posar el projecte en 
marxa amb garanties de continuïtat i de consolidació.  
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Explica que es va començar elaborant una diagnosi cofinançada per la Generalitat i 
que posà de manifest que la comarca té una base important per posar en marxa 
aquest sector però també va evidenciar que el sector està desestructurat i que no té 
capacitat per generar tots aquests productes. Diu que es va fer un pla d’acció, es va 
aconseguir finançament de la Diputació de Barcelona, de la Direcció General de 
Comerç, del Departament d’acció rural, del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de 
Manresa.  
Finalment diu que ara s‘està fent dinamització de productors, es fa formació, i per part 
de Comerç i de Medi Ambient s’està treballant en altres línies, com són per una banda 
treballar específicament en la promoció i la recuperació de l’horta de Manresa i per 
l’altra potenciar els mercats a la ciutat. 
 
 
La senyora Torra Bitlloch  agraeix al Sr. Jordà la informació facilitada respecte al 
projecte “El Rebost del Bages” i manifesta que el seu grup donarà suport a l’esmena 
que presenta l’equip de govern. 
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que la seva moció parla concretament de l’Horta de 
Manresa i que tot allò que es faci en l’àmbit del Bages no és l’objecte de la moció. Diu 
que l’Horta de Manresa requereix una actuació concreta i diferenciada de l’altra 
actuació, centrada en Manresa i en el mercat dels dissabtes i en les botigues de 
Manresa perquè puguin oferir productes de l’horta manresana d’una manera fàcil. 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  diu que l’equip de govern sí que fa actuacions 
destinades a afavorir l’horta de Manresa, com són contactar amb els productors per tal 
que sàpiguen que el territori vol apostar per ells, que vol generar-los un mercat i a 
partir d’aquí aconseguir que produeixin els productes que han deixat de produir. 
  
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada pels GMS, GMERC i 
GMICV-EUiA, a la proposició del GMCUP, que decau, i el Ple l’aprova per 22 vots 
afirmatius (8 GMCiU, 8 GMPSC, 3 GMERC, 1 GMICV-EUiA, i 2 GMPPC ) i 2 
abstencions (1 GMCUP i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 
  
 
7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP a  favo r d’establir un registre 

municipal de bicicletes . 
 
El secretari presenta la proposició presentada pel GMCUP, de 14 de setembre de 
2009, que transcrita diu el següent: 
 
“Atès que cada any a Manresa un bon nombre de bicicletes són objecte de robatori. 
 
Atès que a molts altres municipis del país i d’Europa s’han establert registres 
municipals de bicicletes que faciliten la recuperació d’aquestes un cop han sigut 
robades. 
 
 
Proposem 
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Que abans d’acabar l’any 2009 s’estableixi un sistema de registre de bicicletes 
municipal on s’hi contemplin les característiques del vehicle, així com el nom i l’adreça 
del propìetari.” 
 
 
El senyor Majó Garriga explica que la proposició que presenta el GMCUP proposa 
que s’estableixi un registre municipal de bicicletes amb la finalitat que el seu propietari 
la pugui recuperar en cas de pèrdua o robatori.  
Explica que és un sistema que existeix en moltes altres ciutats d’Europa i de Catalunya 
i proposa que s’agafi de base el model de Sabadell i s’apliqui a la ciutat. 
 
 
El senyor Buenache Catalán diu que aquest registre pot ser una mesura addicional 
de cara a que es recuperi el vehicle que ha estat objecte de robatori però que  
recomana als usuaris de bicicletes que es facin una assegurança de robatori.  
Proposa fer una esmena a la moció consistent en afegir la frase “a fi i efecte que entri 
en vigor a primers de gener de 2010”, donat que és un nou servei que donaria 
l’Ajuntament i cal crear una mínima estructura. 
 
 
El senyor Pericas Riu  diu que el GMPxC s’abstindrà en la votació perquè creu que la 
creació d’aquest registre és una proposta complicada i difícil de portar a terme. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició del GMCUP, amb la incorporació d’una 
esmena in voce, i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMCiU, 8 GMS, 3 GMERC, 
1 GMICV-EUiA, 1 GMCUP i 2 GMPPC ) i 1 abstenció (1 GMPxC), essent el text 
aprovat el següent: 
 
 
“Atès que cada any a Manresa un bon nombre de bicicletes són objecte de robatori. 
 
Atès que a molts altres municipis del país i d’Europa s’han establert registres 
municipals de bicicletes que faciliten la recuperació d’aquestes un cop han sigut 
robades. 
 
 
Proposem 
 
Que abans d’acabar l’any 2009 s’estableixi un sistema de registre de bicicletes 
municipal on s’hi contemplin les característiques del vehicle, així com el nom i l’adreça 
del propietari, a fi i efecte que entri en vigor a primers de gener del 2010”. 
  
 
7.4 Proposició del Grup Municipal de PxC per tal qu e a Manresa s’exhibeixi 

l’exposició “Jaume I, Geografia, Fets i Memòria ”. 
 
El secretari presenta la proposició presentada pel GMPxC, de 15 de setembre de 
2009, que transcrita diu el següent: 
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“Jaume I el Conqueridor va ser un dels grans reis del segle XIII, monarca considerat 
per molts com el pare de la pàtria catalana i en tot cas va representar un dels períodes 
de màxim esplendor del Principat. Va ser Comte de Barcelona, Rei d’Aragó, Senyor de 
Montpellier, conqueridor de Mallorca, València i Múria, guanyant-se així el sobrenom 
de El Conqueridor. 
  
Coincidint amb el 800 aniversari del naixement del rei Jaume I, el Consell Insular de 
Mallorca, la Generalitat de Catalunya i el Museu d’Història de Catalunya van preparar 
conjuntament la mostra “Jaume I. Geografia, fets i memòria”, que es va exhibir al 
Centre de Cultura Sa Nostra de Palma de Mallorca del 7 d’octubre al 29 de novembre 
de 2008 , posteriorment al Reial Monestir de Santes Creus del 18 de gener al 19 d’abril 
de 2009. La mostra es basa en un discurs estructurat com un viatge La través dels 
territoris trepitjats per Jaume I des del seu naixement fins La seva mort, fent especial 
èmfasi en les Illes Balears i la Catalunya. 
  
L’exposició presenta sis àmbits diferents. Els tres primers àmbits pretenen introduir-
nos en la vida del personatge i del seu temps La través de diversos recursos 
audiovisuals. El quart àmbit, eix central de l’exposició, pretén introduir-nos en els fets 
biogràfics, polítics i bèl·lics del rei. Finalment, als dos darrers àmbits es gaudeix de tota 
una sèrie de peces d’art. L’exposició compta amb una guia del professorat i un 
quadern dels alumnes del primer cicle de Primària i primer d' ESO 
Per tots aquest motius, el grup municipal de PxC sol·licita al  Ple l' adopció de següent 
acord. 
  
Que el departament de Cultura estudi la possibilitat que l’exposició “Jaume I. 
Geografia, fets i memòria” es pugui exhibir a Manresa en commemoració del 800 
aniversari del naixement del Rei (1208-2008) per donar-la a conèixer i divulgar-la entre 
els manresans i a tota la seva comarca, perquè a Manresa disposem d’una 
infraestructura museística adient per acollir-la i això pot representar també una 
promoció turística i cultural de la ciutat per a tots aquells altres visitants d’arreu que s’hi 
acostin.” 
     
 
El senyor Pericas Riu  diu que presenta aquesta proposta perquè entén que 
l’exhibició de l’exposició “Jaume I. Geografia, fets i memòria” pot ser un atractiu molt 
important per la ciutat de Manresa. Segueix dient que el Rei Jaume I està considerat 
un dels grans reis del segle XIII i, per a molts, com el pare de la pàtria catalana, i 
representa un dels períodes de més gran esplendor del Principat. Explica que 
l’exposició es va presentar a Palma de Mallorca i al Monestir de Santes Creus i va tenir 
molt èxit. El Sr. Pericas demana als grups municipals el seu vot favorable a aquesta 
proposta perquè Manresa ha estat sempre una ciutat relacionada amb el món de la 
cultura i la ciutat disposa d’un espai suficient per acollir aquesta exposició. 
 
 
El senyor Perramon Carrió  manifesta la seva coincidència amb el senyor Pericas que 
el rei Jaume I va ser un dels grans constructors del país i va tenir una importància cabdal 
en la seva història. 
L’equip de govern ha tingut contactes amb el Museu d’Història de Catalunya per si hi 
havia la possibilitat de reconstruir i portar aquesta exposició a Manresa, la qual va seguir 
l’itinerari que explicava el senyor Pericas i posteriorment es va desmuntar. Aquesta 
exposició agrupava peces de diferents museus i llocs, i material divers,  que en aquests 
moments està desagregat i es troba al seu lloc d’origen.  
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Per aquest motiu, a part del cost que tenia l’exposició en el seu moment, ara es fa més 
difícil la seva viabilitat per tirar-la endavant i proposa al senyor Pericas la possibilitat de 
retirar la proposta per no haver-la de votar negativament atesa la seva inviabilitat. 
 
 
El senyor Pericas Riu  respon que si és pràcticament inviable i no es pot realitzar el 
GMPxC la retira. 
 
 
L’alcalde declara que la proposició queda retirada. 
 
 
7.5  Proposició del Grup Municipal de CiU sobre la contenció de la despesa de 

cara al pressupost de l’exercici 2010 . 
  
El secretari presenta la proposició presentada pel GMCiU, de 16 de setembre de 2009, 
que transcrita diu el següent: 
 
“Atès que l’equip de govern de l’Ajuntament de Manresa està preparant el pressupost 
municipal per al proper exercici 2010, un any marcat encara per la greu situació 
econòmica que travessen molts manresans i manresanes, que es veuen en molts 
casos amb la impossibilitat de fer front a l’apujada dels impostos locals en aquest 
2009. 
 
Atesa la difícil situació econòmica que també travessa aquest Ajuntament, deguda en 
part a la retallada d’ingressos fruit de la crisi però al mateix temps, i de manera 
importantíssima, deguda a l’acumulació de despesa a causa de l’estructura de la que 
el govern tripartit s’ha dotat pel que fa a l’administració municipal, amb la creació, per 
exemple, d’un gran nombre de càrrecs de confiança que des de CiU considerem 
excessiu, ja que la despesa fruit de l'organigrama del govern (entre tinents d'alcalde, 
regidors amb dedicació exclusiva, càrrecs de confiança ...) s’ha incrementat des de 
l’any 2003 més d’un 150%. 
 
Atesa la voluntat política d’aquest equip de govern, ja manifestada en els darrers 
mesos, de reduir la despesa corrent de l’Ajuntament de Manresa, 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
del següent 

ACORD 
 

L’equip de govern es compromet, de cara al pressupost per al 2010, a reduir la 
despesa corrent de l’Ajuntament reestructurant l’organigrama pel que fa als càrrecs de 
confiança i dotant aquesta administració municipal d’una estructura més flexible i 
òptima des del punt de vista econòmic, donant alhora exemple de contenció a la 
ciutadania.” 
 
