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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 16 de gener de 
2006. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per celebrar la 
sessió número 1 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en primera 
convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
 
Tinents d'alcalde 
 
Primer: Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Segon: Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Tercera: Sra. Maria Àngels Mas i Pintó 
Quarta: Sra. Núria Sensat i Borràs 
Sisena: Sra.  Aida Guillaumet i Cornet 
Setè: Sr. Ignasi Perramon i Carrió   
 
Regidors i Regidores 
 
Sra. Montserrat Mestres i Angla 
Sra. Anna Torres i García 
Sr. Alain Jordà i Pempelonne 
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes 
Sr.  Xavier Rubio Cano 
Sr. Josep Vives i Portell 
Sra. Imma Torra i Bitlloch 
Sr. Josep Becerra i Finestras 
Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat 
Sr. Gregori García i Lladó 
Sr. Alexis Serra i Rovira 
Sr.  Miquel Àngel Martínez Conde 
Sr. Josep Maria Sala i Rovira 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
Sra.   Carina Rius Díaz 
 
Secretari general  
 
Sr. Alfred Lacasa i Tribó 
Interventor 
 
Sr. Josep Trullàs i Flotats 

 
    ABSENT JUSTIFICAT 
 
    Sr. José Luis Irujo i Fatuarte 
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El president obre la sessió a les 20 hores i  10 minuts, i un cop comprovat el quòrum 
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els 
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació. 
 
 
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 14/2005, 
CORRESPONENT AL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2005.   
 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l'acta de la 
sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2005, que s'ha entregat als regidors i 
regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna 
observació a formular respecte al seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, l'acta del dia 19 de desembre de 2005 queda aprovada per 
unanimitat dels 24 membres presents.  

 
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 48, 49, 50 i 1, 
CORRESPONENTS ALS DIES 12, 19 i 27 DE DESEMBRE DE 2005 i 2 DE 
GENER DE 2006,  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 7/1985, 
DE 2 D'ABRIL I ELS  ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/1986, DE 28 DE 
NOVEMBRE. 

 
Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta de  
Govern Local en les seves sessions número 48, 49, 50  i  1, corresponents als dies 12, 
19 i 27 de desembre de 2005 i 2 de gener de 2006, 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. 
 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA 

CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DEL LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE 
PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE, 
EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL, I DELS 
ART. 42 I 104 DEL RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
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 
2.568/86, de 28 de novembre. 
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a) SERVEIS JURÍDICS I D'ASSESSORAMENT 
A.1)   PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS 
2.3 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8856, DE 15 

DE DESEMBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 
495/2005-2C, EN RELACIÓ A LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS 
INTERPOSAT CONTRA ACORD PLENARI QUE DESESTIMAVA 
BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS 
I OBRES.  

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en el recurs contenciós-administratiu número 495/2005-2C interposat per RUBITEL 
COMUNICACIONS, S.L., contra l’acord plenari de data 18-07-05, desestimatori del 
recurs de reposició interposat per l’actor, contra l’acord plenari de data 17-05-05, 
desestimatori de la sol·licitud de bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 12 de Barcelona, en qualitat de 
part demandada. 
 
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 12 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 
29/1 998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell com a 
interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el termini 
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar el lletrat en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de  la defensa 
jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.   
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 

 
 
2.4 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8865, DE 13  DE 

DESEMBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ 
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 480/2005-1A,  EN 
RELACIÓ A LA RETIRADA DE LA INSTAL.LACIÓ DE TELEFONIA MÒBIL 
SITUADA A LA CTRA. DE L'ABOCADOR DE MANRESA. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en 
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, 
en el recurs contenciós administratiu número 480/2005-1A interposat per VODAFONE 
ESPAÑA, SA, contra l’actuació material, constitutiva de via de fet, de l’Ajuntament 
consistent en el desmantellament i retirada de la instal.lació de telefonia mòbil propietat 
de Vodafone España, SA, situada a la cra. de l’Abocador de Manresa, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Barcelona, en qualitat de part demandada.  
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2n.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al 
Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de 
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell 
com a interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el 
termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998. 
 
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a 
l’acord anterior (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar la lletrada en exercici 
dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de 
la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència. 
 
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació." 
 
 
B) SERVEIS FINANCERS 
2.5 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8836, D'1 DE 

DESEMBRE DE 2005, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 37/2005,  DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL  DE L'EXERCICI 2005. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 37/2005, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa 
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30 
Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i 
l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005, 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. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005." 
 

     

PRESSUPOST 2005     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 37/2005    

RESUM PER CAPITOLS     

     

     

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l' aprovació de  

l'expedient de modificació de crèdits número 37/2005 queda resumit per ca-  

pítols de la forma següent:     

     

     

     



 5

      ESTAT  D'INGRESSOS                                               ESTAT DE DESPESES  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

Capítol 1.- Impostos di-   Capítol 1.- Despeses de  

rectes ............…………………. 22.710.000,00  personal ..............……………. 24.124.019,08

     

Capítol 2.- Impostos in-   Capítol 2.- Despeses en  

directes ..............….………….. 3.760.000,00  béns corrents i serveis ………. 18.332.891,21

     

Capítol 3.- Taxes i al-   Capítol 3.- Despeses fi-   

tres ingressos ........………..…. 34.600.855,89  nanceres ...........……………... 1.279.063,26

     

Capítol 4.- Transferèn-   Capítol 4.- Transferèn-  

cies ...............…..…………….. 17.813.780,52  cies ..................……………… 5.508.051,46

     

Capítol 5.- Ingressos     

patrimonials .......……………… 574.360,09    

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 2.067.200,00  reals .................……………… 52.138.948,46

     

Capítol 7.- Transferèn-   Capítol 7.- Transferèn-  

cies de capital ……..……........ 5.858.013,00  cies de capital .......………….. 4.597.523,72

     

Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 8.833.928,40  financers .............……………. 6.172,00

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  

financers .........……..……....... 14.746.327,09  financers .............……………. 4.977.795,80

     

 ---------------------------  --------------------------- 

T  O  T  A  L  ........…………… 110.964.464,99  T  O  T  A  L  ........…………… 110.964.464,99

     

 

 

ESTAT DE DESPESES      

       

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

121.5.221.04 
Administració General.- Salut laboral.- 
Vestuari 12.500,00   800,00 11.700,00 Consignació sobrant. 

121.0.625 Administració General.- Mobiliari i estris. 13.300,00 800,00   14.100,00 Consignació insuficient 

322.1.131 Tallers d'ocupació.- Laboral eventual. 325.808,76   5.915,38 319.893,38 Consignació sobrant. 

322.3.131 
Plans d'ocupació i nous filons.- Laboral 
eventual. 150.732,00 5.915,38   156.647,38 Consignació insuficient 

       

   6.715,38 6.715,38    
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2.6 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 8903, DE 14 

DE DESEMBRE DE 2005, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 38/2005,  DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2005. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 38/2005, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol 1 de 
personal i partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida 
pressupostària de 15.025,30 Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2005, 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. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005." 
 

PRESSUPOST 2005     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 38/2005   

RESUM PER CAPITOLS     

     

     

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l' aprovació de  

l'expedient de modificació de crèdits número 38/2005 queda resumit per ca-  

pítols de la forma següent:     

     

     

     

      ESTAT  D'INGRESSOS                                              ESTAT DE DESPESES  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

Capítol 1.- Impostos di-   Capítol 1.- Despeses de  

rectes ............…………………. 22.710.000,00  personal ..............……………. 24.121.619,08

     

Capítol 2.- Impostos in-   Capítol 2.- Despeses en  

directes ..............….………….. 3.760.000,00  béns corrents i serveis ………. 18.335.291,21

     

Capítol 3.- Taxes i al-   Capítol 3.- Despeses fi-   

tres ingressos ........………..…. 34.600.855,89  nanceres ...........……………... 1.279.063,26

     

Capítol 4.- Transferèn-   Capítol 4.- Transferèn-  

cies ...............…..…………….. 17.813.780,52  cies ..................……………… 5.508.051,46
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Capítol 5.- Ingressos     

patrimonials .......……………… 574.360,09    

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 2.067.200,00  reals .................……………… 52.138.948,46

     

Capítol 7.- Transferèn-   Capítol 7.- Transferèn-  

cies de capital ……..……........ 5.858.013,00  cies de capital .......………….. 4.597.523,72

     

Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 8.833.928,40  financers .............……………. 6.172,00

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  

financers .........……..……....... 14.746.327,09  financers .............……………. 4.977.795,80

     

 --------------------------- --------------------------- 

T  O  T  A  L  ........…………… 110.964.464,99  T  O  T  A  L  ........…………… 110.964.464,99

 
 

ESTAT DE DESPESES      

       

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

121.0.121 Administració General.- Retribucions complementàries. 1.032.221,00   5.650,00 1.026.571,00 Consignació sobrant. 

121.0.231 Administració General.- Locomoció. 22.000,00 2.400,00   24.400,00 Consignació insuficient 

121.0.130 Administració General.- Laboral fixe. 106.332,00 800,00   107.132,00 Consignació insuficient 

452.1.130 Instal.lacions esportives.- Laboral fixe. 282.386,00 1.500,00   283.886,00 Consignació insuficient 

452.3.130 Centres Cívics/S.Ciutat/Teatre Conservatori.- Laboral fixe. 136.119,00 950,00   137.069,00 Consignació insuficient 

       

   5.650,00 5.650,00    

 
 

 
2.7 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 9343, DE 22 

DE DESEMBRE DE 2005, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 39/2005,  DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2005. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 

" PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 39/2005, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol 1 de 
personal , que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30 
Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i 
l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005, segons 
detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 



 8

 
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. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases 
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2005." 
 

     

PRESSUPOST 2005     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 39/2005   

RESUM PER CAPITOLS     

     

     

El Pressupost,  introduïdes les modificacions resultants de l' aprovació de  

l'expedient de modificació de crèdits número 39/2005 queda resumit per ca-  

pítols de la forma següent:     

     

     

     

      ESTAT  D'INGRESSOS                                              ESTAT DE DESPESES  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

Capítol 1.- Impostos di-   Capítol 1.- Despeses de  

rectes ............…………………. 22.710.000,00  personal ..............……………. 24.121.619,08

     

Capítol 2.- Impostos in-   Capítol 2.- Despeses en  

directes ..............….………….. 3.760.000,00  béns corrents i serveis ………. 18.335.291,21

     

Capítol 3.- Taxes i al-   Capítol 3.- Despeses fi-   

tres ingressos ........………..…. 34.600.855,89  nanceres ...........……………... 1.279.063,26

     

Capítol 4.- Transferèn-   Capítol 4.- Transferèn-  

cies ...............…..…………….. 17.813.780,52  cies ..................……………… 5.508.051,46

     

Capítol 5.- Ingressos     

patrimonials .......……………… 574.360,09    

     

Capítol 6.- Alienació    Capítol 6.- Inversions  

d'Inversions reals .…….…….… 2.067.200,00  reals .................……………… 52.138.948,46

     

Capítol 7.- Transferèn-   Capítol 7.- Transferèn-  

cies de capital ……..……........ 5.858.013,00  cies de capital .......………….. 4.597.523,72

     

Capítol 8.- Actius    Capítol 8.- Actius    

financers ...…………............... 8.833.928,40  financers .............……………. 6.172,00

     

Capítol 9.- Passius   Capítol 9.- Passius  

financers .........……..……....... 14.746.327,09  financers .............……………. 4.977.795,80
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 --------------------------- --------------------------- 

T  O  T  A  L  ........…………… 110.964.464,99  T  O  T  A  L  ........…………… 110.964.464,99

     

 

ESTAT DE DESPESES      

       

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT      

       

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES 

313.0.162 Acció Social.- Despeses socials personal funcionari. 181.725,00   15.000,00 166.725,00 Consignació sobrant. 

313.0.163 Acció Social.- Despeses socials personal laboral. 51.765,00 15.000,00   66.765,00 Consignació insuficient 

       

   15.000,00 15.000,00    

 
 
C) RECURSOS HUMANS 
2.8 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT 

D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 8930, DE 7 DE DESEMBRE DE 2005, SOBRE 
CONTRACTACIÓ D'UNA PERSONA COM A PROFESSORA SUPERIOR DEL 
CONSERVATORI. 

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
"1r.- Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada d’interinitat i 
pel procediment de màxima urgència, a la senyora MINERVA GÓMEZ TAGÜENCA 
(DNI 39366072-P) com a professora superior del Conservatori, amb una jornada de 
31’11 hores setmanals, de les quals 16 hores seran lectives, 5’33 hores d’activitats 
amb horari fix en el centre i 9’78 hores d’activitats relacionades amb la docència que 
no s’han de fer necessàriament en el centre, pel període comprès entre el dia 12 i  fins 
al 21 de desembre de 2005, i per les retribucions següents: 
 
Sou mensual.................................................................................... 1.677,05  EUR  
Paga extraordinària d’estiu .............................................................. 1.677,05  EUR  
Paga extraordinària de Nadal .......................................................... 1.677,05  EUR  
Complement paga de juny segons Llei 2/2004................................... 227,35  EUR 
Complement paga de Nadal segons Llei 2/2004................................ 227,35  EUR 
 
Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- La contractació de la senyora Gómez s’efectua de conformitat amb el que disposen 
els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del 
RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació d’interinitat per 
substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, així com el Decret 
214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 
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3.- Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora Minerva Gómez Tagüenca al lloc de 
treball de professora superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057-A1, amb un 
percentatge de dedicació del 88’89%,  de la Relació de llocs de treball del personal al 
servei d’aquest ajuntament aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del 
dia 17 de gener de 2005. 
 
4.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 

 
 
D) ASSUMPTES DIVERSOS 
2.9 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE NÚM. 9366, DE 30 DE 

DESEMBRE DE 2005, SOBRE CONTINUÏTAT DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA 
SITUAT A LA PLAÇA CATALUNYA DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 
"PRIMER. Interessar al senyor CARLOS BLASCO CANO (DNI 39.313.306, domiciliat 
al carrer General Prim núm. 42 de Manresa), en la seva condició d’adjudicatari de la 
concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la Plaça 
Catalunya de Manresa, la continuïtat de l’esmentada concessió fins al moment en que 
es formalitzi la nova adjudicació del contracte de concessió, en les mateixes 
condicions que actualment regeixen aquest contracte. 
 
SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació, de la present resolució, en la primera 
sessió que es celebri." 
 
 
2.10 DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DE L'AGÈNCIA CATALANA DE 

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, DE 7 DE DESEMBRE DE 2005, 
SOBRE RECEPCIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PER AQUEST  AJUNTAMENT 
EN RELACIÓ AL "COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DEL MIL.LENNI DE LES 
NACIONS UNIDES". 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent: 
 

Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

 
02-01-2006 

Agència Catalana de 
Cooperació al 

Desenvolupament 
Director 

 Compliment dels Objectius del 
Mil·lenni de les Nacions Unides 

 
 
 
L'alcalde demana fer una breu intervenció per tractar un debat que s'ha produït en el 
transcurs de  les darreres setmanes.  
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Durant les últimes setmanes hi ha hagut una discussió política respecte al creixement del 
sector est de la ciutat. En concret,  respecte a les densitats, respecte a l'habitatge 
protegit, i respecte a les característiques i criteris urbanístics que pot tenir un sector 
important de la ciutat, el sector est. No obstant les diferències, es coincideix que és 
important tirar endavant  la construcció del sector i que és molt important per la definició 
urbanística de la ciutat.  
 
Així mateix, s'ha de recordar que el tema sorgeix a partir d'un acord que va prendre 
l'Ajuntament en l'anterior ple municipal. L'esmentat acord iniciava tot el procés de 
modificació d'avanç de planejament. En un futur es definiran, no només les modificacions 
de pla pertinents, sinó també els plans parcials que se'n puguin derivar. El calendari 
encara no es pot determinar en el dia d'avui. 
 
L'alcalde segueix dient que no pot rectificar allò que pensa, però sí que pot considerar 
que la seva obligació com a alcalde és intentar canalitzar els debats d'una forma més 
constructiva que no pas  com s'ha canalitzat el que s'està tractant.   Escau excusar-se, i 
ho fa en la present sessió, de la seva vehemència, no dels continguts. Més enllà d'això, 
intentar plantejar el debat a partir de criteris més constructius, amb aportacions per part 
de tothom i fer-ho, dins el marc de la comissió d'Urbanisme i posteriorment, si es creu 
oportú, plantejar-ho dins el consell d'Urbanisme de què es disposa, com un dels 
organismes de participació de la ciutat.  
 
Els motius de la intervenció es justifiquen perquè, tot i que els debats en els mitjans de 
comunicació són positius, també és positiu saber-los canalitzar d'una altra forma. 
 
El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU ha participat del debat a què ha fet 
referència l'alcalde, i per tant, voldria, en nom del grup municipal, agrair, d'entrada, el to 
de la intervenció del senyor president, i, en tot cas, agrair-li i reconèixer-li també el fet que 
hagi reconduït el debat. 
 
Així mateix, el GMCiU  pensa que un fet tan important, que una qüestió de ciutat tant 
important, segurament s'ha de canalitzar d'una forma més adequada que no sigui només 
a través de la diferència política o de plantejament que es tingui a través dels mitjans de 
comunicació.  
 
El GMCiU, en el  moment que es va fer la proposta, va manifestar la seva posició en el 
ple municipal, i, amb posterioritat, va expressar, en forma també de proposta pública, una 
proposta en positiu, que d'alguna manera avui es vol reiterar, i que consisteix a parlar-ne 
en  la comissió d'Urbanisme i, eventualment més tard, fer-ho en altres fòrums que siguin 
d'interès per part de tothom. No obstant això,  també s'entén que cal anar pas a pas, i per 
tant, s'entén que la situació i que el plantejament encara es troba en un estat molt 
embrionari.  
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Per tant, es veu de bon grat la resituació del debat. Això no significa que al final hi hagi un 
acord absolut al 100%, ja que tots defensaran les posicions legitimes, però sí que és 
veritat que una qüestió tan important s'hauria d'intentar portar  prou bé com perquè al final 
es pogués consensuar, o acordar, com a mínim, els trets més importants i segurament 
fer-ne partícips, no només a tots els que són membres del consistori, sinó més enllà, que 
és el plantejament del GMCiU. En tot cas, s'agraeix el reposicionament i s'espera a partir 
d'aquest moment poder avançar i es brinda poder aportar tot allò que es considera que 
pot ser positiu en el desenvolupament del projecte, i evidentment s'espera poder avançar 
tots  junts. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC agraeix les consideracions que ha fet   
l'alcalde inicialment, i així mateix, agrair al president del GMCiU que entre tots es 
recondueixi el tema del creixement del sector est de la ciutat, fonamentalment perquè 
l'espiral de declaracions que s'havia originat durant les darreres setmanes es pugui portar 
a termes de diàleg i de propostes sobre la taula i de treball.  
 
Per tant, es considera positiu que el tema del creixement de la ciutat es tracti des de la no 
crispació i  deixin de donar-se expressions desafortunades per part de tots.   
 
Evidentment, des del GMPPC no es demana  la renuncia als  pensaments ideològics, 
però es considera positiu que es treballi conjuntament i es procuri apropar i consensuar 
les propostes dels diferents grups municipals per tal que el sector est es converteixi en 
element dinamitzador de la ciutat i disposi del suport de tots.  
 
 
3. ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1.1 CONSTITUIR EL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I HABITATGE DE 

L'AJUNTAMENT DE MANRESA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde,  de 3 de gener de 2006 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Antecedents 
En virtut de l’entrada en vigor de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació 
de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, 
de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local, tots els ajuntaments que tinguin un 
planejament urbanístic general amb àmbits d’actuació susceptibles de generar 
cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament urbanístic, han de constituir el 
patrimoni municipal de sòl i habitatge en el termini de sis mesos des de la seva 
entrada en vigor (Disposició addicional novena de la Llei 2/2002, de 14 de març, 
modificada per la Llei 10/2004, de 24 de desembre). Aquesta obligatorietat ha estat 
recollida a l’article 156.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, publicat en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya de 28 de juliol 
de 2005).  
  



 13

El Pla general d’ordenació de Manresa, aprovat definitivament per Resolució del 
Conseller de Política territorial i obres públiques de data 23 de maig de 1997, delimita 
àmbits d’actuació susceptibles de generar les cessions abans dites, i per tant cal 
constituir el Patrimoni municipal de sòl i habitatge. 
 
 
I. Normativa aplicable 

 
D’acord amb l’article 157.1 TRLU i article 14 Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya, el 
Patrimoni municipal de sòl i d’habitatge constitueix un patrimoni separat de la resta de 
béns municipals. S’integra en l’Inventari general consolidat de l’Ajuntament com un 
inventari específic (article 100.b RPEL), havent-se d’anotar els béns que en formin 
part, en els epígrafs i subepígrafs regulats en aquell Reglament i amb les dades i altres 
anotacions que el mateix disposa. Així mateix, i li són aplicables les normes sobre 
aprovació, rectificació i comprovació pròpies de l’Inventari general.  
 
La finalitat dels béns que integren aquest patrimoni separat es troben recollides a 
l’article 153 TRLU, en el marc de l’article 280 del DL 1/1992, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, i que són: 
 

a) preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, 
l’expansió de les poblacions i la millora de la qualitat de vida 

b) fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat 
c) intervenir en el mercat immobiliari per a abaratir el preu del sòl urbanitzat i 

facilitar l’adquisició de sistemes urbanístics 
d) formar reserves per a protegir i tutelar el sòl no urbanitzable 

 
L’administració i disposició d’aquest patrimoni s’han de vincular a l’assoliment de les 
finalitats enumerades. Tot això sens perjudici d’allò disposat a l’article 156.2 TRLU 
limita aquelles finalitats en el cas de cessions obligatòries i gratuïtes d’aprofitament en 
sòl d’ús residencial. 
 
Com a patrimoni separat, els ingressos que s’obtinguin de la seva alienació i gestió 
s’han de destinar a conservar-lo i ampliar-lo (article 157.2 TRLU). 
 
D’acord amb el Text refós de la Llei d’urbanisme, integren el patrimoni públic de sòl i 
d’habitatge els béns següents: 
 
- El sòl corresponent al percentatge d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i 

gratuïta, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable (art. 156.2 TRLU) 
- Finques expropiades per incompliment de la funció social de la propietat (article 

104.e TRLU) 
- Expropiacions forçoses per raons urbanístiques. Es poden adquirir mitjançant 

expropiació reserves de terreny per a constituir o ampliar els patrimonis públics de 
sòl i d’habitatge. Requereixen la tramitació prèvia d’un projecte de delimitació per 
al patrimoni públic del sòl (articles 104.c, 151, 154 i 155 TRLU) 

- Ingressos per escreix de preu dels valors de solars obtinguts en licitacions 
públiques respecte als valors consignats en el Registre Municipal de Solars sense 
edificar (articles 177 TRLU) 

- Ingressos procedents de sancions urbanístiques (article 215 TRLU) 
- Aquells altres béns o aportacions dineràries que voluntàriament vulguin incloure’s 

en aquest patrimoni 
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L’article 156.3 TRLU estableix que el volum del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge 
s’ha d’ajustar tant a les necessitats previstes pel pla d’ordenació urbanística municipal i 
del programa d’actuació urbanística municipal com als mitjans econòmics de cada 
Ajuntament. 
 
El producte de les alienacions de béns que formen part del Patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge s’integren en un dipòsit especial constituït a l’efecte. 
 
La gestió comptable del Patrimoni municipal de sòl i d’habitatge es regula per l’Ordre 
EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció del model 
normal de Comptabilitat local. 
 
De conformitat amb l’article 105 RPEL, correspon al Ple l’aprovació rectificació i 
comprovació de l’inventari municipal,  
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- CONSTITUIR el PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGE, de 
l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb allò disposat a l’article 156 i Disposició 
Addicional Novena del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme 
 
Segon.-  El Patrimoni municipal de sòl i habitatge al qual es refereix el primer acord, 
es constitueix com un a patrimoni separat de la resta de béns municipals, i els béns 
que l’integren els quals figuren en l’Inventari que s’adjunta al present acord com annex 
I, com a Inventari específic que s’integra en l’Inventari general consolidat de béns, 
drets i obligacions d’aquest Ajuntament, la comprovació del qual va ser aprovat pel Ple 
de la Corporació en sessió de 17 de juliol de 1995, de conformitat amb allò disposat a 
l’article 100.b del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
patrimoni dels ens locals. 
 
Tercer.- CONSTITUIR un dipòsit específic per a ingressar els fons obtinguts 
mitjançant l’alienació i gestió dels béns del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge, 
com així ho preveu la Disposició Addicional Novena del Text refós de la Llei 
d’urbanisme." 
 

8. PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I HABITATGE 
 
 
 

Número Nom Situació Valor euros 

8.1 Parcel·la V-32 del Polígon d’actuació únic del Pla 

parcial del Subsector 1 dels Comtals. 

Polígon Industrial dels Comtals 30.236,85 

8.2 Parcel·la V-33 del Polígon d’actuació únic del Pla 

parcial del Subsector 1 dels Comtals. 

Polígon Industrial dels Comtals 34.846,65 

8.3 Parcel·la III.b.B del Polígon d’actuació únic del Pla 

parcial del Subsector 1 dels Comtals. 

Polígon Industrial dels Comtals 51.051,22 
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TOTAL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I HABITATGE 
 116.134,72

 
 
 

 
 

IMMOBLES 
 
 

DADES GENERALS:  

 Nom: Parcel·la V-32 del Polígon d’actuació únic del Pla parcial del Subsector 1 dels 

 Comtals. 

 Situació: Polígon Industrial dels Comtals. 

 Núm. Inventari: 8.1 

DADES FÍSIQUES:  

 Superfície: 671,93 m2 

 Límits: Al Nord, dreta entrant, amb la parcel·la V-33, propietat de Serveis i Dipòsits 

Intercomarcals, SA, que també es permuta amb la de l’Ajuntament; a l’Est, 

front, amb vial d’accés pendent d’urbanització;  al Sud, esquerra entrant, 

amb la parcel·la V-31 d’Immobiliària els Condals, SL, i a l’Oest, fons, amb els 

espais verds i de reserva viària. 

 Referència Cadastral: 3874732 

DADES 
URBANÍSTIQUES: 

 

 Classificació urbanística: Sòl urbanitzable Programat Industrial desenvolupat. 

 Qualificació urbanística: Petita Indústria (clau Ia). 

DADES JURÍDIQUES:  

 Qualificació jurídica: PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I HABITATGE  

 Registre Propietat: 

Tom: 2.477      Llibre: 1.106      Full: 121     Finca: 51.411 

 Títol: Correspon a l’Ajuntament de Manresa en virtut d’escriptura de permuta 

atorgada per SERVEIS I DIPÒSITS INTERCOMARCALS, SA i l’Ajuntament de 

Manresa,  davant el notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya Sr. 

Gerardo Conesa Martínez, el dia 22 de juliol de 2004, amb el número 1.541 

del seu protocol. 

