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Ordre del dia 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 13, que correspon a la sessió 
plenària del dia 21 de desembre de 2009. 

 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9775, de 14 de desembre de 

2009, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 28/2009 
del Pressupost municipal. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9955, d’11 de desembre de 

2009, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 29/2009 
del Pressupost municipal. 

 
2.3  Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 142, de data 7 de gener 

 de 2010, sobre formulació de consideracions i al·legacions a l’estudi 
 informatiu i l’estudi d’impacte ambiental del Projecte d’implementació del 
 tren tramvia a la comarca del Bages. 

 
 
3. ÀREA D’ALCALDIA  
 
 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’acord del ple de 18-2-

2008, sobre nomenament de representants municipals en el Comitè 
d’Avaluació i seguiment del projecte anomenat “Programa de foment de barris i 
àrees urbanes que requereixen atenció especial. Nucli antic de Manresa”. 

 
 Dictamen sobre ratificació, si escau, dels acords adoptats per la Junta Rectora del 

Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, relatius a la 
modificació dels seus estatuts. 

 
3.3 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia (article 82.3 del ROF): 

Proposta sobre modificació del conveni de col·laboració signat entre l’Institut 
Català del Sòl i l’Ajuntament de Manresa, per a constituir un dret de superfície 
sobre uns terrenys inclosos al sector Parc Tecnològic del Bages, propietat de 
l’INCASOL, en el terme municipal de Manresa.    

 
 
4. ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
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4.1.1 Dictamen sobre informe, si escau, de la sol·licitud de revisió de tarifes i canvi 
d’horari del servei públic d’autotaxis de la ciutat de Manresa per  l’any 2010,  
presentada per l’Associació Radio Taxi Manresa. 

 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ  
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de les retribucions del personal de 

l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2010. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME  
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del 

Pla General. Pla d’Equipaments. 
 

5.2  REGIDORIA DELEGADA D’HABITATGE I REHABILITACIÓ  
 

5.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’addenda de modificació del conveni 
de col·laboració signat entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a 
través del Departament d’Acció Social i Ciutadania i l’Ajuntament de Manresa 
per a la promoció de l’accés dels joves a l’habitatge. 

 
5.3  REGIDORIA DELEGADA D’ACTIVITATS  

 
5.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’Ordenança municipal sobre 

activitats. 
 
 

6. PROPOSICIONS 
 
6.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de realitzar un projecte de 

passera que uneixi la carretera de Cardona amb la zona esportiva del Congost 
i el Cementiri municipal. 

 
6.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’elaborar un projecte de 

passera sobre el riu Cardener, a l’alçada del pont de la C-55, que uneixi els 
itineraris de natura de l’Anella verda. 

 
6.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de realitzar un estudi per a la 

instal·lació d’una piscina d’estiu a la superfície del riu Cardener. 
 
6.4 Proposició del Grup Municipal de PxC sol·licitant que s’urbanitzin les dues 

 esplanades del Palau Firal que serveixen d’aparcament. 
 
6.5 Proposició del Grup Municipal de CiU sol·licitant que s’ubiqui una parada del 

bus urbà al barri del Guix. 
 
6.6 Proposició del Grup Municipal de CiU sol·licitant que es canviï la ubicació de la 

parada del bus urbà del carrer Viladordis. 
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6.7 Proposició dels Grups Municipals de la CUP, PSC, ERC i ICV-EUiA per tal de 
posar a disposició d’artistes de la ciutat els locals de propietat municipal del 
carrer Vallfonollosa, actualment en desús. 

 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
7.1 Proposta d’acord per a la resolució, si escau, de la reclamació presentada per 

la secció sindical de CCOO a l’aprovació inicial del Pressupost municipal per 
l’any 2010 i aprovar-lo definitivament. 

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

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm.  43 , 44, 1 i 2, 

que corresponen als dies 14 i 21 de desembre de 2009 i 4 i 11 de gener de 
2010, respectivament. 

 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència 
necessari per iniciar la sessió i es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 13, que correspon a la sessió 
plenària del dia 21 de desembre de 2009.  

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió ordinària núm. 13, del dia 21 de desembre de 2009, que s’ha entregat als 
regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna 
observació a formular respecte al seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta, per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
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2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  9775, de 14 de desembre 
de 2009, sobre aprovació de l’expedient de modifica ció de crèdits núm. 
28/2009 del Pressupost municipal.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 28/2009, dins el 

Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit, a l’empara del que 

disposa 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 2009 segons detall que figura en l’annex 

que es conté en l’expedient. 

 

SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 , en relació amb el 

169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 

 

TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 

primera sessió que es celebri.” 
 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  9955, d’11 de desembre 

de 2009, sobre aprovació de l’expedient de modifica ció de crèdits núm. 
29/2009 del Pressupost municipal.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 29/2009, dins el 

Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit, a l’empara del que 

disposa 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 2009, segons detall que figura en l’annex 

que es conté en l’expedient. 

 

SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 

169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 

 

TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 

primera sessió que es celebri.” 
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2.3  Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm . 142, de data 7 de gener 
de 2010, sobre formulació de consideracions i al·le gacions a l’estudi 
informatiu i l’estudi d’impacte ambiental del Proje cte d’implementació del 
tren tramvia a la comarca del Bages.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer.-  FORMULAR les consideracions i al·legacions a l’Estudi informatiu i l’Estudi 
d’impacte ambiental del Projecte d’implementació del tren tramvia a la comarca del 
Bages, aprovat tècnicament  per La Direcció General del Transport Terrestre del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, d’acord amb la proposta signada 
pel Director de l’Àrea del Territori d’aquest Ajuntament, a l’empara d’allò establert a 
l’article 81 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol). 
 
Segon.-  DONAR COMPTE d’aquesta Resolució al Ple municipal, en la propera sessió 
que tingui lloc.” 
 
 
“Implementació del tren tramvia a la Comarca del Ba ges 
EI-TF-0805 
IA-TF-0805 
 
A l’atenció del Sr. Manel Villalante i Llauradó  
Director general del Transport Terrestre 
 
 
En relació a l’Estudi informatiu i a l’Estudi d’impacte ambiental del Projecte 
d’implementació del tren tramvia a la comarca del Bages, el passat dia 15 de 
novembre de 2009 va tenir entrada el vostre ofici comunicant-nos l’aprovació dels 
esmentats estudis, tot adjuntant-nos un exemplar per tal d’emetre’n el corresponent 
informe de conformitat amb allò previst a l’article 10.5 de la Llei 4/2006, de 31 de març, 
ferroviària. 
 
Dintre doncs de l’esmentat termini, i d’acord amb les indicacions donades pels nostres 
tècnics, us lliurem el següent INFORME-AL·LEGACIONS d’aquest Ajuntament en 
relació als esmentats Estudis, en els termes següents: 
 
La Direcció General del Transport Terrestre del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques ha aprovat tècnicament l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte 
ambiental relatiu a la “implementació del tren tramvia a la comarca del Bages” 
 
A aquesta aprovació correspon un període d’informació pública d’acord el que 
disposen l’art 10.5 de la llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, i l’article 12.4 de la llei 
3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública. 
 
INFORME TÈCNIC  
 
Examinada la documentació dels estudis de referència emetem el següent informe: 
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El projecte de tren tramvia de la comarca del Bages és una proposta adequada a la 
mobilitat d’un àmbit que concentra la major població de la comarca del Bages i de la 
Catalunya Central, i constitueix una aposta decidida pel transport públic en un territori 
on, fins ara, les relacions de mobilitat s’han establert quasi exclusivament sobre el 
transport privat, amb la problemàtica que aquest fet comporta. 
 
El projecte de tren tram comprèn: 
 

1. La reutilització de les línies de transport de mercaderies de Sallent-Santpedor-
Manresa i de Súria-Manresa per al transport de viatgers.  

2. La connexió urbana d’aquestes línies amb l’estació de RENFE- ADIF (la 
Reforma), que s’ha de convertir en l’estació intermodal principal, on 
convergeixen la línia a Barcelona i l’eix transversal ferroviari  

3. La connexió amb Sant Joan de Vilatorrada 
 
Aquest plantejament concorda amb el del planejament territorial vigent, constituït pel 
Pla Territorial parcial de les Comarques Centrals, aprovat el 16 de setembre del 2008, 
el Pla Director Urbanístic del Pla de Bages, aprovat el 10 d’octubre de 2006 i el Pla 
Director per l’establiment de l’eix transversal ferroviari, aprovat inicialment el 19 de 
gener de 2009 
 
El traçat del tren tramvia connecta importants punts de concentració d’activitats: 
 

1. Les poblacions de Manresa, Sallent, Santpedor, Súria, Callús i St. Joan de 
Vilatorrada.  

2. Els polígons industrials de la Botjosa a Sallent, els de Santpedor, i els del Parc 
Tecnològic, dels Dolors i del Pont Nou a Manresa.  

3. El centre comercial de Manresa 
4. Els equipaments de caràcter comarcal com el Parc de l’Agulla i la zona 

esportiva el Congost, l’àrea d’equipaments administratius, sanitaris i educatius 
a l’entorn de la plaça Espanya de Manresa i la zona universitària amb 
independència de l’alternativa escollida, ja que en qualsevol cas hi és pròxima. 

 
AL·LEGACIONS 
 
1er  La interconnectivitat de les diferents xarxes ferroviàries ha d’ésser l’objectiu 
principal de la proposta, a més de constituir una millora considerable en les 
comunicacions de les poblacions del Pla de Bages amb Manresa. L’estudi informatiu 
ha d’aprofundir en l’objectiu principal del projecte, consistent en la connexió del tren 
tramvia amb l’estació de la RENFE–ADIF, que l’estudi anomena Manresa Terme. 
 
Per tant, el traçat del tren tramvia ha de resoldre de la forma més efectiva la connexió 
d’aquest amb la línia de ferrocarril a Barcelona i amb el futur eix transversal ferroviari.  
 
Atès que ambdues línies tenen la seva estació central a l’actual estació RENFE– ADIF, 
la continuïtat dels trajectes que aporten més passatgers fins l’estació RENFE–ADIF ha 
d’esser fonamental. En aquest sentit, constatem com a contradictori l’esquema 
d’explotació que planteja la figura 9 de l’estudi informatiu en el que les línies de l’àmbit 
1, és a dir, les provinents de Sallent i Súria, amb 2.100 passatgers/dia i sentit, no tenen 
continuïtat amb l’estació de RENFE–ADIF 
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En aquesta mateixa línia, tot el temps que es pugui escurçar el trajecte de l’àmbit 1  
amb l’estació de la RENFE–ADIF, afavoreix aquesta opció. En conseqüència l’opció 
del traçat de l’Àmbit II (casc urbà de Manresa) ha de ser conseqüent amb aquest 
objectiu 
 
2on En relació a les alternatives de l’Àmbit II. Nucli de Manresa 
 

2.1 Valoració entre les alternatives: Tram Manresa Alta-Salvador Espriu 
 
F.1. Antic traçat del carrilet 
F.2. C. Font del Gat-C. Barcelona 
F.3. C. Font del Gat-Avda. Universitària-C. Barcelona 
 
Distància / temps 
 
Les alternatives F.2 i F.3 suposen un allargament del recorregut entre les estacions de 
Manresa Alta i de RENFE–ADIF, de 766 m. i 907 m. respectivament i una parada més. 
Aquest fet allarga el temps entre els dos nodes principals de connexió. Això 
repercuteix desfavorablement l’objectiu essencial del projecte, tal com s’expressava en 
el punt 1er En conseqüència aquest aspecte estaria més ben resolt  a l’alternativa F.1. 
 