 
El senyor Serra Rovira  explica que aquesta moció del GMCiU pretén, en la línia del 
que defensen en el marc d’aquesta crisi, la contenció de la despesa el màxim possible. 
En els darrers anys l’Ajuntament de Manresa s’ha carregat d’una forma important 
l’estructura i sobretot també pel que fa referència als càrrecs de confiança. El fet que hi 
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hagi tres partits polítics que governen la ciutat provoca que cadascun d’aquests necessiti 
tenir el seu propi personal de confiança. 
El GMCiU quan parlava de la moció de la CUP, entenien que era simbòlica, el problema 
és que la suma de moltes despeses sí que pot acabar generant una feina que entén que 
l’Ajuntament de Manresa i en aquest cas l’equip de govern ha de poder fer, que és 
retallar per on sigui.  
El GMCiU no està d’acord en la forma amb què està organitzat l’Ajuntament. En el seu 
moment ja va plantejar un model determinat i l’equip de govern en va plantejar un altre 
de diferent, molt respectable, però que no ajuda al que haurien de ser els nivells 
d’eficiència i eficàcia d’una administració moderna com ha de ser la de l’Ajuntament de 
Manresa. Després d’uns anys d’increments importants en la despesa de càrrecs de 
confiança el GMCiU demana austeritat, contenció en la despesa i per això presenten 
aquesta moció. 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte  manifesta que l’equip de govern no podrà votar 
favorablement la proposta del GMCiU perquè entén que el capítol I, les mesures més 
importants, efectives i eficients quant a la contenció de la despesa, estan preses i 
continuaran vigents durant el 2010. 
Es refereix bàsicament a tres aspectes molt importants, per un costat la congelació de 
la plantilla aplicada ja el 2009 i que es mantindrà el 2010, la negociació d’una pròrroga 
del conveni, que interpreta com a favorable per aquesta corporació, perquè van saber 
frenar a temps el que s’estava negociant en aquell moment, que era una nova 
valoració dels llocs de treball, i això va estalviar una quantitat econòmica molt 
important, tot i que van haver d’assumir una situació gens agradable, i en la que, 
repeteix, no van trobar el suport que en aquell moment públicament va reclamar a tots 
els grups perquè entenia que això sí que era una contenció de la despesa important. I 
en tercer lloc una de les mesures que s’aplica des d’aquest any, i que l’any que ve 
mantindran, és un pla d’optimització de recursos humans pel qual no se substitueixen 
baixes, ni vacants, es té un control molt rigorós de les gratificacions per hores 
extraordinàries i en les dietes que es paguen per formació, locomoció i altres aspectes. 
Discrepa també de la lectura que aquest Ajuntament des del 2003 al 2009 hagi 
incrementat extraordinàriament el nombre de càrrecs de confiança. Lamenta que els 
arguments que ha donat en repetides ocasions tampoc, per racionals i contrastables 
que siguin, tampoc siguin tinguts en compte. 
Altres vegades ha parlat que, tant en termes absoluts com relatius, quan es refereix a 
termes relatius s’està referint a comparacions amb altres ajuntaments del seu grup. 
 
L’Ajuntament de Manresa manifesta un comportament en quan, ja no solament a tot el 
nombre de funcionaris, personal laboral i de personal de càrrecs de confiança que té, 
sinó concretament en aquest aspecte unes ràtios que estan per sota de la mitjana del 
grup d’ajuntaments als quals el de Manresa es podria adscriure. Independentment que 
estiguin governats per partits amb coalició o partits únics, també rebat un argument del 
senyor Serra.  
No està demostrat que el fet que un ajuntament estigui governat per un partit 
únicament, sigui qui sigui, això tingui una traducció en el nombre de càrrecs de 
confiança i li pot demostrar, i els donarà aquells fulls que ho demostren, per tant, 
insisteix, el GMS discrepa que aquesta proposta sigui molt més efectiva que les que ja 
estan aplicant. Afegeix que el nombre de càrrecs de confiança de l’Ajuntament de 
Manresa en aquest moment és de 10 persones, tenint en compte que el 2003 era de 7 
persones.  
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Si es té en compte que l’IPC acumulat en aquest període del 2003 al 2009 és d’un 
20,9%, solament en aquest capítol és lògic que s’hagi incrementat com a mínim un 
20,9% les despeses vinculades a aquest capítol, però també hi ha un cert 
desconeixement del que són els càrrecs de confiança. 
Els càrrecs de confiança són personal al servei de l’administració local que preveu la 
legislació vigent i que precisament és l’únic càrrec, o millor dit, els únics llocs de treball 
que sí que són flexibles, és a dir, que no estan vinculats a un nomenament a 
perpetuïtat com és el cas dels funcionaris o laborals indefinits, sinó que evidentment 
poden dotar-se d’aquesta maniobrabilitat. 
Afegeix que tant de bo s’introdueixi a la normativa de la funció pública més flexibilitat 
en aquest sentit, perquè el problema que tenen els ajuntaments  és un problema 
estructural, és a dir, que s’ha dotat d’una estructura que potser si les situacions no 
milloren quan al finançament, seran difícils de sostenir. De fet, ja hi ha ajuntaments 
que estan aplicant una reglamentació molt estricta per una altra part, per demostrar 
que no poden sostenir ja no el personal de confiança sinó el personal laboral o 
funcionari. 
Insisteix que l’Ajuntament de Manresa està en unes ràtios que demostren de sobres 
l’austeritat d’aquest Ajuntament. 
Acaba preguntant si creuen que el senyor alcalde pot estar sense un cap de Gabinet?. 
Quin Ajuntament pot prescindir d’un cap de Gabinet?, d’una secretària de l’Alcaldia?, 
d’una cap de Relacions Ciutadanes de l’Alcalde, amb els veïns que li envien e-mails, 
cartes, que volen fer-li consultes directament?. Creuen que un Ajuntament com el de 
Manresa pot dotar-se de menys de 3 persones que efectuen treballs de comunicació?, 
és a dir, un Gabinet de Premsa.  
Aquí hi ha professionals del periodisme que després li agradarà fer-los una consulta 
informal de si ho troben excessiu o no. Ja són 6 persones. Dues persones que 
efectuen funcions de cap de Servei, i d’aquests 10 n’hi ha 3 que tenen nomenament de 
funcionari, és a dir, si no exercissin les seves funcions com a càrrec de confiança, les 
exercirien perquè tenen plaça de funcionari perquè en aquest moment tenen un 
nomenament per exercir d’altres funcions que l’equip de govern considera que són del 
tot necessàries. 
Per tant, per tercera vegada ha donat un argumentari del que representen els càrrecs 
de confiança a l’Ajuntament de Manresa, per tot el qual no votaran favorablement la 
proposta del GMCiU. 
 
 
El senyor Pericas Riu  diu que el GMPxC se suma a la proposta del GMCiU pel que fa 
a la reducció d’efectius de personal de confiança de què s’ha dotat l’Ajuntament de 
Manresa. Demana que d’ara en endavant la presa de decisions d’aquesta índole es 
faci des del consens, que inclogui un major percentatge que el de la majoria simple del 
consistori. En democràcia i en major grau, en l’àmbit municipal, cal acostumar-se més 
a utilitzar més el consens que aplicar els vincles parentius més propis de règims 
totalitaris. Acaba dient que el vot del GMPxC serà favorable a la moció. 
 
 
El senyor Majó Garriga  manifesta que el GMCUP també votarà favorablement la moció 
perquè creu que l’actual organigrama de l’Ajuntament és millorable i perquè l’acord que 
proposa el GMCiU és prou ampli i genèric, encara que aquells canvis que Convergència 
proposaria no són els mateixos que proposaria el GMCUP, però en tot cas el que 
planteja és la reestructuració de l’Organigrama i hi votaran favorablement. 
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El GMCUP entén que el sistema de gerències creat no ha donat el resultat que 
s’esperava i en aquests moments no han millorat d’una manera notable els tràmits i la 
gestió municipals. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta   manifesta que el GMPPC recolzarà la proposta del GMCiU 
perquè amb independència d’un criteri puntual com són els càrrecs de confiança, com 
deia el senyor Irujo, malgrat que tres persones siguin funcionaris de la casa i que hi 
continuarien essent-hi com a treballadors, el GMPPC es planteja la pregunta de dir els 
tres llocs que no exerceixen aquestes tasques suposa que han estan substituïts per tres 
persones diferents.  
No es tracta de si són 10 o més, el que cal és contenció i cal ser conscients que s’han 
de reduir despeses. Malgrat les mesures aplicades al Capítol I, de congelació de plantilla 
i malgrat la negociació del conveni, que reiteradament es diu que no van trobar suport 
per part de l’oposició, serà perquè quan tocava demanar-ne no es varen atansar abans, i 
possiblement el suport seria diferent perquè es treballa sobre una línia de consens i no 
d’ideologies polítiques. 
Aquest pla d’optimització de recursos humans que l’equip de govern presenta arriba tard 
perquè ja s’hauria d’haver aplicat enguany perquè és una qüestió prioritària saber que 
aquest capítol de despeses, que és un dels més importants del pressupost, fa bastant 
difícil arribar a final de mes. 
Cal tenir una estructura adequada a la realitat del moment i cal molta comunicació per 
part de l’equip de govern cap a la ciutadania.  
Insisteix que cal entrar en aquesta dinàmica de contenció de la despesa i recuperar la 
confiança de la ciutadania envers l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
El senyor Serra Rovira  manifesta que s’ha parlat de dues coses complementàries i el 
tema de l’organigrama considera que forma part d’un altre debat.  
El GMCiU fa un any que segueix en la línia que cal ser austers, el senyor Javaloyes 
parlava de la contenció de la despesa, cal ser austers perquè les mocions que després 
es tractaran també van destinades a buscar aquesta millora de la forma d’organitzar-se 
per fer una administració més moderna, més àgil i estalviar recursos.  
El GMCiU considera que sí que hi ha hagut un increment important en els darrers anys 
en els càrrecs de confiança i si es fan comparatives Manresa no serà de les més ben 
situades. 
Finalment, l’austeritat serveix perquè es repercuteixi el mínim possible en la ciutadania 
de Manresa, que prou carregada de tributs està, i que la dinàmica que proposa el 
GMCiU segueix la línia de contenció de la despesa, congelació i abaixada dels impostos 
de cara a l’any que ve. 
Com que preveu que el resultat de la votació necessitarà del vot de qualitat de l’alcalde, 
li fa el prec que el faci pensant en l’austeritat i els ciutadans i no en els interessos de 
l’equip de govern.  
 
 
El senyor Irujo Fatuarte  diu que discrepa del senyor Serra, que l’Ajuntament sí que 
resisteix qualsevol comparativa i l’invita a estudiar conjuntament les dades que pot 
aportar per part de la Diputació, no de l’Ajuntament. 
La Diputació de Barcelona fa unes estadístiques clarament objectives, a la qual recorren 
els ajuntaments, perquè és la que té la màxima informació sobre el món local i per això 
hi recorren i aquesta comparativa l’aguanta l’Ajuntament de Manresa i li demostrarà. 
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Quant al fet que el model del GMCiU és més eficient que el de l’equip de govern diu que 
és probable, però no saben quin és el model del GMCiU perquè només va parlar un 
gerent que era militant del seu partit, a partir d’aquí poden inventar-se moltes dades 
d’eficiència o d’eficàcia, és una hipòtesi de treball que diuen que el seu model serà més 
eficient que el de l’equip de govern. El de l’equip de govern és millorable, però en 
aquests dos anys el salt en modernització que ha fet l’administració municipal no és 
menyspreable, i per aquesta causa han tingut el reconeixement d’organismes i 
d’institucions que no són l’Ajuntament de Manresa.  
L’Ajuntament ha rebut reconeixements públics per la seva tasca de modernització i és 
pioner en aquesta tasca, tant d’aplicació de les noves tecnologies com en la 
reenginyeria de processos que s’està duent a terme per part dels tècnics de la casa. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposta a votació i el Ple la rebutja, amb el vot de qualitat de 
l’alcalde, per 12 vots negatius (8 GMS, 3 GMERC i 1 GMICV-EUiA) i 12 vots afirmatius 
(8 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC). 
 