DADES 
ECONÒMIQUES: 

 

 Valoració: 30.236,85 euros  

OBSERVACIONS  

 Càrrega: Li pertoca una càrrega de 29.409,35 euros, relativa a la liquidació 
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provisional de les despeses de compensació i urbanització dels espais 

públics dins del corresponent Polígon de Compensació. I a la liquidació 

complementària de 11.569,18 euros pel termini de 4 anys des del 18 de 

juny de 2001. 

 
 

 
 

IMMOBLES 
 
 

DADES GENERALS:  

 Nom: Parcel·la V-33 del Polígon d’actuació únic del Pla parcial del Subsector 1 dels 

Comtals. 

 Situació: Polígon Industrial dels Comtals. 

 Núm. Inventari: 8.2  

DADES FÍSIQUES:  

 Superfície: 774,37 m2 

 Límits: Al Nord, dreta entrant, amb vial de canvi de direcció pendent 

d’urbanització; a l’Est, front, amb vial d’accés pendent d’urbanització; al Sud, 

esquerra entrant, la parcel·la V-32  propietat de Serveis i Dipòsits 

Intercomarcals, SA, que també es permuta amb la de l’Ajuntament; i a l’Oest, 

fons, amb els espais verds i de reserva viària. 

 Referència Cadastral: 3874733 

DADES 
URBANÍSTIQUES: 

 

 Classificació urbanística: Sòl urbanitzable Programat Industrial desenvolupat. 

 Qualificació urbanística: Petita Indústria (clau Ia). 

DADES JURÍDIQUES:  

 Qualificació jurídica: PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I HABITATGE  

 Registre Propietat: 

Tom: 2.477      Llibre: 1.106      Full: 123     Finca: 51.413 

 Títol: Correspon a l’Ajuntament de Manresa en virtut d’escriptura de permuta 

atorgada per SERVEIS I DIPÒSITS INTERCOMARCALS, SA i l’Ajuntament de 

Manresa,  davant el notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya Sr. 

Gerardo Conesa Martínez, el dia 22 de juliol de 2004, amb el número 1.541 

del seu protocol. 

DADES 
ECONÒMIQUES: 

 

 Valoració: 34.846,65 euros  

OBSERVACIONS  
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 Càrrega: Li pertoca una càrrega de 30.898,73 euros, relativa a la liquidació 

provisional de les despeses de compensació i d’urbanització dels espais 

públics dins del corresponent Polígon de compensació. I a la liquidació 

complementària de 11.569,18 euros pel termini de 4 anys des del 18 de 

juny de 2001. 

 
 
 

IMMOBLES 
 

DADES GENERALS:  

 Nom: Parcel·la III.b.B del Polígon d’actuació únic del Pla parcial del Subsector 1 dels 

Comtals. 

 Situació: Polígon Industrial dels Comtals. 

 Núm. Inventari: 8.3 

DADES FÍSIQUES:  

 Superfície: 2.737,75 m2 

 Límits: Al Nord, amb resta de la finca matriu destinada a reserva d’espais verds i 

reserva viària; a l’Est, amb vial d’accés pendent d’urbanització; al Sud, amb 

finca propietat d’Immobiliària Els Condals, SL, identificada com a parcel·la 

III.b.A; i a l’Oest, mitjançant vial a urbanitzar, amb la parcel·la III.a 

d’Immobiliària Els Condals, SL. 

 Descripció: Porció de terreny de forma irregular en l’àmbit del Pla parcial Els 

Condals, Subsector 1. 

 Referència Cadastral: No consta. 

DADES 
URBANÍSTIQUES: 

 

 Classificació urbanística: Sòl urbanitzable Programat Industrial desenvolupat. 

 Qualificació urbanística: Industrial  en illa tancada (clau 2.1 d). 

DADES JURÍDIQUES:  

 Qualificació jurídica: PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I HABITATGE  

 Registre Propietat: 

Tom: 2.580             Llibre:   1.209         Full:  126         Finca:  51.186      

 Títol: Correspon a l’Ajuntament de Manresa en virtut d’escriptura de permuta 

atorgada per INMOBILIÀRIA ELS CONDALS, SL, i l’Ajuntament de Manresa,  

davant el notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya Sr. Alexandre 

Nielles Sánchez, el dia 21 d’abril de 2005, amb el número 690 del seu 

protocol. 

DADES 
ECONÒMIQUES: 

 

 Valoració: Se li considera en la referida escriptura de permuta un valor de 51.051,22 
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euros . 

OBSERVACIONS  

 Càrrega: Li pertoca una càrrega de 108.724,05 euros, relativa a la liquidació 

provisional de les despeses de compensació i d’urbanització dels espais 

públics dins del corresponent Polígon de compensació, que queda 

assumida per INMOBILIÀRIA ELS CONDALS, SL, per trasllat de l’afecció 

urbanística, segons l’expositiu IV i la disposició quarta de l’esmentada 

escriptura de permuta. 

  

 
 
La senyora Mas i Pintó diu que des de l'aprovació del Pla General l'any 1997, 
l'Ajuntament de Manresa ha seguit una política de sòl basada en una inversió anual que 
es pot situar al voltant de 1.5 milions d'euros, i que ha tingut un doble objectiu. Per una 
banda, l'adquisició de les finques que el planejament fixava com a sòl públic, viari, 
equipaments i espais lliures, i que no quedaven subjectes a cap desenvolupament 
urbanístic; i per altra banda, la inversió en sòl ha tingut la finalitat d'assolir una certa 
presència de l'Administració pública en els sòls dels desenvolupaments de la ciutat. La 
presència en els sòls de desenvolupaments ha estat una tímida aproximació amb la 
finalitat de participar activament en la gestió del creixement i el desenvolupament de la 
ciutat, i s'ha vist restringida a àmbits molt concrets, com el Tossal dels Cigalons, 
Concòrdia i Pont Nou.  
 
A partir de la Llei 2/2002, la legislació urbanística fixa com a instrument de política de sòl i 
habitatges, entre d'altres instruments, el que s'anomena patrimonis públics de sòls i 
habitatge. No obstant això, no és fins l'entrada en vigor del DL 1/2005, pel qual s'aprova 
la refosa de la Llei d'Urbanisme, que els ajuntaments han de constituir el Patrimoni 
municipal de sòl i habitatge, com un patrimoni separat respecte de la resta. L'objectiu que 
la legislació urbanística persegueix amb la constitució d'aquesta figura és la de formalitzar 
un instrument de política de sòl amb la finalitat que l'administració pública tingui una 
incidència clara  en l'objectiu que fonamenta i del qual parteix la Llei d'Urbanisme: el dret 
de  la ciutadania a l'accés a un habitatge digne. 
 
Per tant, en el marc de la legislació urbanística, l'Ajuntament de Manresa constitueix el 
Patrimoni municipal de sòl i habitatge, el qual es nodreix de tots aquells terrenys que 
provenen de la cessió de l'aprofitament dels sectors en desenvolupament. Així mateix, la 
gestió d'aquests béns ha de tendir  a conservar el patrimoni i, sobretot, a ampliar-lo.  
 
El dictamen es justifica, a part de donar compliment a un  requeriment de la legislació, 
perquè hi ha la voluntat clara d'intensificar la incidència de l'Ajuntament de Manresa en 
els sòls de desenvolupament de la ciutat, una incidència que fins aquests moments s'ha 
vist únicament fixada en tres àmbits: Concòrdia, Tossal dels Cigalons i Pont Nou.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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3.2 REGIDORIA DELEGADA D'ADMINISTRACIÓ 
 
3.2.1 APROVAR LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL 

D'AQUEST AJUNTAMENT PER A L'ANY 2006. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde, regidor delegat 
d'Administració,  de 9 de gener de 2006 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès el que disposa la article 19.Dos de la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2006 que estableix  el règim de 
retribucions del personal al servei del sector públic. 
 
Atès que per tal de poder efectuar la seva aplicació al personal al servei d’aquest 
Ajuntament cal que pel Ple de la Corporació s’adoptin els corresponents acords 
d’aplicació. 
 
El tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la Corporació 
Municipal l’adopció dels acords següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Amb efectes de 1 de gener de 2006 les retribucions bàsiques del personal 
funcionari al servei d’aquest Ajuntament, per a cadascun dels grups de titulació, 
tindran la quantia fixada en l’article 25.U.A) de la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat pel 2006 i en l’annex IV a) de la Resolució de la 
Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos, de 30 de desembre de 2005. 
 
SEGON.- Les quanties del complement de destinació del personal funcionari al servei 
d’aquest Ajuntament per al 2005, seran les fixades en l’article 25.U.C) de la Llei 
30/2005, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2006 i en la 
Resolució de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos, de 30 de desembre de 
2005. 
 
El complement de destinació  que percebran els funcionaris al servei d’aquest 
Ajuntament serà el corresponent al nivell que tingui assignat el lloc de treball  per al  
que hagin estat legalment nomenats  o adscrits d’acord amb el que es preveu a la 
vigent  Relació de Llocs de Treball del personal funcionari o en el seu cas, el que hagin 
adquirit amb caràcter personal. 
 
TERCER.- La quantia del complement específic del personal funcionari per al 2006,  
serà la fixada per a cadascun dels llocs en els imports continguts en la  Relació de 
Llocs de Treball de personal funcionari, que s’adjunta com annex a aquest dictamen. 
 
QUART.- Les pagues extraordinàries,  que seran dues a l’any, tindran un import, 
cadascuna d’elles, d’una mensualitat de sou, triennis, complement específic, més  les 
quantitats que s’estableixen en l’article 25.U.B) per a cadascuna de les pagues de juny 
i desembre, segons els complement de destí mensual que percebi el funcionari 
 
CINQUÈ.- Les quantia de les retribucions  per  tots els conceptes del personal laboral 
per al 2006 serà la fixada per a cadascun dels llocs en l’import que es conté en la 
Relació de Llocs de Treball i Taula Salarial del personal laboral, que s’adjunta com 
annex a aquest dictamen. 
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El personal laboral, juntament amb les pagues extraordinàries dels mesos de juny i 
desembre percebrà un quantitat igual a la continguda en l’annex IV.b de la Resolució 
de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos, de 30 de desembre de 2005, 
d’acord amb el grau personal que tinguin reconegut o el del lloc de treball que ocupin. 
 
SISÈ.- La quantia dels plus previstos en els punts dotzè i catorzè de les normes per 
l’aplicació de la Relació de Llocs de Treball i determinació de les retribucions del 
personal laboral, aprovades per acord plenari de 20 de maig de 2000, seran les 
fixades en l’annex  d’aquest dictamen. 
 
SETÈ.-  Les retribucions del personal eventual s’incrementaran amb efectes del dia 1 
de gener de 2006, en un 2%, respecte a les vigents a 31 de desembre de 2005. 
 
VUITÈ:- Aprovar els criteris d’assignació d’incentiu de productivitat  dels programes 
que figuren en l’annex  del present dictamen, que seran d’aplicació a partir de l’1 de 
gener del 2006. 
 
L’assignació individual del complement de productivitat correspondrà a l’Alcaldia, 
sense perjudici de les delegacions que pugui conferir. L’esmentada distribució haurà 
de subjectar-se als criteris dels presents acords i es farà a proposta del Cap de Servei 
respectiu. 
 
NOVÈ:- Els funcionaris interins percebran  el cent per cent de les retribucions 
bàsiques, excepte triennis corresponents al grup al que pertany la plaça per la que han 
estat nomenats i el cent per cent de les retribucions complementàries que 
corresponguin al lloc de treball al que estiguin adscrits. 
 
DESÈ.- Els funcionaris que amb ocasió de vacant i en virtut de nomenament o 
adscripció provisional, habilitat o comissió de servei, llocs de treball que no 
corresponguin al seu cos, grup o classe, percebran per analogia les retribucions que 
corresponguin al lloc de treball ocupat. 
 
Les substitucions per raó de llicència, comissions de servei, vacances o altres diferents 
de la vacant, de funcionaris d’Habilitació Nacional o Caps de Servei,  realitzades en 
virtut de nomenament o habilitació donaran dret al qui ocupi el lloc de treball respectiu, 
a percebre la diferència entre les retribucions complementàries fixes i periòdiques del 
lloc de treball substituït i les que corresponguin al funcionari substitut. 
 
ONZÈ.- En tot allò no previst en aquest acord s’estarà al que es preveu en les normes 
per l’aplicació de la relació de llocs de treball i determinació de les retribucions del 
personal laboral i del personal funcionari de l’Ajuntament de Manresa aprovades per 
acord plenari de 20 de març de 2000 i de la legislació aplicable en la matèria." 
 
 
 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL I TAULA SALARIAL 

CODI LLOC 
DENOMINACIÓ DEL 
LLOC/CATEGORIA 

VINCULACIÓ 
PLAÇA 

TIPUS DE 
JORNADA 

 REQUISITS 
(Grup) 

NIVELL 
DEL 

LLOC 

SALARI 
JORNADA 

ORDINÀRIA 
2006  

COMPLEMENT 
TIPUS DE 

JORNADA 2006 

            Euros   

LE12001 E1 NETEJADOR/A L J.O. E 12 14.591,30   
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  E2         13 14.869,08   

  E3         14 15.146,87   

LE12002 E1 CONSERGE L J.O. E 12 14.775,89   

  E2         13 15.053,68   

  E3         14 15.331,46   

LE12003 E1 CUINER/A  L J.O. E 12 16.072,29   

  E2         13 16.350,08   

  E3         14 16.627,86   

LE12004 E1 
AJUDANT D'OBRES I 
SERVEIS L J.O. E 12 15.514,25   

  E2         13 15.792,05   

  E3         14 16.069,83   

LE12005 E1 
AJUDANT D'OBRES I 
SERVEIS CEMENTIRI L J.P.1. E 12 15.514,25 1.108,15 

  E2         13 15.792,05 1.108,15 

  E3         14 16.069,83 1.108,15 

LE12008 E1 
AUXILIAR 
D'EQUIPAMENTS  L J.P.1. E 12 15.514,25 1.108,15 

  E2         13 15.792,05 1.108,15 

  E3         14 16.069,83 1.108,15 

LE12010 E1 
CONSERGE-
NOTIFICADOR L J.O. E 12 16.006,20   

  E2         13 16.283,98   

  E3         14 16.561,78   

LE12011 E1 
AUXILIAR 
D'EQUIPAMENTS L J.O. E 12 15.514,25   

  E2         13 15.792,05   

  E3         14 16.069,83   

LE12012 E1 
AUXILIAR 
D'EQUIPAMENTS L J.P2. E 12 15.514,25 2.216,32 

  E2         13 15.792,05 2.216,32 

  E3         14 16.069,83 2.216,32 

LE12013 E1 CONDUCTOR L J.O. E 12 16.744,75   

  E2         13 17.022,54   

  E3         14 17.300,33   

LE12014 E1 
AJUDANT D'OBRES I 
SERVEIS CEMENTIRI L J.P.1.D2 E 12 15.514,25 1.883,87 

  E2         13 15.792,05 1.883,87 

  E3         14 16.069,83 1.883,87 

LE12015 E1 
AUXILIAR 
D'EQUIPAMENTS L J.P.1D2 E 12 15.514,25 1.883,87 

  E2         13 15.792,05 1.883,87 

  E3         14 16.069,83 1.883,87 

LE12016 E1 
AUXILIAR 
D'EQUIPAMENTS  L J.O.D2 E 12 15.514,25 775,72 

  E2         13 15.792,05 775,72 

  E3         14 16.069,83 775,72 

LD13009 D1 
AUXILIAR TÈCNIC/A 
D'EQUIPAMENTS L J.O. D 13 17.913,81   

  D1.1         14 18.191,61   

  D2         15 18.469,00   

  D3         16 18.746,79   

  D4         17 19.023,79   

  D5         18 19.301,45   

LD13010 D1 
AUXILIAR TÈCNIC/A 
D'EQUIPAMENTS L J.P.1. D 13 17.913,81 1.279,57 

  D1.1         14 18.191,61 1.279,57 

  D2         15 18.469,00 1.279,57 
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  D3         16 18.746,79 1.279,57 

  D4         17 19.023,79 1.279,57 

  D5         18 19.301,45 1.279,57 

LD13011 D1 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/VA  L J.O. D 13 16.252,63   

  D2         15 16.807,82   

  D3         16 17.085,60   

  D4         17 17.362,61   

  D5         18 17.640,26   

LD13012 D1 
AUXILIAR TÈCNIC/A 
D'EQUIPAMENTS L J.P.2 D 13 17.913,81 2.559,11 

  D2         15 18.469,00 2.559,11 

  D3         16 18.746,79 2.559,11 

  D4         17 19.023,79 2.559,11 

  D5         18 19.301,45 2.559,11 

LD13013 D1 
INFORMADOR/A 
SOCIAL L J.O. D 13 16.560,27   

  D2         15 17.115,45   

  D3         16 17.393,24   

  D4         17 17.670,25   

  D5         18 17.947,90   

LD13014 D1 
TREBALLADOR/A 
FAMILIAR L J.O. D 13 19.759,85   

  D1.1         14 20.033,63   

  D2         15 20.307,05   

  D3         16 20.580,83   

  D4         17 20.853,86   

  D5         18 21.127,51   

LD13015 D1 
TREBALLADOR/A 
FAMILIAR L J.O.D2 D 13 19.759,85 987,99 

  D2         15 20.307,05 987,99 

  D3         16 20.580,83 987,99 

  D4         17 20.853,86 987,99 

  D5         18 21.127,51 987,99 

LD13016 D1 
AUXILIAR TÈCNIC/A 
D'EQUIPAMENTS L J.O.D2 D 13 17.913,81 895,69 

  D1.1         14 18.191,61 895,69 

  D2         15 18.469,00 895,69 

  D3         16 18.746,79 895,69 

  D4         17 19.023,79 895,69 

  D5         18 19.301,45 895,69 

LD13017 D1 
AUXILIAR TÈCNIC/A 
D'EQUIPAMENTS L J.P.1.D2 D 13 17.913,81 2.175,25 

  D1.1         14 18.191,61 2.175,25 

  D2         15 18.469,00 2.175,25 

  D3         16 18.746,79 2.175,25 

  D4         17 19.023,79 2.175,25 

  D5         18 19.301,45 2.175,25 

LD14015 D1 
OFICIAL 1ª 
CONDUCTOR L J.O. D 14 18.344,66   

  D2         15 18.622,06   

  D3         16 18.899,85   

  D4         17 19.176,86   

  D5         18 19.454,51   

LD14016 D1 
OFICIAL 1ª 
ELECTRICISTA L J.O. D 14 18.344,66   

  D2         15 18.622,06   
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  D3         16 18.899,85   

  D4         17 19.176,86   

  D5         18 19.454,51   

LD14017 D1 OFICIAL 1ª FUSTER L J.O. D 14 18.344,66   

  D2         15 18.622,06   

  D3         16 18.899,85   

  D4         17 19.176,86   

  D5         18 19.454,51   

LD14018 D1 OFICIAL 1ª JARDINER L J.O. D 14 18.344,66   

  D2         15 18.622,06   

  D3         16 18.899,85   

  D4         17 19.176,86   

  D5         18 19.454,51   

LD14019 D1 

OFICIAL 1ª 
MANTENIMENT 
BIBLIOTECA L J.O. D 14 18.344,66   

  D2         15 18.622,06   

  D3         16 18.899,85   

  D4         17 19.176,86   

  D5         18 19.454,51   

LD14020 D1 
OFICIAL 1ª MANYÀ I 
LLAUNER L J.O. D 14 18.344,66   

  D2         15 18.622,06   

  D3         16 18.899,85   

  D4         17 19.176,86   

  D5         18 19.454,51   

LD14021 D1 
OFICIAL 1ª 
MANTENIMENTS L JP2 D 14 18.344,66 2.620,65 

  D2         15 18.622,06 2.620,65 

  D3         16 18.899,85 2.620,65 

  D4         17 19.176,86 2.620,65 

  D5         18 19.454,51 2.620,65 

LD14022 D1 OFICIAL 1ª PALETA  L J.O. D 14 18.344,66   

  D2         15 18.622,06   

  D3         16 18.899,85   

  D4         17 19.176,86   

  D5         18 19.454,51   

LD14024 D1 OFICIAL 1ª PINTOR L J.O. D 14 18.344,66   

  D2         15 18.622,06   

  D3         16 18.899,85   

  D4         17 19.176,86   

  D5         18 19.454,51   

LD14025 D1 
OFICIAL 1ª ESPAIS 
ESCÈNICS  L J.O. D 14 18.344,66   

  D2         15 18.622,06   

  D3         16 18.899,85   

  D4         17 19.176,86   

  D5         18 19.454,51   

LD14026 D1 
MONITOR/A DE 
MENJADOR  L J.O. D 14 16.889,57   

  D2         15 17.166,97   

  D3         16 17.444,76   

  D4         17 17.721,76   

  D5         18 17.999,42   
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LD14027 D1 
MONITOR/A ARTS 
PLÀSTIQUES L J.O. D 14 16.889,57   

  D2         15 17.166,97   

  D3         16 17.444,76   

  D4         17 17.721,76   

  D5         18 17.999,42   

LD14028 D1 OFICIAL 1ª CEMENTIRI L J.P1. D 14 18.344,66 1.310,32 

  D2         15 18.622,06 1.310,32 

  D3         16 18.899,85 1.310,32 

  D4         17 19.176,86 1.310,32 

  D5         18 19.454,51 1.310,32 

LD14029 D1 OFICIAL 1ª CEMENTIRI L J.P.1.D2 D 14 18.344,66 2.227,56 

  D2         15 18.622,06 2.227,56 

  D3         16 18.899,85 2.227,56 

  D4         17 19.176,86 2.227,56 

  D5         18 19.454,51 2.227,56 

LD14030 D1 

OFICIAL 1ª 
MANTENIMENT 
BIBLIOTECA L J.O.D2 D 14 18.344,66 917,24 

  D2         15 18.622,06 917,24 

  D3         16 18.899,85 917,24 

  D4         17 19.176,86 917,24 

  D5         18 19.454,51 917,24 

LD14031 D1 
OFICIAL 1ª ESPAIS 
ESCÈNICS  L J.O.D2 D 14 18.344,66 917,24 

  D2         15 18.622,06 917,24 

  D3         16 18.899,85 917,24 

  D4         17 19.176,86 917,24 

  D5         18 19.454,51 917,24 

LC15029 C1 
MONITOR/A 
GIMNASTICA  L J.O. C 15 19.513,72   

  C2         16 19.791,52   

  C3         18 20.346,18   

  C4         20 20.901,49   

  C5         22 21.768,41   

LC15030 C1 MONITOR/A MUSICA L J.O. C 15 19.513,72   

  C2         16 19.791,52   

  C3         18 20.346,18   

  C4         20 20.901,49   

  C5         22 21.768,41   

LC15031 C1 
ENCARREGAT/DA 
EQUIPAMENTS  L J.O. C 15 19.759,85   

  C2         16 20.037,63   

  C3         18 20.592,29   

  C4         20 21.147,61   

  C5         22 22.014,52   

LC15032 C1 
ENCARREGAT/DA 
EQUIPAMENTS  L JP1. C 15 19.759,85 1.411,41 

  C2         16 20.037,63 1.411,41 

  C3         18 20.592,29 1.411,41 

  C4         20 21.147,61 1.411,41 

  C5         22 22.014,52 1.411,41 

LC15033 C1 

TÈCNIC/A 
ESPECIALISTA DE 
GESTIÓ L J.O. C 15 19.759,85   

  C2         16 20.037,63   
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  C3         18 20.592,29   

  C4         20 21.147,61   

  C5         22 22.014,52   

LC15034 C1 

TÈCNIC/A 
ESPECIALISTA DE 
GESTIÓ L J.P1. C 15 19.759,85 1.411,41 

  C2         16 20.037,63 1.411,41 

  C3         18 20.592,29 1.411,41 

  C4         20 21.147,61 1.411,41 

  C5         22 22.014,52 1.411,41 

LC15035 C1 

TÈCNIC/A 
ESPECIALISTA 
DESENVOLUPAMENT L J.O. C 15 19.759,85   

  C2         16 20.037,63   

  C3         18 20.592,29   

  C4         20 21.147,61   

  C5         22 22.014,52   

LC15037 C1 
INFORMADOR/A 
CIUTADÀ/NA L J.P1.D.1 C 15 19.759,85 2.794,61 

  C2         16 20.037,63 2.794,61 

  C3         18 20.592,29 2.794,61 

  C4         20 21.147,61 2.794,61 

  C5         22 22.014,52 2.794,61 

LC15038 C1 
INSPECTOR/A  
D'OBRES I SERVEIS L J.O. C 15 20.313,61   

  C2         16 20.591,39   

  C3         18 21.146,06   

  C4         20 21.701,38   

  C5         22 22.568,28   

LC15039 C1 
ENCARREGAT/DA DE 
MAGATZEM L J.O. C 15 21.236,56   

  C2         16 21.514,36   

  C3         18 22.069,02   

  C4         20 22.624,33   

  C5         22 23.491,25   

LC15041 C1 

TÈCNIC/A 
ESPECIALISTA 
COORDINADOR 
D'INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES L J.O. C 15 21.236,56 1.516,89 

  C2         16 21.514,36 1.516,89 

  C3         18 22.069,02 1.516,89 

  C4         20 22.624,33 1.516,89 

  C5         22 23.491,25 1.516,89 

LC15042 C1 

TÈCNIC/A 
ESPORTIU/VA DE 
BASE  L J.O. C 15 19.759,85   

  C2         16 20.037,63   

  C3         18 20.592,29   

  C4         20 21.147,61   

  C5         22 22.014,52   

LC15043 C1 

TÈCNIC/A 
ESPECIALISTA 
D'ESPORTS  L J.O. C 15 19.759,85   

  C2         16 20.037,63   

  C3         18 20.592,29   

  C4         20 21.147,61   

  C5         22 22.014,52   

LC15044 C1 
INFORMADOR/A 
CIUTADÀ/NA L J.O. C 15 19.759,85   
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  C2         16 20.037,63   

  C3         18 20.592,29   

  C4         20 21.147,61   

  C5         22 22.014,52   

LC15045 C1 
TÈCNIC/A 
ESPECIALISTA MUSEU L J.O. C 15 19.759,85   

  C2         16 20.037,63   

  C3         18 20.592,29   

  C4         20 21.147,61   

  C5         22 22.014,52   

LC15046 C1 

ENCARREGAT/DA 
EQUIPAMENTS 
CULTURALS L J.O.D2 C 15 19.759,85 987,99 

  C2         16 20.037,63 987,99 

  C3         18 20.592,29 987,99 

  C4         20 21.147,61 987,99 

  C5         22 22.014,52 987,99 

LC15047 C1 

ENCARREGAT/DA 
EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS L JP1.D2 C 15 19.759,85 2.399,40 