Punts d’interès del recorregut 
 
Les alternatives F.2 i F.3 connecten bé la zona universitària de la ciutat i el Centre 
hospitalari. 
L’alternativa F.1. connecta bé el centre administratiu, educatiu i sanitari a l’entorn de la 
Plaça Espanya i també el centre comercial. 
Sens dubte la zona universitària juga a favor de les alternatives F.2 i F.3, però cal 
parar compte que la distància entre el traçat de l’alternativa F.1 i la zona universitària 
és només de 500 mts. 
 
Afectacions 
 
L’alternativa F.3 té una afectació per expropiació molt important en l’illa triangular 
situada al nord de l’Escorxador, actual biblioteca universitària. Es tracta d’una illa 
d’usos terciaris (oficines, hotel, comerç) amb una edificabilitat de 8.727 m2 de sostre. 
Aquest fet no s’ha tingut en compte en l’estudi, però  representa un cost econòmic 
exagerat i urbanísticament gens aconsellable. 
Les alternatives F.1 i F.2 no comporten afectacions 
 
Distorsió a la funcionalitat de l’espai públic 
Qualitat de l’espai urbà / Funcionalitat viària 
 
Les alternatives F.2 i F.3 representen un impacte important en l’actual configuració del 
C.Font del Gat. Desapareix la funcionalitat del passeig central, s’han de desmuntar dos 
parcs infantils i desapareixen d’entre 50 i 60 arbres respectivament. 
Però l’aspecte més controvertit és la dificilíssima adaptació del carrer Barcelona. 
Aquest carrer té 15 m. d’amplada i una potent activitat comercial. Amb la proposta 
quedaria convertit en un canal de pas del tramvia, ja que per la seva configuració no 
pot gaudir de parada. 
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Caldria estrènyer les voreres a 2 o 2,30 m, depenent de l’alternativa. La gran quantitat 
de guals, 26, condicionaria la velocitat del tramvia; només aquest fet fa 
complicadíssima la seva implantació. 
La necessitat d’instal·lar pantalles de separació entre el trànsit rodat i el tramvia, opció 
que també preval per el al trànsit de vianants, faria inviable la més mínima qualitat 
urbana per aquest carrer. 
 
L’alternativa F.1 en canvi, té un impacte mínim en la qualitat de l’espai urbà i molt poca 
incidència en la funcionalitat viària. 
 
Efectivament el pas del tramvia pel traçat històric del carrilet, és adaptable al 
recorregut de passeig actual. 
El mínim trànsit que suporta aquest carrer, l’existència de només 12 guals, aconsella 
que la calçada pugui convertir-se per ús quasi exclusiu pel tramvia, deixant un carril de 
servei de manteniment, o urgències i accés als guals existents. Això permet conservar 
la totalitat de l’arbrat i mantenir el seu caràcter principalment de vianants d’acord amb 
el planejament urbanístic vigent. 
 
Un altre factor a favor és que es tracta d’un recorregut  a la mateixa cota, a diferència 
de les altres dues alternatives. 
 
En conseqüència, atesos els factors valorats, creiem que l’alternativa F.1 és la més 
favorable amb les variacions següents respecte la proposta de l’estudi informatiu. 
 
1a Traslladar l’estació del baixador Manresa Pere III al  C. Abat Oliba, per millorar 
la relació amb la zona universitària. 
  
 S’adjunten plànols núm. 1 i núm. 2 
  

- Plànol núm. 1. Planta estació C. Abat Oliba / Universitat 
- Plànol núm. 2. Perfil Longitudinal tram C. Sèquia C. 1er de Maig 

   
 2a La secció transversal del C. Carrasco i Formiguera hauria de permetre 
conservar el seu caràcter per a  vianants, i mantenir el seu arbrat. 
 
 S’adjunta plànol núm. 3 
 

- Plànol núm. 3. Secció transversal C. Carrasco i Formiguera. S.1 
 
3er La secció transversal del C. Salvador Espriu hauria de permetre mantenir el 
seu caràcter per a vianants. 
 Es proposa secció alternativa mantenint l’arbrat 
 
 S’adjunta plànol núm. 4 
 

- Plànol núm. 4. Secció transversal C. Salvador Espriu. S2 
 
En aquest punt caldrà projectar acuradament la rasant del carrer del Bruc i el Passeig 
de Salvador Espriu en punt de cruïlla de complexa resolució 
  

2.2 Valoració de les alternatives: Tram Passatge Sinera - Estació RENFE-
ADIF 
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F.4, F.5, F.6, F.7, F.8 
 
En relació aquestes alternatives, que corresponen al tram entre el passatge Sinera i 
l’estació Manresa Terme (RENFE-ADIF), caldria descartar les alternatives F.6 i F.8 
que no travessen el riu Cardener i que, per tant, minven l’efectivitat de la connexió amb 
l’estació de la RENFE. 
 
La resta d’alternatives caldrà estudiar-les en fases posteriors en funció dels aspectes 
d’inundabilitat de la zona. 
En relació a la secció transversal del carrer Francesc Moragas, es proposa una 
alternativa que té menor incidència sobre l’espai urbà i que pretén mantenir el passeig 
lateral. 
 
Caldrà, tot i així, estudiar la incidència d’un bon nombre de guals al tram nord del 
carrer, que en part podrien eliminar-se facilitant l’alternativa d’accés pel carrer Fonollar. 
 
S’adjunta plànol núm. 5 
 

- Plànol núm. 5. Seccions Transversals C. Francesc Moragas. S.3 i S.4 
 

2.3     Valoració de les alternatives: Passatge Sinera -   Nou Congost 
         F.9,  F.10 
 
En relació a les alternatives que uneixen el recorregut principal amb l’estació del 
Congost, cal fer esment que l’alternativa F.9 té un impacte més important sobre les 
instal·lacions de la zona  esportiva del Congost. 
 
Efectivament el pont d’accés des de la carretera de Cardona obliga a aixecar la cota 
del carrer d’accés al pavelló del Congost fins a uns 5 mts. Això implica anul·lar aquest 
carrer que, amb la solució del talús proposada, té un impacte molt negatiu en la 
qualitat de l’espai urbà. 
 
Per una altra banda, aquest traçat condiciona de forma important l’entorn del pavelló 
del nou Congost per a futures implantacions esportives, en tot cas caldrà estudiar 
d’altres possibilitats alternatives amb un impacte menor ateses les oportunitats que 
ofereix aquest traçat. 
 
L’alternativa F.10 té un impacte molt menor, atès que pot adaptar-se a les 
característiques de la futura avinguda de l’esport, amb projecte d’urbanització aprovat i 
permet situar el traçat del tramvia en el perímetre de la zona esportiva, sense 
condicionar la reserva de terreny actual. 
 
S’adjunta plànol núm. 6 
 

- Plànol núm. 6. Seccions del projecte d’urbanització de l’ava. de 
l’esport 

 
També remarquem que l’alternativa F.9 no contempla l’enllaç directe de la població de 
Sant Joan de Vilatorrada amb l’estació de Manresa Terme (RENFE-ADIF) que ha de 
quedar resolta enllaçant amb l’alternativa F.10. Per això, cal completar el traçat 
definitiu amb la connexió directa de Sant Joan de Vilatorrada amb Manresa-Terme, 
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amb parada a l’estació complementària del Congost-Pont Nou prevista al Pla 
Estratègic de Manresa-2015.  
 
    
3er En relació a la posició de les estacions a Manresa fem esment de: 
 

a. Ubicar l’estació de l’Agulla-Parc Tecnològic a l’emplaçament previst pel Pla 
Parcial del Parc Central. 

 
S’adjunta plànol núm. 7 
 

-    Plànol núm. 7.  Situació de l’estació Parc de l’Agulla – Parc tecnològic 
 

b. Avaluar la possibilitat de dues estacions al polígon industrial dels Dolors, 
una a l’altura de la capella del Sant Crist del Guix i l’altra més a prop de la 
plaça Prat de la Riba. 

c. Ubicar l’estació del Baixador Manresa Pere III a l’entrada de l’avinguda de 
l’Abat Oliba, a sota del CEIP Bages. 

d. Ubicar una estació a la plaça de la Font de les Oques, per la seva posició 
de major centralitat respecte el Passeig i c Barcelona (Saclosa) que es 
podria suprimir. 

 
 
4t Considerem molt positiu que es faci un projecte executiu global, però també  
veiem necessari que l’execució de les diferents fases sigui encadenada en el temps, 
sense interrupcions entre l’una i l’altra. 
 
5é     Posteriorment a aquest Projecte,  caldrà estudiar altres derivacions del TREN-
TRAM per donar servei a les poblacions de Sant Fruitós de Bages i Navarcles, i també 
les possibilitats d’ampliació per l’interior de Manresa que permetin eixamplar el servei 
cap el nord de la ciutat (Universitat i sectors del nord-oest) o cap a llevant.” 
 
 
3. ÀREA D’ALCALDIA  
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modif icació de l’acord del ple 

de 18-2-2008, sobre nomenament de representants mun icipals en el 
Comitè d’Avaluació i seguiment del projecte anomena t “Programa de 
foment de barris i àrees urbanes que requereixen at enció especial. Nucli 
antic de Manresa”.  

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 12 de gener de 2010, que es 
transcriu a continuació: 
 

“Antecedents 
 

1. El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 18 d’octubre de 2004, va 
aprovar el projecte d’intervenció integral anomenat “Programa de foment de 
barris i àrees urbanes que requereixen atenció especial. Nucli Antic de 
Manresa” i va sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
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de la Generalitat de Catalunya l’atorgament d’un ajut econòmic per al 
finançament de la intervenció integral en el Nucli Antic. 

 
2. El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2005, va 

constituir el Comitè d’Avaluació i Seguiment del Projecte esmentat i va 
nomenar els representants de l’Ajuntament i els de les entitats veïnals, de les 
associacions ciutadanes i dels agents econòmics i socials que havien de 
formar-ne part. 

 
3. Amb posterioritat a aquesta data hi ha hagut canvis en els titulars de les 

regidories de l’Ajuntament de Manresa, com a conseqüència de les Eleccions 
Locals del 27 de maig de 2007 i canvi en el càrrec de gerent de la societat 
FORUM, SA, per la qual cosa el Ple de la Corporació, en sessió del 18 de 
febrer de 2008, va nomenar els nous representants a l’esmentat Comitè. 

 
4. Així mateix, amb posterioritat a aquesta data s’han produït nous canvis en els 

titulars d’algunes regidories de l’Ajuntament de Manresa, així com la delegació 
especial d’atribucions conferida, en el sentit que la cinquena tinenta d’alcalde, 
Sra. Aida Guillaumet assumeix les regidories delegades d’Habitatge i 
Rehabilitació i la d’Activitats, que deixa el regidor Sr. José Luis Buenache, 
segons Resolució núm. 3964, de 20 de maig de 2009, que modificava la 
delegació general d’atribucions núm. 5512, de 21 de juny de 2007. 

 
5. Així mateix, s’ha comunicat a l’Ajuntament els canvis dels representants de 

l’Associació de Veïns de les Escodines i de la Cambra de la Propietat Urbana 
de Manresa i el Bages. 