 
7.6 Proposició del Grup Municipal d’ERC sobre els c riteris a mantenir en  

l’eventual participació de Caixa Manresa en el proc és de fusions de caixes 
d’estalvis catalanes . 

 
El secretari presenta la proposició presentada pel GMERC, de 15 de setembre de 
2009, que transcrita diu el següent: 
 
“En els darrers dies han sorgit diverses informacions entorn a una eventual fusió de 
l’entitat d’estalvis Caixa Manresa amb Caixa Catalunya o altres entitats privades 
d’abast territorial proper al Bages. Tot i tractar-se d’una entitat de caràcter privat, no es 
pot negar la transcendència que té per Manresa i el Bages, i el fet de que l’Ajuntament 
de Manresa participa a través de representants als seus òrgans de govern. 
 
Caixa d’estalvis de Manresa és de les entitats més solvents, amb menys morositat i, 
per tant, més ben gestionades de Catalunya i l’Estat, amb una implantació a la 
Catalunya Central molt forta i 155 oficines properes als ciutadans en els barris i al 
centre de ciutats i pobles. És una entitat de confiança per moltes famílies i la prova és 
la quantitat de dipòsits d’estalvis de molts/es catalans/es que gestiona i de crèdits 
hipotecaris solvents. 
 
Caixa Manresa va ser un projecte creat per la societat civil que ha mantingut la seva 
independència política de forma molt clara. I té una important funció de motor 
econòmic en el territori amb la participació clau en projectes com el CTM i el Parc 
Tecnològic de Manresa entre d’altres. 
 
La Fundació Caixa Manresa, al llarg dels anys ha fet una tasca social d’arrelament 
territorial que s’ha materialitzat en suport econòmic a moltes entitats que treballen en 
àmbits socials a tot Catalunya i especialment a la Catalunya Central i al Bages. Ha 
donat suport a institucions públiques, beques per estudis, Premis per Emprenedors, 
patrocinis d’actes, etc. i amb el complex de Sant Benet de Bages, que ha donat a 
l’Entitat i al Bages un prestigi en la gestió de patrimoni, promoció turística, la 
gastronomia i la salut.  
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Cal mantenir aquesta feina positiva des de la fundació, ja que Caixa Manresa és de les 
entitats que més diners hi destina proporcionalment. 
 
El sistema de bancs i caixes està patint una transformació important a tot el panorama 
català i estatal. Algunes caixes d’estalvi catalanes han aprofitat aquestes 
circumstàncies per afavorir processos de fusions, com el cas de Caixa Manlleu, Caixa 
Terrassa, Caixa Sabadell i Caixa Girona. I Caixa Manresa està també en converses 
amb diferents entitats d’estalvi. 
 
Estem en un moment crucial pel futur de Caixa Manresa. Reconeixent que es tracta 
d’una entitat de caràcter privat, però tenint en compte la importància que té per 
l’economia i la societat del Bages, proposem els següents acords :  
 
Primer.-  L’Ajuntament de Manresa manifesta que en el cas que la necessitat de 
mantenir la viabilitat futura portés Caixa Manresa a una fusió, s’haurien de  mantenir 
els valors que han impregnat la seva trajectòria – la funció social i la implicació 
econòmica amb el territori, així com  la bona gestió financera i empresarial. I més 
concretament, caldria mantenir:  
 
- La independència de l’obra social i una dotació econòmica equivalent a l’actual. 
- La implicació en projectes estratègics pel territori del Bages i la Catalunya Central. 
- Disposar de capacitat de decisió en els òrgans de govern. 
- Que el resultat de la eventual fusió sigui una nova entitat, i no un procés 

d’absorció. 
 
Segon.-  Donar aquest mandat als representants de l’Ajuntament de Manresa als 
òrgans de govern de Caixa d’Estalvis de Manresa. 
 
Tercer.-  Comunicar aquests acords al President i als òrgans de govern de Caixa 
d’Estalvis de Manresa.” 
 
 
El senyor Perramon Carrió  manifesta que el GMERC va plantejar aquesta proposició 
al Ple perquè entén que la importància que té Caixa Manresa en aquest territori, en el 
suport a projectes socials, a projectes econòmics de desenvolupament, de tecnologies, i 
en el conjunt de la societat, és un element vertebrador important i perquè tot i tractar-se 
d’una entitat privada, que pot prendre tranquil.lament les seves decisions, que 
respecten, valia la pena marcar una posició del conjunt dels grups municipals respecte 
al procés de possible fusió amb altres caixes i del que això significava per al territori. 
A proposta de la Junta de Portaveus, reunida avui, llevat del GMPxC que es trobava 
absent, ha semblat de comú acord entre tots que seria millor retirar aquesta proposta, 
plantejar unes reflexions respecte a les que coincidien en aquest tema, i recabar una 
informació més àmplia que permetés agafar una posició més definitiva. 
S’ha delegat al senyor alcalde que plantegés aquestes reflexions, que en aquests 
moments és un primer posicionament per part dels diferents portaveus municipals, i en 
tot cas el GMERC preferia retirar, a petició de la Junta de Portaveus, la proposta 
presentada. 
 
 
L’acalde  manifesta que la Junta de Portaveus ha acordat per unanimitat retirar la 
proposta i abans de posicionar-se els diferents partits polítics volen conèixer més el 
procés pel qual passa Caixa de Manresa per poder-hi aprofundir més, tenint en compte 
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el valor que ha anat aportant Caixa Manresa al llarg d’aquests més de cent anys que ha 
estat al territori, tant en termes de llocs de treball, en termes socials i econòmics, 
sobretot en temes de promoció econòmica, i preocupats per la incidència que pot tenir la 
decisió de Caixa Manresa i la seva obra social, prefereixen fer un pronunciament un cop 
es tingui més informació de primera mà. 
 
 
L’alcalde declara que la proposició queda retirada. 
 
 
7.7 Proposició del Grup Municipal d’ERC sobre la de fensa del model de caixes 

català i en contra de la ingerència de l’Estat . 
 
El secretari presenta la proposició presentada pel GMERC, de 15 de setembre de 
2009, que transcrita diu el següent: 
 
“ Catalunya compta amb una llei i un model propis de caixes, caracteritzat per unes 
entitats financeres arrelades plenament al territori, autònomes, en contacte directe 
amb els problemes dels ciutadans i de les empreses, i amb una dimensió social i 
cultural. Es tracta d’un model que a la ciutat de Manresa i a la comarca coneixem prou 
bé amb el cas de Caixa Manresa. 
 
La recent aprovació al Congrés dels Diputats del Fons de Reestructuració Ordenada 
Bancària (FROB) pot comportar un fre a aquest model. El Consell Consultiu de 
Catalunya ha dictaminat que existeix una invasió de competències atribuïdes a la 
Generalitat de Catalunya, especialment pel que fa al punt vuitè del decret. Aquest punt 
especifica que “no requeriran cap mena d’autorització administrativa (dels governs 
autonòmics) en l’ordenació del crèdit i la banca”, fet que entra clarament en 
contradicció amb el nou Estatut de Catalunya, que atorga a la Generalitat la 
competència exclusiva sobre caixes.  
 
D’aquesta manera, serà el Banc d’Espanya qui tindrà l’última paraula en la possible 
fusió de bancs i caixes, la qual cosa limita el poder de Catalunya a un paper merament 
consultiu, en no ser vinculant la posició de les institucions catalanes respecte a 
possibles fusions. D’aquesta manera el FROB esdevé una autèntica LOAPA financera. 
 
D’altra banda, amb l’aprovació del FROB es dóna llum verd a futures privatitzacions en 
el sector, ja que, amb els recursos que s’hi injectin, l’Estat podrà adquirir quotes 
participatives que no només donaran drets de representació en el govern de l’entitat, 
sinó que també, amb el temps, les podrà cedir i adjudicar-ne la gestió a qui cregui 
convenient. 
 
Per tant, amb l’aprovació del FROB, l’Estat interfereix en un model català de caixes 
que té una dimensió social i de reequilibri territorial indiscutible. L’Estat dóna una 
imatge de voler aprofitar el context econòmic desfavorable per aprovar unes 
disposicions que faciliten la intervenció en les caixes i d’utilitzar aquesta circumstància 
per agafar-ne el control. Si és convenient  una reestructuració en el sector, és 
innegable que es pot fer d’una altra manera, més consensuada i menys invasiva. 
 
 
Per tot el que s’ha exposat més amunt, el Grup Muni cipal d’Esquerra proposa al 
Ple de l’Ajuntament de Manresa l’adopció dels acord s següents: 
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1. Expressar el suport i la defensa del model de caixes català i la preocupació per 
les interferències que l’aprovació del FROB hi pot ocasionar. 

 
2. Proposar al Govern de la Generalitat de Catalunya la presentació d'un recurs 

d’inconstitucionalitat abans del 8 d'octubre -quan s'esgota el termini- sempre 
que abans no hagin fructificat les negociacions amb el Govern espanyol per tal 
d’eliminar aquesta invasió competencial. 

 
3. Comunicar l’adopció d’aquests acords a la Presidència de la Generalitat de 

Catalunya, al Departament d’Economia i Finances, al Parlament de Catalunya i 
al Ministeri d’Economia i Hisenda del Govern espanyol.” 

 
 
El senyor Perramon Carrió  manifesta que arran de la crisi financera internacional s’han 
plantejat unes mesures per part de l’estat central que condicionen de manera important 
el funcionament i el futur de les caixes catalanes i al conjunt de l’estat espanyol. 
Catalunya compta amb un model i una llei propis de caixes, caracteritzat bàsicament per 
entitats financeres arrelades al territori i també entitats financeres sorgides de la societat 
civil, per tant, molt vinculades als problemes dels ciutadans, que donen resposta a través 
de la seva obra social i de diferents projectes, a les necessitats i al desenvolupament del 
territori, com és el cas de Caixa Manresa. 
La recent aprovació al Congrés de Diputats d’aquest Fons de Reestructuració i 
Ordenació Bancària pot comportar un fre a aquest model i, a més a més, una invasió de 
competències clara respecte a les atribucions que té la Generalitat en aquest tema, 
concretament de les que hi ha al nou Estatut de Catalunya, que atorga a la Generalitat la 
competència exclusiva sobre Caixes. 
Amb aquesta regulació el Banc d’Espanya tindrà l’última paraula en la possible fusió de 
bancs i caixes, la qual cosa limita el poder de Catalunya, que tindrà un paper merament 
consultiu en les operacions que pugui intervenir el Banc d’Espanya, per tant no té un 
paper vinculant. 
El GMERC entén que aquesta proposta aprovada pel PSOE i pel PP és una mena de 
LOAPA financera, amb la voluntat de regular el sector, però també amb la voluntat de 
deslocalitzar o de treure capacitat de decisió a Catalunya des de les seves institucions 
financeres, que pot ser utilitzat amb major o menor mesura en funció de qui estigui 
governant al Banc d’Espanya i de qui estigui al Govern, però en qualsevol cas és un risc 
evident que pot ser utilitzat d’una manera clara amb aquesta intenció que explicava. 
L’Estat interfereix el model català de Caixes, que té una dimensió social i de reequilibri 
territorial indiscutible, i per això calia un posicionament a aquesta invasió de 
competències i aquest posar en risc el model que abans elogiava, un posicionament 
d’aquest Ple respecte a aquests fons i a aquestes capacitats del Banc d’Espanya de 
regulació de les caixes catalanes. 
 