  C2         16 20.037,63 2.399,40 

  C3         18 20.592,29 2.399,40 

  C4         20 21.147,61 2.399,40 

  C5         22 22.014,52 2.399,40 

LC16042 C2 

PROFESSOR/A 
ADJUNT ESCOLA 
D'ART L J.O. C 16 21.482,69   

  C3         18 22.037,35   

  C4         20 22.592,66   

  C5         22 23.459,58   

LC16044 C2 
ENCARREGAT/DA 
BRIGADA JARDINERIA L J.O. C 16 21.851,88   

  C3         18 22.406,56   

  C4         20 22.961,87   

  C5         22 23.828,77   

LC16045 C2 
ENCARREGAT/DA 
BRIGADA OBRES L J.O. C 16 21.851,88   

  C3         18 22.406,56   

  C4         20 22.961,87   

  C5         22 23.828,77   

LC16046 C2 
ENCARREGAT/DA 
ELECTRICISTES L J.O. C 16 21.851,88   

  C2.1         17 22.128,89   

  C3         18 22.406,56   

  C4         20 22.961,87   

  C5         22 23.828,77   

LC16047 C2 
ENCARREGAT/DA 
PALETES  L J.O. C 16 21.851,88   

  C2.1         17 22.128,89   

  C3         18 22.406,56   

  C4         20 22.961,87   

  C5         22 23.828,77   

LC16048 C2 
ENCARREGAT/DA 
LLAUNERS/RES L J.O. C 16 21.851,88   

  C2.1         17 22.128,89   

  C3         18 22.406,56   

  C4         20 22.961,87   

  C5         22 23.828,77   
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LC16049 C2 
ENCARREGAT/DA 
BRIGADA CEMENTIRI L J.P.1.D2 C 16 21.851,88 2.622,22 

  C2.1         17 22.128,89 2.622,22 

  C3         18 22.406,56 2.622,22 

  C4         20 22.961,87 2.622,22 

  C5         22 23.828,77 2.622,22 

LB19048 B1 
MESTRE/A LLAR 
D'INFANTS L J.O. B 19 22.964,43   

  B2         21 23.657,99   

  B3         23 24.561,06   

  B4         25 25.464,25   

  B5         26 26.437,68   

LB19050 B1 
ENCARREGAT/DA 
COMPRES L J.P.D.1 B 19 24.374,63 5.188,31 

  B2         21 25.068,18 5.188,31 

  B2.1         22 25.519,19 5.188,31 

  B3         23 25.971,25 5.188,31 

  B4         25 26.874,45 5.188,31 

  B5         26 27.847,87 5.188,31 

LB19051 B1 

INFERMER/A 
MEDICINA DE 
L'ESPORT  L J.O. B 19 24.743,81   

  B2         21 25.437,37   

  B3         23 26.340,44   

  B4         25 27.243,63   

  B5         26 28.217,06   

LB19052 B1 
DIPLOMAT EN 
INFERMERIA  L J.O. B 19 24.743,81   

  B2         21 25.437,37   

  B3         23 26.340,44   

  B4         25 27.243,63   

  B5         26 28.217,06   

LB19053 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ 
DE GESTIÓ  L J.O.D.1 B 19 24.743,81 1.732,05 

  B2         21 25.437,37 1.732,05 

  B3         23 26.340,44 1.732,05 

  B4         25 27.243,63 1.732,05 

  B5         26 28.217,06 1.732,05 

LB19054 B1 EDUCADOR/A SOCIAL L J.O.D.1 B 19 25.545,03 1.788,16 

  B2         21 26.238,58 1.788,16 

  B3         23 27.141,66 1.788,16 

  B4         25 28.044,85 1.788,16 

  B5         26 29.018,28 1.788,16 

LB19055 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ 
DE SERVEIS SOCIALS L J.O. B 19 25.545,03   

  B2         21 26.238,58   

  B3         23 27.141,66   

  B4         25 28.044,85   

  B5         26 29.018,28   

LB19056 B1 

TÈCNIC/A GRAU MITJÀ 
EN INFORMÀTICA DE 
GESTIÓ  L JP2 B 19 22.056,95 3.150,99 

  B2         21 22.750,50 3.150,99 

  B2.1         22 23.201,51 3.150,99 

  B3         23 23.653,57 3.150,99 

  B4         25 24.556,76 3.150,99 

  B5         26 25.530,20 3.150,99 
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LB19058 B1 
TÈCNIC/A DE SALUT 
LABORAL L J.O. B 19 26.045,23   

  B2         21 26.738,79   

  B3         23 27.641,86   

  B4         25 28.545,06   

  B5         26 29.518,49   

LB19059 B1 
TÈCNIC/A EN 
PROTECCIÓ CIVIL L J.O. B 19 27.177,45   

  B2         21 27.871,00   

  B3         23 28.774,08   

  B4         25 29.677,27   

  B5         26 30.650,70   

LB19060 B1 

TÈCNIC/A 
COORDINADOR 
ACTIVITATS 
ESPORTIVES L J.O. B 19 24.743,81   

  B2         21 25.437,37   

  B3         23 26.340,44   

  B4         25 27.243,63   

  B5         26 28.217,06   

LB19061 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ 
DE GESTIÓ  L J.O. B 19 24.743,81   

  B2         21 25.437,37   

  B3         23 26.340,44   

  B4         25 27.243,63   

  B5         26 28.217,06   

LB19062 B1 BIBLIOTECARI/ARIA L J.O.D2 B 19 22.964,43 1.148,23 

  B2         21 23.657,99 1.148,23 

  B3         23 24.561,06 1.148,23 

  B4         25 25.464,25 1.148,23 

  B5         26 26.437,68 1.148,23 

LB19063 B1 EDUCADOR/A SOCIAL L J.O. B 19 25.545,03   

  B2         21 26.238,58   

  B3         23 27.141,66   

  B4         25 28.044,85   

  B5         26 29.018,28   

LB21064 B2 

CAP DE LA UNITAT DE 
MANTENIMENT 
D'EDIFICIS L J.O. B 21 27.350,11   

  B2.1         22 27.801,13   

  B3         23 28.253,18   

  B4         25 29.156,38   

  B5         26 30.129,80   

LA20057 A1 

PROFESSOR/A 
SUPERIOR 
CONSERVATORI L J.O. A 20 27.519,99   

  A2         23 28.838,96   

  A3         26 30.715,58   

  A4         28 32.374,38   

  A5         30 34.059,82   

LA20058 A1 

PROFESSOR/A 
SUPERIOR ESCOLA 
D'ART L J.O. A 20 27.519,99   

  A2         23 28.838,96   

  A3         26 30.715,58   

  A4         28 32.374,38   

  A5         30 34.059,82   
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LA20059 A1 

METGE/SSA DE 
MEDICINA DE 
L'ESPORT  L J.O. A 20 28.280,12   

  A2         23 29.599,09   

  A3         26 31.475,72   

  A4         28 33.134,50   

  A5         30 34.819,95   

LA20061 A1 

TÈCNIC/A SUPERIOR 
ADVOCAT SERVEIS 
SOCIALS L J.O. A 20 28.280,12   

  A2         23 29.599,09   

  A3         26 31.475,72   

  A4         28 33.134,50   

  A5         30 34.819,95   

LA20062 A1 
METGE/SSA DE SALUT 
COMUNITÀRIA L J.O. A 20 28.280,12   

  A2         23 29.599,09   

  A3         26 31.475,72   

  A4         28 33.134,50   

  A5         30 34.819,95   

LA20063 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR 
PSICÒLEG/OGA L J.O. A 20 28.280,12   

  A1.1         21 28.687,97   

  A2         23 29.599,09   

  A3         26 31.475,72   

  A4         28 33.134,50   

  A5         30 34.819,95   

LA21067 A1 DIRECTOR/A MUSEU L J.O. A 21 28.150,63   

  A2         23 29.053,69   

  A3         26 30.930,31   

  A4         28 32.589,10   

  A5         30 34.274,56   

 
 
 
 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI 

CODI LLOC DENOMINACIÓ DEL LLOC 
VINCULACIÓ 

PLAÇA 
TIPUS DE 
JORNADA

 
REQUISITS 

(Grup) 

FORMA 
DE 

PROVISIÓ 

 
NIVELL 

CD 

COMPLEMENT 
ESPECÍFIC 

2006 

                  

FE12001 E1 CONSERGE F J.O. E C.M. 12 4.476,72

  E2           13 4.487,87

  E3           14 4.499,02

FE12005 E1 CONSERGE-NOTIFICADOR F J.O. E C.M. 12 5.706,52

  E2           13 5.717,66

  E3           14 5.728,82

FE12006 E1 CONSERGE-NOTIFICADOR F J.P2. E C.M. 12 7.993,14

  E2           13 8.004,28
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  E3           14 8.015,42

FE12007 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS F J.O. E C.M. 12 5.215,10

  E2           13 5.226,24

  E3           14 5.237,39

FE12008 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS F J.O.D2 E C.M. 12 5.990,83

  E2           13 6.001,97

  E3           14 6.013,13

FD13007 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F J.O. D C.M. 13 4.998,93

  D1.1          14 5.010,08

  D2           15 5.021,19

  D3           16 5.032,21

  D4           17 5.043,42

  D5           18 5.054,44

FD13008 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F J.O.D.1 D C.M. 13 6.136,60

  D2           15 6.158,87

  D3           16 6.169,89

  D4           17 6.181,11

  D5           18 6.192,12

FD13009 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F J.P1. D C.M. 13 6.159,83

  D2           15 6.182,10

  D3           16 6.193,12

  D4           17 6.204,33

  D5           18 6.215,35

FD13010 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F J.P1.D1 D C.M. 13 7.297,50

  D2           15 7.319,77

  D3           16 7.330,79

  D4           17 7.342,01

  D5           18 7.353,03

FD13011 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F J.P2. D C.M. 13 7.320,74

  D2           15 7.343,00

  D3           16 7.354,03

  D4           17 7.365,24

  D5           18 7.376,25

FD13012 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F J.P.D1 D C.M. 13 8.458,40

  D2           15 8.480,67

  D3           16 8.491,69

  D4           17 8.502,91

  D5           18 8.513,92

FD13013 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA ALCALDIA F J.O. D LL.D. 13 4.998,93

  D2           15 5.021,19

  D3           16 5.032,21

  D4           17 5.043,42

  D5           18 5.054,44

FD13014 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA ALCALDIA F J.O.D1 D LL.D. 13 6.136,60

  D2           15 6.158,87

  D3           16 6.169,89

  D4           17 6.181,11

  D5           18 6.192,12

FD13015 D1 INFORMADOR/A SOCIAL F J.O. D C.M. 13 5.306,56

  D2           15 5.328,83

  D3           16 5.339,85

  D4           17 5.351,06

  D5           18 5.362,08
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FD13016 D1 AUXILIAR TÈCNIC DE PROTOCOL F J.P.D1 D LL.D. 13 9.577,83

  D2           15 9.600,09

  D3           16 9.611,12

  D4           17 9.622,34

  D5           18 9.633,35

FD13017 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A F J.O.D1 D C.M. 13 6.136,60

  D2           15 6.158,87

  D3           16 6.169,89

  D4           17 6.181,11

  D5           18 6.192,12

FD13018 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS F J.O. D C:M: 13 6.659,92

  D1.1          14 6.671,08

  D2           15 6.682,19

  D3           16 6.693,22

  D4           17 6.704,43

  D5           18 6.715,45

FD13019 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS F J.P1. D C.M. 13 7.939,50

  D2           15 7.961,77

  D3           16 7.972,79

  D4           17 7.983,99

  D5           18 7.995,02

FD13020 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS F J.O.D2 D C.M. 13 7.555,62

  D1.1          14 7.566,77

  D2           15 7.577,89

  D3           16 7.588,91

  D4           17 7.600,12

  D5           18 7.611,14

FD14027 D1 AGENT POLICIA LOCAL F J.P1.D2 D C.M. 14 10.817,86

  D2           15 10.828,98

  D3           16 10.840,00

  D4           17 10.851,21

  D5           18 10.862,23

FD14028 D1 AGENT POLICIA LOCAL F J.P2.D2 D C.M. 14 12.240,65

  D2           15 12.251,76

  D3           16 12.262,79

  D4           17 12.273,99

  D5           18 12.285,01

FD16044 D3 CONDUCTOR ALCALDIA F J.P.D1 D LLD 16 17.069,16

  D4           17 17.074,92

  D5           18 17.080,59

FD16045 D3 CAPORAL F J.P1.D2 D C.M. 16 15.587,08

  D4           17 15.592,84

  D5           18 15.598,51

FD16046 D3 CAPORAL F J.P2.D2 D C.M. 16 17.347,64

  D4           17 17.353,40

  D5           18 17.359,07

FC14019 C1 ADMINISTRATIU/VA F J.O.D1 C C.M. 14 7.136,77

  C2           16 7.158,89

  C3           18 7.181,13

  C4           20 7.203,40

  C5           22 7.237,99

FC14020 C1 ADMINISTRATIU/VA F J.P1. C C.M. 14 7.164,01

  C2           16 7.186,16

  C3           18 7.208,38
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  C4           20 7.230,65

  C5           22 7.265,25

FC14021 C1 ADMINISTRATIU/VA F J.P1.D1 C C.M. 14 8.499,83

  C2           16 8.521,98

  C3           18 8.544,21

  C4           20 8.566,48

  C5           22 8.601,07

FC14022 C1 ADMINISTRATIU/VA F J.P.D1 C C.M. 14 9.862,92

  C2           16 9.885,07

  C3           18 9.907,29

  C4           20 9.929,56

  C5           22 9.964,16

FC14023 C1 ADMINISTRATIU/VA F J.O. C C.M. 14 5.800,92

  C1.1          15 5.812,04

  C2           16 5.823,06

  C3           18 5.845,28

  C4           20 5.867,56

  C5           22 5.902,15

FC14024 C1 ADMINISTRATIU/VA  F J.P2. C C.M. 14 8.527,09

  C2           16 8.549,23

  C3           18 8.571,45

  C4           20 8.593,72

  C5           22 8.628,32

FC15017 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BIBLIOTECA F J.O. C C.E. 15 6.211,47

  C2           16 6.222,49

  C3           18 6.244,71

  C4           20 6.266,98

  C5           22 6.301,58

FC15018 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BIBLIOTECA F J.O.D2 C C.E. 15 7.199,49

  C2           16 7.210,51

  C3           18 7.232,74

  C4           20 7.255,01

  C5           22 7.289,60

FC15019 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL F J.O. C C.E. 15 6.211,47

  C2           16 6.222,49

  C3           18 6.244,71

  C4           20 6.266,98

  C5           22 6.301,58

FC15020 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DINAMITZADOR/A 
 SOCIOCULTURAL F J.O. C C.E. 15 6.211,47

  C2           16 6.222,49

  C3           18 6.244,71

  C4           20 6.266,98

  C5           22 6.301,58

FC15021 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DINAMITZADOR/A 
 SOCIOCULTURAL F J.O.D2 C C.E. 15 7.199,49

  C2           16 7.210,51

  C3           18 7.232,74

  C4           20 7.255,01

  C5           22 7.289,60

FC15027 C1 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ  F J.O. C C.M. 15 6.211,47

  C2           16 6.222,49

  C3           18 6.244,71

  C4           20 6.266,98

  C5           22 6.301,58
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FC15028 C1 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ  F J.P1. C C.M. 15 7.622,89

  C2           16 7.633,91

  C3           18 7.656,14

  C4           20 7.678,41

  C5           22 7.713,01

FC15029 C1 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ F J.P2. C C.M. 15 9.034,33

  C2           16 9.045,35

  C3           18 9.067,57

  C4           20 9.089,85

  C5           22 9.124,44

FC15030 C1 ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ  F J.P.D1 C C.M. 15 10.417,49

  C2           16 10.428,51

  C3           18 10.450,74

  C4           20 10.473,02

  C5           22 10.507,60

FC15031 C1 AGENT EXECUTIU F J.P1. C C.E. 15 7.622,89

  C2           16 7.633,91

  C3           18 7.656,14

  C4           20 7.678,41

  C5           22 7.713,01

FC15032 C1 AGENT EXECUTIU F J.P.D1 C C.E. 15 10.417,49

  C2           16 10.428,51

  C3           18 10.450,74

  C4           20 10.473,02

  C5           22 10.507,60

FC15033 C1 ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS CULTURALS F J.P.D1 C C.E. 15 9.006,07

  C2           16 9.017,09

  C3           18 9.039,32

  C4           20 9.061,59

  C5           22 9.096,18

FC15034 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE SUPORT DE SISTEMES 
D'INFORMACIÓ F J.P.D1 C C.E. 15 10.417,49

  C2           16 10.428,51

  C3           18 10.450,74

  C4           20 10.473,02

  C5           22 10.507,60

FC15035 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN SISTEMES INFORMÀTICS F J.O. C C.E. 15 6.211,47

  C2           16 6.222,49

  C3           18 6.244,71

  C4           20 6.266,98

  C5           22 6.301,58

FC15036 C1 TÉCNIC/A ESPECIALISTA DELINEACIÓ F J.O. C C.E. 15 6.211,47

  C2           16 6.222,49

  C3           18 6.244,71

  C4           20 6.266,98

  C5           22 6.301,58

FC15037 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA F J.P.D1 C C.E. 15 10.417,49

  C2           16 10.428,51

  C3           18 10.450,74

  C4           20 10.473,02

  C5           22 10.507,60

FC15038 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA  EN GESTIÓ URBANISME F J.P2. C C.M. 15 9.034,33

  C2           16 9.045,35



 34

  C3           18 9.067,57

  C4           20 9.089,85

  C5           22 9.124,44

FC15039 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ F J.O. C C.E. 15 6.211,47

  C2           16 6.222,49

  C3           18 6.244,71

  C4           20 6.266,98

  C5           22 6.301,58

FC15040 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BANC DE DADES F J.O. C C.M. 15 6.211,47

  C2           16 6.222,49

  C3           18 6.244,71

  C4           20 6.266,98

  C5           22 6.301,58

FC15041 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA SIG F J.O. C C.E. 15 6.211,47

  C2           16 6.222,49

  C3           18 6.244,71

  C4           20 6.266,98

  C5           22 6.301,58

FC15042 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA F J.P1.D1 C C.E. 15 8.195,10

  C2           16 8.206,12

  C3           18 8.228,34

  C4           20 8.250,63

  C5           22 8.285,21

FC15043 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA F J.O. C C.E. 15 6.211,47

  C2           16 6.222,49

  C3           18 6.244,71

  C4           20 6.266,98

  C5           22 6.301,58

FC15044 C1 
TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT DE SISTEMES 
D'INFORMACIÓ F J.P2. C C.E. 15 9.034,33

  C2           16 9.045,35

  C3           18 9.067,57

  C4           20 9.089,85

  C5           22 9.124,44

FC15045 C1 INSPECTOR D'OBRES I SERVEIS F J.O. C C.E. 15 6.765,22

  C2           16 6.776,26

  C3           18 6.798,47

  C4           20 6.820,74

  C5           22 6.855,35

FC15046 C1 INSPECTOR D'OBRES I SERVEIS F J.P2. C C.E. 15 9.667,17

  C2           16 9.678,19

  C3           18 9.700,42

  C4           20 9.722,70

  C5           22 9.757,29

FC15047 C1 TÈCNIC ESPECIALISTA DE GESTIÓ F J.O. C C.M. 15 6.211,47

  C2           16 6.222,49

  C3           18 6.244,71

  C4           20 6.266,98

  C5           22 6.301,58

FC15048 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BANC DE DADES F J.P2. C C.M. 15 9.034,33

  C2           16 9.045,35

  C3           18 9.067,57

  C4           20 9.089,85
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  C5           22 9.124,44

FC15049 C1 INFORMADOR/A TURÍSTIC F J.P1. C C.E. 15 7.622,89

  C2           16 7.633,91

  C3           18 7.656,14

  C4           20 7.678,41

  C5           22 7.713,01

FC15050 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/ANA F J.P1. C C.E. 15 7.622,89

  C2           16 7.633,91

  C3           18 7.656,14

  C4           20 7.678,41

  C5           22 7.713,01

FC16047 C2 CAP DE LA SUBUNITAT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES F J.O. C C.E. 16 7.544,51

  C3           18 7.566,74

  C4           20 7.589,01

  C5           22 7.623,60

FC19070 C3 CAP D'UNITAT- SERGENT F J.P1.D2 C C.E. 19 16.060,85

  C4           20 16.066,64

  C5           22 16.084,51

FC22096 C5 SOTS-INSPECTOR POLICIA LOCAL F J.P.D1 C C.E. 22 20.964,78

FB19046 B1 EDUCADOR/A SOCIAL F J.O. B C.M. 19 7.630,74

  B2           21 7.658,67

  B3           23 7.694,73

  B4           25 7.730,81

  B5           26 7.769,78

FB19047 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F J.P2. B C.M. 19 10.364,03

  B2           21 10.391,94

  B3           23 10.428,00

  B4           25 10.464,08

  B5           26 10.503,07

FB19048 B1 TÈCNIC/A D'ARXIU F J.O. B C.E. 19 5.050,16

  B2           21 5.078,08

  B3           23 5.114,15

  B4           25 5.150,23

  B5           26 5.189,21

FB19049 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F J.O. B C.M. 19 6.829,54

  B2           21 6.857,45

  B3           23 6.893,52

  B4           25 6.929,61

  B5           26 6.968,58

FB19050 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F J.O.D1 B C.M. 19 8.561,59

  B2           21 8.589,52

  B3           23 8.625,58

  B4           25 8.661,66

  B5           26 8.700,65

FB19051 B1 TÈCNIC/A D'ASSESSORAMENT JURÍDIC F J.O.D1 B C.M. 19 8.561,59

  B2           21 8.589,52

  B3           23 8.625,58

  B4           25 8.661,66

  B5           26 8.700,65

FB19052 B1 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A  F J.O. B C.M. 19 7.630,74
  B1.1           20 7.641,99

  B2           21 7.658,67

  B3           23 7.694,73
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  B4           25 7.730,81
  B5           26 7.769,78

FB19053 B1 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A  F J.O.D1 B C.M. 19 9.418,90

  B2           21 9.446,82

  B3           23 9.482,89

  B4           25 9.518,97

  B5           26 9.557,94

FB19054 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ OBRA PÚBLICA F J.O.D1 B C.M. 19 9.418,90

  B2           21 9.446,82

  B3           23 9.482,89

  B4           25 9.518,97

  B5           26 9.557,94

FB19055 B1 TREBALLADOR/A SOCIAL F J.O. B C.M. 19 7.630,74

  B2           21 7.658,67

  B3           23 7.694,73

  B4           25 7.730,81

  B5           26 7.769,78

FB19056 B1 EDUCADOR/A SOCIAL F J.O.D1 B C.M. 19 9.418,90

  B2           21 9.446,82

  B3           23 9.482,89

  B4           25 9.518,97

  B5           26 9.557,94

FB19057 B1 TÈCNIC/A EN OCUPACIÓ F J.P2. B C.E. 19 11.280,03

  B2           21 11.307,94

  B3           23 11.344,02

  B4           25 11.380,08

  B5           26 11.419,08

FB19058 B1 TÈCNIC/A DE JOVENTUT F J.P.D1. B C.E. 19 13.068,19

  B2           21 13.096,12

  B3           23 13.132,17

  B4           25 13.168,25

  B5           26 13.207,25

FB19059 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN OBRA PÚBLICA F J.P.1. B C.M. 19 9.455,37

  B1.1           20 9.466,64

  B2           21 9.483,30

  B3           23 9.519,36

  B4           25 9.555,45

  B5           26 9.594,43

FB19060 B1 TÈCNIC/A DE FESTES  F J.P.D1. B C.E. 19 11.243,55

  B2           21 11.271,47

  B3           23 11.307,53

  B4           25 11.343,61

  B5           26 11.382,60

FB19061 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN SERVEIS SOCIALS F J.O. B C.M. 19 7.630,74

  B2           21 7.658,67

  B3           23 7.694,73

  B4           25 7.730,81

  B5           26 7.769,78

FB19062 B1 TÈCNIC/A DE MOBILITAT F J.P1. B C.E. 19 9.455,37

  B2           21 9.483,30

  B3           23 9.519,36

  B4           25 9.555,45

  B5           26 9.594,43
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FB19063 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ F JP2 B C.E. 19 11.280,03

  B2           21 11.307,94

  B2.1           22 11.325,88

  B3           23 11.344,02

  B4           25 11.380,08

  B5           26 11.419,08

FB19064 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DESENVOLUPAMENT F JP1 B C.M. 19 9.455,37

  B2           21 9.483,30

  B3           23 9.519,36

  B4           25 9.555,45

  B5           26 9.594,43

FB19065 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN INFRASTRUCTURES 
INFORMÀTIQUES I TELECOMUNICACIONS F J.O.D1 B C.E. 19 9.418,90

  B2           21 9.446,82

  B3           23 9.482,89

  B4           25 9.518,97

  B5           26 9.557,94

FB19066 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE RRHH F J.P1. B C.E. 19 9.455,37

  B2           21 9.483,30

  B3           23 9.519,36

  B4           25 9.555,45

  B5           26 9.594,43

FB19067 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ  DE GESTIÓ SERVEIS A LA 
PERSONA F J.O. B C.E. 19 7.630,74

  B2           21 7.658,67

  B3           23 7.694,73

  B4           25 7.730,81

  B5           26 7.769,78

FB19068 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ SERVEIS DEL TERRITORI F J.O. B C.E. 19 7.630,74

  B2           21 7.658,67

  B3           23 7.694,73

  B4           25 7.730,81

  B5           26 7.769,78

FB19069 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F J.O.D2 B C.M. 19 8.066,75

  B2           21 8.094,66

  B3           23 8.130,74

  B4           25 8.166,81

  B5           26 8.205,80

FB19070 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ F J.O. B C.E. 19 7.630,74

  B2           21 7.658,67

  B3           23 7.694,73

  B4           25 7.730,81

  B5           26 7.769,78

FB19071 B1 TÈCNIC/A DE PROTOCOL I RELACIONS PÚBLIQUES F J.P.D1. B LL.D. 19 13.677,38

  B2           21 13.705,30

  B3           23 13.741,36

  B4           25 13.777,44

  B5           26 13.816,43

FB19072 B1 TÈCNIC/A DE NÒMINES F J.P.D1 B C.E. 19 12.096,50

  B2           21 12.124,41

  B3           23 12.160,48

  B4           25 12.196,56

  B5           26 12.235,54

FB19073 B1 TÈCNIC/A D' ESTADÍSTICA F J.P.D1 B C.E. 19 12.096,50
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  B2           21 12.124,41

  B3           23 12.160,48

  B4           25 12.196,56

  B5           26 12.235,54

FB19074 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F J.P.D1 B C.M. 19 12.096,50

  B2           21 12.124,41

  B3           23 12.160,48

  B4           25 12.196,56

  B5           26 12.235,54

FB19075 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F J.P.1. B C.M. 19 8.596,89

  B2           21 8.624,80

  B3           23 8.660,87

  B4           25 8.696,95

  B5           26 8.735,94

FB19076 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ-INSPECTOR DE SALUT F J.O. B C.E. 19 6.829,54

  B2           21 6.857,45

  B3           23 6.893,52

  B4           25 6.929,61

  B5           26 6.968,58

FB19077 B1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA TRANSVERSAL 
D'IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA F J.O. B C.E. 19 8.258,20

  B2           21 8.286,11

  B3           23 8.322,18

  B4           25 8.358,25

  B5           26 8.397,25

FB19078 B1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE LES 
DONES F J.O. B C.E. 19 8.258,20

  B2           21 8.286,11

  B3           23 8.322,18

  B4           25 8.358,25

  B5           26 8.397,25

FB19079 B1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA TRANSVERSAL 
D'INFÀNCIA I FAMÍLIA F J.O. B C.E. 19 8.258,20