 
 
Fonaments legals 
 

I. Article 12 de la Llei 2/2004, de 4 de juny, sobre millora de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen una atenció especial, que regula l’avaluació i seguiment 
dels projectes. 

 
II. Article 18 del Decret 369/2004 de 7 de setembre, de desenvolupament de la 

Llei 2/2004 esmentada anteriorment, que regula la creació i composició del 
Comitè d’Avaluació i Seguiment. 

 
III. Correspon al Ple nomenar els representants de la Corporació en tota classe 

d’òrgans col·legiats en què hagi d’estar representada i així mateix, l’article 18 
del Decret 369/2004, diu que correspon al Ple determinar quines han de ser les 
entitats que representin als col·lectius amb major implantació en l’àmbit objecte 
del Projecte. 

 
 
Per tot això, com a alcalde president, proposo que el Ple de la Corporació, amb 
l’informe previ de la Comissió informativa de Governació i Economia, adopti el 
següent: 
 
 
Acord 
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Primer: Modificar l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de 18 de febrer de 

2008, que quedarà redactat de la forma següent: 
  

Nomenar com a representants de l’Ajuntament de Manresa al Comitè 
d’Avaluació i Seguiment del Projecte d’Intervenció Integral anomenat 
“Programa de foment de barris i àrees urbanes que requereixen actuació 
especial. Nucli Antic de Manresa” les persones següents: 

 
Sra. Aida Guillaumet Cornet, regidora delegada d’Habitatge i Rehabilitació. 

Sr. Ignasi Perramon Carrió, regidor delegat de Cultura i Turisme i d’Immigració. 

Sr. Xavier Rubio Cano, regidor delegat d’Ocupació, Formació i Economia 

Social. 

Sr. Francesc Mestres Angla, director de l’Àrea del Territori. 

Sr. Francesc Carné Babià, gerent de l’empresa municipal FORUM SA. 

 
Segon. Nomenar com a representants de les entitats veïnals, de les associacions 

ciutadanes i dels agents econòmics i socials, al Comitè d’Avaluació i Seguiment 
del Projecte citat, les persones següents: 

 
Sr. Lluís Armengol Massanés, de l’Associació de veïns del Barri Antic. 

Sr. Josep Trench Ribera, de l’Associació de veïns de Les Escodines. 

Sra. Maria Dolors Serra Riba, de Cáritas Manresa. 

Sr. Santiago Vidal Vintró, de Creu Roja Manresa. 

Sr. Lluís Piqué Sancho, del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Delegació 

Bages-Berguedà. 

Sr. Jordi Carreras Serarols, de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i 

el Bages.” 

 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMICV-EUiA), i 
12 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPCC, 1 GMCUP i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.2 Dictamen sobre ratificació, si escau, dels acor ds adoptats per la Junta 

Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aig ües de Catalunya, 
relatius a la modificació dels seus estatuts . 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 13 de gener de 2010, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Antecedents de fet 
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El 30 de desembre de 2009, ha tingut entrada en aquest Ajuntament  una certificació 
emesa per la secretària del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya –
CONGIAC- en data 19 de novembre de 2009, amb el vistiplau del seu president, que 
comprèn els acords adoptats per la Junta Rectora de l’entitat de data 18 de novembre 
de 2009 relatius a la modificació dels estatuts de l’esmentat consorci, d’acord amb el 
text dels articles dels estatuts resultant de dites modificacions que consten a la citada 
certificació. 
 
Per tal que el CONGIAC pugui portar a terme la modificació definitiva dels seus 
estatuts, cal que aquests acords siguin ratificats per cada ajuntament consorciat.  
 
Fonaments de dret 
 
Article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament  d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals, el qual estableix que la modificació dels estatuts 
del Consorci amb l’acord previst del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels Ens 
consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per la seva aprovació. 
 
Per tot això, com a alcalde president, d’acord amb les atribucions conferides per la 
normativa de règim local, proposo al Ple de la corporació l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer.  Ratificar íntegrament els acords de la Junta Rectora del Consorci per a la 

Gestió Integral d’Aigües de Catalunya –CONGIAC- de data 18 de novembre 
de 2009, relatius a la modificació dels estatuts de l’esmentat consorci, així 
com el text dels articles dels estatuts resultant de dites modificacions 
segons es transcriu:  
 
Article 1.3. “Només podran formar part del Consorci  aquells municipis 
que hagin optat per una forma de gestió directa del  servei públic 
d’abastament domiciliari d’aigua. Nogensmenys, els municipis que 
gestionin el servei públic d’abastament domiciliari  d’aigua per 
qualsevol modalitat de gestió indirecta de serveis,  podran formar part 
del Consorci únicament en relació a aquells altres serveis públics que 
gestionin de forma directa a través dels mecanismes  consorcials i que 
siguin concordants amb les finalitats del consorci.  “ 
 
Article 5.1. “En particular i pel que fa a la final itat contemplada a 
l’article 2.2.6 d’aquests Estatuts, el Consorci pod rà assumir la gestió 
dels serveis municipals d’abastament d’aigua, clave gueram, 
sanejament i reutilització d’aigües regenerades, ai xí com la gestió 
integral de tot aquest cicle de serveis d’aigua com  a forma de gestió 
associada de serveis municipals de caràcter obligat ori i essencial dels 
municipis consorciats.” 
 
Article 6. “El Consorci tindrà el seu domicili al C arrer Urgell número 
282, principal B de Barcelona. Això no obstant, per  acord de la Junta 
Rectora, aquest domicili podrà ser canviat.” 
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Article 12.1.r) “Aprovar el contracte programa que la seva societat 
pugui subscriure amb els Ajuntaments consorciats, e n exercici de 
facultat de control sobre la mateixa en tant que se rvei tècnic i mitjà 
propi del consorci.” 
 
Article 12.1.s) “Emetre informe favorable a les pro postes de tarifes 
dels serveis municipals a gestionar per les formes de gestió de les 
què es doti, les quals tinguin la consideració de s ervei tècnic i mitjà 
propi del consorci.”  
 
Article 12.1.t) “Totes aquelles altres no atribuïde s expressament als 
restants òrgans del Consorci.” 
 
Article 12.1.m): “Exercitar tota mena d’accions, d’ excepcions, de 
recursos i de reclamacions judicials i administrati ves, en defensa dels 
drets i dels interessos del Consorci, sens perjudic i de les facultats 
reconegudes a l’article 16.1.h).” 
 
Article 12.2.- “La Junta podrà delegar les funcions  que li són pròpies 
en els altres òrgans de govern del Consorci, en els  seus òrgans 
directius o en les comissions o comitès que constit ueixi a aquest 
efecte, llevat d’aquelles a què es refereix l’artic le 12.1, lletres a), b), c), 
e), h), i l).” 
 
Article 27. “El Consorci es dissoldrà per acord del s membres que 
l’integren, adoptat en els termes que preveu l’arti cle 15.3, per 
impossibilitat legal o material de complir els seus  objectius, per 
separació d’algun dels seus membres i esdevé inoper ant i per 
transformació en un altre ens.” 
 
Article 29.3.- “En cas que la separació sigui aprov ada, si cal fer 
liquidació parcial a instàncies de l’entitat de què  es tracti o per acord 
de la Junta Rectora, aquesta s’efectuarà seguint le s mateixes normes 
que estableix l’article 28.” 

 
Segon. Encomanar al CONGIAC la publicació dels anteriors acords al Butlletí 

Oficial de la Província i la seva ressenya al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

  
Tercer . Notificar l’anterior acord al CONGIAC, als efectes del què preveu l’art. 322 

del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (Decret 
179/1995, de 13 de juny). 

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

a l’execució d’aquest acord.” 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 
GMPPCC i 1 GMCUP), i 9 abstencions (8 GMCiU i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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3.3 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordr e del dia (article 82.3 del ROF): 

Proposta sobre modificació del conveni de col·labor ació signat entre 
l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Manresa , per a constituir un dret 
de superfície sobre uns terrenys inclosos al sector  Parc Tecnològic del 
Bages, propietat de l’INCASOL, en el terme municipa l de Manresa .    

 
Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, acordada per unanimitat 
dels 25 membres presents, de conformitat amb l’article 82.3 del ROF, el secretari 
presenta el dictamen de l’alcalde, de 14 de gener de 2010, que, transcrit, diu el 
següent: 
 
“Antecedents 
 
 

1. El juny de 2009  l’Ajuntament de Manresa i l’Institut Català del Sòl van signar 
un conveni de col·laboració per a constituir un dret de superfície sobre uns 
terrenys propietat de l’INCASOL inclosos al sector Parc Tecnològic del Bages. 
Aquest conveni va ser aprovat per Resolució de l’alcalde de 2 de juliol de 2009 
i ratificat per acord plenari de 20 de juliol de 2009.  

 
2. En el conveni esmentat, l’Ajuntament de Manresa, com a part del Consorci 

“Parc Central”, es comprometia a sol·licitar una subvenció a la Unió Europea, 
mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, per un import de 
2,5 milions d’euros, per fer efectiva la creació, implantació i explotació d’un 
viver d’empeses. 

  
3. Amb aquesta finalitat, és voluntat de l’Ajuntament de Manresa sol.licitar 

tanmateix la subvenció del “Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 
Local”, del Ministerio de Política Territorial, destinat a finançar la realització 
pels Ajuntaments d’inversions generadores de treball i actuacions de caràcter 
social de competència municipal, que contribueixin a la sostenibilitat 
econòmica, social i ambiental.  

 
4. Per tal de concretar les estipulacions previstes en el conveni signat en data 

juny de 2009, ambdues administracions acorden convenient subscriure 
l’addenda que acompanya a aquesta proposta. 

 
 
Fonaments de dret 

 
1. Article 6 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions públiques i 

el procediment administratiu comú, segons el qual l’Administració General i els 
organismes públics vinculats o que en depenen poden establir convenis de 
col.laboració amb els òrgans corresponents de les administracions de les 
comunitats autònomes en l’àmbit de les seves respectives competències. 
 

2. Article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, segons el qual s’establiran per 
conveni les relacions de cooperació consensuada entre ens locals o entre 
aquests i altres administracions públiques, per a la prestació dels serveis o per 



17 

al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
de les quals tinguin un interès comú.  
 
 

Per tot això, com a alcalde president, de conformitat amb la normativa vigent de 
règim local,   

 
Resolc 
 
Primer. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració signat el juny de 

2009, entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Manresa per 
a constituir un dret de superfície sobre uns terrenys inclosos al 
sector del Parc Tecnològic del Bages propietat de l’Institut 
Català del Sòl, en el terme municipal de Manresa. 

 
Segon . Comunicar aquest acord al l’Institut Català del Sòl per al seu 

coneixement i als efectes oportuns. 
 