El GMERC plantejava com a acords: 
Primer: Expressar el suport i la defensa del model de caixes català i la preocupació per 
les interferències que l’aprovació del FROB hi pot ocasionar.  
En segon lloc: Proposar al Govern de la Generalitat de Catalunya la presentació d'un 
recurs d’inconstitucionalitat abans del 8 d'octubre, que és quan acaba el termini per 
presentar-lo, sempre que abans no hagin fructificat les negociacions amb el Govern 
espanyol per tal d’eliminar aquesta invasió competencial, i aquí afegiria in voce : “que 
ha dictaminat el Consell Consultiu de la Generalitat”. 
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En tercer lloc: Comunicar l’adopció d’aquests acords a la Presidència de la Generalitat 
de Catalunya, al Departament d’Economia i Finances, al Parlament de Catalunya i al 
Ministeri d’Economia i Hisenda del Govern espanyol.” 
 
El GMERC pensa que, a més a més, aquesta intervenció del Banc d’Espanya permet 
intervenir les entitats financeres i, fins i tot, assignar-les o forçar fusions i assignar-les a 
d’altres entitats que poden ser caixes o bancs. També hi ha un risc potencial de 
privatització, a través de l’adquisició de participacions i de l’assignació d’aquestes 
participacions a altres entitats financeres, que poden ser de signe divers, per tant, 
demana el posicionament respecte a aquest tema. 
 
 
El senyor Pericas Riu  manifesta que el GMPxC es mostra contrari a aquesta proposta 
en base que aquesta iniciativa correspon fer-la des d’altres àmbits i no des dels 
ajuntaments. Corresponen al Parlament català iniciar totes les accions que cregui 
convenient per al bé del país, però sempre des de posicions organitzades i respectuoses 
amb la legalitat. El GMPxC no assumeix la irracionalitat com a sistema i per això no 
acceptaran aquestes propostes, per la qual cosa el vot serà desfavorable. 
 
 
El senyor Majó Garriga  manifesta el desacord del GMCUP respecte al punt 1 de la 
moció, que parla de donar suport i defensar el model de caixes català, per considerar 
que és millorable i més després del que ha passat els darrers anys amb el sistema 
financer mundial, però també amb el del país. 
Pel que fa al punt 2, que parla de presentar un recurs d’inconstitucionalitat, no cal dir que 
per al GMCUP la confiança política en el Tribunal Constitucional és nul.la. 
No obstant això, malgrat la redacció de la proposta, el GMCUP la votarà favorablement 
ja que no considera oportuna aquesta nova ingerència clarament abusiva del govern 
espanyol.  
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta manifesta que en la proposta es barregen alguns 
conceptes. D’una banda, el funcionament financer de caixes o bancs i, d’altra banda el 
que es pot arribar a interpretar com una ingerència, en un procés de fusió d’entitats com 
caixes o bancs. 
El tema del FROB creu que tots coincidirien a dir que no ha sortit com un mimetisme 
d’intentar fer una LOAPA financera, sinó que ha sorgit precisament perquè aquest suport 
i defensa del model de caixes catalana, com ha dit el senyor Majó, potser no ha estat 
l’encertat, no aquí, sinó a tot arreu, perquè aquest model de defensa de caixes, en 
definitiva la filosofia d’una caixa d’estalvis sempre és la mateixa. Una altra cosa és que 
després, amb el temps, han esdevingut instruments financers com pot ser un banc. 
No es tracta que hi hagi caixes d’estalvis que puguin continuar fent negoci a esquenes 
dels impostos, dels contribuents, perquè així d’aquesta manera tinguin injeccions 
econòmiques, es tracta d’intentar pal.liar els efectes negatius que podrien tenir amb els 
seus comptes d’explotació i amb el saldos 
que tinguessin a les llibretes o comptes corrents. 
El GMPPC no entrarà en la línia de confrontació sobre la seva inconstitucionalitat i sobre 
si interfereix amb l’Estatut, perquè per sobre de qualsevol element considera que hi ha 
els dipositaris d’aquests diners als comptes corrents i llibretes d’estalvis de milers de 
ciutadans, i que la institució que vetlla pel correcte funcionament dels instruments 
financers és el Banc d’Espanya. Pregunta quin és a Catalunya l’instrument que vetlla de 
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manera correcta per aquests instruments financers?, i cita el cas recent del Palau de la 
Música Catalana. 
El GMPPC prefereix que sigui el Banc d’Espanya qui faci la intermediació perquè 
Catalunya no té els instruments de control adequats. 
 
 
El senyor Rubio Cano  diu que el GMICV-EUiA considera que la proposta és 
incompleta perquè, tot i estar d’acord amb la proposta de presentar un recurs 
d’inconstitucionalitat, com va dictaminar el Consell de Garanties Estatutàries, l’oposició 
del GMICV-EUiA al Plan de Reestructuración Ordenada Bancaria i d’altra banda al seu 
instrument que és el FROB, no només perquè envaeix el que diu l’Estatut de Catalunya 
sinó perquè és una qüestió de fons del que aquest instrument proposa. 
El GMICV-EUiA ha fet l’esforç d’intentar saber que és el que proposa tant el Pla de 
reestructuració com el Fons, no per la moció d’ERC sinó precisament pel que abans han 
consensuat amb aquella declaració i que, contradint el senyor Pericas, considera que sí 
afecta a una entitat financera del territori de Catalunya i al conjunt de totes. 
El que es va convalidar el 8 de juliol al Congrés de Diputats i que havia aprovat abans el 
Govern Espanyol, no és res més que un rescat del sistema financer espanyol en el cas 
concret de les  caixes d’estalvis. Un exemple recent és el del març passat quan el Banc 
d’Espanya va haver d’intervenir la Caixa de Castilla-La Mancha, aportant-hi 9.000M€ de 
l’Estat espanyol perquè el conjunt de les caixes espanyoles compten a data de 2009 
amb més de 300.000M€ concedits a promotors immobiliaris que, com saben, aquest 
conjunt de caixes tenen dificultats de recuperar-ho. Aquest és el motor que hi ha darrere 
del Pla de reestructuració i que després s’articula amb el FROB. Una altra cosa són els 
bancs, que són entitats privades, que el seu objectiu és repartir dividends i recorda que 
el conjunt del sistema financer espanyol, el 2008 va perdre beneficis respecte el 2007, 
però si el 2007 el conjunt de beneficis va ser de 30.000, el 2008 va baixar a 20.000, 
continua havent-hi marge. 
Ara és l’Estat qui va a rescatar i aquest és el motor de decisions com les que durant les 
properes setmanes el GMICV-EUiA considera que possiblement es veurà abocada a 
prendre una entitat financera del territori, privada, però sempre recalcant que a 
diferència dels bancs, les caixes d’estalvi, i aquest és el model, tant el català com 
l’espanyol, la funció social no només és l’obra social, sinó advertir de l’estalvi de les 
persones, de les empreses -que normalment acostumen a ser les petites i mitjanes-, 
aportar crèdit a qui el necessiti i el vagi a demanar, aquesta és la funció social del model 
català com espanyol. 
El GMICV-EUiA votarà la presentació d’un recurs d’inconstitucionalitat, i per presentar 
recurs d’insconstitucionalitat a una decisió del Congrés de Diputats són 3 mesos.  
Haguessin preferit que hi hagués un altre punt en què s’instés el Govern espanyol a 
redefinir els objectius del FROB, és a dir, si l’Estat ha d’aportar diners per rescatar el 
sistema financer, que serveixi perquè arribi el crèdit als particulars que ho necessitin i a 
la petita i mitjana empresa, i també s’haguessin adreçat al Govern de la Generalitat 
perquè instés el Govern de l’Estat, perquè com que hi ha aquesta intervenció, l’actual 
sistema normatiu ha canviat i cal una nova llei de caixes d’estalvi, perquè les caixes que 
existiran a partir de l’aplicació del FROB, seran unes altres. 
S’ha comentat el fet que el Banc d’Espanya entri en la reordenació bancària, això vol dir 
que aporta diner, però vol dir que recull el que serien les quotes polítiques de 
participació, que si se sabés que sempre estan en mans del Banc d’Espanya, el que 
s’hauria de dir és que no es té confiança cega amb el Banc d’Espanya, com deia el 
senyor Javaloyes, el GMICV-EUiA voldria i per això van votar en contra a Madrid perquè 
no hi ha garantia, es deixa en mans del governador del Banc d’Espanya i no hi ha 
control del Congrés de Diputats, ni que sigui proporcionalment i el que es perd passant-
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se per sobre de l’Estatut és que abans, com a mínim, s’havia de consultar el govern de 
la Generalitat perquè feia referència a les caixes d’estalvis catalanes. 
Per tant, l’Estat intervindrà, l’Estat donarà actius, solucionarà, però això vol dir que algun 
dia l’Estat, si li interessa, podrà vendre aquestes participacions i pot passar que les 
caixes d’estalvi, més tard o d’hora, acabint essent bancs i en mans privades. 
La proposició la considera insuficient i demanaria que s’hi introduís la reflexió que el 
Govern de la Generalitat, davant del canvi que suposa el FROB, estudiï una nova llei de 
caixes perquè l’actual no servirà. 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte  manifesta que el GMS donarà suport a la proposta presentada 
perquè, segons el dictamen del Consell Consultiu de la Generalitat, el FROB pot envair 
competències estatutàries de la Generalitat de Catalunya, tot i que estan convençuts 
que la intenció del Govern espanyol no era la d’envair unes competències, segurament 
va ser una acció precipitada, la qual no es va consultar a la Generalitat de Catalunya.  
Hi ha negociacions entre el Govern espanyol i el de la Generalitat, com s’esmenta en la 
moció, el que sí sembla evident és que per un costat és obvi que un mecanisme i una 
eina de regulació i ordenació bancària ha d’existir en qualsevol estat i, a més a més, és 
un acord que van prendre els països que es van reunir internacionalment tant a  Europa 
com als Estats Units, que s’instava els Bancs Centrals de cada país i el Banc Central 
Europeu a desenvolupar aquests mecanismes, és a a dir, no s’està parlant del Banc 
d’Espanya sinó dels mecanismes reguladors que segurament en sortiran després de les 
reunions que s’estan duent a terme a nivell econòmic internacional, i entre ells les 
disposicions que marca el Banc Central Europeu, tampoc no cal concentrar-se en els 
mecanismes que està desenvolupant el Banc d’Espanya perquè segurament els 
mecanismes quant a fusions i reglamentació econòmica que quedarà en mans del Banc 
Central Europeu seran bastant més poderosos del que s’està mencionant aquí. 
També fa esment que efectivament la precipitació d’aquesta eina no solament va ser 
com a conseqüència de la crisi econòmica i perquè en les reunions internacionals 
s’instava els governs a aplicar aquests mecanismes, sinó també amb l’episodi que ja ha 
esmentat el regidor senyor Rubio, de fallida de la Caixa Castilla-La Mancha va accelerar 
segurament la redacció d’aquesta reglamentació. 
El GMS es manté en el vot favorable per la invasió competencial respecte a l’Estatut de 
Catalunya, i davant l’evidència del dictamen previ que s’està estudiant per part del 
Consell Consultiu de la Generalitat, votaran favorablement la moció per tal de forçar que 
el compliment de l’Estatut sigui íntegre en tots els seus termes. 
 