  B2           21 8.286,11

  B3           23 8.322,18

  B4           25 8.358,25

  B5           26 8.397,25

FB19080 B1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE 
JOVENTUT F J.P.D1 B C.E. 19 13.829,31

  B2           21 13.857,22

  B3           23 13.893,30

  B4           25 13.929,38

  B5           26 13.968,36

FB19081 B1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA F JP2 B C.E. 19 11.997,20

  B2           21 12.025,12

  B3           23 12.061,19

  B4           25 12.097,25

  B5           26 12.136,25

FB19082 B1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE 
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ F J.O.D1 B C.E. 19 10.090,31

  B2           21 10.118,22

  B3           23 10.154,30

  B4           25 10.190,38

  B5           26 10.229,36

FB19083 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN SALUT PÚBLICA F J.O. B C.E. 19 6.829,54
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  B2           21 6.857,45

  B3           23 6.893,52

  B4           25 6.929,61

  B5           26 6.968,58

FB21077 B2 CAP D'UNITAT DE RESIDUS I NETEJA  F J.O. B C.E. 21 8.770,16

  B3           23 8.806,22

  B4           25 8.842,30

  B5           26 8.881,29

FB21078 B2 CAP D'UNITAT DE PARCS I JARDINS URBANS F J.O. B C.E. 21 8.770,16

  B3           23 8.806,22

  B4           25 8.842,30

  B5           26 8.881,29

FB21079 B2 CAP DE LA UNITAT DE RECAPTACIÓ EXECUTIVA  F J.O. B C.E. 21 8.770,16

  B3           23 8.806,22

  B4           25 8.842,30

  B5           26 8.881,29

FB21080 B2 CAP D'UNITAT DE CENTRES PROPIS  F J.O. B C.E. 21 8.770,16

  B3           23 8.806,22

  B4           25 8.842,30

  B5           26 8.881,29

FB21081 B2 CAP D'UNITAT D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ F J.P.D1 B C.E. 21 14.591,83

  B2.1           22 14.609,75

  B3           23 14.627,89

  B4           25 14.663,97

  B5           26 14.702,96

FB21082 B2 CAP D'UNITAT DE TOPOGRAFIA  F J.O. B C.E. 21 8.770,16

  B3           23 8.806,22

  B4           25 8.842,30

  B5           26 8.881,29

FB21083 B2 CAP D'UNITAT D'INSTAL.LACIONS I XARXES F J.P1. B C.E. 21 10.723,73

  B3           23 10.759,79

  B4           25 10.795,87

  B5           26 10.834,87

FB21084 B2 
CAP D'UNITAT DE BANC DE DADES, CADASTRE I 
INSPECCIÓ F J.P2. B C.E. 21 12.677,32

  B3           23 12.713,38

  B4           25 12.749,46

  B5           26 12.788,45

FB21085 B2 CAP D'UNITAT DE FISCALITZACIÓ I INFORMES F J.P1.D1 B C.E. 21 12.638,23

  B2.1           22 12.656,18

  B3           23 12.674,31

  B4           25 12.710,38

  B5           26 12.749,37

FB21086 B2 CAP D'UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA F J.P2. B C.E. 21 12.677,32

  B2.1           22 12.695,25

  B3           23 12.713,38

  B4           25 12.749,46

  B5           26 12.788,45

FB21087 B2 CAP D'UNITAT DE RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA F J.P.D1 B C.E. 21 14.591,83

  B2.1           22 14.609,75

  B3           23 14.627,89

  B4           25 14.663,97

  B5           26 14.702,96

FB21088 B2 CAP D'UNITAT D'AGENDA 21 F J.P1. B C.E. 21 10.723,73
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  B3           23 10.759,79

  B4           25 10.795,87

  B5           26 10.834,87

FB21089 B2 CAP D'UNITAT DE CULTURA ARTÍSTICA I POPULAR F J.P1.D2 B C.E. 21 12.091,32

  B3           23 12.237,03

  B4           25 12.382,79

  B5           26 12.539,98

FB21090 B2 CAP D'UNITAT D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA F J.P1.D1 B C.E. 21 12.638,23

  B3           23 12.674,31

  B4           25 12.710,38

  B5           26 12.749,37

FB21092 B2 CAP D'UNITAT DE SALUT F J.P2. B C.E. 21 12.677,32

  B3           23 12.713,38

  B4           25 12.749,46

  B5           26 12.788,45

FB21093 B2 CAP D'UNITAT D'ARXIU F J.O. B C.E. 21 8.770,16

  B3           23 8.806,22

  B4           25 8.842,30

  B5           26 8.881,29

FB21094 B2 CAP D'UNITAT DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS F J.P1. B C.E. 21 10.723,73

  B3           23 10.759,79

  B4           25 10.795,87

  B5           26 10.834,87

FB21095 B2 CAP D'UNITAT DE COMPTABILITAT F J.P2. B C.E. 21 12.856,72

  B3           23 12.892,79

  B4           25 12.928,87

  B5           26 12.967,85

FB21096 B2 CAP D'UNITAT DE MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA F J.O.D1 B C.E. 21 10.544,98

  B3           23 10.581,06

  B4           25 10.617,12

  B5           26 10.656,12

FB21097 B2 CAP D'UNITAT DE SERVEIS ESPECÍFICS I ESPECIALITZATS F JP1 B C.E. 21 10.723,73

  B3           23 10.759,79

  B4           25 10.795,87

  B5           26 10.834,87

FB21098 B2 CAP D'UNITAT DE GESTIÓ URBANÍSTICA F JP1 B C.E. 21 10.723,73

  B3           23 10.759,79

  B4           25 10.795,87

  B5           26 10.834,87

FB21099 B2 CAP D'UNITAT D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ F JP2 B C.E. 21 12.677,32

  B3           23 12.713,38

  B4           25 12.749,46

  B5           26 12.788,45

FB21100 B2 CAP D'UNITAT DE RECURSOS HUMANS F JPD1 B C.E. 21 14.591,83

  B3           23 14.627,89

  B4           25 14.663,97

  B5           26 14.702,96

FB21101 B2 CAP D'UNITAT DE REGISTRE I ACTES F JPD1 B C.E. 21 14.591,83

  B3           23 14.627,89

  B4           25 14.663,97

  B5           26 14.702,96

FB25108 B4 CAP DE SECCIÓ DE CULTURA F JP1 B C.E. 25 11.408,72
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  B5           26 11.447,70

FB25109 B4 CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS F J.P1.D1 B C.E. 25 13.484,04

  B5           26 13.523,03

FB25110 B4 
CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS I 
XARXES F JP2 B C.E. 25 17.312,44

  B5           26 17.351,44

FB25111 B4 
CAP DE SECCIÓ JURÍDICO ADMINISTRATIVA DELS 
SERVEIS A LES PERSONES F JP1 B C.E. 25 11.408,62

  B5           26 11.447,60

FB25112 B4 CAP DE SECCIÓ D'EDUCACIÓ F J.P1.D1 B C.E. 25 13.484,04

  B5           26 13.523,03

FB25113 B4 CAP DE SECCIÓ DE PROGRAMACIÓ I QUALITAT F JP2 B C.E. 25 13.523,50

  B5           26 13.562,49

FB25114 B4 CAP DE SECCIÓ D'ORGANITZACIÓ F J.O. B C.E. 25 9.293,73

  B5           26 9.313,88

FB26119 B5 CAP DE SERVEI - INSPECTOR POLICIA LOCAL F J.D.E. B C.E. 26 22.607,15

FA20067 A1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE LA 
GENT GRAN F J.O. A C.E. 20 7.788,73

  A2           23 7.841,47

  A2.1           24 7.859,43

  A3           26 7.916,52

  A4           28 7.982,80

  A5           30 8.050,28

FA20068 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR MEDI AMBIENT F J.O. A C.M. 20 7.788,73

  A2           23 7.841,47

  A3           26 7.916,52

  A4           28 7.982,80

  A5           30 8.050,28

FA20069 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYER F J.P.2 A C.M. 20 11.828,96

  A2           23 11.881,69

  A3           26 11.956,75

  A4           28 12.023,03

  A5           30 12.090,51

FA20070 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYER F J.O. A C.M. 20 7.788,73

  A2           23 7.841,47

  A3           26 7.916,52

  A4           28 7.982,80

  A5           30 8.050,28

FA20071 A1 TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL F J.P2. A C.M. 20 11.828,96

  A2           23 11.881,69

  A3           26 11.956,75

  A4           28 12.023,03

  A5           30 12.090,51

FA20073 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR CULTURA F J.O. A C.E. 20 7.788,73

  A2           23 7.841,47

  A3           26 7.916,52

  A4           28 7.982,80

  A5           30 8.050,28

FA20074 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR ARQUITECTE F J.O. A C.M. 20 7.788,73

  A2           23 7.841,47

  A3           26 7.916,52

  A4           28 7.982,80

  A5           30 8.050,28

FA20075 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR DINAMITZACIÓ CIUTADANA F J.P.D1 A C.E. 20 13.808,37
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  A2           23 13.861,11

  A3           26 13.936,16

  A4           28 14.002,42

  A5           30 14.069,92

FA20076 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL F J.P.1. A C.M. 20 9.808,76

  A2           23 9.861,48

  A3           26 9.936,55

  A4           28 10.002,81

  A5           30 10.070,31

FA20077 A1 TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL F J.O. A C.M. 20 7.788,73

  A2           23 7.841,47

  A3           26 7.916,52

  A4           28 7.982,80

  A5           30 8.050,28

FA20078 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR PSICÒLEG/OGA F J.O. A C.M. 20 7.788,73

  A2           23 7.841,47

  A3           26 7.916,52

  A4           28 7.982,80

  A5           30 8.050,28

FA20079 A1 
TÊCNIC/A SUPERIOR EN ENGINYERIA INFORMÀTICA DE 
GESTIÓ F J.P1. A C.E. 20 9.808,76

  A2           23 9.861,48

  A3           26 9.936,55

  A4           28 10.002,81

  A5           30 10.070,31

FA20080 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR SIG F J.P.D1 A C.E. 20 13.808,37

  A2           23 13.861,11

  A3           26 13.936,16

  A4           28 14.002,42

  A5           30 14.069,92

FA20081 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR D'OCUPACIÓ  F J.O. A C.E. 20 7.788,73

  A2           23 7.841,47

  A3           26 7.916,52

  A4           28 7.982,80

  A5           30 8.050,28

FA20082 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR D'OCUPACIÓ  F J.P.1. A C.E. 20 9.808,76

  A2           23 9.861,48

  A3           26 9.936,55

  A4           28 10.002,81

  A5           30 10.070,31

FA20083 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR DE TURISME F J.P1.D1 A C.E. 20 11.787,62

  A2           23 11.840,34

  A3           26 11.915,41

  A4           28 11.981,68

  A5           30 12.049,17

FA20084 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR EN ENGINYERIA INFORMÀTICA DE 
SISTEMES  F J.O. A C.E. 20 7.788,73

  A2           23 7.841,47

  A3           26 7.916,52

  A4           28 7.982,80

  A5           30 8.050,28

FA20085 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR EN ENGINYERIA INFORMÀTICA DE 
GESTIÓ  F J.O. A C.E. 20 7.788,73

  A2           23 7.841,47

  A3           26 7.916,52
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  A4           28 7.982,80

  A5           30 8.050,28

FA20086 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR PROM.ECONÒMICA - COMERÇ I 
MERCATS  F J.P.1. A C.E. 20 9.808,76

  A2           23 9.861,48

  A3           26 9.936,55

  A4           28 10.002,81

  A5           30 10.070,31

FA20087 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR PROM.ECONÒMICA - TIC I SOCIETAT 
DE LA INFORMACIÓ  F J.P.1. A C.E. 20 9.808,76

  A2           23 9.861,48

  A3           26 9.936,55

  A4           28 10.002,81

  A5           30 10.070,31

FA20088 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR DE GESTIÓ DEL SISTEMA 
D'INDICADORS F J.P.1. A C.E. 20 9.808,76

  A2           23 9.861,48

  A3           26 9.936,55

  A4           28 10.002,81

  A5           30 10.070,31

FA20089 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR DE CULTURA F J.O.D2 A C.E. 20 9.202,77

  A2           23 9.229,94

  A3           26 9.268,67

  A4           28 9.302,77

  A5           30 9.337,55

FA20090 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR DE CULTURA F J.P.D1 A C.E. 20 13.808,37

  A2           23 13.861,11

  A3           26 13.936,16

  A4           28 14.002,42

  A5           30 14.069,92

FA20091 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR D'EDUCACIÓ F J.O.D2 A C.E. 20 9.202,77

  A2           23 9.229,94

  A3           26 9.268,67

  A4           28 9.302,77

  A5           30 9.337,55

FA23101 A2 CAP DE LA UNITAT DEL SIG F J.P.D1 A C.E. 23 15.487,56

  A3           26 15.562,62

  A4           28 15.628,90

  A5           30 15.696,38

FA23102 A2 CAP D'UNITAT DE DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS F J.P1. A C.E. 23 11.144,50

  A3           26 11.219,56

  A4           28 11.285,82

  A5           30 11.353,31

FA23103 A2 CAP D'UNITAT DE SISTEMES F J.P1. A C.E. 23 11.144,50

  A3           26 11.219,56

  A4           28 11.285,82

  A5           30 11.353,31

FA23104 A2 CAP D'UNITAT D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL F J.P1.D1 A C.E. 23 12.819,11

  A3           26 12.894,18

  A4           28 12.960,45

  A5           30 13.027,93

FA23105 A2 
CAP DE LA UNITAT JURIDICO ADMINISTRATIVA DE 
SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL F J.P1. A C.E. 23 11.144,50

  A3           26 11.219,56
  A4           28 11.285,82



 44

  A5           30 11.353,31

FA26107 A3 CAP DE SECCIÓ DE CULTURA F JP1 A C.E. 26 11.688,95

  A4           28 11.755,23

  A5           30 11.822,72

FA26108 A3 CAP DE SECCIÓ D'OCUPACIÓ F JP1 A C.E. 26 11.688,95

  A4           28 11.755,23

  A5           30 11.822,72

FA26109 A3 CAP DE SECCIÓ D'ESPORTS F JP1 A C.E. 26 11.688,95

  A4           28 11.755,23

  A5           30 11.822,72

FA26110 A3 
CAP DE SECCIÓ JURÍDICO ADMINISTRATIVA DE SERVEIS 
FINANCERS F JP1 A C.E. 26 11.688,95

  A4           28 11.755,23

  A5           30 11.822,72

FA26111 A3 CAP DE SECCIÓ DE PLANEJAMENT I INFORMACIÓ F JP1 A C.E. 26 11.688,95

  A4           28 11.755,23

  A5           30 11.822,72

FA26112 A3 CAP DE SECCIÓ DE SECRETARIA GENERAL F J.D.E. A C.E. 26 19.393,17

  A4           28 19.459,45

  A5           30 19.526,94

FA26113 A3 CAP DE SECCIÓ D'EDIFICIS PÚBLICS F J.D.E. A C.E. 26 19.393,17

  A3.1           27 19.441,45

  A4           28 19.459,45

  A5           30 19.526,94

FA26114 A3 
CAP DE SECCIÓ D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL I 
PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT F J.D.E. A C.E. 26 19.393,17

  A4           28 19.459,45

  A5           30 19.526,94

FA26115 A3 CAP DE SECCIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES F J.P2. A C.E. 26 14.201,13

  A4           28 14.267,40

  A5           30 14.334,89

FA26116 A3 CAP DE SECCIÓ D'ESPAIS PÚBLICS F JP1 A C.E. 26 11.688,95

  A4           28 11.755,23

  A5           30 11.822,72

FA26117 A3 CAP DE SECCIÓ DE TRESORERIA F J.D.E. A C.E. 26 19.393,17

  A4           28 19.459,45

  A5           30 19.526,94

FA26118 A3 CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA F JP2 A C.E. 26 14.201,13

  A4           28 14.267,40

  A5           30 14.334,89

FA26120 A3 CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ I PATRIMONI F JP2 A C.E. 26 14.014,77
  A4           28 14.081,03

  A5           30 14.148,52

FA26121 A3 CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA F JP2 A C.E. 26 14.014,77
  A4           28 14.081,03

  A5           30 14.148,52

FA26122 A3 CAP DE SECCIÓ DE RECAPTACIÓ F J.D.E. A C.E. 26 19.393,17
  A4           28 19.459,45

  A5           30 19.526,94

FA26123 A3 CAP DE SECCIÓ DE RECURSOS HUMANS F J.D.E. A C.E. 26 19.393,17
  A4           28 19.459,45

  A5           30 19.526,94

FA26124 A3 
CAP DE SECCIÓ DE CONTRACTACIÓ, COMPRES I GESTIÓ 
PATRIMONIAL F J.D.E. A C.E. 26 19.393,17

  A4           28 19.459,45

  A5           30 19.526,94
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FA26125 A3 CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS F J.D.E. A C.E. 26 19.393,17

  A4           28 19.459,45

  A5           30 19.526,94

FA26126 A3 
CAP DE SECCIÓ JURÍDICO ADMINISTRATIVA DE 
SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL F J.D.E. A C.E. 26 19.393,17

  A4           28 19.459,45

FA26127 A3 
CAP DE SECCIÓ JURÍDICO ADMINISTRATIVA DELS 
SERVEIS A LES PERSONES F JP1 A C.E. 26 11.688,95

  A4           28 11.755,23

  A5           30 11.822,72

FA28001 A4 CAP DE SUBSERVEI DE SECRETARIA GENERAL F J.P.D1 A C.E. 28 18.132,58

  A5           30 18.200,08

FA29118 A4 
CAP DE SERVEI DE SECRETARIA TÈCNICA I NOUS 
PROJECTES F J.D.E. A LL.D. 29 27.538,92

  A5           30 27.588,17

FA29119 A4 CAP DE SERVEI DE PROJECTES URBANS F JP1 A LL.D. 29 18.192,63

  A5           30 18.241,88

FA29120 A4 CAP DE SERVEI D'URBANISME F J.D.E. A LL.D. 29 27.538,92

  A5           30 27.588,17

FA29121 A4 CAP DE SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES I MANTENIMENTS F J.D.E. A LL.D. 29 27.538,92

  A5           30 27.588,17

FA29122 A4 CAP DE SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ F J.D.E. A LL.D. 29 27.538,92

  A5           30 27.588,17

FA29124 A4 CAP DE SERVEI D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS F J.D.E. A LL.D. 29 29.436,62

  A5           30 29.485,88

FA29125 A4 CAP DE SERVEI DELS SERVEIS DEL TERRITORI F J.D.E. A LL.D. 29 29.436,62

  A5           30 29.485,88

FA29126 A4 CAP DE SERVEI DE DESENVOLUPAMENT F J.D.E. A LL.D. 29 29.436,62

  A5           30 29.485,88

FA30127 A5 CAP DE SERVEI - SECRETARI GENERAL F J.D.E. A LL.D. 30 30.537,73

FA30128 A5 
CAP DE SERVEI DELS SERVEIS FINANCERS I 
INTERVENTOR GENERAL F J.P.D1 A LL.D. 30 26.696,26

FA30129 A5 CAP DE SERVEI DE TRESORERIA I TRESORER/A GENERAL F J.P.D1 A LL.D. 30 26.696,26

 
 
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament  
a votació i s'aprova per  14 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA) i 10 
abstencions (2 GMPPC, 8 GMCiU), i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 
 
 
4. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME 
 
4.1.1 ADJUDICAR LA SUBHASTA PÚBLICA CONVOCADA PER ALIENAR EL 

PROINDIVÍS SOBRE LA FINCA NÚM. 3 DEL PROJECTE DE 
REPARCEL.LACIÓ DEL PLA PARCIAL CONCÒRDIA PAU 2. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme,  de 28 de 
desembre de 2005 que, transcrit, diu el següent: 
 
"El Ple de la Corporació, en sessió del dia 21 de novembre de 2005, acordà alienar, 
mitjançant subhasta pública, el proindivís de titularitat municipal sobre la finca 
assenyalada amb el número 3 en el projecte de reparcel·lació del Pla Parcial 
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Concòrdia PAU 2 de Manresa, inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, 
al Volum 2617, Llibre 1246, Full 59, Finca núm. 55643, inscripció 1a i anotada a 
l’Inventari General Consolidat de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament, amb la 
qualificació jurídica de patrimonial i amb el núm. de relació 3.1.125, aprovant-se també 
el plec de clàusules econòmico-administratives en el qual es fixava com a tipus de 
licitació el preu de 515.569,82 EUR, IVA inclòs. 
 
En la documentació que integra l’expedient es va fer constar, per error, que el número 
d’anotació en l’Inventari General Consolidat de béns, drets i obligacions de 
l’Ajuntament era el 3.1.78, essent el correcte el 3.1.125. 
 
L’anunci de la subhasta fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
núm. 288 del dia 2 de desembre de 2005 (pàgina 64), així com en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament. 
 
Durant el termini per a presentació de proposicions, que finalitzà el dia 19 de 
desembre de 2005, fou presentada la proposició següent:  
 
 

PROPOSIONS 
PRESENTADES 
Núm
. Hora Data 

NOM DE QUI HO 
PRESENTA ADREÇA IDENTIFICACIÓ DE 

LES PLIQUES 

1 12 16/12/05 

Sr. Xavier Dalmau 
Prat, en representació 
de la societat L’EIX 
IMMOBLE, SL 

C/ St. Pere 
núm. 4 
08201 
SABADELL 

Dos sobres blancs 
amb els títols indicats 
en el plec de 
clàusules 

 
 
La Mesa de contractació, reunida el dia 20 de desembre de 2005 i després d’examinar 
la documentació presentada, va declarar admesa l’oferta de L’EIX IMMOBLES, SL per 
un valor de 529.696,02 EUR (IVA inclòs). 
 
A la vista del resultat, la Mesa va acordar per unanimitat proposar al Ple municipal 
l’adjudicació de l’alienació del proindivís objecte de subhasta a la societat L’EIX 
IMMOBLES, SL pel preu ofert de CINC-CENTS VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS 
NORANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS (529.696,02 EUR), amb plena 
submissió al plec de clàusules de la subhasta. 
 
Ha quedat acreditat el compliment dels articles 209.3 i 277.3 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, els articles 40, 41 i 42 del Reglament de Patrimoni dels ens locals 
(Decret 336/1988, de 17 d’octubre), els articles 73 a 84 del Reial Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les 
administracions públiques i els articles 74 a 87 del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
administracions públiques. 
 
La regidora delegada d’Urbanisme, tenint en compte l’informe emès pels serveis 
jurídics d’Urbanisme en data 28 de desembre de 2005, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents 
 
 



 47

A C O R D S  
 
1r. CORREGIR l’errada que consta en la documentació que integra l’expedient pel que 
fa al número d’anotació a l’Inventari General Consolidat de béns, drets i obligacions de 
l’Ajuntament de la finca objecte de la present subhasta, essent el correcte el 3.1.125 i 
no el 3.1.78. 
 
2n. ADJUDICAR la subhasta pública convocada per aquest Ajuntament per a procedir 
a l’alienació del proindivís de titularitat municipal sobre la finca assenyalada amb el 
número 3 en el projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Concòrdia PAU 2 de Manresa, 
d’acord amb el plec de clàusules aprovat pel ple de la corporació de data 21 de 
novembre de 2005 (expedient SBH/1-2005) i la convocatòria efectuada pel mateix ple, 
a favor de la societat L’EIX IMMOBLES, SL, amb domicili al carrer Sant Pere núm. 4 
de Sabadell, amb CIF núm. B-61905659, pel preu de CINC-CENTS VINT-I-NOU MIL 
SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS (529.696,02 EUR) IVA 
inclòs. 
 
3r. REQUERIR a l’adjudicatari de la subhasta per tal que, de conformitat al que 
disposa la clàusula sisena del plec de clàusules econòmico-administratives, i dins d’un 
termini de quinze dies hàbils comptat a partir de l’endemà al de la notificació d’aquest 
acord, constitueixi la fiança definitiva per un import de VINT-I-UN MIL CENT 
VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (21.187,84 EUR), 
equivalent al 4% del preu d’adjudicació, a la Caixa de la Corporació, en qualsevol de 
les formes que determinen els articles 35 i 36 del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 
de juny, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques i en presenti el document acreditatiu a la secció de Gestió Urbanística de 
Serveis del Territori. La fiança del 4% correspon al preu amb IVA. 
 
4t. RETORNAR LA FIANÇA PROVISIONAL a l’adjudicatari de la subhasta, per import 
de DEU MIL TRES-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (10.311,40 
EUR), prèvia la constitució de la fiança definitiva. 
 
5è. DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Unitat de Contractació i Patrimoni de 
l’Ajuntament per tal que, en el moment oportú, procedeixi a donar de baixa de 
l’Inventari General Consolidat de Béns, Drets i Obligacions la parcel·la que ha estat 
adjudicada en aquesta subhasta. 
 
6è. FACULTAR l’Il·lm. senyor alcalde per a la signatura de la corresponent escriptura 
pública de la parcel·la adjudicada, així com de tota aquella documentació que resulti 
necessària per a la complimentació de l’expedient, fins i tot d’esmena." 
 
 
La senyora Mas i Pinto diu que es tracta de la subhasta d'una parcel·la situada dins 
del Pla Parcial Concòrdia que corresponia a l'Ajuntament en virtut del projecte de 
reparcel.lació del sector.  
 
Es tracta d'un tros de parcel·la, d'un proindivís, i per tant, per la incapacitat de poder 
portar-ho endavant d'una manera aillada, es va proposar la seva subhasta adjudicant-
la a L'Eix Immobles per un import una mica superior al valor de sortida. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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4.2 REGIDORIA DELEGADA D'HABITATGE, REHABILITACIÓ I ACTIVITATS 
 
4.2.1 APROVAR LA PRÒRROGA FINS A 31 DE DESEMBRE DE 2006 DEL 

CONVENI DE COL.LABORACIÓ SIGNAT ENTRE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA (DIRECCIÓ GENERAL D'HABITATGE DEL DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I SECRETARIA GENERAL DE 
JOVENTUT DEL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA), L'EMPRESA 
ADIGSA, L'EMPRESA FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE 
MANRESA, SA I L'AJUNTAMENT DE MANRESA, PER A LA POSADA EN 
MARXA DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL EN 
EL MUNICIPI DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme,  de 3 de 
gener  de 2006 que, transcrit, diu el següent: 
 
"En data 29 de juny de 2005 fou signat el Conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General 
d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Secretaria General de 
Joventut del Departament de la Presidència, l’empresa Adigsa, l’Ajuntament de 
Manresa i l’empresa Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, per a la 
posada en marxa del programa de mediació per al lloguer social en el municipi de 
Manresa. 
 
L’objecte del conveni, com el seu propi nom indica, consisteix en establir el marc de 
relacions entre els subjectes intervinents per a la creació i manteniment de la Borsa 
d’Habitatge per al Lloguer Social i la Borsa d’Habitatge Jove, en desenvolupament del 
Decret 454/2004, de 14 de desembre, de desplegament del Pla per al Dret a 
l’Habitatge 2004-2007. 
 