Tercer . Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació 

necessària per a l’execució d’aquest acord.” 
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La senyora Mas Pintó  informa que aquesta proposta tracta d’un conveni amb 
l’INCASOL i l’Ajuntament de Manresa, amb la finalitat de formalitzar un dret de 
superfície en uns terrenys de l’INCASOL en l’àmbit del Parc Tecnològic, preparat per si 
l’Ajuntament rebia una subvenció del FEDER per portar a terme un viver d’empreses. 
Com que feia esment només a la subvenció FEDER i hi ha la intenció de sol.licitar un 
ajut del FEIL d’enguany, el que es fa és l’Addenda al conveni per tal que també sigui 
possible el dret de superfície en base a aquesta subvenció. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU, 1 GMCUP i 1 GMPxC), i 2 abstencions (2 
GMPPCC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4. ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
 
4.1.1 Dictamen sobre informe, si escau, de la sol·l icitud de revisió de tarifes i 

canvi d’horari del servei públic d’autotaxis de la ciutat de Manresa per  
l’any 2010,  presentada per l’Associació Radio Taxi  Manresa . 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 4 de gener de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
 
“El Sr. JORDI ROSELL i MARTI  en nom i representació de l’ASSOCIACIÓ RÀDIO 
TAXI MANRESA , ha presentat sol·licitud de revisió de tarifes del servei públic 
d’autotaxis de la ciutat de Manresa. 
 
Atès el que disposen els articles 2 i 3 del Decret 149/1988, de 2 d’abril sobre 
modificació i implantació de tarifes de béns i serveis en règim d’autorització o 
comunicació prèvies. 
 
Vist l’estudi econòmic presentat pel sol·licitant. 
 
Vist l’informe econòmic emès pel Cap de Secció de Tresoreria. 
 
El President de la Comissió Informativa de Governació i Economia,  proposa al Ple de 
la Corporació Municipal l’adopció dels següents  
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ACORDS: 
 
Primer Informar favorablement la sol·licitud de revisió de les tarifes i canvi d’horari del 

servei públic d’autotaxis de la ciutat de Manresa, presentada pel Sr. JORDI 
ROSELL i MARTI en representació de l’ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI 
MANRESA , i proposar el règim tarifari: 

 
 

Component tarifari  Tarifa mòdul 1 Tarifa mòdul 2 

Baixada de bandera  2,25 1,90 

Quilòmetre recorregut  1,15 1,00 

Hora d’espera  16,90 16,90 

Suplements:    

Recollida a domicili 1,45   

Sortida d’estacions 0,95   

Maletes 0,95   

Animals domèstics 1,05   

Serveis especials(bodes, funerals 

-inclou dues hores d’espera-) 

55,80   

 
 

Els gossos guia, cotxets de nen/a i les cadires de rodes són gratuïts. 
Tarifa 1: caps de setmana, dies festius i laborables de les 20.00 a les 
8.00 hores. 
Tarifa 2: laborables de 8.00 a 20.00 hores. 

 
 

Segon Traslladar aquest acord, juntament amb l’expedient de la sol·licitud de revisió 
de les tarifes a la Comissió de Preus de Catalunya per a la resolució de la 
sol·licitud esmentada.” 

 
 
El senyor Jordà Pempelonne  informa que aquest és el dictamen que es fa anualment 
on es valida la sol.licitud dels nous preus de taxi que presenta l’Associació Ràdio Taxi 
de Manresa i que ha d’aprovar la Generalitat de Catalunya. 
Diu que en el dictamen hi ha els preus que es proposen per al 2010 i que els preus del 
2009, vigents, són 5 cèntims inferiors en la majoria de casos, llevat d’un parell en què 
no es toca el preu. 
 
 
El senyor Sala Rovira  demana informació sobre el percentatge per cadascun dels  
conceptes de les tarifes, quins són els increments i quins no en tenen. 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  respon que pel que fa a la Baixada de bandera el 2009 
estava en 2,20€ i es passa a 2,25€, el Quilòmetre recorregut passa d’1,10 a 1,15, 
l’Hora d’espera passa de 16,40 a 16,90, Recollida a domicili d’1,40 a 1,45€, la Sortida 
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d’estacions de 0,90 a 0,95€, Maletes de 0,90 a 0,95€, i Animals domèstics i Serveis 
especials no es modifica. 
 
 
El senyor Sala Rovira diu que s’està parlant d’increments que van del 2,5 al 5% i que 
la seva pregunta es referia a percentatges i no a xifres absolutes. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA i 8 GMCiU), i 4 abstencions (2 GMPPCC, 1 GMCUP i 1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ  
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de les re tribucions del personal de 

l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2010 . 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 7 de gener de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que per tal d’aplicar al personal al servei d’aquest Ajuntament els règim retributiu 
per l’any 2010 cal que pel Ple de la Corporació s’adoptin els corresponents acords. 
 
Vist el que disposa la  Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’ Estat per a l’any 2010 que estableix el règim de retribucions del personal al servei del 
sector públic. 
 
Vist  l’article 22.Dos de l’ abans esmentada Llei de Pressupostos que estableix que 
amb efectes de 1 de gener de 2010, les retribucions del personal al servei del sector 
públic, no podran experimentar un increment global superior al 0,3 per cent respecte a 
les 2009. 
 
El tinent d’alcalde, regidor delegat de Governació proposa al Ple de la Corporació 
Municipal l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Amb efectes de 1 de gener de 2010 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 22.Cinc de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’ Estat pel 2010. 
 
SEGON.- Les quanties del complement de destinació del personal funcionari al servei 
d’aquest Ajuntament per al 2010, seran les fixades en l’article 28.U.C) de la Llei 
26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’ Estat pel 2010. 
 
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  
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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.- Aprovar la quantia del complement específic del personal funcionari per al 
2010 que serà la fixada per a cadascun dels llocs  de treball en la  Relació de Llocs de 
Treball , 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 de destí i 
complement específic. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la quantia de les retribucions  per  tots els conceptes del personal 
laboral per al 2010 que serà la fixada per a cadascun dels llocs  de treball en la 
Relació de Llocs de Treball i Taula Salarial, que s’adjunta com annex a aquest 
dictamen. 

SISÈ.-  Aprovar 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 
que seran les fixades en l’annex  d’aquest dictamen. 
 
SETÈ.- Amb efectes de 1 de gener de 2010 les retribucions del personal eventual  es 
mantenen en els mateixes quanties aprovades per acord plenari de 19 de gener de 
2009. 
 
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 2010. 
 
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 que en ocasió de vacant i en virtut de nomenament o 
adscripció provisional, habilitació o comissió de servei, ocupin 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, comissió de servei, vacances o altres diferents 
de la vacant, de funcionaris d’habilitació de caràcter estatal 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. 
 
DESÈ.- 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.” 
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI 2010 

CODI LLOC 
VINCULACIÓ 

PLAÇA 
TIPUS DE 
JORNADA 

 
REQUISITS 

(Grup) 

FORMA 
DE 

PROVISIÓ 

 
NIVELL 

CD 

COMPLEMENT 
ESPECÍFIC 

2010 

                

FE12001 E1 F JO AP (E) C.M. 12 6.483,10 

  E2         13 6.519,77 

  E3         14 6.556,10 

FE12005 E1 F JO AP (E) C.M. 12 8.051,40 

  E2         13 8.088,05 

  E3         14 8.124,40 

FE12006 E1 F JP2 AP (E) C.M. 12 10.967,42 

  E2         13 11.004,07 

  E3         14 11.040,40 

FE12007 E1 F JO AP (E) C.M. 12 7.424,73 

  E2         13 7.461,38 

  E3         14 7.497,72 

FE12008 E1 F JOD2 AP (E) C.M. 12 8.413,96 

  E2         13 8.450,62 

  E3         14 8.486,97 

FD13007 D1 F JO C2 (D) C.M. 13 7.220,88 

  D1.1         14 7.257,23 

  D2         15 7.293,77 

  D3         16 7.329,99 

  D4         17 7.366,45 

  D5         18 7.402,92 

FD13008 D1 F JOD1 C2 (D) C.M. 13 8.671,70 

  D2         15 8.744,60 

  D3         16 8.780,81 

  D4         17 8.817,29 

  D5         18 8.853,76 

FD13009 D1 F JP1 C2 (D) C.M. 13 8.701,32 

  D2         15 8.774,22 

  D3         16 8.810,43 

  D4         17 8.846,90 

  D5         18 8.883,39 

FD13010 D1 F JP1D1 C2 (D) C.M. 13 10.152,14 

  D2         15 10.225,04 

  D3         16 10.261,25 

  D4         17 10.297,72 

  D5         18 10.334,21 

FD13011 D1 F JP2 C2 (D) C.M. 13 10.181,77 

  D2         15 10.254,67 

  D3         16 10.290,91 

  D4         17 10.327,34 
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  D5         18 10.363,82 

FD13012 D1 F JPD1 C2 (D) C.M. 13 11.632,57 

  D2         15 11.705,47 

  D3         16 11.741,70 

  D4         17 11.778,16 

  D5         18 11.814,63 

FD13016 D1 F JPD1 C2 (D) LL.D. 13 13.060,13 

  D2         15 13.133,02 

  D3         16 13.169,25 

  D4         17 13.205,70 

  D5         18 13.242,19 

FD13017 D1 F JOD1 C2 (D) C.M. 13 8.671,70 

  D2         15 8.744,60 

  D3         16 8.780,81 

  D4         17 8.817,29 

  D5         18 8.853,76 

FD13018 D1 F JO C2 (D) C:M: 13 9.339,06 

  D1.1         14 9.375,42 

  D2         15 9.411,97 

  D3         16 9.448,20 

  D4         17 9.484,63 

  D5         18 9.521,14 

FD13019 D1 F JP1 C2 (D) C.M. 13 10.970,84 

  D2         15 11.043,75 

  D3         16 11.079,97 

  D4         17 11.116,40 

  D5         18 11.152,90 

FD13020 D1 F JOD2 C2 (D) C.M. 13 10.481,30 

  D1.1         14 10.517,64 

  D2         15 10.554,21 

  D3         16 10.590,43 

  D4         17 10.626,87 

  D5         18 10.663,37 

FD13021 D1 F JP2 C2 (D) C.E. 13 10.181,77 

  D2         15 10.254,67 

  D3         16 10.290,91 

  D4         17 10.327,34 

  D5         18 10.363,82 

FD14027 D1 F JP1D2 C2 (D) C.M. 14 14.663,58 

  D2         15 14.700,16 

  D3         16 14.736,39 

  D4         17 14.772,82 

  D5         18 14.809,31 

FD14028 D1 F JP2D2 C2 (D) C.M. 14 16.478,00 

  D2         15 16.514,57 

  D3         16 16.550,80 

  D4         17 16.587,22 

  D5         18 16.623,72 

FD16044 D3 F JPD1 C2 (D) LLD 16 22.680,11 

  D4         17 22.709,61 
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  D5         18 22.739,27 

FD16045 D3 F JP1D2 C2 (D) C.M. 16 20.790,08 

  D4         17 20.819,59 

  D5         18 20.849,26 

FD16046 D3 F JP2D2 C2 (D) C.M. 16 23.035,24 

  D4         17 23.064,74 

  D5         18 23.094,41 

FC14019 C1 F JOD1 C1 (C) C.M. 14 10.095,41 

  C2         16 10.168,16 

  C3         18 10.241,12 

  C4         20 10.314,05 

  C5         22 10.427,67 

FC14020 C1 F JP1 C1 (C) C.M. 14 10.130,15 

  C1.1         15 10.135,88 

  C2         16 10.202,95 

  C3         18 10.275,88 

  C4         20 10.348,79 

  C5         22 10.462,44 

FC14021 C1 F JP1D1 C1 (C) C.M. 14 11.833,65 

  C2         16 11.906,44 

  C3         18 11.979,40 

  C4         20 12.052,31 

  C5         22 12.165,94 

FC14022 C1 F JPD1 C1 (C) C.M. 14 13.571,93 

  C2         16 13.644,73 

  C3         18 13.717,66 

  C4         20 13.790,59 

  C5         22 13.904,21 

FC14023 C1 F JO C1 (C) C.M. 14 8.391,86 

  C1.1         15 8.428,43 

  C2         16 8.464,65 

  C3         18 8.537,57 

  C4         20 8.610,52 

  C5         22 8.724,13 

FC14024 C1 F JP2 C1 (C) C.M. 14 11.868,41 

  C2         16 11.941,20 

  C3         18 12.014,13 

  C4         20 12.087,04 

  C5         22 12.200,69 

FC15017 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.937,80 

  C2         16 8.974,02 

  C3         18 9.046,95 

  C4         20 9.119,89 

  C5         22 9.233,51 

FC15018 C1 F JOD2 C1 (C) C.E. 15 10.197,79 

  C2         16 10.234,00 

  C3         18 10.306,94 

  C4         20 10.379,86 

  C5         22 10.493,50 

FC15019 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.937,80 

  C2         16 8.974,02 

  C3         18 9.046,95 
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  C4         20 9.119,89 