 
El senyor Serra Rovira  diu que aquests Fons de Reestructuració Ordenada Bancària 
aprovats al Congrés de Diputats, en què el termini per presentar recurs finalitza el 8 
d’octubre, es pregunta si el Govern de la Generalitat presentarà recurs 
d’inconstitucionalitat. 
En aquesta legislatura i en l’anterior el Govern de l’Estat ha envaït diverses 
competències, que Convergència i altres han denunciat i, en tot cas, sí que es tracta 
d’un model que envaeix unes competències que, com diu el Consell Consultiu, són de 
matèria financera. 
El GMCiU donaria suport a la proposta in voce del regidor senyor Rubio per completar la 
moció del GMERC, i demana als demés grups que s’hi afegeixin per sumar majoria. 
 
 
El senyor Perramon Carrió  diu que el FROB vol garantir el sistema financer a l’Estat 
espanyol i, per tant, fa una aportació bàsicament temporal de finançament -perquè els 
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diners que entrega el FROB després s’han de retornar-, per salvar una dificultat de fer 
front al conjunt dels crèdits efectuats quan de vegades hi ha retorn de diners a nivell 
internacional que s’han de fer en un període més curt del que es preveu que hi pugui 
haver a la recuperació. Per aquesta banda té aquest component de garantir el sistema 
financer i garantir els estalvis i el funcionament de l’economia. 
També és cert que el FROB utilitza aquesta necessitat d’intervenir en el conjunt del 
sistema financer per obviar algunes qüestions que podien ser perfectament 
contemplades i és respectar la competència de l’Estatut, en quant a que tingui un 
caràcter vinculant respecte a les decisions del FROB, i simplement dóna una opinió que 
no té cap tipus de valor a l’hora de prendre les decisions. 
El Departament d’Economia i Finances de la Generalitat té la funció d’intervenir en tot el 
tema relacionat amb les caixes d’estalvis de Catalunya. 
 
Quan el senyor Javaloyes diu que prefereix que sigui el Banc d’Espanya, a Catalunya, la 
Fundació Palau de la Música ha estat un mal exemple i una cosa bastant vergonyosa, 
però és una engruna comparat amb el muntatge que hi va haver a Caixa Castilla-La 
Mancha i els diners que ha significat l’aportació que s’haurà de fer des de fons públics 
per intentar salvar i reflotar aquesta quantitat, per tant, compte amb les comparacions!. 
El fiasco entén que va ser del propi Banc d’Espanya, per tant mereix una confiança 
relativa perquè també se li van escapar les coses de manera important. 
 
L’estructura de l’Estat, en general el propi conjunt del funcionariat i habitualment qui 
governa a l’Estat central, té una voluntat evident i demostrada, a través de diferents 
regulacions de tots els àmbits, de debilitar políticament i econòmicament Catalunya i en 
mans d’un govern que tingui aquesta intenció i que vagi a sac en aquest tema el FROB 
és un estri molt perillós per propiciar la pèrdua de centres de decisió econòmics a nivell 
de Catalunya i pot propiciar també com deia el regidor senyor Rubio el tema  de la 
privatització, i per tant la possible pèrdua de la funció social de les caixes d’estalvi 
catalanes que, dit sigui de passada, també l’exerceixen de forma diferent, perquè hi ha 
caixes catalanes que dediquen un 25% dels seus resultats a obra social, com Caixa 
Manresa, i d’altres que estan al 10%, per tant és un tema que també caldrà valorar en 
tot el procés que pugui passar en el conjunt de les caixes de Catalunya. 
 
Diu que el regidor senyor Rubio va plantejar una esmena que en aquell moment 
semblava que era molt just d’incorporar al document, perquè no hi havia temps d’acabar 
de consensuar amb els altres grups. Hi havia una majoria en suport de la proposició tal 
com està plantejada en aquest moment, no té ara el document que li va passar el senyor 
Rubio, li demana si el vol llegir de paraula i si hi ha la majoria suficient com per aprovar-
ho es podria incorporar. Afegeix que sí preferiria que hi hagués una majoria àmplia per 
aprovar aquest text amb allò que és més substancial sense deixar de banda les 
consideracions que ha fet el senyor Rubio i que completen aquesta moció. 
 
 
El senyor alcalde  pregunta al senyor Rubio si és una qüestió de matís o s’ha 
d’incorporar un altre punt. 
 
 
El senyor Rubio Cano diu que es tractaria d’afegir un altre punt. 
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El senyor alcalde  respon que s’està entrant en una mala costum ja que una cosa és 
que en les mocions es posi algun matís i una altra és que s’afegeixin punts sobre la 
marxa que gairebé es coneixen en el mateix moment. 
 
 
El senyor Rubio Cano  explica que es tractaria d’afegir un nou punt que diria: “Instar el 
Govern espanyol i català a redefinir els objectius del FROB i a aprovar una nova Llei de 
caixes d’estalvi”.  
Afegeix que podria continuar perquè es podria dir amb quins objectius, però si la 
proposta que només s’acull és senzilla seria aquesta.  
 
 
El senyor Perramon Carrió  pregunta al senyor Rubio si s’està parlant d’una llei de 
caixes d’estalvi de Catalunya o de l’Estat espanyol?, perquè potser s’hauria de precisar 
en el redactat. 
 
 
El senyor Rubio Cano  respon que l’actual Llei de caixes d’estalvi catalana ve 
modificada pel que suposa el FROB, per tant hauria de ser una llei de caixes d’estalvi 
per modificar el que suposa el FROB estatal, i deixar-ho amb l’ambigüitat perquè no 
dóna per més la proposta in voce. 
 
 
El senyor Perramon Carrió  diu que és millor perquè sinó no queda expressat a qui ens 
estem adreçant. 
 
 
L’alcalde  diu que si no hi ha cap més posicionament s’afegeix la proposta d’un altre 
punt que és redefinir els objectius del FROB i una nova llei de caixes. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  diu que comentava que si es posava la reconsideració del 
FROB llavors potser tindria un cert sentit retirar el tema de la inconstitucionalitat perquè 
si es canvien els referents del que és el FROB amb la llei de caixes catalanes, llavors no 
caldria segurament parlar de recursos d’inconstitucionalitat. 
 
 
L’alcalde  proposa que es voti la proposta tal com s’ha presentat, que és el que s’ha 
posat a debat. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposta a votació i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (8 GMS, 8 
GMCiU, 3 GMERC i 1 GMCUP), 3 vots negatius (2 GMPPC i 1 GMPxC) i 1 abstenció 
(1 GMICV-EUiA) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
L’alcalde proposa la lectura de les proposicions 7.8 i 7.9, així com d’una esmena de 
substitució conjunta dels Grups municipals de CiU i PPC.     
 
 
7.8 Proposició del Grup Municipal de CiU sobre el f inançament local . 
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El secretari presenta la proposició del GMCiU, de 17 de setembre de 2009, que 
transcrita diu el següent: 
 
“Històricament, els municipis dels nostre país han estat mal finançats. Des de fa 
temps, estem afrontant les nostres obligacions i els nostres serveis amb un sistema de 
finançament insuficient, sense els recursos propis necessaris i amb massa 
dependència dels recursos de les administracions supralocals. 
 
A més, tot i les reiterades denúncies, i fins i tot les disposicions legals – nou Estatut- 
els municipis seguim rebent noves competències i tasques sense el finançament 
necessari que ens cal per assumir-les. 
A part, les mancances del sistema de finançament local encara s’estan agreujant més 
amb l’actua-la crisi econòmica, degut a la disminució dels ingressos municipals, i 
sobretot per l’increment de la demanda de serveis d’àmbit social i del mercat laboral, 
que estan augmentant la necessitat d’ajut als nostres ciutadans per part de 
l’ajuntament sense que tinguem recursos per fer-hi front. 
Els ens locals són les administracions més febles del conjunt  d’administracions, i 
alhora, les que presten més serveis a les persones per la seva proximitat i eficàcia.  
 
Si no millora el finançament dels Ajuntaments, no podrem seguir suportant l’esforç 
econòmic i social que representa destinar bona part del pressupost municipal a 
partides que no ens són pròpies.  
 
Els ciutadans volen respostes i si la situació segueix així, des de les administracions 
locals no les podrem donar.  
És urgent i prioritari establir un nou model de finançament local, que permeti als 
ajuntaments seguir prestant els serveis a la ciutadania, i garantir la cohesió social en 
pobles i ciutats.  
 
Atès que el nou sistema de finançament autonòmic, neix amb dèficits importants, com 
ja va ser debatut i argumentat en el seu moment 
 
Atès que aquest deficient sistema de finançament autonòmic pot repercutir, en part, al 
finançament local 
 
Atès que fa uns dies la ministra d’Economia va dir que les autonomies haurien de 
tornar diners a l’Estat, fet que debilita encara més la disponibilitat de recursos 
econòmics de Catalunya.  
 
Atès que des de les diferents entitats municipalistes, tan catalanes com espanyoles, 
s’està reclamant des de ja fa temps un nou i millor sistema de finançament local 
 
Atès que des del Govern espanyol es va aprovar el Fons Estatal d’Inversió Local 
(FEIL) que va suposar en el seu moment una injecció econòmica per als municipis, 
però que resulta insuficient i a vegades costós 
 
Atès que des de la FEMP, s’ha demanat al govern central que ampliï la dotació del 
Fons d’Inversió Local de 5.000 milions d’euros per al 2010, a 3.000 milions més, 
destinats principalment a dotar els capítols 1 i 2 dels pressupostos municipals, que es 
podrien veure minvats per la disminució dels ingressos.  
 



91 

Atès que des de la FEMP s’ha demanat també, dins el marc de la negociació d’un nou 
sistema de finançament, una compensació econòmica per a les entitats locals de les 
competències que assumeixen i que no són pròpies sinó de la Generalitat o del propi 
Estat.  
 
Atès que aquestes reclamacions que fa la FEMP estan recolzades també, per la FMC i 
l’ACM, anant més enllà fins i tot 
 
Atès que el nostre objectiu és que es faci realitat una reforma estructural del sistema 
de finançament dels ens locals que proveeixi de recursos suficients per garantir el 
compliment del marc de competència real de les corporacions locals, i garanteixi, 
efectivament, la seva autonomia financera. 
 
Atès que el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix en el seu article 220 que, 
correspon al Parlament aprovar la seva pròpia llei de finances locals per desplegar les 
competències que corresponen i que vénen definides al nou Estatut, tot respectant 
l’autonomia local i escoltat el Consell de Governs locals que estableix el nou Estatut en 
el seu article 85. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió presenta els següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Instar  al Govern espanyol que mentre no s’aprovi un nou sistema de 
finançament local, es complementi en 3.000 milions d’euros, un fons per compensar la 
reducció de la participació en els ingressos de l’Estat (PIE), addicional als 5000 milions 
previstos per al nou Fons Estatal d’Inversió Local.  
 
Segon.- Instar  al Govern espanyol que mentre no s’aprovi un nou sistema de 
finançament local, es doti d’un fons de recursos no finalistes per fer front a les 
competències impròpies assumides pels ajuntaments.   
 
Tercer.- Demanar  al Govern de la Generalitat de Catalunya, ara que disposa del nou 
sistema de finançament, que aprovi sense més dilació la nova Llei de Finances Locals 
de Catalunya que permeti als municipis assolir l’autonomia i suficiència financera que 
els hi correspon. Així mateix, demanar al govern de l’estat l’aprovació immediata de la 
nova Ley de Haciendas Locales.  
 
Quart.- Instar  al govern de la Generalitat que en el pressupost del 2010, hi hagi un 
increment substancial dels recursos no finalistes destinats a ajuntaments i consells 
comarcals.  
 