En el pacte Vuitè s’establí la vigència del conveni fins el 31 de desembre de 2005, amb 
la possibilitat de prorrogar-lo de forma anual, previ acord escrit de les parts i mentre 
estigués vigent el Decret 454/2004, de 14 de desembre. 
 
Vist el Decret 255/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a 
l’habitatge 2004-2007. 
 
Vist el que disposa l’article 144 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la Llei de 
Bases de Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d’abril), sobre els deures d’informació mútua i 
col·laboració entre l’Administració local i les altres Administracions. 
 
Vist el que Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
Per tot l’exposat, el regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció del següents 
 
 

A C O R D S 
 
 
Primer.- APROVAR LA PRÒRROGA fins al 31 de desembre de 2006, del “Conveni 
de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la 
Direcció General d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge i la 
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Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència, l’empresa Adigsa, 
l’Ajuntament de Manresa i l’empresa Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, 
SA, per a la posada en marxa del programa de mediació per al lloguer social en el 
municipi de Manresa”, signat en data 29 de juny de 2005. 
 
Segon.- FACULTAR a l’alcalde-president per a la signatura del document de pròrroga 
o els que siguin necessaris per a la seva efectivitat.  
 
Tercer.- COMUNICAR els anteriors acords a la Secretaria General de Joventut del 
Departament de Presidència i a la Direcció General d’Habitatge del Departament de 
política territorial i obres públiques, de la Generalitat de Catalunya, a l’empresa Adigsa,  
i a l’empresa Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FORUM, SA) per al 
seu coneixement i efectes." 
 
El senyor Perramon i Carrió diu que el conveni que es prorroga permet desplegar un 
conjunt de programes de l'oficina municipal d'Habitatge. En primer lloc, la Borsa 
d'Habitatge Social de lloguer, també la Borsa d'Habitatge Jove de lloguer, a la vegada 
permet el programa que bonifica els propietaris i els dóna seguretat a través 
d'assegurances i a través d'uns ajuts a la rehabilitació de pisos desocupats, i  finalment 
també la concessió de subvencions per ajudar a pagar el lloguer a famílies que tenen 
ingressos per sota de dues vegades i mitja l'IPREM. 
 
Per tant, permet desplegar un conjunt de programes dins la nova política d'Habitatge 
de la Generalitat que coincideix amb objectius del propi Ajuntament a través de 
l'Oficina Municipal d'Habitatge.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.3 REGIDORA DELEGADA DE VIA PÚBLICA 
 
4.3.1 APROVAR DEFINITIVAMENT L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA 

DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública,  de 23 
de desembre  de 2006 que, transcrit, diu el següent: 
 
"El Ple de la Corporació, en sessió del dia 19 de setembre de 2005, va aprovar 
inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària i va sotmetre 
aquest text a informació pública. 
 
Durant el període d’exposició públics s’han presentat al·legacions per part de José 
Martínez Martínez, en nom i representació de diferents titulars de parades mercat no 
sedentari de Manresa (registre d’entrada núm. 39.237 de data 18 d’octubre de 2005) i 
Josep Pi i  Renart, en nom i representació de l’Associació de Marxants de les 
Comarques Gironines (registre d’entrada núm. 44.236 de data 17 de novembre de 
2005), en les quals es demana modificacions i/o addicions en el contingut dels articles 
següents: 
 
 
 “ Article 3 a)  i 36 
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Modificar l’expressió de “mercant ambulant”, per “mercat setmanal” o “mercat 
de venda no sedentària”. 
 
Article 4 
 
Suprimir la segona part de l’apartat b.2)  on s’indica “ Si el dimarts coincideix 
amb dia festiu, es celebrarà igualment, excepte quan coincideixi amb el dia de 
Nadal, Sant Esteve, Any Nou o dia de Reis “. 
 
Article 5 
 
Modificar la superfície màxima de les parades de forma que aquesta sigui de 
12 metres en lloc dels 8 metres que s’estableix al text d’Ordenança. 
 
Article 6 
 
Suprimir la possibilitat que les persones jurídiques puguin ser titulars de les 
parades. 
 
Article 8 
 
Es demana que la llicència de venda en els mercats es prorrogui 
automàticament. 
 
Article 10 
 
Modificar l’apartat a) 1 referent en el sentit que les transmissions inter-vivos 
puguin ser entre parents de segon, enlloc de primer grau. 
 
Article 13. 
 
Es demana que el titular ha de ser present a la parada, i que la substitució 
prevista en el text sigui excepcional. 
 
 

 
Article 14 
 
Afegir de forma expressa els drets dels marxants, per regular els supòsits 
d’absències i excedències. 
 
Article 16. 
 
Es manifesta que no s’entén el sentit de l’expressió “lloc fix”. 
 
Article 17. 
 
Incorporar que les reestructuracions del mercat vagin acompanyades de 
compensació econòmica, que s’escolti a l’entitat més representativa i que en 
supòsits de canvi en el mercat tinguin preferència els titulars més antics. 
 
Article 19 
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A l’apartat a) modificar el barem dels paràmetres que han de regir entre les 
peticions dels marxants que integrin el torn d’espera i que vulguin tenir un lloc 
fix. 
 
Article 21 
 
Suprimir aquest article el qual regula el torn rotatiu i suprimir en conseqüència 
l’article 22 que quedaria buit de contingut. 
 
Article 22. 
 
Afegir que en cas de vacants i a l’hora de sortejar aquestes, es doni preferència 
per efectuar un canvi de lloc, als titulars més antics. 
 
Article 23. 
 
Detallar quines són les funcions de la Comissió representativa i que aquesta 
ampliï les seves parcel·les de responsabilitat. 
 
Article 41. 
 
Reduir el nombre de reservades a serveis socials. 
 
Article 46. 
 
Suprimir l’apartat 46.a) 7. 

 
 
Atès que la Comissió redactora de l’Ordenança es va reunir els dies 23 de novembre 
de 2005 i 13 de desembre de 2005 respectivament , per informar les al·legacions, i va 
proposar l’estimació, estimació parcial o desestimació d’aquestes, en els termes i 
condicions que s’indiquen a la part resolutiva. 
 
Atès l’informe emès per la Cap de la Secció jurídico administrativa de Seguretat 
Ciutadana i Protecció Civil, en el qual es proposa l’estimació, estimació parcial o 
desestimació d’aquestes al·legacions, amb motivació, i en els termes i condicions que 
s’indiquen a la part resolutiva. 
 
Vist l’article 178.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, de Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, on es preveu la necessitat de 
resoldre expressament les al·legacions que es formulin a l’aprovació inicial. 
 
Atès l’article 65.1 del Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, en el mateix sentit que l’article esmentat 
anteriorment. 
 
La regidora delegada de via pública, amb el parer favorable de la Comissió Informativa 
i de control de Serveis del Territori, proposa que pel Ple de la corporació s’adoptin els 
següents 
 
 

ACORDS: 
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Primer.- ESTIMAR les al·legacions formulades per  José Martínez Martínez, en nom i 
representació de diferents titulars de parades mercat no sedentari de Manresa i Josep 
Pi i  Renart, en nom i representació de l’Associació de Marxants de les Comarques 
Gironines, referents als articles 3, 10, 36 i 41, i introduir les modificacions en el 
contingut del text de l’Ordenança aprovat inicialment: 
 

Article 3a)  Nova redacció: 
 
“  La present Ordenança serà d’aplicació als mercats de venda no sedentària 
de Manresa, que es relacionen tot seguit, sense perjudici dels que es puguin 
crear “. 
 
Article 10 a) 1 Nova redacció: 
 
“ Per actes “inter-vivos entre parents de segon grau, tant en línia directa 
colateral. “ 
 
 
Article 36 Nova redacció: 
 
“ Els venedors no poden obstaculitzar les tasques de neteja de les zones 
d’influència del mercat no sedentari. “ 
 
 
Article 41  Nova redacció : 
 
“ Dins de l’espai fixat en el plànol a què es refereix l’article anterior, es reserva 
un espai màxim de 6 llocs de venda, amb unes mides màximes de 6 metres 
cadascun, per tal que siguin adjudicats pels serveis socials d’aquest 
Ajuntament. 
Els adjudicataris d’aquestes parades estaran subjectes al compliment de la 
normativa fixada en aquesta Ordenança “. 
 
 

Segon. ESTIMAR parcialment les al·legacions formulades pels interessats ja 
relacionats al punt anterior, referents als articles 17, 19, 22 i 46 i introduir les 
modificacions en el contingut del text de l’Ordenança aprovat inicialment: 
 
 
 
 Article 17 c) Nova redacció: 
 

“ Totes les reestructuracions estaran degudament fonamentades en informe 
tècnic emès al respecte i seran comunicades amb la suficient antelació als 
titulars de parades que en puguin resultar afectats així com a la Comissió de 
Representació del Mercat “. 
 
Article 19 a) Nova redacció: 
 
“ Les peticions de marxants que estiguin en possessió de la documentació 
exigida a l’article 7 i que no puguin ser ateses per manca d’espai, passaran a 
integrar un torn d’espera que es regirà pels següents paràmetres: 
 

1. Venda de productes diferents a aquells que ja estiguin en venda al 
mercat: 5 punts. 
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2. Venda de productes diferents a aquells respecte els quals ja estan a 
la venda en una proporció del 30% de les parades: 4 punts. 

3. Residència efectiva del peticionari a Manresa per un període 
superior o igual a 10 anys: 3 punts. 

4. Residència efectiva del peticionari a Manresa: 2 punts. 
5. Residència efectiva del peticionari a la comarca del Bages:  1 punt.    

 
 
Article 22 paràgraf 3r Nova redacció: 
 
“En segon lloc, i també mitjançant la fórmula del sorteig, tenen prioritat per 
traslladar-s’hi els venedors del mateix mercat que, prèviament hagin sol·licitat 
per escrit el desig de canvi o, si s’escau, d’ampliació de metres de venda, 
donant-se preferència als titulars més antics. Aquesta antiguitat l’hauran 
d’acreditar documentalment els propis interessats quan es presenti la sol·licitud 
per prendre part en el sorteig. “ 
 
Article 46.a) 7 Nova redacció:  
 
“La no ocupació de la parada sense causa justificada, durant dos dies de 
mercat consecutius o quatre alterns en el període de dos mesos. “   
 

Tercer.- DESESTIMAR les al·legacions formulades pels interessats ja indicats en el 
punt primer, referents als articles 4, 5, 6, 8, 13, 14, 16, 21 i 23, en base als acords 
adoptats per la Comissió redactora del text de l’ordenança Municipal reguladora de la 
venda no sedentària i de l’informe tècnic emès al respecte, de forma que no es 
modifica el contingut dels articles esmentats. 
 
Quart.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’Ordenança municipal reguladora de la venda 
no sedentària, amb les modificacions contingudes als punts primer i segon d’aquesta 
part resolutiva, segons el text que s’adjunta al present dictamen. 
 
Cinquè.- PUBLICAR el text íntegre de l’Ordenança aprovada a l’acord anterior 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. 
 
Sisè.- FACULTAR a l’Alcalde-president per a la signatura de tota la documentació 
necessària per a l’execució dels acords derivats d’aquest expedient. 
 
 
 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA  DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA 
 
 

CAPÍTOL I 
 

DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Principis generals 
 
Aquesta Ordenança Municipal es dicta en virtut de la facultat establerta a l’article 19 
del Text Refós sobre Comerç Interior aprovat per Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de 
març, per regular l’exercici de la venda no sedentària fora dels establiments comercials 
permanents. 
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Article 2. Objecte 

 
L’objecte d’aquesta Ordenança és la regulació administrativa, dins de l’àmbit del terme 
municipal de Manresa, de la venda no sedentària en mercats periòdics a la via pública 
que només podrà fer-se d’acord amb les condicions i terminis que s’estableixen en 
aquesta Ordenança. 
 
Es considera venda no sedentària, la realitzada per comerciants fora d’un establiment 
comercial permanent, en instal·lacions comercials desmuntables o transportables, 
inclosos els vehicles-tenda, tenint en compte que la seva instal·lació ha d’oferir les 
condicions de seguretat i higiene exigides per la normativa específica vigent. 
 
 
CAPÍTOL II 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
Article 3.  Àmbit d’aplicació. 
 
a) La present Ordenança serà d’aplicació als mercats de venda no sedentària de 

Manresa, que es relacionen tot seguit, sense perjudici dels que es puguin crear  
 

1. Mercat de la Font dels Capellans. 
2. Mercats agraris. 
3. Mercat de les Flors.   

 
 
b) També s’aplicarà a la venda no sedentària realitzada mitjançant camions-tenda 

en els mercats no expressament regulats al punt anterior o en punt determinats de 
la ciutat malgrat no tinguin la consideració de mercat. . Aquesta venda s’autoritzarà 
per l’òrgan municipal que correspongui en zones insuficientment dotades 
d’equipaments comercials, mentre duri aquesta insuficiència , fixant-se clarament 
en l’autorització municipal el lloc i la periodicitat de la seva ocupació. 

 
A aquests comerciants els serà d’aplicació la normativa continguda a la present 
Ordenança. 
 
Article 4.  Àmbit territorial i horari. 
 
a)  L’horari d’exercici de l’activitat de venda en tots els mercats serà de 8 a 14 hores. 
 
b) Àmbit territorial. 
   

1. El mercat de la Font dels Capellans es celebra en l’àmbit territorial delimitat pel 
carrer de Frai Jacint Coma i Galí i un tram del carrer de Sabadell. Si el dimarts 
coincideix en dia festiu es celebrarà igualment, excepte quan coincideixi amb el 
dia de Nadal, Sant Esteve, Any Nou o Dia de Reis.   

 
2. El mercat de les Flors es celebra a la plaça Europa els dijous. Aquest mercat 

no es celebrarà quan el dijous sigui festiu, excepte quan coincideix amb els 
dies 30 d’octubre, 1 de novembre i  6 o 8 de desembre per la seva proximitat 
amb les festes en què és tradicional la venda de productes de floristeria.  
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3. Els mercats agraris es fixen de dilluns a divendres a la Pl. Europa, Muralla del 

Carme (en el tram comprés entre Plaça Europa i Pl. Mercat) i Plaça del Mercat, 
fixant-se expressament en les respectives autoritzacions el lloc on s’ubicaran 
les parades. Els dissabtes, els diferents espais destinades a la venda de 
productes agraris es concentraran a la Plaça Major i Pl. Mercat. Si el dissabte 
és festiu, l’activitat es traslladarà al divendres. 

 
4. Quan amb motiu de la  celebració d’actes públics a la Plaça Major, no sigui 

possible la realització del mercat agrari setmanal del dissabte, aquest es 
traslladarà a alguns dels espais indicats al punt anterior previ avís als afectats.  

 
5. Tenint en compte que l’anterior relació pot tenir modificacions, els canvis 

d’emplaçament dels mercats anteriors es podrà aprovar per resolució de 
l’alcalde president, donant-se compte al ple de la Corporació i donant-se 
pública informació mitjançant el taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 

  
 
Article 5. Mides de les parades. 
 
Les parades del mercat de la Font dels Capellans tindran una superfície  màxima de 8 
metres, i en cadascuna de les parades només serà permesa la venda d’un tipus de 
producte en funció de l’activitat  que es tracti. 
 
Les parades del mercat de les Flors tindran una superfície màxima de 6 metres. 
 
Les parades dels mercats agraris tindran una superfície  màxima de 8 metres.  
 
 
CAPÍTOL III 
 
DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL. 
 
Article 6. Titularitat 
 
Només podran ser titulars de parades les persones físiques. Les persones jurídiques 
que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança siguin titulars de parades 
en qualsevol dels mercats, podran seguir amb aquesta titularitat però no s’admetrà cap 
canvi respecte aquesta, excepte que sigui a favor d’aquella persona física que amb 
caràcter previ fos el titular de la parada.  
  
Article 7.  Requisits per ser titulars de llicència. 
 
Per exercir la venda no sedentària, els comerciants hauran de complir els següents 
requisits: 
 
a) Estar donats d’alta a l’epígraf o epígrafs corresponents en el cens d’obligats 

tributaris. 
 
b) Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que els hi correspongui. 
 
c) Complir tots els requisits que estableixin les reglamentacions específiques 

aplicables als productes que tinguin en venda. 
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d) Disposar de l’autorització municipal per l’exercici de la venda no sedentària en 

el lloc precís. Aquesta autorització haurà d’exhibir-se de manera visible i 
permanent en els llocs de venda. 

 
e) Disposar de la corresponent targeta de transport, els que així ho precisin per 

desenvolupar la seva activitat. 
 
f) Quan es tracti de venedors estrangers, hauran d’acreditar, a més, que estan en 

possessió dels permisos de residència i de treball per compte propi, així com 
acreditar el compliment d’allò que estableixi la normativa especifica vigent. 

 
g) Indicar la composició, naturalesa i el volum aproximat dels residus que 

produeix per dia. 
 
h) Disposar de la pòlissa de responsabilitat civil que garanteixi els riscos derivats 

de l’exercici de l’activitat. 
 
i) Aportar certificat o titulació que acreditin algun tipus de formació en matèria 

alimentària, si s’escau. 
 
j) Satisfer els tributs que les Ordenances fiscals municipals estableixin per aquest 

tipus d’ocupació del domini públic. 
 
Article 8.  Vigència de la llicència. 
 
L’autorització municipal per l’exercici de la venda no sedentària tindrà una vigència 
d’un any. Tanmateix, podrà ser renovada d’any en any, prèvia sol·licitud de l’interessat 
i autorització municipal, conforme preveu l’article 18 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 9 .De la targeta acreditava. 
 
Un cop obtinguda la llicència municipal anual s’expedirà a favor dels diferents 
interessats una targeta acreditativa d’aquesta autorització. En aquesta tarja hi constarà 
la informació següent: 
 

- Nom  del titular. 
- Nom dels ajudants del titular en les tasques de venda. 
- Número de lloc de parada. 
- Número de metres lineals del lloc. 
- Activitat a desenvolupar. 
- Fotografies del titular i ajudants, si s’escau. 

- Nom del mercat on s’instal·la. 
 

Article 10.  Transmissibilitat de les llicències. 
 
a) La llicència municipal serà intransferible, amb les excepcions que es concreten 

i limiten a continuació: 
 

1. Per actes “inter vivos” entre parents de segon grau, tant en línia directa 
com col·lateral. 
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2. Per actes “mortis causa”, per mort del titular de la parada,  a favor del 
legal successor o de les persones referides al punt anterior, sempre i quan, el 
legal successor, si n’hi ha, renunciï expressament a favor d’algun d’aquests. 

 
b) El nombre de transmissions no pot ser superior a una cada any, excepte en els 

supòsits de jubilació, defunció o incapacitat temporal i/o invalidesa. 
 
Article 11. Sol·licitud de transmissió de la llicència. 
 
La sol·licitud de transmissió de la llicència es farà mitjançant instància explicant els fets 
i serà signada pel cedent  i el cessionari, i en el cas de defunció per un successor 
legal, amb renúncia escrita d’aquest. 
 
A més, caldrà adjuntar la documentació prevista a l’article 7, i la documentació que 
acrediti que la transmissió s’empara en algun dels supòsits previstos a l’article anterior. 
 
Si la sol·licitud de transmissió no es formalitza en un període de 6 mesos (en el cas de 
jubilació i/o invalidesa), quedarà sense efecte la possibilitat de transmissió a favor 
d’aquells que en tinguessin dret, i la llicència revertirà a favor de l’Ajuntament, sense 
dret a indemnització ni compensació de cap mena. 
 
Article 12. Transmissions il·legals. 
 
Qualsevol supòsit de transferència de titularitat o explotació del lloc de venda, amb 
infracció del què disposen els articles anteriors, donarà lloc a la immediata anul·lació 
de la llicència municipal, sense perjudici de les altres sancions que d’acord amb 
aquesta Ordenança l’Ajuntament pogués imposar a l’infractor.     
 
Aquesta anul·lació no donarà dret a indemnització ni compensació de cap mena.   
 
CAPÍTOL IV 
 
DEL FUNCIONAMENT DELS MERCATS 
 
Article 13. De l’exercici de la venda.  
 
a) El titular de la parada, o si s’escau, el suplent degudament autoritzat ha 

d’assistir personalment a la parada de venda que té concedida. 
 

Podran ser suplents del titular els parents de primer grau, tant en línia directa com 
col·lateral, és a dir, pares, fills, cònjuges i parelles de fet. 
 
També podran ser suplents, els treballadors contractats per compte del titular. 
 
En cap cas, podrà ser suplent un menor de 16 anys. 

 
b) Per poder exercir la venda en nom del titular (com a suplent), en el moment de 

formular-se la sol·licitud de llicència o la seva renovació, caldrà presentar la 
següent documentació: 

 
- Fotocòpia del DNI 
- 2 fotografies mida carnet. 
- Document acreditatiu del parentiu en casos de familiars. 
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- Certificat del registre municipal d’unions civil i/o certificats 
d’empadronament que provi/n la convivència com a mínim durant 6 mesos en 
el cas de parelles de fet. 

- Últim document del TC2 en el cas de treballador per compte del titular. 
- Aportar certificat o titulació que acrediti algun tipus de formació en 

matèria alimentària, si s’escau. 
 
Article 14. Absències del lloc de venda. 
 
a) En el cas de malaltia del titular de la parada i/o dels seus suplents, no hi haurà 

lloc a la transmissió, sinó a la substitució degudament autoritzada per aquest 
Ajuntament. La malaltia es justificarà mitjançant el corresponent informe de baixa 
mèdica i en cas de ser necessari, es renovarà la justificació trimestralment. 
Aquests casos no es podran allargar més d’un any. 
 

b) Amb motiu de vacances, es permeten absències de fins a cinc dies de  mercat. 
En aquest cas, el titular de la parada haurà d’informar amb antelació als 
responsables del mercat als efectes de poder justificar aquestes absències.  

 
Article 15. Excedències. 
 
Per motius personals o laborals que s’hauran de justificar documentalment, els titulars 
de parades podran demanar una excedència per l’exercici de l’activitat per un període 
mínim de sis mesos i màxim d’un any. 
 
Els llocs de venda que temporalment quedin lliures per aquest motiu, no tindran la 
consideració de vacants i no podran ser ocupats per cap titular fix, sinó que 
s’adjudicaran setmanalment a aquells venedors que estiguin en el torn rotatiu. 
 
 
CAPÍTOL V 
 
ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE VENDA I REGULACIÓ DEL TORN D’ESPERA. 
 
Article 16.  Autorització de la instal·lació. 
 
L’Ajuntament autoritza l’ocupació de cada lloc de venda prèvia petició de l’interessat. 
Els titulars que ja gaudeixin de llicència municipal de lloc fix se’ls mantindrà en aquesta 
condició, respectant-se la seva antiguitat, llevat el que disposa l’article següent, o en el 
supòsit que es deixi sense efecte l’autorització per alguna de les circumstàncies 
previstes en aquesta Ordenança. 
 
Article 17. Reestructuració del mercat. 
 
a) En el supòsit de reestructuració del mercat  que hagi d’ocasionar la supressió de 

determinats llocs, els llocs de venda que quedin afectats veuran modificada la seva 
ubicació i se’ls traslladarà, prèvia comunicació, al lloc que designi l’autoritat 
municipal, sense dret a indemnització ni compensació de cap mena. 
 
Aquests comerciants en cas de voler una situació diferent a aquella que els ha 
estat adjudicada, tindran dret a triar respecte aquells llocs del mercat que quedin 
vacants en el mercat en l’any en curs. 
 
Si hi hagués varis comerciants afectats i varis d’ells volguessin modificar la seva 
ubicació respecte el lloc assignat, el repartiment entre aquests es farà per sorteig, 
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en la forma que es determini per l’autoritat municipal i que també serà prèviament 
comunicada als diferents afectats per aquesta reestructuració. 
 

b) També serà necessari procedir a la reestructuració en aquells supòsits en els quals 
la venda de determinats productes no es pugui realitzar dins del perímetre del 
mercat i s’hagi de realitzar de forma més aïllada. En aquests supòsits, un informe 
determinarà la necessitat de procedir, per raons de seguretat, al canvi de lloc de la 
parada.          

 
c) Totes les reestructuracions estaran degudament fonamentades en informe tècnic 

emès al respecte i seran comunicades amb la suficient antelació als titulars de 
parades que en puguin resultar afectats així com a la Comissió de Representació 
del Mercat.   

 

Article 18. Renovació de l’autorització. 
 
Prèvia petició de l’interessat i posterior comprovació de la documentació que acrediti el 
compliment dels requisits fixats a l’article 7, l’Ajuntament procedirà a l’expedició de la 
targeta acreditativa i  de la liquidació corresponent, ja que en tractar-se de llicències 
anuals prorrogables, no hi haurà resolució expressa de renovació, excepte en els 
supòsits de canvis en les condicions i característiques de la llicència o denúncia 
d’alguna de les dues parts. 
 
Serà el mateix Ajuntament el que anualment determinarà la forma de procedir a 
aquesta renovació. 
 
En cap cas es procedirà a la renovació de la llicència si el titular no està al corrent dels 
tributs municipals.   
 
Article 19. Torn d’espera. 
 
a) Les peticions de marxants que estiguin en possessió de la documentació 

exigida a l’article 7 i que no puguin ser ateses per manca  d’espai, passaran  a 
integrar un torn d’espera que es regirà pels següents paràmetres: 
 
1. Venda de productes diferents a aquells que ja estiguin en venda al mercat: 5 

punts. 
2. Venda de productes diferents a aquells respecte els quals ja estan a la 

venda en una proporció del 30% de les parades: 4 punts. 
3. Residència efectiva del peticionari a Manresa per un període superior o igual 

a 10 anys: 3 punts. 
4. Residència efectiva del peticionari a Manresa: 2 punts. 
5. Residència efectiva del peticionari a la comarca del Bages: 1 punt. 
 

b) Les sol·licituds per integrar aquest torn d’espera s’hauran de presentar en el 
període de gener a març de cada any. 
 

c) El resultat del concurs efectuat en base als precedents paràgrafs, serà notificat 
individualment als diferents interessats. 

 
d) Les sol·licituds per tenir lloc a una plaça del mercat i que es presentin fora del 

període establert, transcorregut el termini de dos mesos des de la seva 
presentació, s’entendran desestimades i no es dictarà resolució al respecte. 
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Article 20. Funcionament del torn d’espera. 
 
a) Els interessats que hagin format part del torn d’espera, únicament tindran dret a 

ocupar un lloc en el mercat en cas de vacants puntuals i quan aquests en funció de 
la puntuació obtinguda, passin a formar part del torn rotatiu. 
 

b) El torn d’espera quedarà sense efecte en acabar l’any natural, de tal forma que 
caldrà procedir de forma anual a la seva actualització. El fet de deixar d’estar en 
aquest torn d’espera no dóna dret a cap indemnització ni compensació de cap 
mena. 

 
Article 21 . Torn rotatiu. 
 
Es formarà un torn rotatiu amb aquells 6 interessats del torn d’espera que hagin 
obtingut major puntuació en el concurs. 
 
En funció del torn fixat (indicat per lletra, de la A a la F) i que s’anirà controlant pels 
agents de l’autoritat, els integrants d’aquest torn podran instal·lar-se a partir de les 9 
hores en el lloc que hagin triat.   
 