  C5         22 9.233,51 

FC15020 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.937,80 

  C2         16 8.974,02 

  C3         18 9.046,95 

  C4         20 9.119,89 

  C5         22 9.233,51 

FC15021 C1 F JOD2 C1 (C) C.E. 15 10.197,79 

  C2         16 10.234,00 

  C3         18 10.306,94 

  C4         20 10.379,86 

  C5         22 10.493,50 

FC15031 C1 F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.737,72 

  C2         16 10.773,94 

  C3         18 10.846,87 

  C4         20 10.919,81 

  C5         22 11.033,44 

FC15032 C1 F JPD1 C1 (C) C.E. 15 14.301,53 

  C2         16 14.337,74 

  C3         18 14.410,69 

  C4         20 14.483,64 

  C5         22 14.597,25 

FC15034 C1 F JPD1 C1 (C) C.E. 15 14.301,53 

  C2         16 14.337,74 

  C3         18 14.410,69 

  C4         20 14.483,64 

  C5         22 14.597,25 

FC15035 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.937,80 

  C2         16 8.974,02 

  C3         18 9.046,95 

  C4         20 9.119,89 

  C5         22 9.233,51 

FC15036 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.937,80 

  C2         16 8.974,02 

  C3         18 9.046,95 

  C4         20 9.119,89 

  C5         22 9.233,51 

FC15037 C1 F JPD1 C1 (C) C.E. 15 14.301,53 

  C2         16 14.337,74 

  C3         18 14.410,69 

  C4         20 14.483,64 

  C5         22 14.597,25 

FC15039 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.937,80 

  C2         16 8.974,02 

  C3         18 9.046,95 

  C4         20 9.119,89 

  C5         22 9.233,51 

FC15040 C1 F JO C1 (C) C.M. 15 8.937,80 

  C2         16 8.974,02 

  C3         18 9.046,95 
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  C4         20 9.119,89 

  C5         22 9.233,51 

FC15041 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.937,80 

  C2         16 8.974,02 

  C3         18 9.046,95 

  C4         20 9.119,89 

  C5         22 9.233,51 

FC15042 C1 F JP1D1 C1 (C) C.E. 15 12.421,16 

  C2         16 12.421,16 

  C3         18 12.421,16 

  C4         20 12.421,16 

  C5         22 12.421,16 

FC15043 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 8.937,80 

  C2         16 8.974,02 

  C3         18 9.046,95 

  C4         20 9.119,89 

  C5         22 9.233,51 

FC15044 C1 F JP2 C1 (C) C.E. 15 12.537,67 

  C2         16 12.573,88 

  C3         18 12.646,81 

  C4         20 12.719,73 

  C5         22 12.833,37 

FC15045 C1 F JO C1 (C) C.E. 15 9.643,98 

  C2         16 9.680,23 

  C3         18 9.753,13 

  C4         20 9.826,06 

  C5         22 9.939,71 

FC15046 C1 F JP2 C1 (C) C.E. 15 13.344,69 

  C2         16 13.380,91 

  C3         18 13.453,85 

  C4         20 13.526,78 

  C5         22 13.640,40 

FC15047 C1 F JO C1 (C) C.M. 15 8.937,80 

  C2         16 8.974,02 

  C3         18 9.046,95 

  C4         20 9.119,89 

  C5         22 9.233,51 

FC15048 C1 F JP2 C1 (C) C.M. 15 12.537,67 

  C2         16 12.573,88 

  C3         18 12.646,81 

  C4         20 12.719,73 

  C5         22 12.833,37 

FC15049 C1 F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.737,72 

  C2         16 10.773,94 

  C3         18 10.846,87 

  C4         20 10.919,81 

  C5         22 11.033,44 

FC15050 C1 F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.737,72 

  C2         16 10.773,94 

  C3         18 10.846,87 
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  C4         20 10.919,81 

  C5         22 11.033,44 

FC15051 C1 F JP2 C1 (C) C.E. 15 12.537,67 

  C2         16 12.573,88 

  C3         18 12.646,81 

  C4         20 12.719,73 

  C5         22 12.833,37 

FC15052 C1 F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.737,72 

  C2         16 10.773,94 

  C3         18 10.846,87 

  C4         20 10.919,81 

  C5         22 11.033,44 

FC15053 C1 F JP2 C1 (C) C.E. 15 12.537,67 

  C2         16 12.573,88 

  C3         18 12.646,81 

  C4         20 12.719,73 

  C5         22 12.833,37 

FC16047 C2 F JO C1 (C) C.E. 16 10.659,92 

  C3         18 10.732,86 

  C4         20 10.805,80 

  C5         22 10.919,41 

FC19070 C3 F JP1D2 C1 (C) C.E. 19 21.587,26 

  C4         20 21.616,89 

  C5         22 21.709,19 

FC22096 C5 F JPD1 C1 (C) C.E. 22 27.932,76 

FB19045 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 11.710,61 

  B2         21 11.745,86 

  B3         23 11.791,75 

  B4         25 11.837,85 

  B5         26 11.887,36 

FB19046 B1 F JO A2 (B) C.M. 19 11.073,49 

  B2         21 11.164,68 

  B3         23 11.283,16 

  B4         25 11.401,68 

  B5         26 11.529,60 

FB19047 B1 F JP2 A2 (B) C.M. 19 14.559,11 

  B2         21 14.650,29 

  B3         23 14.768,77 

  B4         25 14.887,29 

  B5         26 15.015,22 

FB19049 B1 F JO A2 (B) C.M. 19 10.051,75 

  B2         21 10.142,92 

  B2.1         22 10.252,09 

  B3         23 10.261,42 

  B4         25 10.379,97 

  B5         26 10.507,86 

FB19050 B1 F JOD1 A2 (B) C.M. 19 12.260,54 

  B2         21 12.351,74 

  B3         23 12.470,24 

  B4         25 12.588,76 
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  B5         26 12.716,68 

FB19051 B1 F JOD1 A2 (B) C.M. 19 12.260,54 

  B2         21 12.351,74 

  B3         23 12.470,24 

  B4         25 12.588,76 

  B5         26 12.716,68 

FB19052 B1 F JO A2 (B) C.M. 19 11.073,49 

  B1.1         20 11.110,08 

  B2         21 11.164,68 

  B3         23 11.283,16 

  B4         25 11.401,68 
  B5         26 11.529,60 

FB19053 B1 F JOD1 A2 (B) C.M. 19 13.353,83 

  B2         21 13.445,02 

  B3         23 13.563,51 

  B4         25 13.682,04 

  B5         26 13.809,95 

FB19054 B1 F JOD1 A2 (B) C.M. 19 13.353,83 

  B2         21 13.445,02 

  B3         23 13.563,51 

  B4         25 13.682,04 

  B5         26 13.809,95 

FB19055 B1 F JO A2 (B) C.M. 19 11.073,49 

  B2         21 11.164,68 

  B3         23 11.283,16 

  B4         25 11.401,68 

  B5         26 11.529,60 

FB19056 B1 F JOD1 A2 (B) C.M. 19 13.353,83 

  B2         21 13.445,02 

  B3         23 13.563,51 

  B4         25 13.682,04 

  B5         26 13.809,95 

FB19057 B1 F JP2 A2 (B) C.E. 19 15.727,23 

  B2         21 15.818,40 

  B3         23 15.936,92 

  B4         25 16.055,42 

  B5         26 16.183,36 

FB19059 B1 F JP1 A2 (B) C.M. 19 13.400,33 

  B1.1         20 13.436,96 

  B2         21 13.491,54 

  B3         23 13.610,03 

  B4         25 13.728,57 

  B5         26 13.856,47 

FB19061 B1 F JO A2 (B) C.M. 19 11.073,49 

  B2         21 11.164,68 

  B3         23 11.283,16 

  B4         25 11.401,68 

  B5         26 11.529,60 

FB19063 B1 F JP2 A2 (B) C.E. 19 15.727,23 

  B2         21 15.818,40 
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  B2.1         22 15.877,46 

  B3         23 15.936,92 

  B4         25 16.055,42 

  B5         26 16.183,36 

FB19064 B1 F JP1 A2 (B) C.M. 19 13.400,33 

  B2         21 13.491,54 

  B3         23 13.610,03 

  B4         25 13.728,57 

  B5         26 13.856,47 

FB19065 B1 F JOD1 A2 (B) C.E. 19 13.353,83 

  B2         21 13.445,02 

  B3         23 13.563,51 

  B4         25 13.682,04 

  B5         26 13.809,95 

FB19066 B1 F JP1 A2 (B) C.E. 19 13.400,33 

  B2         21 13.491,54 

  B3         23 13.610,03 

  B4         25 13.728,57 

  B5         26 13.856,47 

FB19067 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 11.073,49 

  B2         21 11.164,68 

  B3         23 11.283,16 

  B4         25 11.401,68 

  B5         26 11.529,60 

FB19068 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 11.073,49 

  B2         21 11.164,68 

  B3         23 11.283,16 

  B4         25 11.401,68 

  B5         26 11.529,60 

FB19069 B1 F JOD2 A2 (B) C.M. 19 11.629,50 

  B2         21 11.720,67 

  B3         23 11.839,18 

  B4         25 11.957,71 

  B5         26 12.085,63 

FB19070 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 11.073,49 

  B2         21 11.164,68 

  B3         23 11.283,16 

  B4         25 11.401,68 

  B5         26 11.529,60 

FB19071 B1 F JPD1 A2 (B) LL.D. 19 18.784,46 

  B2         21 18.875,64 

  B3         23 18.994,12 

  B4         25 19.112,65 

  B5         26 19.240,59 

FB19072 B1 F JPD1 A2 (B) C.E. 19 16.768,44 

  B2         21 16.859,61 

  B2.1         22 16.868,90 

  B3         23 16.978,11 

  B4         25 17.096,65 
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  B5         26 17.224,55 