Cinquè.- Instar  a la Generalitat que agilitzi els pagaments a les corporacions locals, 
que al llarg dels darrers mesos s’estan demorant en excés.  
 
Sisè.- Instar  a les corporacions locals a consolidar el procés de la modernització en la 
gestió i l’estructura de l’administració local, adaptant-la als nous temps. Així com a 
disposar d’un marc legislatiu racional que permeti respondre als criteris d’eficiència 
que els ajuntaments haurien d’oferir. “ 
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7.9 Proposició del Grup Municipal del PPC per insta r la modificació del  
sistema de finançament local . 

 
El secretari presenta la proposició del GMPPC, de 16 de setembre de 2009, que 
transcrita diu el següent: 
 
“Amb l’aprovació del nou model de finançament autonòmic és hora d’obrir les 
negociacions per reformar les hisendes locals, per tal que les corporacions locals 
puguin tenir els recursos necessaris per atendre als ciutadans i respondre als reptes 
de la crisi econòmica,  
 
És notori que, malgrat els avenços assolits per les anteriors reformes de les hisendes 
locals, hores d’ara les corporacions locals estan suportant una situació financera que 
ens ofega i limita els serveis que poden oferir als ciutadans i ciutadanes dels 
municipis que representem.   
 
Si els governs autonòmics i l' Estat –una vegada tancat la reforma del finançament 
autonòmic- no milloren, d’acord als propis recursos i competències, el finançament 
local, les corporacions locals no podran seguir suportant l’esforç econòmic i social 
que representa la crisi econòmica, situació encara més agreujada pel pes de les 
despeses de serveis que recauen en les administracions locals malgrat no ser de la 
seva competència.  
 
Aquesta insuficiència financera s’ha generat per la falta de reconeixement real del 
paper fonamental de les entitats locals en la provisió pública de serveis en l’ actual 
estat del benestar. D’aquesta manera, s’ha mantingut la baixa participació de la 
despesa local respecte del total de la despesa de les administracions públiques.   
 
Ens trobem amb una forta pressió social per tal que els ajuntaments assumeixin 
activitats i serveis, que malgrat no ser locals, no estan impartits de forma adient per les 
administracions que realment tenen la competència. 
 
Entenem que una vegada tancat el cicle de la reforma del finançament autonòmic, 
malgrat que hagués estat millor fer les reformes de forma simultània, no podem 
retardar per més temps el nou finançament local, per donar resposta als problemes 
de suficiència financera dels ajuntaments. Una reforma que no es pot limitar a oferir 
més recursos sinó que ha d' aixecar un nou model per incrementar l’autonomia, la 
suficiència i la responsabilitat fiscal de les corporacions locals i garantir la cohesió 
territorial.  
 
PROPOSEM: 
 
 
1. Instar al Govern d' Espanya a iniciar la reforma immediata del sistema de 

finançament local que permeti a les corporacions locals continuar prestant els 
serveis que ens demana la ciutadania i que actualment cobrim des de 
l’administració local: noves escoles bressol, més habitatge social, més 
polítiques d’ocupació, polítiques adreçades a la plena integració de la 
immigració o l’atenció social, per citar-ne algunes, totes elles necessàries per 
garantir la cohesió social en pobles i ciutats.  
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2. Instar al Govern de l'Estat a introduir en la reforma del finançament local els 
recursos necessaris per atendre a les corporacions locals les noves 
competències derivades de les lleis estatals com és el cas de la Llei de 
Dependència i abordar, mitjançant les reformes legals corresponents, una 
delimitació de les competències dels ens locals per tal que exerceixin aquelles 
que els correspongui i alhora tinguin el finançament necessari per fer-ho. 

 
3. Instar al Govern d' Espanya, en tant no s’acordi un nou model, de finançament 

local, a procedir a la creació d’un fons específic que permeti retornar l’ IVA 
pagat per les inversions fetes pels Ajuntaments en el marc de Fons Estatal 
d’Inversió Local i a no disminuir en l’any 2010 les transferències que han de 
rebre les Corporacions Locals mitjançant la participació en els ingressos de l’ 
Estat. 

 
4. Instar al Govern de la Generalitat a aprofitar la millora del finançament 

autonòmic per millorar de forma sensible les transferències corrents i de capital 
que fa a les corporacions locals catalanes, amb especial atenció pel que fa al 
finançament dels serveis impropis i a les necessitats de finançament generades 
per la legislació autonòmica catalana. És imprescindible un salt qualitatiu en la 
dotació del Fons de Cooperació Local. 

 
 
5. Comunicar aquest acord als ministres d’ Administraciones Públicas, Economía y 

Hacienda, al president de la Generalitat, i als presidents de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, de la Federació de Municipis de 
Catalunya i de l’ Associació Catalana de Municipis i Comarques.” 

 
 
Així mateix, el secretari presenta una esmena de substitució  a les propostes 7.8 i 
7.9, presentada pels grups municipals de CiU i PPC, de 21 de setembre de 2009, que 
transcrita diu el següent: 
 
“Amb l’aprovació del nou model de finançament autonòmic és hora d’obrir les 
negociacions per reformar les hisendes locals, per tal que les corporacions locals 
puguin tenir els recursos necessaris per atendre als ciutadans i respondre als reptes 
de la crisi econòmica,  
 
És notori que, malgrat els avenços assolits per les anteriors reformes de les hisendes 
locals, hores d’ara les corporacions locals estan suportant una situació financera que 
ens ofega i limita els serveis que poden oferir als ciutadans i ciutadanes dels 
municipis que representem.   
 
Si els governs autonòmics i l' Estat –una vegada tancat la reforma del finançament 
autonòmic- no milloren, d’acord als propis recursos i competències, el finançament 
local, les corporacions locals no podran seguir suportant l’esforç econòmic i social 
que representa la crisi econòmica, situació encara més agreujada pel pes de les 
despeses de serveis que recauen en les administracions locals malgrat no ser de la 
seva competència.  
 
Atès que fa uns dies la ministra d’Economia va dir que les autonomies haurien de 
tornar diners a l’Estat, fet que debilita encara més la disponibilitat de recursos 
econòmics de Catalunya.  
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Atès que des de la FEMP, s’ha demanat al govern central que ampliï la dotació del 
Fons d’Inversió Local de 5.000 milions d’euros per al 2010, a 3.000 milions més, 
destinats principalment a dotar els capítols 1 i 2 dels pressupostos municipals, que es 
podrien veure minvats per la disminució dels ingressos.  
 
Atès que des de la FEMP s’ha demanat també, dins el marc de la negociació d’un nou 
sistema de finançament, una compensació econòmica per a les entitats locals de les 
competències que assumeixen i que no són pròpies sinó de la Generalitat o del propi 
Estat.  
 
Aquesta insuficiència financera s’ha generat per la falta de reconeixement real del 
paper fonamental de les entitats locals en la provisió pública de serveis en l’ actual 
estat del benestar. D’aquesta manera, s’ha mantingut la baixa participació de la 
despesa local respecte del total de la despesa de les administracions públiques.   
 
Ens trobem amb una forta pressió social per tal que els ajuntaments assumeixin 
activitats i serveis, que malgrat no ser locals, no estan impartits de forma adient per les 
administracions que realment tenen la competència. 
 
Atès que el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix en el seu article 220 que, 
correspon al Parlament aprovar la seva pròpia llei de finances locals per desplegar les 
competències que corresponen i que vénen definides al nou Estatut, tot respectant 
l’autonomia local i escoltat el Consell de Governs locals que estableix el nou Estatut en 
el seu article 85. 
 
PROPOSEM: 
 
 
1.- Instar  al Govern espanyol que mentre no s’aprovi un nou sistema de finançament 
local, es complementi en 3.000 milions d’euros, un fons per compensar la reducció de 
la participació en els ingressos de l’Estat (PIE), addicional als 5000 milions previstos 
per al nou Fons Estatal d’Inversió Local. 
 
2.-Instar  al Govern d'Espanya a iniciar la reforma immediata del sistema de 
finançament local que permeti a les corporacions locals continuar prestant els serveis 
que ens demana la ciutadania i que actualment cobrim des de l’administració local: 
noves escoles bressol, més habitatge social, més polítiques d’ocupació, polítiques 
adreçades a la plena integració de la immigració o l’atenció social, per citar-ne 
algunes, totes elles necessàries per garantir la cohesió social en pobles i ciutats.
  
3.- Instar  al Govern de l'Estat a introduir en la reforma del finançament local els 
recursos necessaris per atendre a les corporacions locals les noves competències 
derivades de les lleis estatals com és el cas de la Llei de Dependència i abordar, 
mitjançant les reformes legals corresponents, una delimitació de les competències 
dels ens locals per tal que exerceixin aquelles que els correspongui i alhora tinguin el 
finançament necessari per fer-ho. 
 
4.- Instar  al Govern d' Espanya, en tant no s’acordi un nou model, de finançament 
local, a procedir a la creació d’un fons específic que permeti retornar l’ IVA pagat per 
les inversions fetes pels Ajuntaments en el marc de Fons Estatal d’Inversió Local i a 
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no disminuir en l’any 2010 les transferències que han de rebre les Corporacions 
Locals mitjançant la participació en els ingressos de l’ Estat. 
 
5.- Demanar  al Govern de la Generalitat de Catalunya, ara que disposa del nou 
sistema de finançament, que aprovi sense més dilació la nova Llei de Finances Locals 
de Catalunya que permeti als municipis assolir l’autonomia i suficiència financera que 
els hi correspon. Així mateix, demanar al govern de l’estat l’aprovació immediata de la 
nova Ley de Haciendas Locales.  
 
6.- Instar  al govern de la Generalitat que en el pressupost del 2010, hi hagi un 
increment substancial dels recursos no finalistes destinats a ajuntaments i consells 
comarcals.  
 
7.- Instar  a la Generalitat que agilitzi els pagaments a les corporacions locals, que al 
llarg dels darrers mesos s’estan demorant en excés.  
 
8.-Instar  al Govern de la Generalitat a aprofitar la millora del finançament autonòmic 
per millorar de forma sensible les transferències corrents i de capital que fa a les 
corporacions locals catalanes, amb especial atenció pel que fa al finançament dels 
serveis impropis i a les necessitats de finançament generades per la legislació 
autonòmica catalana. És imprescindible un salt qualitatiu en la dotació del Fons de 
Cooperació Local. 
 
9.- Instar  a les corporacions locals a consolidar el procés de la modernització en la 
gestió i l’estructura de l’administració local, adaptant-la als nous temps. Així com a 
disposar d’un marc legislatiu racional que permeti respondre als criteris d’eficiència 
que els ajuntaments haurien d’oferir.  
 
10.- Comunica r aquest acord als ministres d’Administraciones Públicas, Economía y 
Hacienda, al president de la Generalitat, i als presidents de la Federación Española 
de Municipios y Provincias, de la Federació de Municipis de Catalunya i de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.” 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  diu que l’objectiu de la proposta que el GMPPC va 
presentar es fonamenta en intentar aconseguir la modificació de la llei del sistema de 
finançament local perquè, si per un costat ja hi ha el finançament autonòmic, ara toca 
afrontar el repte del finançament de les hisendes locals.  
Es tracta d’aconseguir el reequilibri propi dels recursos financers que les administracions 
locals ofereixen en serveis als ciutadans per intentar continuar oferint aquests serveis de 
manera adequada. 
Per això es fa una sèrie de propostes com és el retorn de l’IVA, reduir el fet que s’agilitin 
els pagaments a les corporacions locals per part de la Generalitat, etc. 
Creu que l’objectiu que es persegueix és prou clar i a partir d’aquí hi ha els acords que 
recolzen aquesta proposta presentada conjuntament que creu imprescindible i 
necessària per la supervivència pròpia dels ajuntaments del país. 
 