Si hi ha venedors del torn rotatiu que causen baixa durant l’any en curs, el seu lloc 
serà ocupat per aquell interessat del torn d’espera que segueixi per ordre de puntuació 
en el concurs indicat. 
  
Article 22. Formes d’accés a un lloc fix. 
 
Anualment,  i en el període que serà determinat per l’autoritat municipal, es procedirà a 
cobrir les vacants del mercat. 
 
Tindran preferència aquells que hagin vist modificada la seva ubicació. En cas que hi 
hagi més d’una parada afectada, es procedirà a cobrir aquestes vacants per sorteig. 
     
En segon lloc, i també mitjançant la fórmula del sorteig, tenen prioritat per traslladar-
s’hi els venedors del mateix mercat que, prèviament hagin sol·licitat per escrit el desig 
de canvi o, si s’escau, d’ampliació de metres de venda, donant-se preferència als 
titulars més antics. Aquesta antiguitat l’hauran d’acreditar documentalment els propis 
interessats quan es presenti la sol·licitud per prendre part en el sorteig.   
 
Un cop efectuat el sorteig indicat en els punts anteriors, els llocs que finalment quedin 
vacants, s’adjudicaran als integrants del torn rotatiu, en funció de l’ordre que ja tinguin 
fixat (per lletra). 
 
Si el nombre de vacants és superior al nombre de persones que configuren el torn 
rotatiu, les places s’adjudicaran a aquells que formin part del torn d’espera en funció 
del resultat obtingut en el concurs.      
 
Si un titular en l’ordre rotatiu no vol ocupar la plaça fix que li correspon, perdrà 
qualsevol dret sobre un lloc fix i sobre el torn rotatiu en que està, causant baixa 
d’aquest. 
 
 
CAPÍTOL VI 
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DELS DRETS I OBLIGACIONS DELS VENEDORS  
 
Article 23.  Comissió de representació. 
 
Els venedors ambulants poden escollir una comissió representativa dels diferents 
titulars de llicències. 
 
En el mercat de la Font dels Capellans, aquesta comissió podrà estar constituïda per 
un màxim de 5 membres, i haurà d’integrar com a mínim un venedor de parada de 
fruita, un venedor de productes tèxtils i un venedor que no vengui cap d’aquests 
productes. Aquests composició té per objectiu vetllar perquè la comissió sigui 
representativa dels diferents productes que són objecte de venda en el mercat. 
 
Article 24. Horari.  
 

a) L’horari dels mercats queda establert de 7 a 15 hores. La descàrrega de 
mercaderies s’ha d’efectuar de les 7 a les 8.30 hores; i la càrrega i neteja, de 
les 14 a les 15 hores. A les hores restants, es prohibeix l’entrada de vehicles 
als recintes dels diferents mercats. 

b) L’horari per l’exercici de la venda serà entre les 8 i les 14 hores. 
 
Article 25.  Tendals. 
 
Els tendals hauran de col·locar-se de manera que no causin molèsties als veïns, 
principalment en dies de pluja. El gènere col·locat en la part superior del tendal, no 
haurà d’obstaculitzar el pas del públic ni la visibilitat. 
 
Article 26. Aparells de so- 
 
No és permesa la instal·lació d’aparells que produeixin sorolls o sons que per la seva 
potència puguin molestar als veïns. S’exceptuen d’aquesta prohibició els venedors de 
discs, cassettes, CD als quals es permet la reproducció sonora dels productes que 
tinguin a la venda, sempre  que el volum, a criteri del responsable municipal del 
mercat, superi els límits establerts. 
 
Article 27.  
 
Els venedors hauran de tractar amb tota classe de consideracions al públic en general, 
atenent les seves justes reclamacions i evitant i solucionant qualsevol problema que 
perjudiqui el prestigi del mercat. 
 
Article 28.  
 
Els productes a la venda no podran ser exhibits en cap cas, directament sobre el sòl o 
paviment, i sempre que les seves característiques de volum i pes ho permetin, hauran 
de situar-se a una altura respecte el nivell del sòl no inferior a 80 centímetres. A tal 
efecte, és obligatori l’ús com a mínim d’un mostrador, que en la venda d’aliments 
reuneixi les condicions que garanteixin la salubritat i higiene.  
    
Article 29.  
 
No es podran col·locar en els tendals ni marquesines dels llocs de venda, mercaderies 
o productes que puguin representar algun perill per als vianants o puguin obstaculitzar 
el pas. 
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Article 30.  
 
Cap element, taulell, voladís o gènere pot sobrepassar el perímetre assignat, que ha 
de ser degudament senyalitzat. 
 
Article 31.  
 
Llevat dels supòsits justificats, els venedors hauran d’assistir setmanalment al mercat 
corresponent. 
 
Article 32.  
 
Els espais ocupats per les parades no podran obstaculitzar les entrades dels portals 
de les cases dels veïns,  ni dels establiments comercials. 
 
Article 33.  
 
a) Només es podran vendre aquells productes que constin en la llicència 

municipal.  Si es vol canviar de producte caldrà obtenir prèviament l’autorització 
municipal per efectuar aquest canvi. 

 
b) No s’autoritzarà el canvi de producte quan aquell que es vol vendre sigui un 

producte respecte el qual en el mercat ja hi hagi parades que representin un 
percentatge del 30% o superior de productes que ja estan a la venda.   

 
c) No es podrà demanar el canvi de producte a vendre, dins dels dos primers 

anys de l’exercici de l’activitat.  
 
d) No es podrà exercir la venda dels productes no autoritzats per la normativa 

tècnico sanitària vigent. 
 
 
 
CAPÍTOL VII 
 

DE LA NETEJA I HIGIENE EN ELS MERCATS 
 
Article 34. Higiene del lloc de venda. 
 
Els venedors han de mantenir el lloc de venda, així com el seu entorn, en perfectes 
condicions de neteja en tot moment durant el mercat. 
 
Article 35. Recollida de deixalles. 
 
Serà també obligació dels venedors, en finalitzar el mercat, recollir totes les deixalles 
que hagi generat l’activitat, en recipients tancats i degudament aplicats i ordenats a fi 
de facilitar  els treballs de recollida. 
 
Article 36. Tasques de neteja. 
 
Els venedors no poden obstaculitzar les tasques de neteja de les zones d’influència del 
mercat no sedentari. 
  
Article 37. Separació de residus. 
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a) L’ajuntament té la facultat d’obligar als venedors a que es faci càrrec de la 

gestió dels seus  residus en condicions adequades si el seu volum o la seva 
composició així ho requereixen.  

 
b) Els venedors tenen l’obligació de separar els residus segons la seva tipologia i 

lliurar-los en les condicions establertes per aquesta ordenança o en aquelles que 
específicament defineixin els serveis tècnics de l’Ajuntament per tal de facilitar la 
recollida selectiva i la recuperació de materials . 

 
Article 38. Utilització d’atuells higiènics. 
 
Els titulars de llocs de fruites i verdures, així com d’aquells productes alimentaris que 
no estiguin envasats , hauran d’utilitzar guants de plàstic. 
  
Article 39. Establiments de venda d’aliments i begudes. 
 
a) Els materials dels taulells i dels elements de manipulació dels aliments de les 

parades seran obligatòriament no susceptibles de produir toxicitat, o plastificats, 
fàcilment rentables. 

 
b) En els establiments i parades que es venguin a doll els aliments a sota indicats, 

aquests hauran d’estar protegits en pots de vidre tancats o dins de marquesines de 
vidre que els cobrirà per davant, pel cim i pels costats:  

 
 Llaminadures, pesca salada, fruites seques, olives, tonyina, anxoves, endreços 

d’amanida i altres conserves obertes, llegums cuites, formatges, embotits secs 
encetats i qualsevol altre aliment de caràcter o naturalesa similar. Els productes no 
encetats que conservin tota la funda protectora sencera podran ésser exposats tot 
resguardats del vent i de la pols. 

 
 Les substàncies esmentades quan siguin servides, no es tocaran amb les mans, 

sinó que s’utilitzaran recollidors, pinces i el que calgui, per evitar la seva 
manipulació directa. Aquests estris hauran d’estar convenientment protegits en no 
ser utilitzats. 

 
c)  Els establiments o parades dedicats a la venda d’embotits frescos i formatges 

tendres han de posseir imprescindiblement un taulell refrigerador protegit amb 
marquesina de vidre per exposar el material al públic permanentment per sota de 
4ºC. 

 
d)  El paper d’embolicar aliments i les bosses i, en general, tota mena d’envàs, s’han 

d’ajustar a les normes d’higiene vigents. 
 
e) Aquelles parades que venguin fruites i verdures hauran de presentar-les en caixes o 

contenidors de fusta o plàstic.  
 
f) Queda prohibida la venda directa de pa, carn, vísceres i despulles, peix i marisc 

sense condimentar. Queda prohibida la venda de gelats, aliments i begudes que 
no estiguin autoritzats per la Generalitat o per la Direcció General de Salut. Queda 
prohibida la venda d’articles de rebosteria, pastisseria i pa de pessic, que no 
vinguin envasats i etiquetats degudament. 

 
g)  Està prohibit que el comprador toqui les  mercaderies exposades.  
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h)  Les parades que serveixen menjars, entrepans, acompanyaments, i begudes no 

embotellades de fàbrica, com són els Bars, Frankfurts, Xurreries i demés, hauran 
d’estar dotats de : 

 
1. Aigua potable: Tots els establiments abans esmenats hauran de 

disposar d’aigua corrent potable.  
 
2. En cas de no poder connectar amb la xarxa d’abastament públic 

d’aigua, s’haurà de posseir un dipòsit que subministri aigua potable al taulell, 
pica de la cuina i serveis higiènics, si existissin. L’aigua del dipòsit procedirà 
d’una font de subministrament autoritzada per l’Ajuntament i, en tot moment, 
haurà de posseir com a mínim de 0.5 mg de clor lliure residual per litre d’aigua. 

 
3. Les aigües residuals produïdes per l’activitat produïdes per l’activitat 

anterior s’hauran de conduir al clavegueram públic. 
 

4. En cas de disposar de cuina, aquesta tindrà ventilació directa a l’exterior 
i la sortida de fums serà vertical i 0.5 m. per sobre del sostre. Disposarà 
almenys d’una pica per rentar els utensilis.  

 
 Els aliments susceptibles de fer-se malbé es conservaran imprescindiblement en 

cambres frigorífiques que els mantindran permanentment per sota de 4ºC. 
 
i)   El titular és el responsable de qualsevol incidència que pugui esdevenir de 

l’incompliment de les normes sanitàries que regulen la seva activitat.  
 

CAPÍTOL VIII 
 
FUNCIONAMENT DEL MERCAT DE LA FONT DELS CAPELLANS. 
 
Article 40 . Àmbit Territorial. 
 
El mercat de la Font dels Capellans es celebra en el perímetre fixat en el plànol annex 
número 1, integrat pel carrer de Frai Jacint Coma i Galí i un tram del carrer de 
Sabadell. 
 
L’Ajuntament es reserva la facultat d’efectuar els canvis que consideri necessaris per 
motius d’interès públic, per canvis de circumstàncies i per incompliment de les 
disposicions establertes en aquesta Ordenança, en la legislació aplicable, sense que 
en cap cas, doni lloc a indemnització o compensació de cap mena. 
   
Article 41. Parades reservades. 
 
Dins de l’espai fixat en el plànol a què es refereix l’article anterior, es reserva un espai 
màxim de 6 llocs de venda, amb unes mides màximes de 6 metres cadascun, per tal 
que siguin adjudicats pels serveis socials d’aquest Ajuntament.  
 
Els adjudicataris d’aquestes parades estaran subjectes al compliment de la normativa 
fixada en aquesta Ordenança. 
 
Article 42. Adjudicació de la targeta acreditativa. 
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Les targetes acreditatives hauran de sol·licitar-se en el moment d’arribada al recinte 
del mercat, i en tot cas, s’hauran de recollir entre les 7 i  les 8.45 hores, en el lloc que 
sigui designat pels responsables del mercat. 
 
A partir de les 9 del matí, els llocs fixes que no hagin estat coberts pels titulars 
corresponents, s’entendran lliures i a disposició dels comerciants inclosos en el torn 
rotatiu. 
 
Article 43. Devolució de la targeta. 
 
A partir de les 12 hores, es procedirà pels agents encarregats del mercat , a la 
recollida de les targetes acreditatives. 
   
Article 44. Torn rotatiu. 
 
Per l’ocupació dels llocs lliures que es produeixin per baixes circumstancials del dia, 
l’Ajuntament establirà un torn rotatiu entre els comerciants del torn d’espera, tal com 
s’indica a l’article 21. 
 
A aquests comerciants, els serà exigible la mateixa documentació que pels titulars 
fixes del mercat i a favor d’aquests s’expedirà igualment una targeta acreditativa que 
expressarà el torn que correspon (indicat amb lletra). 
 
L’ocupació dels llocs fixos per part dels comerciants del torn es realitzarà amb 
independència de la seva longitud podent-se subdividir a criteri dels agents 
encarregats de la vigilància del mercat. 
 
CAPÍTOL  IX 
 
RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS. 
 
Article 45. Inspecció 
 
Als agents de la Policia Local encarregats de la vigilància i control del mercat, o en el 
seu defecte, personal municipal que tingui assignada aquesta tasca, els hi correspon 
vigilar i garantir el degut compliment per part dels titulars de les llicències, de tot allò 
que es disposa en aquesta Ordenança, i la resta de normativa que els sigui d’aplicació. 
 
En cas d’incompliment d’alguna de les prescripcions fixades, s’estendrà la 
corresponent acta que donarà lloc, si s’escau, a la tramitació del corresponent 
expedient administratiu sancionador. 
 
Els llocs estaran subjectes,  a més, als controls i a les inspeccions sanitàries, i de 
condicions de qualitat, quantitat i drets del consumidor que estiguin legalment 
establertes. 
 
Article 46. Infraccions. 
 
Les infraccions a aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 
a) Es consideren infraccions lleus: 
 

1. La venda practicada sense exhibir la targeta acreditativa  de 
manera ben visible i permanent en el lloc de venda. 
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2. La venda practicada sense indicar el preu dels productes. 
 
3. No complir l’horari establert. 
 
4. L’ocupació de més espai de l’autoritzat. 
 
5. Muntar i retirar les instal·lacions i mercaderies fora de l’horari 

fixat. 
 
6. La no neteja del lloc de venda i del seu entorn un cop finalitzat el 

mercat  i l’abocament de deixalles fora dels contenidors existents a la zona 
 
7. La no ocupació de la parada sense causa justificada, durant dos 

dies de mercat consecutius o quatre alterns en el període de dos mesos. 
 
Es consideren causes justificades les següents: 

 
- L’avaria “in itinere” del vehicle amb el qual es transporti la mercaderia o 

els responsables de la parada de forma que dificulti el desenvolupament 
normal de l’activitat comercial. 

- Per malaltia del titular de la parada, o dels seus ajudants. 
- Per qualsevol altre causa sempre que es comuniqui amb antelació als 

responsables del mercat. 
- Període de vacances. 

 
8. La no presència, a la parada, un dia ni del titular ni del seu 

suplent. 

9. La manca de pagament de les liquidacions tributàries dins 
del període voluntari, sense que s’hagi sol·licitat l’ajornament o 
fraccionament del mateix. 

10. Qualsevol altre infracció als preceptes d’aquesta Ordenança, o bé en 
disposicions legal i reglamentàries que incideixin supletòriament en la regulació 
d’aquesta Ordenança  sempre que no sigui classificada com a greu o molt 
greu. 

   
b) Es consideren infraccions greus: 

 
1. La venda de productes diferents als que consten a l’autorització municipal. 
2. Ocupar una parada diferent de l’autoritzada. 
3. No ocupar la parada, sense causa justificada, i sense comunicar-ho a 

l’Ajuntament , per un període de tres setmanes consecutives o  sis setmanes 
en el període de tres mesos. 

4. No mantenir les degudes condicions d’higiene i salubritat. 
5. Els altercats i baralles que produeixin escàndol dins el recinte del mercat. 
6. L’incompliment de les ordres dimanants dels responsables del mercat i de 

l’autoritat municipal. 
7. No disposar de la corresponent targeta de transport els que així ho precisin per 

desenvolupar la seva activitat. 
8. La reincidència de qualsevol infracció lleu en el període de sis mesos. 

 
c) Es consideren infraccions molt greus: 
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1. La defraudació en la quantitat i qualitat dels gèneres venuts, 
degudament justificada pels òrgans que correspongui. 

2. El traspàs o cessió total o parcial de la parada, fora dels casos 
permesos. 

3. La no assistència al mercat sense causa justificada, durant un 
període de 9 mercats consecutius o 12 en un període de sis mesos. 

4. La reincidència en dos o més infraccions greus dins un període 
d’un any. 

 
 Article 47. Sancions. 
 

a) Les infraccions a què fa referència aquesta Ordenança seran 
sancionades d’acord amb la següent graduació: 

 
1. Les infraccions lleus amb multes de fins a 150 €. 
2. Les infraccions greus amb multes de 151€ a 600€. 
3. Les infraccions molt greus:  retirada definitiva de la llicència municipal. 

 
b) Les infraccions lleus prescriuen en tres mesos, les greus en sis mesos i les 

molt greus en 1 any.   
 
Article 48. Graduació de les sancions. 
 
Dins del màxim autoritzat, la quantia de les multes es fixarà, a proposta de l’instructor 
de l’expedient, tenint en compte les circumstàncies del cas, els antecedents de 
l’infractor, la reincidència d’aquest i ajustant-se als criteris de proporcionalitat establerts 
a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Article 49. Procediment sancionador. 
 
Els expedients sancionadors es tramitaran segons el que estableix el Decret 278/1993, 
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 
competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Disposició Addicional Primera.  
 
Les normes contingudes en aquesta Ordenança seran d’aplicació a la venda no 
sedentària realitzada a les vies públiques de la ciutat de Manresa amb motiu de les 
Fires Tradicionals (Sant Andreu i l’Ascensió) i altres Diades i festes tradicionals, sense 
perjudici del que s’estableix a la seva regulació específica. 
 
Disposició Addicional Segona. 
 
Sense perjudici de les prescripcions contingudes en aquesta Ordenança, la neteja i la 
recollida de residus s’haurà de subjectar a la resta de normativa que reguli aquests 
aspectes i específicament a la normativa municipal vigent en cada moment. 
 
 
Disposició Addicional Tercera. 
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La creació de nous mercats es podrà aprovar per resolució de l’alcaldia, donant-se 
compte al Ple de la Corporació  i informació pública al taulell d’anuncis. L’activitat de 
venda i les instal·lacions d’aquests nous mercats s’hauran de subjectar a les 
prescripcions contingudes en aquesta Ordenança. 
 
 

Disposició Derogatòria 
 
Queda derogada l’Ordenança Municipal reguladora de la Venda no sedentària 
aprovada el 29 de març de 1985. " 
 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que el dictamen fa referència a l'Ordenança 
pública de la venda no sedentària. Hi ha hagut unes al·legacions en el en tràmit 
d'informació de l'aprovació inicial que afectaven a 17 articles. 
 
Hi ha quatre al·legacions que s'accepten totalment, quatre parcialment i 9 al·legacions 
que no s'accepten.  
 
Per no entrar en el detall de cadascuna de les al·legacions, com a comentaris més 
rellevants, dir que alguna de les al·legacions fa referència al nom del mercat; si s'ha de 
dir mercat ambulant o mercat setmanal. En el fons, avui dia s'està dient que és un 
mercat de venda no sedentària, i és la paraula que s'utilitza en tots els reglaments i 
ordenances i, per tant, aquest és el terme que s'utilitzarà.  
 
No s'accepten les al·legacions que consideren que els dies de Nadal, de Sant Esteve, 
d'any Nou i de Reis, si coincideixen amb el dia de mercat, s'hauria de poder fer mercat. 
Des de l'Ajuntament s'entén que aquests són dies que fins ara no es podia fer mercat i, 
per tant, continuaran sent festius.  
 
Així mateix, es demanava que les parades poguessin tenir un mínim de 12 metres. 
Fins ara el número era de 8 metres i, per tant, es mantenen els mateixos 8 metres per 
parada. D'aquesta manera hi ha més diversificació en les parades i, en conseqüència, 
no s'admet l'al·legació.  
 
D'altres pretenien que les llicències es prorroguessin automàticament cada any. 
L'ajuntament entén que cada any ha de poder revisar les llicències i, per tant, es 
prorrogaran però, sempre i quan es demani i es compleixin les condicions.  
 
Es demanava també que es pogués transmetre el dret de les parades fins el segon 
grau de  parentesc. Aquesta al·legació és acceptada.  
 
S'entén que no és massa just que els paradistes de Manresa tinguessin molts més 
punts que els altres paradistes i, per tant, s'ha buscat un altre tipus d'equilibri. Per això, 
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es primaran els paradistes de Manresa, però no és l'element clau per tal de poder 
accedir al mercat.  
 
Una altre al·legació demanava que es reduís el número de parades que es destinen a 
Serveis Socials. Des de l'ajuntament es considera que això és intocable, i en tot cas, 
es pot fer una reformulació dels metres, i això és el que s'ha fet. Per tant, es continua 
reservant els mateixos metres de parades destinades a transeünts provinents de 
Serveis Socials, i també es volia que se suprimís algun tipus d'infracció lleu, com per 
exemple, la no presència continuada de dos o més dimarts en el mercat es 
considerava infracció lleu. Aquesta al·legació no s'ha acceptat. 
 
Per concloure, les 17 esmenes que es van presentar van ser valorades per la comissió 
redactora, i per tant, els diferents tècnics implicats han emès un informe, el qual 
s'adjunta en el dictamen que es porta a aprovació. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
  
 
4.3.2 APROVAR LA REVISIÓ DEL RÈGIM TARIFARI DE LA CONCESSIÓ 

ADMINISTRATIVA QUE CONSISTEIX EN LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 
D'APARCAMENTS SUBTERRANIS DE LA PLAÇA DE LA REFORMA, DE LA 
PLAÇA DEL MIL-CENTENARI, D'APARCAMENT EN SUPERFÍCIE SOTA 
TEMPS LIMITAT I DE RETIRADA I DIPÒSIT DE VEHICLES SITUATS A LA 
VIA PÚBLICA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública,  de 5 de 
gener  de 2006 que, transcrit, diu el següent: 
 
"El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el 23 d’octubre de 2003, va adoptar 
l’acord d’adjudicar el contracte de concessió administrativa que consisteix en la gestió 
dels serveis públics per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la 
plaça de la Reforma, la reurbanització de l’espai adjacent a la plaça de la Reforma, la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça del Mil-Centenari sota 
condició suspensiva, l’explotació d’un local comercial a la plaça de la Reforma, la 
gestió del servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat i la gestió del 
servei de retirada i dipòsit de vehicles situats a la via pública, a favor de la proposició 
de l’entitat mercantil  ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. (NIF A28385458 – 
carrer Ulises, 18 4a planta edifici G de Madrid). 
 
La concessionària, mitjançant escrit de referència registre d’entrada 47180/15.12.05 ha 
sol·licitat la revisió de les tarifes de la concessió per a l’exercici 2006. 
 
La clàusula 146 del plec que regeix la concessió estableix el sistema per a la revisió de 
les tarifes. 
 
El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès un informe 
en data 5 de gener de 2006, en relació amb la revisió de tarifes proposada per la 
concessionària. 
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Per tot això, com a regidora delegada de Via Pública, proposo al ple de la corporació 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Fixar en l’1,080838 el coeficient de revisió aplicable per a l’exercici 2006 al 
règim tarifari de la concessió administrativa que consisteix en la gestió dels serveis 
públics per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça de la 
Reforma, la reurbanització de l’espai adjacent a la plaça de la Reforma, la construcció i 
explotació d’un aparcament subterrani a la plaça del Mil-Centenari sota condició 
suspensiva, l’explotació d’un local comercial a la plaça de la Reforma, la gestió del 
servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat i la gestió del servei de 
retirada i dipòsit de vehicles situats a la via pública, d’acord amb el sistema de revisió 
de tarifes establert a la clàusula 146a del plec que regeix la concessió. 
 
SEGON. Aprovar la revisió del règim tarifari del contracte per a l’exercici 2006, aplicant 
sobre les tarifes a origen un coeficient de revisió de l’1,080838, essent el resultat de la 
revisió el que es transcriu a continuació. Les tarifes que es relacionen són tan sols les 
que poden ser objecte d’aplicació durant l’exercici 2006, atès que l’aparcament 
subterrani objecte de concessió es troba en la fase inicial de la seva construcció. La 
totalitat de tarifes es consideren amb l’IVA no inclòs. 
 
 

a) Servei públic d'aparcaments subterranis de la plaça de la Reforma 
 

- Adquisició del dret d'ús per 50 anys 
(plaça 5 x 2,4 metres).* 

 

11.997,30 € / plaça (l’IVA no inclòs)

 
*Es revisa aquest tarifa en previsió que el concessionari inici el procés de 

comercialització de places 
 

b) Servei públic d'aparcament en superfície sota temps limitat  
 

- Any 2006 
 

0,80 € / hora (l’IVA no inclòs)

- Anul·lació denúncies 2,52 € (l’IVA no inclòs)

 

c) Servei de retirada i dipòsit de vehicles situats a la via pública 

 
Actuacions amb trasllat al dipòsit municipal de 
vehicles: 
 

- De 8 a les 18 hores 
- De 18 a les 8 hores 
 

56,20 €
64,85 €

Actuacions que no acabin amb el trasllat del vehicle 
al dipòsit Municipal de Vehicles, per comparèixer el 
titular del vehicle un cop iniciades les maniobres de 
retirada: 
 

- De 8 a les 18 hores 
- De 18 a les 8 hores 

 
 
 

28,10 €
32,43 €
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Estada al Dipòsit Municipal de Vehicles: 
 

- Primer dia o fracció 
- Altres dies, per dia o fracció 
 

18,59 € 
8,32 €

Col·locació i posterior retirada de paranys d’immobilització de 
vehicles: 
 

- Per cada servei 
 

28,10 €

 
 
El senyor Camprubí i Duocastella diu que el dictamen dóna compliment als acords 
de la concessió establerta en el ple d'octubre de 2003. Es revisen les tarifes d'aquells 
serveis que estan en funcionament: el servei d'aparcament en superfície i la retirada 
de vehicles. Així mateix, introdueix el preu de l'adquisició del dret d'ús de la plaça 
d'aparcament, i s'entén que a finals d'any es podrien comercialitzar les primeres 
places. 
 
Per tant, el dictamen només respon a l'actualització dels preus que ja es van aprovar 
en el seu dia. En conjunt, surt un coeficient de revisió d'1.08, per tant, pràcticament un 
8%, i el preu de la zona blava acabarà sent de 0.80 més IVA i el de la retirada de grua 
56, 2 més IVA. 
 