FB19073 B1 F JPD1 A2 (B) C.E. 19 16.768,44 

  B2         21 16.859,61 

  B2.1         22 16.868,90 

  B3         23 16.978,11 

  B4         25 17.096,65 

  B5         26 17.224,55 

FB19074 B1 F JPD1 A2 (B) C.M. 19 16.768,44 

  B2         21 16.859,61 

  B2.1         22 16.868,90 

  B3         23 16.978,11 

  B4         25 17.096,65 

  B5         26 17.224,55 

FB19075 B1 F JP1 A2 (B) C.M. 19 12.305,56 

  B2         21 12.396,74 

  B2.1         22 12.505,90 

  B3         23 12.515,23 

  B4         25 12.633,76 

  B5         26 12.761,69 

FB19076 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 10.051,75 

  B2         21 10.142,92 

  B3         23 10.261,42 

  B4         25 10.379,97 

  B5         26 10.507,86 

FB19077 B1 F JP1D2 A2 (B) C.E. 19 15.926,60 

  B2         21 15.982,17 

  B3         23 16.054,65 

  B4         25 16.127,17 

  B5         26 16.205,39 

FB19078 B1 F JOD2 A2 (B) C.E. 19 13.542,51 

  B2         21 13.598,08 

  B3         23 13.670,60 

  B4         25 13.743,11 

  B5         26 13.821,31 

FB19079 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 11.873,65 

  B2         21 11.964,82 

  B3         23 12.083,32 

  B4         25 12.201,84 

  B5         26 12.329,78 

FB19080 B1 F JPD1 A2 (B) C.E. 19 18.978,21 

  B2         21 19.069,37 

  B3         23 19.187,88 

  B4         25 19.306,41 

  B5         26 19.434,34 

FB19081 B1 F JP2 A2 (B) C.E. 19 16.641,82 

  B2         21 16.732,99 

  B3         23 16.851,48 

  B4         25 16.969,99 

  B5         26 17.097,94 

FB19082 B1 F JOD1 A2 (B) C.E. 19 14.210,05 
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  B2         21 14.301,22 

  B3         23 14.419,73 

  B4         25 14.538,26 

  B5         26 14.666,18 

FB19083 B1 F JO A2 (B) C.E. 19 10.051,75 

  B2         21 10.142,92 

  B3         23 10.261,42 

  B4         25 10.379,97 

  B5         26 10.507,86 

FB21078 B2 F JO A2 (B) C.E. 21 12.582,11 

  B3         23 12.700,58 

  B4         25 12.819,12 

  B5         26 12.947,05 

FB21079 B2 F JO A2 (B) C.E. 21 12.582,11 

  B3         23 12.700,58 

  B4         25 12.819,12 

  B5         26 12.947,05 

FB21080 B2 F JO A2 (B) C.E. 21 12.582,11 

  B3         23 12.700,58 

  B4         25 12.819,12 

  B5         26 12.947,05 

FB21082 B2 F JO A2 (B) C.E. 21 12.582,11 

  B3         23 12.700,58 

  B4         25 12.819,12 

  B5         26 12.947,05 

FB21084 B2 F JP2 A2 (B) C.E. 21 17.564,70 

  B3         23 17.683,19 

  B4         25 17.801,73 

  B5         26 17.929,64 

FB21085 B2 F JP1D1 A2 (B) C.E. 21 17.514,86 

  B2.1         22 17.573,92 

  B3         23 17.633,36 

  B4         25 17.751,88 

  B5         26 17.879,83 

FB21086 B2 F JP2 A2 (B) C.E. 21 17.564,70 

  B2.1         22 17.623,75 

  B3         23 17.683,19 

  B4         25 17.801,73 

  B5         26 17.929,64 

FB21087 B2 F JPD1 A2 (B) C.E. 21 20.006,18 

  B2.1         22 20.065,22 

  B3         23 20.124,67 

  B4         25 20.243,20 

  B5         26 20.371,15 

FB21090 B2 F JP1D1 A2 (B) C.E. 21 17.514,86 

  B3         23 17.633,36 

  B4         25 17.751,88 

  B5         26 17.879,83 

FB21092 B2 F JP2 A2 (B) C.E. 21 17.564,70 

  B3         23 17.683,19 
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  B4         25 17.801,73 

  B5         26 17.929,64 

FB21093 B2 F JO A2 (B) C.E. 21 12.582,11 

  B3         23 12.700,58 

  B4         25 12.819,12 

  B5         26 12.947,05 

FB21094 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 15.073,40 

  B3         23 15.191,88 

  B4         25 15.310,41 

  B5         26 15.438,35 

FB21095 B2 F JP2 A2 (B) C.E. 21 17.793,49 

  B3         23 17.911,99 

  B4         25 18.030,52 

  B5         26 18.158,43 

FB21096 B2 F JOD1 A2 (B) C.E. 21 14.845,44 

  B3         23 14.963,95 

  B4         25 15.082,46 

  B5         26 15.210,40 

FB21097 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 15.073,40 

  B3         23 15.191,88 

  B4         25 15.310,41 

  B5         26 15.438,35 

FB21098 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 15.073,40 

  B3         23 15.191,88 

  B4         25 15.310,41 

  B5         26 15.438,35 

FB21100 B2 F JPD1 A2 (B) C.E. 21 20.006,18 

  B3         23 20.124,67 

  B4         25 20.243,20 

  B5         26 20.371,15 

FB21101 B2 F JPD1 A2 (B) C.E. 21 20.006,18 

  B3         23 20.124,67 

  B4         25 20.243,20 

  B5         26 20.371,15 

FB21102 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 15.073,40 

  B3         23 15.191,88 

  B4         25 15.310,41 

  B5         26 15.438,35 

FB21103 B2 F JP2 A2 (B) C.E. 21 17.564,70 

  B3         23 17.683,19 

  B4         25 17.801,73 

  B5         26 17.929,64 

FB21104 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 15.073,40 

  B3         23 15.191,88 

  B4         25 15.310,41 

  B5         26 15.438,35 

FB21105 B2 F JP1 A2 (B) C.E. 21 15.073,40 

  B3         23 15.191,88 

  B4         25 15.310,41 

  B5         26 15.438,35 
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FB25109 B4 F JP1D1 A2 (B) C.E. 25 18.738,51 

  B5         26 18.866,43 

FB25110 B4 F JDE B C.E. 25 30.222,87 

  B5         26 30.272,37 

FB25112 B4 F JP1D1 A2 (B) C.E. 25 18.738,51 

  B5         26 18.866,43 

FB25113 B4 F JP2 A2 (B) C.E. 25 18.788,81 

  B5         26 18.916,75 

FB25114 B4 F JO A2 (B) C.E. 25 13.394,81 

  B5         26 13.498,72 

FB25115 B4 F JP1 A2 (B) C.E. 25 16.091,95 

  B5         26 16.219,87 

FB26119 B5 F JDE A2 (B) C.E. 26 30.450,96 

FA20067 A1 F JOD2 A1 (A) C.E. 20 13.265,75 

  A2         23 13.371,59 

  A2.1         24 13.408,00 

  A3         26 13.522,33 

  A4         28 13.655,32 

  A5         30 13.790,45 

FA20068 A1 F JP1D2 A1 (A) C.M. 20 15.841,84 

  A2         23 15.947,67 

  A3         26 16.098,40 

  A4         28 16.231,40 

  A5         30 16.366,53 

FA20069 A1 F JP2 A1 (A) C.M. 20 16.614,82 

  A2         23 16.787,89 

  A3         26 17.034,32 

  A4         28 17.251,85 

  A5         30 17.473,03 

FA20070 A1 F JO A1 (A) C.M. 20 11.462,51 

  A2         23 11.635,59 

  A3         26 11.882,03 

  A4         28 12.099,56 

  A5         30 12.320,73 

FA20073 A1 F JO A1 (A) C.E. 20 11.462,51 

  A2         23 11.635,59 

  A3         26 11.882,03 

  A4         28 12.099,56 

  A5         30 12.320,73 

FA20074 A1 F JO A1 (A) C.M. 20 11.462,51 

  A2         23 11.635,59 

  A3         26 11.882,03 

  A4         28 12.099,56 

  A5         30 12.320,73 

FA20075 A1 F JPD1 A1 (A) C.E. 20 19.139,05 

  A2         23 19.312,14 

  A3         26 19.558,58 

  A4         28 19.776,07 

  A5         30 19.997,29 

FA20076 A1 F JP1 A1 (A) C.M. 20 14.038,56 
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  A2         23 14.211,61 

  A3         26 14.458,07 

  A4         28 14.675,57 

  A5         30 14.896,79 

FA20077 A1 F JO A1 (A) C.M. 20 11.462,51 

  A2         23 11.635,59 

  A3         26 11.882,03 

  A4         28 12.099,56 

  A5         30 12.320,73 

FA20078 A1 F JO A1 (A) C.M. 20 11.462,51 

  A1.1         21 11.505,88 

  A2         23 11.635,59 

  A3         26 11.882,03 

  A4         28 12.099,56 

  A5         30 12.320,73 

FA20079 A1 F JP1 A1 (A) C.E. 20 14.038,56 

  A1.1         21 14.082,84 

  A2         23 14.211,61 

  A3         26 14.458,07 

  A4         28 14.675,57 

  A5         30 14.896,79 

FA20081 A1 F JO A1 (A) C.E. 20 11.462,51 

  A2         23 11.635,59 

  A3         26 11.882,03 

  A4         28 12.099,56 

  A5         30 12.320,73 

FA20082 A1 F JP1 A1 (A) C.E. 20 14.038,56 

  A2         23 14.211,61 

  A3         26 14.458,07 

  A4         28 14.675,57 

  A5         30 14.896,79 

FA20083 A1 F JP1D1 A1 (A) C.E. 20 16.562,10 

  A2         23 16.735,16 

  A3         26 16.981,61 

  A4         28 17.199,12 

  A5         30 17.420,32 

FA20084 A1 F JO A1 (A) C.E. 20 11.462,51 

  A2         23 11.635,59 

  A3         26 11.882,03 

  A4         28 12.099,56 

  A5         30 12.320,73 

FA20085 A1 F JO A1 (A) C.E. 20 11.462,51 

  A2         23 11.635,59 

  A3         26 11.882,03 

  A4         28 12.099,56 

  A5         30 12.320,73 

FA20086 A1 F JP1 A1 (A) C.E. 20 14.038,56 

  A2         23 14.211,61 

  A3         26 14.458,07 

  A4         28 14.675,57 
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  A5         30 14.896,79 

FA20087 A1 F JP1 A1 (A) C.E. 20 14.038,56 

  A2         23 14.211,61 

  A3         26 14.458,07 

  A4         28 14.675,57 

  A5         30 14.896,79 

FA20088 A1 F JP1 A1 (A) C.E. 20 14.038,56 

  A2         23 14.211,61 

  A3         26 14.458,07 

  A4         28 14.675,57 

  A5         30 14.896,79 

FA20089 A1 F JOD2 A1 (A) C.E. 20 13.265,75 

  A2         23 13.406,25 

  A3         26 13.606,35 

  A4         28 13.782,85 

  A5         30 13.962,32 

FA20090 A1 F JPD1 A1 (A) C.E. 20 19.139,05 

  A2         23 19.312,14 

  A3         26 19.558,58 

  A4         28 19.776,07 

  A5         30 19.997,29 

FA20091 A1 F JOD2 A1 (A) C.E. 20 13.265,75 

  A2         23 13.406,25 

  A3         26 13.606,35 

  A4         28 13.782,85 

  A5         30 13.962,32 

FA23101 A2 F JPD1 A1 (A) C.E. 23 21.386,27 

  A3         26 21.632,71 

  A4         28 21.850,24 

  A5         30 22.071,43 

FA23102 A2 F JP1 A1 (A) C.E. 23 15.847,78 

  A3         26 16.094,24 

  A4         28 16.311,73 

  A5         30 16.532,92 

FA23103 A2 F JP1 A1 (A) C.E. 23 15.847,78 

  A3         26 16.094,24 

  A4         28 16.311,73 

  A5         30 16.532,92 

FA23104 A2 F JP1D1 A1 (A) C.E. 23 17.983,34 

  A3         26 18.229,79 

  A4         28 18.447,29 

  A5         30 18.668,48 

FA23105 A2 F JP1 A1 (A) C.E. 23 15.847,78 
  A3         26 16.094,24 
  A4         28 16.311,73 

  A5         30 16.532,92 

FA26107 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 16.692,81 

  A4         28 16.910,35 

  A5         30 17.131,54 

FA26108 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 16.692,81 
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  A4         28 16.910,35 