 
El senyor Serra Rovira  diu que la coincidència de les mocions plantejades tant pel 
GMPPC com pel GMCiU ha motivat aquesta refosa perquè les dues van en la línia del 
finançament local. 



96 

Tots els ajuntaments es lamenten d’un sistema que no acaba d’arribar, i la bateria de 
propostes van destinades, ja sigui al Govern de l’Estat com al de la Generalitat, per tal 
de solventar de forma momentània i a l’espera que hi hagi un sistema propi perquè els 
ajuntaments algun dia, per llei, estiguin ben finançats. 
Fa referència a la part dels fons estatals d’inversió local, per tal que hi hagi uns 
increments de les dotacions que es preveuen de cara al curs que ve, que serveixin per 
fer de coixí de moltes de les despeses bàsiques dels ajuntaments. També fa referència 
a l’avinentesa que la Generalitat amb un nou sistema de finançament, que se suposa 
que li ha de repercutir més ingressos, que siguin els ajuntaments i en aquest cas el de 
Manresa, qui pugui reclamar una part de traspàs d’aquests ingressos per continuar fent 
la feina que cal fer des dels ajuntaments. Li hauria agradat que aquesta iniciativa hagués 
sorgit de l’equip de govern ja que són els qui coneixen l’abast de la magnitud i són els 
primers interessats a reclamar aquests recursos econòmics. 
 
 
El senyor Pericas Riu  manifesta que la proposta del GMCiU i GMPPC per al GMPxC 
supera l’àmbit municipal i que caldria que ho fessin els respectius partits al Parlament 
català. 
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que tot i ser un dels regidors que fa menys temps que seu 
en aquesta sala de plens, és el tercer cop que rep un document en què s’insta el govern 
de Madrid perquè es millori el finançament local. 
Des del GMCUP estan farts de demanar diners a Madrid i no votaran favorablement la 
moció sinó que s’abstindran. 
El GMCUP entén que cal una redefinició a fons de la relació de Catalunya, tant des d’un 
punt de vista financer com polític, amb l’Estat espanyol i diu que d’aquest tema en 
parlaran en el proper ple. 
 
 
El senyor Rubio Cano  diu que el GMICV-EUiA donarà suport a aquesta moció, tot i que 
en alguns aspectes es queda curta. 
El Sr. Rubio recorda al Sr. Serra que precisament avui fa un any que per part del govern 
es va presentar una moció i l’any passat se’n van presentar dues més referents al 
finançament local i, malauradament, el tema del finançament local no està resolt. Diu 
que la moció podria anar més enllà i que fins i tot caldria preguntar-se si s’hauria de 
reformar la llei d’estabilitat pressupostària, sobretot de cara als ajuntaments i tenint en 
compte que bona part de les inversions que fan els ajuntaments poden ajudar a millorar 
l’activitat productiva dels territoris. Segueix dient que seria bo que tant la Federació de 
Municipis de Catalunya com l’Agrupació Catalana de Municipis aprovessin una resolució 
en uns termes semblants a aquests i sobretot que tots els grups polítics municipals 
representats a nivell de Parlament de Catalunya, en les negociacions dels pressupostos 
generals de l’Estat s’aconsegueixin coses com les que aquí es proposa. 
 
 
El senyor Perramon Carrió  diu que al llarg del temps s’ha anat reiterant la necessitat 
d’un millor finançament dels ajuntaments i en aquests moments, allò que era 
absolutament necessari fa un temps, ara és absolutament imprescindible tal com està la 
situació econòmica i tenint en compte els serveis obligatoris que han de prestar els 
ajuntaments i aquells que, potser no existint una obligació legal, es creu necessari donar 
als ciutadans. Per aquest motiu manifesta que el seu grup donarà suport a aquesta 
proposta que es planteja i donarà el seu vot favorable. Diu que amb una relació diferent 
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amb l’Estat espanyol això seria diferent. Els municipis bascos a la pràctica tenen una 
situació financera molt diferent als municipis catalans i per tant, això vol dir que en el 
futur s’ha de treballar perquè hi hagi una situació de llibertat al nostre país que no hagi 
de dependre de l’Estat espanyol. 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte  manifesta que evidentment el seu grup votarà favorablement 
aquesta proposta perquè és oportuna, necessària i raonable. Diu que la crisi econòmica 
ha posat en evidència la precarietat de finançament dels ajuntaments però que és una 
precarietat que ja existia abans i sempre ha estat una reclamació per part del 
municipalisme a tot l’estat. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena conjunta presentada pels GMCiU i PPC, a les 
proposicions presentades per sengles grups, que decauen, i el Ple l’aprova per 22 vots 
afirmatius (8 GMCiU, 2 GMPPC, 8 GMS, 3 GMERC, 1 GMICV-EUiA) i 2 abstencions (1 
GMCUP i 1 GMPxC), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels dos assumptes 
sobrevinguts presentats, la qual s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, de 
conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 
2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
8.1 Proposta per a aprovar provisionalment, si esca u, el Pla especial per a la 

implantació d’una activitat de gimnàs i serveis com plementaris amb una 
cabuda superior a 500 persones a l’Avda. dels Païso s Catalans xamfrà 
carrer Agustí Coll de la zona industrial Els Trullo ls II . 

 
El secretari presenta la proposta de la regidora delegada d’Urbanisme, de 21 de 
setembre de 2009, que transcrita diu el següent: 
 
“Per Resolució d’Alcaldia de data 25 de juny de 2009 fou aprovat inicialment el PLA 
ESPECIAL per a la implantació d’una activitat de gi mnàs i serveis 
complementaris amb una cabuda superior a 500 person es a l’Avgda. dels Països 
Catalans xamfrà Carrer Agustí i Coll de la zona ind ustrial ELS TRULLOLS II , 
promogut per la societat MS-MT, SL, a l’empara d’allò que disposen els articles 83 i 96 
del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de 
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 164, de 10 de juliol de 2009 i en els 
diaris El Periódico i Regió7, de 7 de juliol de 2009.  
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública es va demanar informe a la Direcció 
General de Carreteres en relació als aspectes de la seva competència , sol.licitud que 
va ser tramesa el dia 1 de juliol de 2009. 
 



98 

Durant el tràmit d’audiència i informació pública, no s’ha presentat cap al·legació.  
 
En la resolució d’aprovació inicial es condicionà la provisional a la incorporació d’un 
seguit de prescripcions, les quals, de conformitat amb l’informe emès pel cap de secció 
de planejament i informació en data 16 de setembre, han estat recollides i 
considerades en el nou document presentat pel promotor, i que és el que es sotmet a 
aprovació provisional. 
 
Pel que fa a la Direcció General de Carreteres, ha transcorregut en excés el termini 
d’un mes que estableix l’article 83.5 de la Llei d’urbanisme, sense que hagi emès 
l’informe ni hagi sol.licitat cap aclariment. 
 
L’article 87.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol), estableix que, un cop finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient 
s’atorgarà l’aprovació provisional del Pla i es trametrà a l’òrgan que n’hagi d’atorgar 
l’aprovació definitiva, que en aquest cas és la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central. 

 
La competència per a l’aprovació provisional d’un instrument de planejament derivat 
correspon al Ple de la Corporació, en virtut de l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i article 52.2 c) del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril).  
 
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació 
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
 
La regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictàmen per la comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent: 

A C O R D 
 
1r. APROVAR PROVISIONALMENT el PLA ESPECIAL per a l a implantació d’una 
activitat de gimnàs i serveis complementaris amb un a cabuda superior a 500 
persones a l’Avgda. dels Països Catalans xamfrà Car rer Agustí i Coll de la zona 
industrial ELS TRULLOLS II , promogut per la societat MS-MT, SL, de conformitat 
amb els articles 87.5 i 96 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE LA 
CATALUNYA CENTRAL , per triplicat exemplar, el Pla especial aprovat 
provisionalment en l’apartat anterior, així com una còpia completa de l’expedient 
administratiu tramitat, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que 
disposa l’article 87.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.” 
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La senyora Mas Pintó  explica que es proposa aprovar un Pla especial que ve 
determinat per l’ordenança d’activitats quan l’edifici o local ha de tenir un aforament 
superior a 500 persones. La senyora Mas explica la ubicació concreta de l’edifici i les 
qüestions que el Pla especial ha hagut de justificar com són les relacionades amb el 
tema de llicències d’activitat però també aspectes com la integració a l’entorn dels 
elements que es preveien a la coberta, qüestions de l’aparcament i d’altres 
relacionades amb l’àmbit del planejament. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposta a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24  membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8.2 Proposta per a aprovar, si escau, l’expedient d e modificació de crèdits 

número 22/2009 dins el pressupost municipal . 
 
El secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Economia, de 21 de setembre 
de 2009, que transcrita diu el següent: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2010, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat 
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. - Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a baixes de 
crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, no compromeses i 
reduïbles sense pertorbació del servei, per a finançar els costos necessaris per 
atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2010. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 22/2009 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer .- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 22/2009 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions.” 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  explica que el reconeixement de crèdits està justificat 
per una sèrie de despeses extraordinàries que s’han anat produint al llarg del curs i 
que l’import total d’aquest expedient és de 266.252,03 €. 
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El senyor Sala Rovira  manifesta que aquest és un canvi de partides important. 
Comenta que es reforcen certes partides per despeses extraordinàries, com és la de 
correus que es suplementa amb 50.000 euros, i demana els motius d’aquests 
increments. Diu que sí que hi ha alguna partida que es pot considerar realment 
extraordinària com és el tema del transport escolar ja que hi ha un canvi de criteris per 
part de la Generalitat. Demana que expliqui la partida de les sepultures. Diu que hi ha 
hagut un error en la planificació d’algunes despeses i demana si amb les modificacions 
que es fan es cobriran les despeses que hi haurà fins a final d’any. Finalment diu que 
el posicionament del seu grup serà d’abstenció. 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  explica que amb el canvi de partides hi ha diferents 
tipus d’increments. Per una banda hi ha una sèrie de partides que les despeses poden 
ser extraordinàries, com són, per exemple, el tema de les trameses postals i la 
retrocessió dels nínxols. Referent a aquest tema dels nínxols, el Sr. Jordà explica que 
hi ha ciutadans que tenen una concessió per un nínxol i decideixen retornar el nínxol a 
l’Ajuntament i sol.liciten el reintegrament de l’import corresponent als anys de 
concessió als que renuncien. Diu que anteriorment no hi havia cap partida perquè no 
s’havia donat el cas. Pel que fa al transport escolar, l’Ajuntament ha assumit el 
transport escolar per l’escola del Xup i això és una despesa extraordinària. Diu que 
també és extraordinari l’apartat d’ajuts per aliments. Diu que les eleccions europees i 
el fraccionament de l’IBI han fet incrementar la partida de trameses postals. Explica 
que les restants partides no són extraordinàries sinó que l’any 2008, a l’hora d’elaborar 
el pressupost ja s’estava en període de reducció de recursos i per tant, s’han elaborat i 
aplicat plans d’estalvi, però no tots han reeixit plenament. Explica que davant d’això la 
postura del govern ha estat demanar que tots els serveis redueixen les seves partides 
per intentar reduir el dèficit que segurament hi haurà a final d’any. Finalment el Sr. 
Jordà diu que s’ha assegurat que es puguin cobrir les despeses de subministraments 
de l’Ajuntament fins a final d’any. 
 