L'alcalde  sotmet el dictamen  a votació i s'aprova per  21 vots afirmatius (8 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA i 7 GMCiU), 2 abstencions (2 GMPPC) i 1 abstenció del senyor  
Serra per absència de la Sala en el moment de la votació,  de conformitat amb l'article 
100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D'EDUCACIÓ 
 
5.1.1 APROVAR INICIALMENT LES BASES REGULADORES DEL XXIÈ PREMI 

DE MÚSICA CIUTAT DE MANRESA I APROVAR-NE LA CONVOCATÒRIA. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'educació,  de 9 de 
gener  de 2006 que, transcrit, diu el següent: 
"Enguany s’ha de celebrar la vint-i-unena edició del Premi de Música Ciutat de 
Manresa d’acord amb les bases que es porten a aprovació. 
L’atorgament d’aquests premis per part de les administracions públiques reuneix les 
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons 
públics constitutius de subvencions. 
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de 
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17. 
 
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases 
seran aprovades pel Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica Mitjà de Gestió Especialitzada dels Serveis a les 
Persones en data 9 de gener de 2006. 
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Per tot això, la Regidora Delegada d’Educació, proposa a la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Serveis a les Persones que dictamini favorablement aquesta proposta per tal 
que el Ple de la Corporació adopti els següents: 
 

A C O R D S  
 
“Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores del XXI è. Premi de Música Ciutat 
de Manresa amb el següent text: 
 

XXI è PREMI DE MÚSICA CIUTAT DE MANRESA 
 
Primer.- INSCRIPCIONS 
 
El termini per a formalitzar les inscripcions i enviar el programa amb el qual es 
concursarà fineix el dia 1 de febrer del 2006. 
 
Les inscripcions s’han de trametre a: 
 
CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA 
C/ Ignasi Balcells, 12-14   08241 MANRESA 
Tel: 93.872.00.88   Fax: 93.872.66.29 
e-mail: a8038594@ xtec.net 
web: www.conservatori-manresa.org 
 
La butlleta d’inscripció degudament omplerta, i en la qual constarà el programa 
a interpretar, ha d’anar acompanyada de la següent documentació, que en el 
cas de música de cambra ha de ser de cada un dels membres del grup: 
  

-   1 Fotografia de carnet 
-   Fotocòpia del DNI, Llibre de Família o Passaport 
- Per als participants nascuts a l’estranger alguna documentació que 

acrediti la seva residència al país. 
- Breu currículum del grup o de l’intèrpret 

  
El pagament de la inscripció es farà mitjançant transferència bancària un cop 
confirmada l’admissió. 
 
D’acord amb l’ordenança fiscal número 32, s’estableixen els següents drets 
d’inscripció: 
 
PIANO 
* Categoria A............... 38,30 €  
* Categoria B ............... 26,40 €  
 
MÚSICA DE CAMBRA 
* Categoria A............... 38,30 €   per grup, més 7,70 €   per cada component 
* Categoria B ............... 26,40 €   per grup, més 7,70 €   per cada component 
 
La categoria B està pensada molt especialment pels alumnes de grau i nivell 
mitjà que actualment estan cursant els seus estudis a les escoles i 
conservatoris del país. 
 
Segon.- BASES 
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1. El XXIè. Premi Ciutat de Manresa tindrà lloc els dies 17, 18 i 19 de febrer del 
2006  a l’Auditori del Conservatori Municipal de Música de Manresa, carrer 
Ignasi Balcells, 12-14. 
 
2. Hi podran participar tots els joves de nacionalitat espanyola o bé que 
resideixen a l’Estat Espanyol. 
 
3. S’estableixen dues categories en les especialitats de piano i música de 
cambra. 
 
Piano 
Categoria A: fins a 25 anys 
Categoria B: fins a 16 anys 
 
Música de cambra 
 
Categoria A: la mitjana d’edat de tots els components no serà superior a 28 
anys i cap membre del grup no podrà superar els 31 anys. 
Categoria B: la mitjana d’edat de tots els components no serà superior a 20 
anys. 
 
Les edats esmentades s’estableixen amb referència al dia 1 de febrer del 2006. 
 
4. Per a les categories A, hi haurà una prova eliminatòria i una de final. Per a 
les categories B hi haurà una única prova. 
 
5. El nombre màxim de concursants de cada especialitat serà de 16 per a la 
categoria A i 8 per a la categoria B. L’organització es reserva el dret de 
seleccionar els participants per la valoració dels seus currículums i en cas de 
dubte es seguirà rigorosament l’ordre d’inscripció. En música de cambra hi 
haurà un factor corrector relatiu al nombre de components dels grups 
participants; és a dir, s’intentarà equilibrar els participants per duos, trios ... 
 
6. Els concursants no podran presentar-se en més d’una categoria de la 
mateixa especialitat, ni participar en més d’un grup de la mateixa categoria, en 
el cas de música de cambra. 
 
7. El comitè organitzador retornarà tota la documentació i els drets d’inscripció 
a totes les persones inscrites que no poguessin concursar per motius 
imputables a l’organització, bé per numerus clausus, bé per supressió d’alguna 
categoria, etc. 
 
8. El Jurat decidirà l’ordre d’intervenció dels concursants. Els concursants que 
no compareguin quan siguin cridats pel Jurat, podran perdre el dret de 
concursar. Els horaris s’establiran en funció dels participants i s’anunciaran 
oportunament. 
 
9. Totes les proves seran públiques. L’organitzaciò es reserva el dret de 
permetre enregistraments d’audio o video a la sala del concurs. 
 
10. Les decisions del Jurat seran inapel·lables, tant en les proves eliminatòries 
com en la final. 
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11. El Jurat es reserva el dret de fer interpretar parcialment les obres 
presentades i d’interrompre-les si ho creu oportú. 
 
12. S’estableix, així mateix, el Premi especial Salvador Alapont per a alumnes i 
exalumnes del Conservatori Municipal de Música de Manresa o per a 
concursants de la comarca del Bages que concursin en aquest XXI Premi de 
Música Ciutat de Manresa. El Comitè organitzador adjudicarà, a proposta del 
Jurat, un premi especial a un o varis dels concursants que siguin alumnes o 
exalumnes del Conservatori. L’adjudicació d’aquest Premi no queda vinculada 
a l’obtenció o no d’un dels premis de piano o música de cambra. Els 
concursants premiats estan obligats a assistir a l’acte de lliurament de Premis i 
Concert de Cloenda per recollir-lo personalment. 
 
13. El jurat pot declarar els premis deserts. Així mateix, el jurat podrà, amb 
l’autorització del Comité Organitzador, modificar la dotació dels premis per 
concedir accèssits o premis ex-aequo, sempre dins els límits de la dotació total.  
 
14. L’acceptació d’un primer premi en la categoria A o B comporta, de manera 
irrenunciable, la participació en el concert de cloenda i en el cas de la categoria 
A l’oferiment d’un concert extraordinari, a la ciutat de Manresa, al voltant de les 
dates del Premi de l’any següent.  
 
15. L’ Ajuntament de Manresa ofereix aquest concert extraordinari als 
guanyadors de les categories A, amb una retribució màxima de 300 € per 
persona en concepte de viatges i allotjament.   
 
16. Els concursants guanyadors de les diferents categories participaran en el 
concert de Cloenda i recolliran personalment el Premi.  El Comitè Organitzador, 
prèvia consulta al Jurat, podrà convidar altres premiats a participar en el 
concert de cloenda. El Jurat escollirà, entre les presentades al concurs, la peça 
o les peces que interpretaran els guanyadors. Els tres primers classificats de la 
categoria A de Música de Cambra estan obligats a recollir personalment el 
premi  en el concert de Cloenda. 
 
17. La inscripció en el Premi pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. 
 
Tercer.- PROGRAMA 
 

PIANO 
 

CATEGORIA  A 
 
Prova eliminatòria 
a) Un estudi de Chopin , Liszt  , Rachmaninov , Scriabin o Debussy . 
b) Una sonata o variacions de Mozart , Haydn o Beethoven . 
 
Prova final 
a) Una obra romàntica important. 
b) Una obra impressionista o moderna. 
 
La durada total d’aquesta prova no podrà superar els 30 minuts i la 
interpretació serà de memòria en totes dues proves. 
 
CATEGORIA  B 
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Prova única 
a) Un estudi de Czerny de l’op. 636,  l’op. 299 o bé de l’op. 740 , o un estudi de 
Cramer o Clementi . 
b) Un primer temps d’una sonata de Haydn, Beethoven, Clementi o Mozart; o 
bé una sonatina clàssica (sencera); o bé una fantasia; o bé variacions també 
clàssiques. 
c) Una obra romàntica 
d) Una obra moderna o impressionista 
  
La durada total d’aquesta prova no podrà superar els 20 minuts. 
 

MUSICA DE CAMBRA 
CATEGORIA  A 
 
Prova eliminatòria 
Una obra de repertori completa. 
 
Prova final 
Dues obres de repertori completes d’estils diferents. 
Cap de les dues obres no pot ser la interpretada en la prova eliminatòria. 
 
Els cantants hauran d’interpretar quatre lieds en la fase eliminatòria i sis en la 
final, amb varietat d’estils. 
 
CATEGORIA  B 
 
Prova única 
Dues obres completes d’estils diferents. 
La durada total d’aquesta prova no podrà superar els 20 minuts. 
 
Totes les obres de música de cambra interpretades han de ser representatives 
del grup i l’especialitat. 
 
Quart.- PREMIS 
 
Piano 
CATEGORIA A 
Primer premi ......................................2.200 €   
Segon premi..........................................950 €   . 
Tercer premi..........................................550 €    
 
CATEGORIA B 
Primer premi..........................................750 €  
Segon premi..........................................550 €  
Tercer premi .........................................300 € 
 
Música de cambra 
 
CATEGORIA A 
Primer premi.......................................3.000 €    
Segon premi.......................................1.500 €    
Tercer premi..........................................750 €   
 
CATEGORIA B 
Primer premi.......................................1.100 €   
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Segon premi..........................................700 €   
Tercer premi..........................................350 € 
 
Premi especial Salvador Alapont ..........600 €   
 
D’aquests imports es deduiran les retencions legalment procedents (% IRPF 
vigent en el seu moment) 
 

Cinquè.- COMITÈ D’HONOR 
 
PRESIDENT D’HONOR 
Il·lm. Sr. JORDI VALLS I RIERA, alcalde de la Ciutat de Manresa. 
 
COMITÈ ORGANITZADOR 
Sra. MONTSERRAT MESTRES i ANGLA, regidora d’Educació de l’Ajuntament 
de Manresa. 
Sr. JOAN ARNAU I BATLLE, director del Conservatori Municipal de Música de 
Manresa. 
Sr. ROBERT BAQUERO I TUBAU, cap d’estudis del Conservatori Municipal de 
Música de Manresa. 
Sr. JOSEP MARIA MANGADO I ARTIGAS, secretari acadèmic del 
Conservatori Municipal de Música de Manresa.  
 
 
Sisè.- JURAT 
 
El Jurat es composarà per músics, professors i altres experts en les 
especialitats de Piano i Música de Cambra que composen aquesta 
convocatoria. 

 
Segon.- Convocar el XXI è Premi de Música Ciutat de Manresa, d’acord amb les 
bases contingudes a la part resolutiva primera i les següents prescripcions: 
 
Crèdit pressupostari: 13.300,00 €, amb càrrec a la partida 422.8.226 del pressupost 
municipal del 2006. 

 
Termini de presentació de candidatures: fins l’1 de febrer de 2006. 
 
Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol 
dels mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, 
o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri 
convenient. 
 
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió 
dels resultats. 

 
Tercer.- Sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini de 20 
dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari 
oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest anunci acomplirà, tanmateix, el tràmit de 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. 
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Quart.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
 
La senyora Mestres i Angla diu que les bases que es presenten són conegudes pels 
membres de la corporació ja que no tenen cap canvi respecte a l'edició del premi de 
l'any passat.  
 
Aquest any està previst que el premi es realitzi els dies 17, 18 i 19 de febrer. Té com a 
objectiu la difusió de la música i la promoció dels joves intèrprets i es convoquen 
exactament els mateixos premis que l'any passat: un premi de piano i un premi de 
música de cambra, en dues modalitats. La categoria A, fins a 25 anys; i la categoria B 
per menors de 16 anys. També hi ha un premi extraordinari, el de Salvador Alapont, 
que va dirigit a estudiants o exalumnes del Conservatori o per participants de la 
comarca del Bages.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius ( 8 GMS, 4 
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU I 2 GMPPC) i  1 abstenció del senyor Serra per 
absència de la Sala en el moment de la votació acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
6. AREA D’HISENDA I  PROMOCIÓ ECONÒMICA  
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
L'alcalde disposa la lectura conjunta dels dictàmens compresos en els punts 6.1.1 i 
6.1.2 de l'ordre del dia, ambdós inclosos, la qual cosa és acceptada per assentiment 
dels presents. 

 
6.1.1 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ 

DEL  95 % DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES. 

El secretari dóna compte del dictamen del president de la comissió informativa i de 
control d'Hisenda,  de 9 de gener  de 2006 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres han presentat  les sol·licituds que es relacionen a la part 
dispositiva d’aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles 
situats al casc antic de la ciutat. 
  
L’apartat 1, lletra b)  disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de 
l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i 
rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm. 
1 de l’ordenança reguladora de l’ impost. 
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Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: BLOC BUILDING, S. L.  representat/ada per ESTARLI SANCHEZ 
MANUEL 
Expedient: ICB/2004000139 (OMA/2004000152) 
Descripció obres: Rehabilitar i reformar un edifici d'habitatges per a fer untotal 
de 12 al C/. Urgell, 10  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
  
Sol·licitant: PEREZ SAFONT JORDI  representat/ada per SERRAT TATJE 
ENRIC 
Expedient: ICB/2005000154 (OMA/2005000135) 
Descripció obres: Reforma interior d'habitatge a la Plaça Hospital, 2  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: PERICAY PI M TERESA  representat/ada per AMELLA VIVES 
JOAN 
Expedient: ICB/2005000166 (OBM/2005000232) 
Descripció obres: Rehabilitació interior d'un habitatge al C/. Urgell, 35-4-1  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.  
 
Sol·licitant: VALL MARTINEZ ANTONIO  
Expedient: ICB/2005000168 (COM/2005000681) 
Descripció obres: Reparació interior de local al C/. Nou, 25 baixos  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.  

 
Sol·licitant: PATRIMONIAL HEFER SA  representat/ada per VIMA SERRA 
JUAN 
Expedient: ICB/2005000169 (COM/2005000682) 
Descripció obres: Retirar fals sostre local planta baixa desocupat al C/. deles 
Piques, 2  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. 
 
Sol·licitant: TALAVERA GONZALEZ JUAN   
Expedient: ICB/2005000170 (COM/2005000710) 
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Descripció obres: Reforma de cuina al C/. Born, 7-1r.-2a.  
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal. " 

 
 
6.1.2 ESTIMAR UNA SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 50% 

DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES. 

El secretari dóna compte del dictamen del president de la comissió informativa i de 
control d'Hisenda,  de 9 de gener  de 2006 que, transcrit, diu el següent: 
 
"El contribuent que s’especifica  en relació a l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres ha presentat la sol·licitud que es relaciona a la part dispositiva 
d'aquest dictamen. 
 
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la  millora o rehabilitació de les façanes dels 
immobles de la ciutat. 
  
L’apartat 2  de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa que 
gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost les obres de millora o 
rehabilitació de façanes en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la 
lletra b) de l’apartat 1. 
 
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica 
proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent: 
 
“Declarar l’obra que es relaciona d’especial interès municipal o utilitat pública i  estimar 
la sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifica: 
 

Sol·licitant: SAAVEDRA MARTOS FRANCISCO representat per VENDRELL 
CANAL MONTSERRAT 
Expedient: ICB/2005000174 (COM/2005000723) 
Descripció obres: Neteja de façana al C/. Circumval.lació, 9 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 

 
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet directament a 
votació els dictàmens compresos en els punts 6.1.1 i 6.1.2 , ambdós inclosos en l'ordre 
del dia, i  s'aproven per  23 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU 
i 2 GMPPC) i 1 abstenció del senyor  Serra per absència de la Sala en el moment de la 
votació, de conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, i , per tant, esdevenen acords plenaris amb els continguts que han quedat 
reproduïts. 
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7. PROPOSICIONS 
 
7.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE 

CATALUNYA REFERENT A LA MILLORA DEL SERVEI DEL TRANSPORT 
PÚBLIC URBÀ. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del PPC, de 12 de gener de 2006 que, 
transcrita, diu el següent:   
 
"EI Ple de la Corporació del mes passat va aprovar el sobrevingut núm. 4 referent a la 
introducció d'algunes modificacions en les línies del sistema de transport públic urbà. 
 
L'esforç d'aquestes modificacions son evidents, malgrat que reconeguem que hi ha 
sectors de la nostra ciutat que queden sense un servei de transport urbà adequat. 
Conscients de que es tracta d'una primera fase de reconversió del servei vàrem 
recolzar i recolzem els canvis reivindicats durant tant de temps i introduïts. 
 
Amb tot creiem que les freqüències de pas en alguna línia en concret no s'adequa en 
absolut a la realitat, les quals fa defallir a l'usuari de la seva utilització i fins i tot de 
veure's frustrat en la millora de servei anunciat. 
 
PROPOSEM: 
 
Adequar correctament les freqüències de pas de la línia 2 de La Parada, ja que allà on 
diu que la seva freqüència és de 15' hauria d'indicar-se clarament que es de 25'. 
 
Dotar d'un nou bus la línia de La Parada per a donar la resposta adequada al servei 
que els usuaris de la zona que abasta aquesta línia reclama. 
 
Que la introducció d'aquest nou bus, mitjançant els estudis previs, es porti a terme al 
començament del segon trimestre del present any." 
 
Tot seguit, el secretari dóna compte de l'esmena presenta pels grups municipals del 
PSC, ERC, ICV-EA i PPC, de 16 de gener de 2005 que, transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que en l'anterior Ple de la Corporació es va aprovar la modificació de les línies 
d'autobús urbà, tant de la línia de la Balconada com de la de La Parada. 
 
Atès que la modificació de la línia de La Parada incrementa el seu recorregut per 
donar servei al nou sector de creixement. 
 
Atès que l'Equip de Govern ha manifestat que obrirà un període d'informació i consulta 
amb la Federació d'Associacions de Veïns i amb les entitats veïnals directament 
afectades per les noves mesures del transport públic. 

Atès que els usuaris del sector de la Carretera de Santpedor han expressat les seves 
queixes per l'increment del temps de recorregut, un fet que ocasiona que les 
freqüències de pas del bus siguin ara superiors als 15 minuts. 
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És per tot això, que, els grups sotasignants proposen al ple de la Corporació l'adopció 
dels següents, 
 
ACORDS 
 
El Govern prendrà mesures de mobilitat urgents que minimitzin retards en la circulació 
dels autobusos de la línia de La Parada i, posarà al dia els diversos punts i elements 
informatius, ajustant-los a noves parades i freqüències resultants de la darrera 
ampliació de línia. 
 
D'altra banda, en el marc de la concertació iniciada amb la Federació d'Associacions 
de Veïns de Manresa per definir la segona fase de millores del transport públic urbà de 
la ciutat, es posarà a debat l'aplicació de mesures més definitives per millorar el servei 
de la línia de La Parada i, si s'escau, incorporar-hi un bus nou." 
 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el mes passat es van aprovar unes 
modificacions. Aquestes modificacions  suposen un esforç per l'Ajuntament, però tot i 
així, la transformació que s'ha portat a terme no s'ha fet amb prou cura en els aspectes 
següents:  
 
Pel que fa a la Línia 2 de la Parada, no es compleix la nova freqüència de pas de 15 
minuts, i seria adient corregir-ho ja que no corregir-ho comporta que els usuaris de la 
línia es vegin frustrats quan es parla de millora del servei. Costa molt fer un pas 
endavant i costa molt poc fer tres passos enrera. Per tant, tot i que s'ha millorat el 
servei ampliant-lo i augmentant la seva capacitat a molts més usuaris potencials, és 
urgent rectificar la freqüència de pas ja que no és de 15 minuts, sinó que el GMPPC ha 
calculat que era de 25 minuts adoptant un criteri molt generós.  
 
Així mateix, és necessari i efectiu introduir un segon bus en aquesta línia, ja que, a 
part de millorar la freqüència de pas, donaria molta més credibilitat al servei i faria que 
els usuaris el fessin molt més seu i el fessin servir. Possiblement la capacitat del nou 
bus estaria en el present infrautilitzada, però en el termini de  set o vuit mesos, quan la 
nova Parada tingui el creixement poblacional, la presència del bus seria absolutament 
necessària.  
 
El GMPPC se suma a l'esmena ja que és partidari de fer tot el que sigui possible per 
fer passes endavant, i l'esmena recull tres aspectes que es consideren beneficiosos 
pel servei. En primer lloc, adoptar les mesures per minimitzar els retards que es 
produeixen en la línia. En segon lloc, ajustar la freqüència de pas als resultats que 
sorgeixin de l'aplicació de les mesures que es puguin portar a terme. I en tercer lloc, 
en el marc de la concertació amb la Federació d'Associacions de Veïns, amb els barris 
afectats directament per aquesta línia i amb els usuaris que passen per la zona del 
Passeig i per la plaça Catalunya, que també són usuaris potencials de la línia, definir la 
segona fase de millores del transport públic i decidir, si s'escau, incorporar un nou bus.  
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La senyora Torres i  García diu que l'equip de govern està totalment en el sentit de la 
proposta presentada per tal de millorar la nova modificació de la línia de la Parada. No 
obstant això, es vol fer algun matís amb l'esmena presentada i que se signa 
conjuntament. S'ha de tenir en compte que el disseny de les línies es fa en un marc 
teòric. En aquest cas s'ha volgut optimitzar una línia ja existent i segurament tothom 
estarà d'acord que a la pràctica sempre s'ha d'acabar fent certs ajustos.  
 
Des del primer dia que es va iniciar la modificació, s'ha estat fent un seguiment 
exhaustiu i diari, tant de les freqüències com dels punts conflictius del recorregut 
actual.  
 
Paral·lelament s'està estudiant quina serà la solució que s'haurà de donar a la cruïlla 
del carrer de la Pau amb Santa Joaquima i que afecta significativament  a la línia de la 
Parada.  
 
De moment no es disposa de dades suficients per establir si finalment la freqüència 
real haurà de ser 25 minuts o serà 20 o 30. D'acord amb la informació que s'ha anat 
obtenint en el transcurs dels 15 dies d'introducció de la modificació, i tenint en compte 
que el període de Nadal es va acabar el dia 7, i per tant, en definitiva s'està parlant 
d'una setmana, ja s'ha preparat una sèrie d'actuacions en la via pública que pretenen 
minimitzar els retards que s'estan produint, i que es portaran a terme de forma bastant 
urgent, entre aquesta setmana i la que ve. Es tracta d'actuacions petites que no han 
de suposar grans canvis, però que a la vegada minimitzaran el retard.  
 
Respecta a la incorporació d'un nou bus, des de l'Ajuntament es considera, que  el 
marc de negociació amb la Federació d'associacions de veïns, serà l'espai on establir, 
entre tots, quines són les prioritats per tal que el transport públic urbà sigui millor. 
 
El senyor Vives i Portell diu que la seva intervenció serà breu ja que el GMCiU 
sempre ha expressat el mateix criteri  o un criteri bastant homogeni en relació al 
transport públic a Manresa.  
 
El GMCiU entén que la proposta del GMPPC i l'esmena que després ha consensuat 
amb l'equip de govern coincideix plenament amb l'expressió del que ha de ser 
l'aplicació del sentit comú quan es comencen a comprovar les deficiències que pot 
tenir un servei que s'ha implementat de la millor manera possible i amb la millor 
intenció, però que segurament presenta unes disfuncions una vegada es posa en 
funcionament. Aquest fet portaria a parlar, no només  si s'ha d'incorporar un altre bus o 
no, sinó  a un debat que va més enllà i que és la qüestió que està en el rerafons de tot 
això: la pròpia mobilitat en un sector determinat de la ciutat. Quan es va començar a 
parlar sobre la implementació del servei, es plantejava com es faria el recorregut.  
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Així mateix, la situació en un futur proper canviarà ja que hi haurà més gent vivint en 
aquesta zona i, per tant, hi haurà més necessitat. Però també hi haurà més dificultats 
de mobilitat ja que hi haurà més persones circulant, i en tot cas, és una qüestió que 
s'ha d'estudiar, sense presa però sense pausa, ja que d'aquí dos dies començarà a 
lliurar-se  més habitatges a més persones que estaran vivint de manera regular en 
aquesta zona de la ciutat.  
 
L'alcalde sotmet a votació l'esmena i s'aprova per  unanimitat dels 24 membres presents 
i, per tant, es declara acordat: 
 
"El Govern prendrà mesures de mobilitat urgents que minimitzin retards en la circulació 
dels autobusos de la línia de La Parada i, posarà al dia els diversos punts i elements 
informatius, ajustant-los a noves parades i freqüències resultants de la darrera 
ampliació de línia. 
 
D'altra banda, en el marc de la concertació iniciada amb la Federació d'Associacions 
de Veïns de Manresa per definir la segona fase de millores del transport públic urbà de 
la ciutat, es posarà a debat l'aplicació de mesures més definitives per millorar el servei 
de la línia de La Parada i, si s'escau, incorporar-hi un bus nou." 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels sis 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 APROVAR EL TEXT DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’EMERGÈNCIES 

PER FIRES I ESPECTACLES: FIRA DE L’AIXADA 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde,  que transcrit diu el següent:  
 
"Tenint en compte que la unitat de Protecció Civil d’aquest Ajuntament, ha redactat un 
Pla d’Actuació Municipal d’emergències per Fires i Espectacles: Fira de l’Aixada, el 
qual  recull totes les actuacions que cal preparar i els recursos necessaris disponibles 
per les situacions de risc derivades d’aquests tipus d’activitats.    
 
Vist que el Pla Bàsic d’Emergència Municipal preveu la redacció i aprovació de plans 
especials. 
 
Que l’article 2 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del 
contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals, on 
es preveu que els municipis han d’elaborar els corresponents plans d’actuació 
municipal i/o els plans específics en el cas que estiguin afectats per riscs, objecte de 
plans específics.   
 
Considerant l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya, on s’estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del Pla 
Bàsic d’Emergència Municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació 
municipal, i en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil 
d’àmbit municipal. 
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Vist que l’article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, preveu que correspon a l’alcalde, 
elaborar i sotmetre a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, els Plans a què al·ludeix el ja 
esmentat article 47. 
 
Atès que el mateix article 48. 3 preveu expressament com a no delegable la 
competència relativa a l’aprovació dels Plans referits. 
 
Tenint en compte els informes emesos al respecte per la cap de la Secció jurídica 
administrativa de seguretat ciutadana i protecció civil, i pel tècnic de protecció civil, 
respectivament. 
 
L’Alcalde President d’aquest Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 
 
1r.- Aprovar el text del Pla d’Actuació Municipal d’emergències per Fires i Espectacles: 
Fira de l’Aixada, i que s’adjunta com annex al present dictamen. 
 
2n.- Trametre l’esmentat pla a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya als efectes 
de la seva homologació." 
 