  A5         30 17.131,54 

FA26109 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 16.692,81 

  A4         28 16.910,35 

  A5         30 17.131,54 

FA26110 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 16.692,81 

  A4         28 16.910,35 

  A5         30 17.131,54 

FA26111 A3 F JP2 A C.E. 26 19.896,48 

  A4         28 20.113,99 

  A5         30 20.335,18 

FA26112 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 16.692,81 

  A4         28 16.910,35 

  A5         30 17.131,54 

FA26113 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 26.517,63 

  A3.1         27 26.675,88 

  A4         28 26.735,14 

  A5         30 26.956,35 

FA26114 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 26.517,63 

  A4         28 26.735,14 

  A5         30 26.956,35 

FA26115 A3 F JP2 A1 (A) C.E. 26 19.896,48 

  A4         28 20.113,99 

  A5         30 20.335,18 

FA26116 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 16.692,81 

  A4         28 16.910,35 

  A5         30 17.131,54 

FA26117 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 26.517,63 

  A4         28 26.735,14 

  A5         30 26.956,35 

FA26118 A3 F JP2 A1 (A) C.E. 26 19.896,48 

  A4         28 20.113,99 

  A5         30 20.335,18 

FA26119 A3 F JP1 A1 (A) C.E. 26 16.692,81 

  A4         28 16.910,35 

  A5         30 17.131,54 

FA26120 A3 F JP2 A1 (A) C.E. 26 19.658,81 
  A4         28 19.876,31 

  A5         30 20.097,52 

FA26121 A3 F JP2 A1 (A) C.E. 26 19.658,81 
  A4         28 19.876,31 

  A5         30 20.097,52 

FA26122 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 26.517,63 
  A4         28 26.735,14 

  A5         30 26.956,35 

FA26123 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 26.517,63 
  A4         28 26.735,14 

  A5         30 26.956,35 

FA26126 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 26.517,63 

  A4         28 26.735,14 

  A5         30 26.956,35 

FA26128 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 26.517,63 
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  A4         28 26.735,14 

  A5         30 26.956,35 

FA26129 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 29.483,00 

  A4         28 29.567,40 

  A5         30 29.653,14 

FA26130 A3 F JDE A1 (A) C.E. 26 29.483,00 

  A4         28 29.567,40 

  A5         30 29.653,14 

FA29118 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.074,77 

  A5         30 37.236,44 

FA29119 A4 F JP2 A LL.D. 29 29.023,94 

  A5         30 29.307,26 

FA29120 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.074,77 

  A5         30 37.236,44 

FA29121 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.074,77 

  A5         30 37.236,44 

FA29122 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.074,77 

  A5         30 37.236,44 

FA29123 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.074,77 

  A5         30 37.236,44 

FA29124 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 39.494,81 

  A5         30 39.656,47 

FA29125 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 39.494,81 

  A5         30 39.656,47 

FA29126 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 39.494,81 

  A5         30 39.656,47 

FA29127 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 39.494,81 

  A5         30 39.656,47 

FA29128 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 39.494,81 

  A5         30 39.656,47 

FA29129 A4 F JDE A1 (A) LL.D. 29 39.494,81 

  A5         30 39.656,47 

FA30127 A5 F JDE A1 (A) LL.D. 30 40.997,85 

FA30128 A5 F JPD1 A1 (A) LL.D. 30 36.099,02 

FA30129 A5 F JDE A1 (A) LL.D. 30 40.997,85 

 
Manresa, 4 de gener de 2010 
El regidor delegat de Governació 

 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL I TAULA SALA RIAL 
2010 

CODI LLOC 
VINCULACIÓ 

PLAÇA 
TIPUS DE 
JORNADA 

 REQUISITS 
(Grup) 

NIVELL 
DEL 

LLOC 

SALARI 
JORNADA 

ORDINÀRIA 
2010 

COMPLEMENT 
TIPUS DE 

JORNADA 2010 

              
LE12001 E1 L JO AP (E) 12 18.076,90   

  E2       13 18.430,31   

  E3       14 18.783,68   
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LE12002 E1 L JO AP (E) 12 17.993,38   

  E2       13 18.361,02   

  E3       14 18.728,60   

LE12003 E1 L JO AP (E) 12 19.646,62   

  E2       13 20.014,25   

  E3       14 20.381,83   

LE12004 E1 L JO AP (E) 12 18.934,97   

  E2       13 19.302,61   

  E3       14 19.670,19   

LE12005 E1 L JP1 AP (E) 12 18.934,97 1.413,17 

  E2       13 19.302,61 1.413,17 

  E3       14 19.670,19 1.413,17 

LE12008 E1 L JP1 AP (E) 12 18.934,97 1.413,17 

  E2       13 19.302,61 1.413,17 

  E3       14 19.670,19 1.413,17 

LE12010 E1 L JO AP (E) 12 19.562,33   

  E2       13 19.929,95   

  E3       14 20.297,56   

LE12011 E1 L JO AP (E) 12 18.934,97   

  E2       13 19.302,61   

  E3       14 19.670,19   

LE12012 E1 L JP2 AP (E) 12 18.934,97 2.826,37 

  E2       13 19.302,61 2.826,37 

  E3       14 19.670,19 2.826,37 

LE12013 E1 L JO AP (E) 12 20.504,17   

  E2       13 20.871,80   

  E3       14 21.239,40   

LE12014 E1 L JP1D2 AP (E) 12 18.934,97 2.402,40 

  E2       13 19.302,61 2.402,40 

  E3       14 19.670,19 2.402,40 

LE12015 E1 L JP1D2 AP (E) 12 18.934,97 2.402,40 

  E2       13 19.302,61 2.402,40 

  E3       14 19.670,19 2.402,40 

LE12016 E1 L JOD2 AP (E) 12 18.934,97 989,23 

  E2       13 19.302,61 989,23 

  E3       14 19.670,19 989,23 

LD13009 D1 L JO C2 (D) 13 21.912,65   

  D1.1       14 22.280,26   

  D2       15 22.647,36   

  D3       16 23.014,98   

  D4       17 23.381,54   

  D5       18 23.749,01   

LD13010 D1 L JP1 C2 (D) 13 21.912,65 1.631,77 

  D1.1       14 22.280,26 1.631,77 

  D2       15 22.647,36 1.631,77 

  D3       16 23.014,98 1.631,77 

  D4       17 23.381,54 1.631,77 

  D5       18 23.749,01 1.631,77 

LD13011 D1 L JO C2 (D) 13 19.794,23   

  D1.1       14 20.139,55   
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  D2       15 20.528,93   

  D3       16 20.896,55   

  D4       17 21.263,12   

  D5       18 21.630,57   

LD13012 D1 L JP2 C2 (D) 13 21.912,65 3.263,51 

  D2       15 22.647,36 3.263,51 

  D3       16 23.014,98 3.263,51 

  D4       17 23.381,54 3.263,51 

  D5       18 23.749,01 3.263,51 

LD13014 D1 L JO C2 (D) 13 24.266,81   

  D1.1       14 24.629,30   

  D2       15 24.991,33   

  D3       16 25.353,84   

  D4       17 25.715,34   

  D5       18 26.077,68   

LD13015 D1 L JOD2 C2 (D) 13 24.266,81 1.259,93 

  D2       15 24.991,33 1.259,93 

  D3       16 25.353,84 1.259,93 

  D4       17 25.715,34 1.259,93 

  D5       18 26.077,68 1.259,93 

LD13016 D1 L JOD2 C2 (D) 13 21.912,65 1.142,23 

  D1.1       14 22.280,26 1.142,23 

  D2       15 22.647,36 1.142,23 

  D3       16 23.014,98 1.142,23 

  D4       17 23.381,54 1.142,23 

  D5       18 23.749,01 1.142,23 

LD13017 D1 L JP1D2 C2 (D) 13 21.912,65 2.773,99 

  D1.1       14 22.280,26 2.773,99 

  D2       15 22.647,36 2.773,99 

  D3       16 23.014,98 2.773,99 

  D4       17 23.381,54 2.773,99 

  D5       18 23.749,01 2.773,99 

LD13018 D1 L JOD1 C2 (D) 13 19.794,23 1.451,85 

  D1.1       14 20.139,55 1.451,85 

  D2       15 20.528,93 1.451,85 

  D3       16 20.896,55 1.451,85 

  D4       17 21.263,12 1.451,85 

  D5       18 21.630,57 1.451,85 

LD14015 D1 L JO C2 (D) 14 22.475,43   

  D2       15 22.842,54   

  D3       16 23.210,17   

  D4       17 23.576,74   

  D5       18 23.944,19   

LD14016 D1 L JO C2 (D) 14 22.475,43   

  D2       15 22.842,54   

  D3       16 23.210,17   

  D4       17 23.576,74   

  D5       18 23.944,19   

LD14017 D1 L JO C2 (D) 14 22.475,43   

  D2       15 22.842,54   
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  D3       16 23.210,17   

  D4       17 23.576,74   

  D5       18 23.944,19   

LD14018 D1 L JO C2 (D) 14 22.475,43   

  D2       15 22.842,54   

  D3       16 23.210,17   

  D4       17 23.576,74   

  D5       18 23.944,19   

LD14020 D1 L JO C2 (D) 14 22.475,43   

  D2       15 22.842,54   

  D3       16 23.210,17   

  D4       17 23.576,74   

  D5       18 23.944,19   

LD14021 D1 L JP2 C2 (D) 14 22.475,43 3.341,98 

  D2       15 22.842,54 3.341,98 

  D3       16 23.210,17 3.341,98 

  D4       17 23.576,74 3.341,98 

  D5       18 23.944,19 3.341,98 

LD14022 D1 L JO C2 (D) 14 22.475,43   

  D2       15 22.842,54   

  D3       16 23.210,17   

  D4       17 23.576,74   

  D5       18 23.944,19   

LD14023 D1 L JO C2 (D) 14 22.475,43   

  D2       15 22.842,54   

  D3       16 23.210,17   

  D4       17 23.576,74   

  D5       18 23.944,19   

LD14024 D1 L JO C2 (D) 14 22.475,43   

  D2       15 22.842,54   

  D3       16 23.210,17   

  D4       17 23.576,74   

  D5       18 23.944,19   

LD14027 D1 L JO C2 (D) 14 20.619,83   

  D2       15 20.986,94   

  D3       16 21.354,56   

  D4       17 21.721,13   

  D5       18 22.088,59   

LD14028 D1 L JP1 C2 (D) 14 22.475,43 1.670,99 

  D2       15 22.842,54 1.670,99 

  D3       16 23.210,17 1.670,99 

  D4       17 23.576,74 1.670,99 

  D5       18 23.944,19 1.670,99 

LD14029 D1 L JP1D2 C2 (D) 14 22.475,43 2.840,69 

  D2       15 22.842,54 2.840,69 

  D3       16 23.210,17 2.840,69 

  D4       17 23.576,74 2.840,69 

  D5       18 23.944,19 2.840,69 

LC14001 C1 L JO C1 (C) 14 23.172,47   

  C1.1       15 23.539,59   
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  C2       16 23.907,20   