 
El senyor Sala Rovira  manifesta que el que ha demanat és si les despeses de 
subministraments, com són llum, aigua, etc, quedaran cobertes. I pel que fa al tema de 
les previsions, diu que tant el tema de les eleccions europees com el tema de l’IBI, a 
l’hora d’elaborar el pressupost ja es podia haver tingut en compte perquè ja se sabia. 
Diu que hi ha algun retall amb partides de seguretat, i que potser hi hauria alguna altra 
partida que es podria retallar abans que la relacionada amb temes de seguretat. 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  diu que la partida de seguretat no són les partides de 
seguretat ciutadana, sinó que són partides referents segurament a material contra 
incendis, o d’aquest tipus. 
 
 
L’alcalde  explica que són els rentings dels vehicles de seguretat ciutadana que 
estaven previstos al primer trimestre i fins a l’últim trimestre no s’han contractat. 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  explica que efectivament es tracta de 6 vehicles de 
seguretat ciutadana que s’havien d’adquirir pel sistema de renting a partir del mes 
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d’abril i donat que no estaran disponibles fins al mes d’octubre, s’ha pogut retallar 
d’aquesta partida. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposta a votació i el Ple l’aprova per 12 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC i 1 GMICV-EUiA) i 12 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’a lcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al  ple municipal . 
 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern  Local núm. 27, 28, 29 i 30, 

que corresponen als dies 13, 20 i 27 de juliol i 7 de setembre de 2009, 
respectivament . 

 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de Govern Local en les seves sessions número 27, 28, 29 i 30, corresponents als 
dies 13, 20 i 27 de juliol i 7 de setembre de 2009 respectivament, pel repartiment que de 
les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
11.1 Pregunta del Grup municipal de Plataforma per Catalunya referent a  

ajudes i subvencions a entitats esportives.  
 
El secretari llegeix la pregunta del GMPxC, de 15 de setembre de 2009, que transcrita 
diu el següent: 
 
“El nostre grup municipal, sempre interessat en el desenvolupament, tant intel·lectual 
com físic dels nostres joves, i davant la ja començada nova temporada d’esports, en la 
que estan intervenint els nostres joves en els seus diferents apartats. Voldríem així 
poder evitar els lamentables successos que van tenir lloc la passada temporada. El 
nostre grup ha sigut informat que l’anterior temporada, l'Ajuntament, amb bon criteri, 
va subvencionar una entitat esportiu-cultural, que el seu resultat va ser l’exclusió del 
campionat on participava per suposats comportaments antiesportius i actituds 
clarament antisocials. Des de el nostre grup preguntem: 
 
1-  Com es calculen i distribueixen les ajudes i subvencions a les entitats esportives de 
la ciutat. 
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 2-  Els clubs amb esportistes federats reben les mateixes prestacions depenent de 
l'esport i categoria. 
 
 3-  Quina va ser la subvenció que es va atorgar a l'entitat anteriorment esmentada. 
 
 4-  Va haver-hi alguna altra ajuda a aquesta mateixa entitat que la diferenciés de la 
resta de clubs.” 
 
 
L’alcalde  diu que a la regidora d’Esports li faltava informació per respondre a aquesta 
pregunta i donat que no ha pogut assistir avui a aquesta sessió plenària, espera que 
en una propera comissió es pugui respondre i que, si no s’ha respost en una propera 
comissió, es pugui respondre en el proper ple, previ aclariment de quin club es refereix 
la pregunta. 
 
 
11.2 Pregunta del Grup municipal de la CUP referent  al pagament de drets 

d’autor pels espectacles de la Festa Major.  
 
El secretari llegeix la pregunta del GMCUP, de 18 de setembre de 2009, que transcrita 
diu el següent: 
 
“1. Quina és la quantitat de diners que ha pagat aquest ajuntament a la SGAC en 
concepte de drets d’autor dels espectacles de la Festa Major? 
 
 
El senyor Perramon Carrió  diu que de moment no s’ha pagat res a la SGAC perquè 
encara han de fer la liquidació. Diu que la previsió que hi ha per tot el conjunt 
d’espectacles de Festa Major, llevat de Manresana d’Equipaments Escènics, seria al 
voltant de 5.000 euros. 
 
 
11.3 Pregunta del Grup municipal de la CUP referent  al projecte per facilitar el 

pas de vianants entre el Pont Vell i l’estació de R ENFE. 
 
El secretari llegeix la pregunta del GMCUP, de 18 de setembre de 2009, que transcrita 
diu el següent: 
 
“2. En el ple de maig del 2008 es va aprovar una moció en la que l’equip de govern es 
comprometia a presentar a la Diputació de Barcelona un projecte per a facilitar el pas 
de vianants entre el Pont vell i l’estació de RENFE. S’ha elaborat i presentat aquest 
projecte? 
 
 
El senyor Vinyes Sabata  diu que la resposta és que no, ja que aquest any la totalitat 
de recursos humans han anat destinats a la direcció, projecte i seguiment de totes les 
obres del FEIL. Diu que aviat es podrà tirar endavant, un cop finalitzades les obres del 
FEIL. 
 
 



103 

11.4 Pregunta del Grup municipal del PPC al deterio rament d’una plaça al barri 
del Xup.  

 
El secretari llegeix la pregunta del GMPPC, de 16 de setembre de 2009, que transcrita 
diu el següent: 
 
“Dado el estado lamentable en el que se encuentra la plaza conocida como “plaza de 
la pérgola” en el barrio de El Xup, en la cual se ha levantado el asfalto como 
consecuencia de no haber retirado las raíces de los árboles cuando estos se talaron. 
 
Este Grupo Municipal plantea la siguiente pregunta: 
 
¿Qué plan de actuación inmediato o a corto plazo tiene previsto este Ayuntamiento 
para subsanar las deficiencias citadas?. 
 
 
La senyora Mas Pintó  explica que efectivament aquest espai urbà va ser objecte de 
la substitució de l’arbrat, cosa que ha agreujat els desperfectes que hi havia a la plaça. 
Diu que la previsió és que l’any vinent, dins del pressupost, hi hagi una partida per 
poder rehabilitar o refer el paviment. 
 
 
11.5 Pregunta del Grup municipal de CIU referent a les conclusions de l’estudi 

del sector TIC al Bages 2008.  
 
El secretari llegeix la pregunta del GMCiU, de 18 de setembre de 2009, que transcrita 
diu el següent: 
 
“Prenent com a referència les conclusions de l’estudi del “Sector TIC al Bages 2008” 
on s’insta a “professionalitzar el sector TIC mitjançant la utilització de metodologies de 
gestió de projectes i govern de les TIC”, a “promoure les certificacions de qualitat que 
acreditin la capacitat i qualitat dels serveis que ofereixen les empreses TIC” i a 
“millorar la formació dels empleats per optimitzar els èxits en els projectes que 
aborden”. 

Atesa la cada vegada major dependència de les TIC en la gestió municipal, oimés a 
raó de la posada en funcionament de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà en la seva vessant 
telemàtica i de l’inevitable procés de modernització que ha d’afrontar l’Ajuntament a 
partir d’un millor i major ús de les TIC. 

Atès que aquest grup municipal creu fermament que les administracions públiques han 
de ser pioneres en l’ús d’aquelles Bones Pràctiques reconegudes a nivell internacional 
que permeten obtenir una millor Qualitat de Servei, amb el doble objectiu 
d’incrementar la satisfacció del ciutadà en la seva relació amb l’administració i de ser 
marc de referència per a la indústria. 

Aquest grup municipal pregunta: 

1) De quines certificacions oficials de qualitat, en l’àrea de les TIC, disposa aquest 
Ajuntament a data d’avui?  
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2) Quina metodologia estàndard de Gestió de Projectes s’empra en els diferents 
projectes que duu a terme l’equip de govern en l’àrea de les TIC?  I en la resta 
d’àrees de l’ajuntament, s’utilitza una metodologia comuna? “ 

 
El senyor Jordà Pempelonne  explica que els serveis afectats són tant el 
d’organització, com els serveis jurídics i com els serveis informàtics i que pel que fa a 
les certificacions de qualitat TIC es disposa de documentació referent a l’acompliment 
de la Llei Orgànica sobre la Protecció de Dades Personals i també documentació 
referent a la seguretat tecnològica, que si el GMCiU vol ho pot consultar i se li pot fer 
arribar.  Diu que periòdicament, pel que fa a la seguretat tecnològica, es segueixen els 
criteris de la ISO 27001 i que s’està en procés de la redacció del document de 
seguretat tecnològica previst pel primer semestre del 2010, que està inclòs en el pla de 
sistemes, i diu que el que no se sap encara és la conveniència d’obtenir la certificació 
AENOR. Diu que respecte a la racionalització dels processos, des del 2005 s’ha estat 
implantant un sistema que es diu Work flow que el que fa és gestionar un total de 400 
tipus de processos diferents i que permet a més la gestió documental i la signatura 
electrònica amb més de 10.000 documents signats l’any 2008. Diu que aquest 
programa és el que li ha valgut a l’Ajuntament de Manresa el reconeixement per part 
de l’Administració Oberta de Catalunya i l’Agència Catalana de Certificació del premi 
de l’any 2008 amb la categoria de governs locals més petits de 250.000 habitants per 
la reenginyeria de procediments mencionats anteriorment pel Sr. Irujo i amb l’aplicació 
de signatura electrònica. Diu que també al 2004 l’Ajuntament va rebre un premi del 
Ministeri per a les Administracions Públiques en reconeixement a l’Ajuntament amb el 
millor servei a empreses per un projecte que hi havia d’integració amb el col.legi 
d’Arquitectes. Diu que pel que fa a l’apartat de regulació jurídica, està en procés 
l’elaboració de l’Ordenança d’Administració electrònica però s’està a l’espera que hi 
hagi un model únic definit per Localret. Explica que hi ha una novetat que s’espera 
abans de final d’any que és la llei d’ús dels mitjans electrònics del sector públic de 
Catalunya i per tant, també sembla prudent esperar que hi hagi aquesta llei per saber 
quins passos s’ha de fer per complir-la. 
Explica que pel que fa a les metodologies que s’apliquen en projectes TIC a 
l’Ajuntament de Manresa, és habitual l’ús d’eines de gestió de projectes com és el 
Microsoft Project o el Planer, que és de programari lliure, i que pel que fa a altres 
projectes que s’han de compartir amb altres administracions, com per exemple del 
MAP, s’utilitza una metodologia adaptada a la que requereix el ministeri, en aquest cas 
la mètrica, pel projecte que s’està utilitzant de seu electrònica que finança el Ministeri 
d’Administracions Públiques. 
 
 
El senyor Fargas Santaulària  diu que el que demanava no és quin programari 
s’utilitza sinó quines de les metodologies que hi ha acceptades a nivell internacional 
s’estan utilitzant a nivell de tota l’organització. 
 
 
El senyor Jordà  Pempelonne  diu que la utilització d’un programa com el Microsoft 
Project o el Planer, que el que fan és sistematitzar metodologies acceptades 
internacionalment, implica l’aplicació de les metodologies de control de projectes. 
 
 
El senyor Fargas Santaulària  diu que del que parlava era de certificacions oficials. 
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L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls 
del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número...... i correlatius fins el 
número.... 
 
 
El secretari        Vist i plau 
         L’alcalde 