El senyor Jordà i Pempelonne diu que es tracta d'un Pla d'actuació municipal 
d'emergències més, com els que s'han anat definint en els últims temps. Recentment es 
van aprovar els plans d'autoprotecció dels edificis de la Plaça Major. En aquest cas, es 
tracta del Pla d'emergències per la Fira de l'Aixada, la qual se celebra el mes que ve, i 
per aquest motiu s'ha intentat accelerar la finalització de la preparació del pla 
d'emergències per tal que es pugui posar en pràctica durant la fira de l'Aixada d'aquest 
any.  
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels sobrevinguts 8.2 i 8.3, la qual cosa és 
acceptada per assentiment dels presents. 
 
 
8.2 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE L'ENTITAT 

MANAGEMENT LA GENERAL S.L.  I A FAVOR DE SECURITAS SEGURIDAD 
ESPAÑA, S.A., PELS SERVEIS PRESTATS DURANT LA FIRA D'ARREL 
TRADICIONAL 2005 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura,  d'11 de gener 
de 2006 que,  transcrit diu el següent:  
 
"L’Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i 
Popular de la Generalitat de Catalunya va encarregar diferents serveis en motiu de la 
Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional. Mediterrània. Manresa 2005, que s’ha realitzat 
els dies 4, 5 i 6 de novembre de 2005. 
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En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura proposa, al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions 
legals en matèria de règim local, 163 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals 
en matèria de pressupostos, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a continuació 
es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
   

 
ENTITAT: MANAGEMENT LA GENERAL S.L.  
NIF: B61286936 
CONCEPTE: Gestió i contractació d’infrastructura diversa pel desenvolupament de la 
8a Fira Mediterrània d’Arrel Tradicional l’any 2005 a Manresa. ...................  12.502,98 
 
ENTITAT: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A 
CIF: A79252219 
CONCEPTE: Servei prestat a les instal·lacions de la Fira d’Arrel 
Tradicional 2005 el mes de novembre a Manresa ........................................... 7.390,55 
 
IMPORT TOTAL  19.893,53 
  
 
 
8.3  RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE FIRA DE 

MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA PER LA TASCA DE COMERCIALITZACIÓ 
DE LA FIRA DE L'AIXADA 2005  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, d'11 de gener de 
2006 que,  que transcrit, diu el següent:  
 
"L’Ajuntament de Manresa va encarregar a FIRA DE MANRESA les tasques de 
comercialització de les parades de la Fira de l’Aixada 2005, inclòs el 50% de la 
facturació dels telèfons imputats durant els mesos de gener a febrer de 2005. 
 
En conseqüència d'això, la Regidoria de Cultura proposa, al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent acord: 
 
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret 
legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions 
legals en matèria de règim local, 163 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals 
en matèria de pressupostos, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a continuació 
es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei. 
   

 
ENTITAT:  FIRA DE MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA  
NIF: G61185815 
CONCEPTE: Feina de comercialització de la Fira de l’Aixada 2005 i 50% de la 

facturació dels telèfons imputats a la mateixa Fira (gen-feb) 
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IMPORT: 4.579,60 €". 
  
 
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet directament a 
votació els sobrevinguts 8.2 i 8.3  i s'aproven per 23 vots afirmatius (8 GMS, 4 
GMERC, 2 GMCIV-EA, 7 GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció del senyor Martínez Conde 
per absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 
del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre i, per tant, esdevé  acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8.4  APROVAR INICIALMENT LES BASES REGULADORES DEL XVIè PREMI 

JOAN VILANOVA DE DIBUIX I GRAVAT I ESTAMPA DIGITAL I APROVAR LA 
SEVA CONVOCATÒRIA  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, d'11 de gener de 
2006 que, transcrit, diu el següent:  
"Enguany s’ha de celebrar el XVIè PREMI JOAN VILANOVA DE DIBUIX I GRAVAT I 
ESTAMPA DIGITAL d’acord amb les bases que es porten a aprovació. 
L’atorgament d’aquests premis per part de les administracions públiques reuneix les 
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons 
públics constitutius de subvencions. 
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de 
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17. 
 
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases 
seran aprovades pel Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica Mitjà de Gestió Especialitzada dels Serveis a les 
Persones en data 11 de gener de 2006. 
 
Per tot això, el tinent d’alcalde delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació 
adopti els següents: 
 

A C O R D S  
 
“Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores del XVIè PREMI JOAN 
VILANOVA DE DIBUIX I GRAVAT I ESTAMPA DIGITAL amb el següent text: 
 
 

Bases del XVIè PREMI JOAN VILANOVA DE DIBUIX I GRAVAT I ESTAMPA 
DIGITAL  
 
1. Cada concursant podrà presentar una única obra en cada modalitat, de tema 
lliure, original i inèdita. Es presentarà sense signar i sense cap marca que pugui 
identificar-ne l'autoria, i amb lema o títol de l'obra al dors. Les dades personals 
s'inclouran en la butlleta d'inscripció.  
 
a) En la modalitat de dibuix, les obres han de ser a un sol color, i realitzades amb 
alguna o algunes de les tècniques següents: pinzell o ploma amb tinta (inclosa 
l'aiguada), llapis, estilogràfica, carbonet o sanguina, amb exclusió de qualsevol altra 
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coloració. El fons emprat pot ser de qualsevol color, sempre i quan sigui uniforme. 
Emmarcat (no s'accepten grapes) en vidre o metacrilat. La dimensió màxima del 
marc exterior serà de 90x90 centímetres.  
 
b) En la modalitat de gravat es presentarà una estampa sense signar ¡ datada com a 
prova d'artista o última prova d'estat. La tècnica emprada ha d'ésser necessàriament 
sobre material rígid, incloent-hi també la serigrafia. Queden excloses les tècniques 
on la matriu sigui suport digital. Emmarcada (no s'accepten grapes) en vidre o 
metacrilat. La dimensió màxima del marc exterior serà de 60x60 centímetres.  
 
c) En la modalitat d'estampa digital, imatges generades i manipulades per ordinador, 
es presentarà una imatge impresa en un format màxim DIN-A4 (210 x 297 mm.) 
emmarcada (no s'accepten grapes) en vidre o metacrilat. La dimensió màxima del 
marc exterior serà de 23x33 centímetres. La imatge ha de tenir una resolució mínima 
de 300 ppp, ¡ en mida real d'impressió. El format d'arxiu ha d'ésser JPG, TIF o bé 
EPS.  
 
2. Les obres participants en els concursos s'hauran de fer arribar, amb la butlleta 
d'inscripció degudament emplenada, al Centre Cultural el Casino (Passeig Pere III, 
27) del dimarts 31 de gener al diumenge 5 de febrer de 18 a 21 hores.  
 
3. El jurat estarà format per:  
- 1 persona del Cercle Artístic de Manresa  
- 1 persona designada per l'Escola d'Art de Manresa  
- 2 persones designades per l'Ajuntament de Manresa  
- Els guanyadors de l'anterior convocatòria  
 
4. L'organització estableix un únic premi per cada modalitat cedit per l'Ajuntament de 
Manresa:  
- 1 r. premi dibuix: 1.250 euros (després d'impostos)  
- 1r. premi gravat: 1.250 euros (després d'impostos)  
- 1r. premi d'estampa digital: 400 euros (després d'impostos)  
El jurat podrà concedir accèssits en nom del Cercle Artístic.  
 
5. Les obres premiades quedaran en propietat de l'Ajuntament de Manresa, que en 
posseirà tots els drets legals de reproducció ¡ difusió, entenent que l'autor renuncia a 
la propietat ¡ qualsevol reclamació. Les obres passaran a formar part del fons d'art 
de la ciutat. L'autor premiat en l'apartat de gravat haurà de lliurar el gravat original i 
la matriu a l'organització que es farà càrrec de l'edició de 30 estampes, de les quals 
en lliurarà 10 a l'autor. El material de la matriu haurà de permetre l'estampació del 
tiratge. El guanyador del premi d'estampa digital haurà de lliurar l'arxiu en suport 
digital.  
 
6. El jurat es reserva el dret de fer una preselecció de les obres presentades.  
 
7. L'exposició de les obres admeses es dura a terme al Centre Cultural el Casino, 
Espai 7, entre els dies 17 de febrer i 5 de març de 2006. La inauguració de 
l'exposició, així com el veredicte del jurat lliurament de premis es realitzarà el dia 17 
de febrer a les 20 hores, al Centre Cultural el Casino, Espai 7.  
 
8. Els treballs no premiats s'hauran de recollir al Centre Cultural el Casino, de 
dimarts 7 a diumenge 12 de març de 2006 de 18 a 21 hores. Les obres no recollides 
dins aquestes dates quedaran a disposició de l'organització.  
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9. Els organitzadors es reserven el dret de resoldre qualsevol aspecte no previst en 
aquestes bases.  
 
10. El fet de prendre part en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.”  
 
 
Segon.- Convocar el XVIè PREMI JOAN VILANOVA DE DIBUIX I GRAVAT I 
ESTAMPA DIGITAL, d’acord amb les bases contingudes a la part resolutiva primera i 
les següents prescripcions: 
 
Crèdit pressupostari: 3.411,77 €, amb càrrec a la partida 453.0.226 del pressupost 
municipal del 2006. 

 
Termini de presentació de candidatures:  Les obres participants en els 
concursos s'hauran de fer arribar, amb la butlleta d'inscripció degudament 
emplenada, al Centre Cultural el Casino (Passeig Pere III, 27) del dimarts 31 de 
gener al diumenge 5 de febrer de 18 a 21 hores.  
 
Tramitació: La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva. Cada 
concursant podrà presentar una única obra en cada modalitat, de tema lliure, 
original i inèdita. Es presentarà sense signar i sense cap marca que pugui 
identificar-ne l'autoria, i amb lema o títol de l'obra al dors. Les dades personals 
s'inclouran en la butlleta d'inscripció.  

 
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a les 
bases del XVIè Premi Joan Vilanova de Dibuix i Gravat i Estampa Digital. La 
resolució s’ha d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de l’endemà de 
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini 
fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada 
la sol·licitud de concessió del premi.  

 
Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol 
dels mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, 
o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri 
convenient. 
 
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió 
dels resultats. Tanmateix, s’acompliran el requisits de publicitat previstos a 
l’article 18 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions. 

 
Tercer.- Sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini de 20 
dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari 
oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest anunci acomplirà, tanmateix, el tràmit de 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
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El senyor Fontdevila i Subirana diu que es tracta d'un concurs que fins el moment es 
resolia a partir d'un decret d'Alcaldia i ara, per les dotacions i per poder liquidar les 
dotacions als seus legítims guanyadors passarà per aquest sistema. 
 
Es tracta de la 16ena convocatòria, no només del premi de dibuix Joan Vilanova, sinó 
també del premi de gravat i finalment del premi d'estampa. Els dos primers estan 
dotats amb 1.250 € i el premi de gravat està dotat en 400 €. Es tracta d'uns premis que 
es fan conjuntament amb el Cercle artístic, el qual col·labora en la seva convocatòria, i 
amb un jurat on hi participen els mitjans de comunicació locals i també l'Escola d'Art. 
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius (8 GMS, 4 
GMERC, 2 GMCIV-EA, 7 GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció del senyor Martínez Conde 
per absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 
del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre i, per tant, esdevé  acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8.5 APROVAR INICIALMENT LES BASES REGULADORES DEL 46è CONCURS 

DE PINTURA RÀPIDA LLUM 2006 I CONVOCAR EL CONCURS ESMENTAT 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, d'11 de gener de 
2006,  que transcrit diu el següent:  
 
"L’Ajuntament de Manresa té la voluntat de promocionar les arts visuals, motiu pel que 
vol adherir-se a les bases del 46è concurs de PINTURA RÀPIDA LLUM 2006, 
organitzat pel Cercle Artístic de Manresa. 
L’atorgament d’aquests premis per part de les administracions públiques reuneix les 
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons 
públics constitutius de subvencions. 
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de 
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, 
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17. 
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases 
seran aprovades pel Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Grau Mitjà de Gestió Especialitzada dels Serveis 
a les Persones en data 11 de gener de 2006. 
 
Per tot això, el tinent d’alcalde regidor delegat de Cultura i Turisme, proposa al Ple de 
la Corporació adopti els següents: 
 

A C O R D S  
 
“Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores del 46è concurs de PINTURA 
RÀPIDA LLUM 2006 amb el següent text: 
 
“46è concurs de PINTURA RÀPIDA LLUM 2006 
Diumenge 19 de febrer del 2006 
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1. Podran participar en aquest concurs tots els artistes que ho desitgin. 
 
2. Cada concursant podrà participar amb una sola obra. 

Les mides de les teles o suports hauran de ser, com a mínim, d'un 15 F (65 x 54 
cm), i com a màxim no podran sobrepassar en cap de les dues dimensions els 
100 cm (40F). 
 

3. El segellat de les teles o suports es farà de les 9 h a les 10 h del matí, a la Sala 
d'exposicions del centre cívic Selves i Carner (c. Bernat Oller, 14), tel. 93 872 74 
77, el mateix dia 19. 

 
4. Les obres podran ésser realitzades amb qualsevol tècnica, procediment o estil. 
 
5. El tema el podrà escollir cada concursant, però realitzant l'obra a l'aire lliure (in 
situ) i dins el nucli urbà de Manresa. 
 
6. Les obres s'hauran de lliurar abans de les 13:30 h del mateix diumenge, 19 de 
febrer, a la Sala d'exposicions del centre Cívic Selves i Carner. 
 
7. Les obres concursants restaran exposades al públic fins al dia 28 de febrer, a la 
Sala d'exposicions del centre cívic Selves i Carner, de 10 h a 14 h i de 16 h a 21 h, 
els dies feiners. 
 
8. Totes les obres premiades quedaran en propietat dels respectius patrocinadors. 
 
9. Les obres no premiades hauran d'ésser retirades, prèvia entrega del corresponent 
resguard, a partir del dia de la clausura de l'exposició, al centre cívic de dilluns a 
divendres, de 10 h a 14 h i de 16 h a 21 h 
 
10. Les obres que no siguin retirades abans del 18 de març d'enguany, quedaran a 
disposició del Cercle Artístic de Manresa, que en podrà fer l'ús que en cregui 
convenient, entenent-se que l'autor renuncia a la seva propietat. 
 
11. L'anunci del veredicte i el lliurament de premis tindrà lloc a la Sala d'exposicions 
del centre cívic Selves i Carner a les 6 h de la tarda del mateix diumenge 19 de 
febrer. 
 
12. El jurat estarà format per dos artistes designats pel Cercle Artístic i un altre 
membre designat pels Administradors de la Llum 2006. 
 
13. La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació d'aquestes bases. 
 
14. El Cercle Artístic de Manresa es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no 
previst en aquestes bases. 
 
Premis 
1r Premi : 725,00 euros  
TERTÚLIES A LA CUINA 
 
2n Premi : 600,00 euros 
AJUNTAMENT DE MANRESA 
 
3r Premi : 420,00 euros   
CITROEN FUTURAUTO S.A. 
 
4t Premi : 360,00 euros 
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EL TALLER  
 
Segon.-  L’Ajuntament de Manresa atorgarà, en concepte de 2n premi, SIS-CENTS 
EUROS (600,00€), quantitat que resulta una vegada efectuades les retencions 
corresponents.  
 
Tercer.- Convocar el 46è concurs de PINTURA RÀPIDA LLUM 2006, d’acord amb les 
bases contingudes a la part resolutiva primera i les següents prescripcions: 
 
Crèdit pressupostari: 600,00 € ( després d’impostos), amb càrrec a la partida 
452.5.226 del pressupost municipal del 2006. 

 
Termini de presentació de candidatures: Les obres s'hauran de lliurar abans de 
les 13:30 h del mateix diumenge dia 19 de febrer de 2006 a la Sala 
d’exposicions del centre Cívic Selves i Carner. 
 
Tramitació: La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva.  
 
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a les 
bases del 46è Concurs de Pintura Ràpida Llum 2006. La resolució s’ha 
d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de l’endemà de l’acabament del 
termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que 
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud de 
concessió del premi.  
 
Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol 
dels mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, 
o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri 
convenient. 
 
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió 
dels resultats. Tanmateix, s’acompliran el requisits de publicitat previstos a 
l’article 18 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions. 

 
Quart.- Sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini de 20 dies 
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler 
d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari oficial de la 
Generalitat de Catalunya. Aquest anunci acomplirà, tanmateix, el tràmit de publicació 
de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinquè.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut 
l’esmentat termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.” 
 
 
El senyor Fontdevila i Subirana diu que es tracta d'aprovar unes bases d'un concurs. 
Aquest concurs és organitzat pel Cercle Artístic de Manresa, que tradicionalment té la 
dotació del primer premi per part de l'entitat organitzadora de les festes de la Llum, 
enguany les Tertúlies de la cuina; un primer premi que està dotat en 725 €; i un segon 
premi que tradicionalment ha anat a càrrec de l'Ajuntament. Per tant, per poder fer la 
liquidació del premi de forma diligent es consigna l'aportació que correspon a 
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l'Ajuntament i se sotmet a l'aprovació del ple les bases del concurs, que són les 
habituals de cada any, i que fan que el dia 21 de febrer diversos pintors es distribueixin 
pels carrers de Manresa i participin del concurs de pintura ràpida. La dotació és de 600 
€.   
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
8.6 ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE TERRASSA  
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 16 de gener de 2006, que 
transcrit diu el següent:  
 
"El 9 de novembre de 2005 es van reunir a Terrassa, sota la presidència de 
l’Il·lustríssim Senyor Pere Navarro i Morera, alcalde de Terrassa, els representants 
polítics i tècnics dels ajuntaments de Sant Boi de Llobregat, Sant Pere de Ribes, Santa 
Coloma de Gramenet, Sitges, Terrassa, Viladecans, Vilafranca del Penedès i Vilanova 
i la Geltrú, i la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, 
la Diputació de Barcelona, el Patronat Català Pro Europa, i del Consell Català del 
Moviment Europeu per efectuar una valoració sobre el moment actual del procés 
d’integració europea i les noves perspectives financeres 2007-2013. 
 
Arrel d’aquesta reunió  es va emetre una declaració en la que se sol·licitava: 
 
"Primer. La necessitat que la veu local sigui escoltada i considerada en el procés 

d’integració europea, i més concretament en la formulació de les prioritats per 
al proper període pressupostari 2007-2013; 

 
Segon. Un major suport als ajuntaments per part de les institucions i òrgans 

comunitaris, així com de l’administració estatal i autonòmica; 
 
Tercer. Una major presència i participació dels municipis en la programació dels fons 

europeus que arribin a Catalunya; 
 
Quart.  De les diferents administracions i institucions i organismes comunitaris a 

Catalunya una més àmplia comunicació de la informació, respecte els ens 
locals, relativa als fons europeus; 

 
Cinquè. Un més ampli suport de les administracions, institucions i òrgans comunitaris, en 

les accions que es puguin dur a terme des dels ens locals, com a àmbits més 
propers al ciutadà, per tal d’enfortir el sentiment de ciutadania europea entre la 
població." 

 
Amb aquesta declaració emesa pretenien fer partícips tots aquells municipis de 
Catalunya que es volguessin adherir a la declaració esmentada, per tal d'encetar un 
treball comú, que doni més veu i força als municipis, els quals són els ens més propers 
al ciutadà, davant dels decisius moments que afronta la UE i el procés d’integració 
europea. 
 
L’Ajuntament de Manresa ha rebut la Declaració de Terrassa, en la que se li demana 
la seva conformitat i adhesió a la Declaració. 
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Aquesta Alcaldia Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció del  següent 
 
A C O R D  
 
Primer. Adherir-se a la Declaració de Terrassa i encetar un treball comú que doni més 
veu i força als municipis, els quals són els ens més propers al ciutadà davant dels 
decisius moments que afronta la UE i el procés d’integració europea. 
 
Segon. Facultar l'alcalde per a la signatura de tota la documentació necessària per a 
l'execució d'aquest acord. 
 
El senyor Jordà i Pempelonne diu que es proposa l'aprovació de la Declaració de 
Terrassa, una declaració que es va definir al llarg d'una jornada el passat mes de 
novembre a l'Ajuntament de Terrassa amb el concurs d'un grup d'ajuntaments, i amb el 
suport de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat, la Diputació de 
Barcelona, el Patronat Català Pro Europa i el Consell Català del Moviment Europeu. 
 
El seu objectiu és crear un grup de treball entre ajuntaments per tal de reforçar el 
posicionament dels ajuntament en vista a la integració europea.   
 
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
9. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
9.1  PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 

DE CATALUNYA REFERENT A LES OBRES DE l'INSTITUT LLUÍS DE 
PEGUERA 

El secretari dóna compte de la pregunta del GMPPC, de 13 de gener de 2006, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"L'abril del 2004 es va anunciar que s'enllestiria el projecte de la reforma de l'Institut 
Lluís de Peguera i que les seves obres començarien entre setembre i octubre del 
mateix any. 
 
Posteriorment es va dir que s'havia fet un avantprojecte i que l'Ajuntament havia fet 
una sèrie d'esmenes perquè fossin introduïdes al projecte definitiu. I que una vegada 
fet es podria acabar d'executar el projecte i començar les obres, en qualsevol cas, amb 
un any de retard. 
 
L'any ja ha passat les obres no han començat i resulta que el projecte tampoc, així 
mateix en el pressupost d'inversions del Govern de la Generalitat aquesta reforma 
urgent i necessària, no existeix ni es contempla. 
 
Una inversió econòmica de 2,7 milions d'euros de fa un any i mig, el 2004, que s'havia 
d'executar de manera imminent no es troba ni en els pressupostos del 2006. 
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En quina situació es troba el projecte de reforma de l'Institut Lluís de Peguera? 
 
Quina es la previsió de I valoració econòmica d'aquest nou projecte a fer? 
 
Quin es el calendari real de l'execució d'aquesta reforma? 
 
Quan es, preveu l'acabament de la reforma i l'entrada en funcionament del nou edifici 
amb els serveis educatius?" 
 
La senyora Mestres Angla diu que segons consta a l'Ajuntament, les previsions del 
departament d'Educació eren que el projecte que estava encarregat es pogués haver 
aprovat abans de final d'any. Tot i així, el dia 19 de desembre es va presentar a 
l'Ajuntament un avantprojecte. L'Ajuntament va presentar una sèrie d'esmenes i 
d'aportacions. Ara la previsió és que les esmenes presentades s'incorporin a 
l'avantprojecte i que durant el mes de febrer es pugui presentar el projecte definitiu, si 
s'hi està d'acord, ja que des de l'Ajuntament  es va dir que es faria un seguiment acurat 
del projecte i de la posterior execució. Si  s'hi està d'acord es presentarà a la comunitat 
educativa durant el més de febrer. Una vegada presentat a la comunitat educativa, si 
rep el seu suport, haurà de portar-se a aprovació inicial, passat un temps a aprovació 
definitiva, i  després s'haurà d'executar. Per tant, la previsió és que les obres comencin 
durant el curs vinent. Està previst fer les obres en dues fases, primer una ala, i llavors 
una altra.  
 
Sobre la valoració econòmica, és cert que hi ha una valoració econòmica inicial de 
2.700.000 €. No obstant això, una vegada incorporades les esmenes i aportacions que 
presenti l'Ajuntament, si suposa un cost més elevat,  la Generalitat ha demostrat la 
seva disponibilitat a tenir-ho  en compte. També és cert que la valoració es va fer, no 
el 2004, sinó a principis de l'any 2005. 
 

9.2 PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 
DE CATALUNYA REFERENT AL NOU JUTJAT DE LA PLANA DE L'OM 

 
El secretari dóna compte de la pregunta del GMPPC, de 13 de gener de 2006, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Fa un parell de setmanes que s'ha inaugurat els serveis d'un nou jutjat a la Plana de 
l'Om. Es una satisfacció per a tots aquest fet ja que permet donar resposta mes àgil a 
la ciutadania referent als temes de justícia. 
 
Malgrat tot, hi ha uns certs aspectes que criden l'atenció, tot i no ser de responsabilitat 
directa municipal, però sí pel fet de dur a terme una activitat al nostre municipi. 
 
Un nou servei públic que obre les seves portes sense tenir garantida l'accessibilitat a 
les persones amb mobilitat reduïda, i al mateix temps sense tenir la suficient potència 
elèctrica pel que sembla, ja que hi ha un enorme transformador al mig de la Plana de 
l'Om, dóna una precària i anguniosa visió del tracte del qui ha de dur a terme l'activitat 
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se li permet segons què. 
 
Els nous serveis de jutjats a la Plana de l'Om requereixen de llicències d'activitats o 
no? 
 
En cas afirmatiu en quina situació es troba l'expedient de llicència d'activitats? 
 
Son coneixedors vostès de quan es previst que hi hagi accés adequat per a les 
persones amb mobilitat reduïda? 
 
Son coneixedors vostès de quan es previst treure de la via pública el transformador 
que alimenta, suposem de corrent elèctrica, a les noves instal·lacions del jutjat?" 
 
 
El senyor Perramon i Carrió diu que, com qualsevol tipus d'activitat, es requereix una 
llicència. Aquesta va ser atorgada per l'equip de govern, concretament per la Junta de 
Govern ja que hi havia algunes condicions del local que per raó de la seva 
provisionalitat no tenien tots els condicionants que calia per aquesta activitat.  
 
Es tracta d'una implantació provisional ja que a final d'aquest any començaran les 
obres dels nous jutjats, que en aquests moments estan dispersos en diferents edificis 
de la ciutat, i es va valorar com a important que estiguessin en la proximitat dels 
edificis que hi ha ara per no dispersar-ho en àmbits molt separats de la ciutat i, per 
tant, que els ciutadans puguin tenir una certa proximitat als diferents equipaments.  
 
Per tant, es tracta d'una implantació provisional que no disposa dels requeriments 
necessaris per la mobilitat.  
 
Així mateix, cal dir que quan es va atorgar la llicència no hi havia la previsió que 
s'hagués d'instal·lar l'estació generadora a la plaça. Ha estat una incidència que s'ha 
produït per un desacord entre la propietat i el llogater, i que s'espera que aquesta 
mateixa setmana desaparegui i es pugui restablir la tranquil·litat per als veïns, i també 
treure aquest obstacle de la via pública.  
 
Les últimes notícies és que aquest matí no funcionava i avui ja ha marxat. Per tant, és 
un obstacle que ha causat molèsties uns dies però que afortunadament està resolt. 
 
 

9.3 PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERENT AL CREIXEMENT DEL SECTOR EST 
DE LA CIUTAT. 

 
El secretari dóna compte de la pregunta del GMPPC, de 16 de gener de 2006, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Ha pensat l’equip de govern en obrir  un procés de consulta amb els partits polítics, 
agents socials implicats i persones a títol individual que vulguin implicar-se per valorar 
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com ha de ser el creixement del sector est de la ciutat de Manresa, per tal d’obrir a la 
participació ciutadana un tema tan important com aquest? " 
 
 
El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU retira aquesta pregunta. 
 
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 21 h i 15 
minuts,  i recorda a tots els membres corporatius que el proper ple ordinari serà el 
dilluns 20 de febrer, encara que l'endemà sigui la Festa de la Llum; la  qual cosa, com 
a secretari general , certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la 
Generalitat de Catalunya número ............... i correlativament fins el  ............ 
 
 
El secretari general Vist i plau

L’alcalde
 