  C3       18 24.641,22   

  C4       20 25.376,11   

  C5       22 26.523,35   

LC15029 C1 L JO C1 (C) 15 23.734,35   

  C2       16 24.101,98   

  C3       18 24.836,01   

  C4       20 25.570,87   

  C5       22 26.718,14   

LC15030 C1 L JO C1 (C) 15 23.734,35   

  C2       16 24.101,98   

  C3       18 24.836,01   

  C4       20 25.570,87   

  C5       22 26.718,14   

LC15031 C1 L JO C1 (C) 15 24.048,23   

  C2       16 24.415,83   

  C3       18 25.149,86   

  C4       20 25.884,73   

  C5       22 27.032,00   

LC15032 C1 L JP1 C1 (C) 15 24.048,23 1.799,90 

  C2       16 24.415,83 1.799,90 

  C3       18 25.149,86 1.799,90 

  C4       20 25.884,73 1.799,90 

  C5       22 27.032,00 1.799,90 

LC15033 C1 L JO C1 (C) 15 24.048,23   

  C2       16 24.415,83   

  C3       18 25.149,86   

  C4       20 25.884,73   

  C5       22 27.032,00   

LC15034 C1 L JP1 C1 (C) 15 24.048,23 1.799,90 

  C2       16 24.415,83 1.799,90 

  C3       18 25.149,86 1.799,90 

  C4       20 25.884,73 1.799,90 

  C5       22 27.032,00 1.799,90 

LC15035 C1 L JO C1 (C) 15 24.048,23   

  C2       16 24.415,83   

  C3       18 25.149,86   

  C4       20 25.884,73   

  C5       22 27.032,00   

LC15037 C1 L JP1D1 C1 (C) 15 24.048,23 3.563,83 

  C2       16 24.415,83 3.563,83 

  C3       18 25.149,86 3.563,83 

  C4       20 25.884,73 3.563,83 

  C5       22 27.032,00 3.563,83 

LC15038 C1 L JO C1 (C) 15 24.754,40   

  C2       16 25.122,01   

  C3       18 25.856,05   

  C4       20 26.590,93   

  C5       22 27.738,17   

LC15039 C1 L JO C1 (C) 15 25.931,39   
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  C2       16 26.299,04   

  C3       18 27.033,05   

  C4       20 27.767,93   

  C5       22 28.915,19   

LC15040 C1 L JO C1 (C) 15 25.931,39   

  C2       16 26.299,04   

  C3       18 27.033,05   

  C4       20 27.767,93   

  C5       22 28.915,19   

LC15041 C1 L JP1 C1 (C) 15 25.931,39 1.934,41 

  C2       16 26.299,04 1.934,41 

  C3       18 27.033,05 1.934,41 

  C4       20 27.767,93 1.934,41 

  C5       22 28.915,19 1.934,41 

LC15042 C1 L JO C1 (C) 15 24.048,23   

  C2       16 24.415,83   

  C3       18 25.149,86   

  C4       20 25.884,73   

  C5       22 27.032,00   

LC15043 C1 L JO C1 (C) 15 24.048,23   

  C2       16 24.415,83   

  C3       18 25.149,86   

  C4       20 25.884,73   

  C5       22 27.032,00   

LC15044 C1 L JO C1 (C) 15 24.048,23   

  C2       16 24.415,83   

  C3       18 25.149,86   

  C4       20 25.884,73   

  C5       22 27.032,00   

LC15045 C1 L JO C1 (C) 15 24.048,23   

  C2       16 24.415,83   

  C3       18 25.149,86   

  C4       20 25.884,73   

  C5       22 27.032,00   

LC15046 C1 L JOD2 C1 (C) 15 24.048,23 1.259,93 

  C2       16 24.415,83 1.259,93 

  C3       18 25.149,86 1.259,93 

  C4       20 25.884,73 1.259,93 

  C5       22 27.032,00 1.259,93 

LC15047 C1 L JP1D2 C1 (C) 15 24.048,23 3.059,84 

  C2       16 24.415,83 3.059,84 

  C3       18 25.149,86 3.059,84 

  C4       20 25.884,73 3.059,84 

  C5       22 27.032,00 3.059,84 

LC15048 C1 L JP1 C1 (C) 15 24.048,23 1.799,90 

  C2       16 24.415,83 1.799,90 

  C3       18 25.149,86 1.799,90 

  C4       20 25.884,73 1.799,90 

  C5       22 27.032,00 1.799,90 

LC16042 C2 L JO C1 (C) 16 26.258,64   
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  C3       18 26.992,67   

  C4       20 27.727,54   

  C5       22 28.874,80   

LC16044 C2 L JO C1 (C) 16 26.729,46   

  C3       18 27.463,51   

  C4       20 28.198,37   

  C5       22 29.345,62   

LC16045 C2 L JO C1 (C) 16 26.729,46   

  C3       18 27.463,51   

  C4       20 28.198,37   

  C5       22 29.345,62   

LC16046 C2 L JO C1 (C) 16 26.729,46   

  C2.1       17 27.096,02   

  C3       18 27.463,51   

  C4       20 28.198,37   

  C5       22 29.345,62   

LC16047 C2 L JO C1 (C) 16 26.729,46   

  C2.1       17 27.096,02   

  C3       18 27.463,51   

  C4       20 28.198,37   

  C5       22 29.345,62   

LC16048 C2 L JO C1 (C) 16 26.729,46   

  C2.1       17 27.096,02   

  C3       18 27.463,51   

  C4       20 28.198,37   

  C5       22 29.345,62   

LC16049 C2 L JP1D2 C1 (C) 16 26.729,46 3.343,99 

  C2.1       17 27.096,02 3.343,99 

  C3       18 27.463,51 3.343,99 

  C4       20 28.198,37 3.343,99 

  C5       22 29.345,62 3.343,99 

LB19048 B1 L JO A2 (B) 19 27.728,90   

  B2       21 28.646,74   

  B3       23 29.841,84   

  B4       25 31.037,09   

  B5       26 32.325,31   

LB19049 B1 L JO A2 (B) 19 26.571,64   

  B2       21 27.489,46   

  B2.1       22 28.086,32   

  B3       23 28.684,56   

  B4       25 29.879,81   

  B5       26 31.168,05   

LB19052 B1 L JO A2 (B) 19 29.998,06   

  B2       21 30.915,88   

  B3       23 32.110,98   

  B4       25 33.306,25   

  B5       26 34.594,47   

LB19053 B1 L JOD1 A2 (B) 19 29.998,06 2.208,80 

  B2       21 30.915,88 2.208,80 

  B3       23 32.110,98 2.208,80 
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  B4       25 33.306,25 2.208,80 

  B5       26 34.594,47 2.208,80 

LB19054 B1 L JOD1 A2 (B) 19 31.019,82 2.280,35 

  B2       21 31.937,64 2.280,35 

  B3       23 33.132,74 2.280,35 

  B4       25 34.328,00 2.280,35 

  B5       26 35.616,22 2.280,35 

LB19055 B1 L JO A2 (B) 19 31.019,82   

  B2       21 31.937,64   

  B3       23 33.132,74   

  B4       25 34.328,00   

  B5       26 35.616,22   

LB19056 B1 L JP2 A2 (B) 19 26.571,64 4.018,30 

  B2       21 27.489,46 4.018,30 

  B2.1       22 28.086,32 4.018,30 

  B3       23 28.684,56 4.018,30 

  B4       25 29.879,81 4.018,30 

  B5       26 31.168,05 4.018,30 

LB19057 B1 L JP1D2 A2 (B) 19 29.998,06 3.834,25 

  B2       21 30.915,88 3.834,25 

  B3       23 32.110,98 3.834,25 

  B4       25 33.306,25 3.834,25 

  B5       26 34.594,47 3.834,25 

LB19058 B1 L JO A2 (B) 19 31.657,70   

  B2       21 32.575,52   

  B3       23 33.770,62   

  B4       25 34.965,90   

  B5       26 36.254,12   

LB19059 B1 L JO A2 (B) 19 33.101,56   

  B2       21 34.019,38   

  B3       23 35.214,49   

  B4       25 36.409,74   

  B5       26 37.697,97   

LB19060 B1 L JO A2 (B) 19 29.998,06   

  B2       21 30.915,88   

  B3       23 32.110,98   

  B4       25 33.306,25   

  B5       26 34.594,47   

LB19061 B1 L JO A2 (B) 19 29.998,06   

  B2       21 30.915,88   

  B3       23 32.110,98   

  B4       25 33.306,25   

  B5       26 34.594,47   

LB19062 B1 L JOD2 A2 (B) 19 27.728,90 1.464,28 

  B2       21 28.646,74 1.464,28 

  B3       23 29.841,84 1.464,28 

  B4       25 31.037,09 1.464,28 

  B5       26 32.325,31 1.464,28 

LB19063 B1 L JO A2 (B) 19 31.019,82   

  B2       21 31.937,64   
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  B3       23 33.132,74   

  B4       25 34.328,00   

  B5       26 35.616,22   

LB19064 B1 L JO A2 (B) 19 27.728,90   

  B2       21 28.646,74   

  B3       23 29.841,84   

  B4       25 31.037,09   

  B5       26 32.325,31   

LB21064 B2 L JO A2 (B) 21 33.355,11   

  B2.1       22 33.951,98   

  B3       23 34.550,21   

  B4       25 35.745,48   

  B5       26 37.033,68   

LA20057 A1 L JO A1 (A) 20 33.230,01   

  A2       23 34.975,50   

  A3       26 37.458,99   

  A4       28 39.654,19   

  A5       30 41.884,64   

LA20058 A1 L JO A1 (A) 20 33.230,01   

  A2       23 34.975,50   

  A3       26 37.458,99   

  A4       28 39.654,19   

  A5       30 41.884,64   

LA20061 A1 L JO A1 (A) 20 34.199,37   

  A2       23 35.944,86   

  A3       26 38.428,36   

  A4       28 40.623,53   

  A5       30 42.854,00   

LA20063 A1 L JO A1 (A) 20 34.199,37   

  A1.1       21 34.739,50   

  A2       23 35.944,86   

  A3       26 38.428,36   

  A4       28 40.623,53   

  A5       30 42.854,00   

LA21067 A1 L JO A1 (A) 21 34.054,25   

  A2       23 35.249,34   

  A3       26 37.732,83   

  A4       28 39.928,01   

  A5       30 42.158,49   

Manresa, 4 de gener de 2010 
El regidor delegat de Governació 

 

CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE L’INCENTIU DE PRODUCTIVITA T AL SERVEI DE 
TRESORERIA, A LA SECCIÓ DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I A L’ OFICINA D’ATENCIÓ 
TRIBUTÀRIA PER A L’ANY 2010 
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L’incentiu es desglossa en tres apartats, que corresponen a gestió tributària, a recaptació dins 
el període voluntari i a recaptació dins el període executiu, i es detalla a continuació: 

A) L’INCENTIU DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA  
 
1. PERSONAL  
 
1.1 Personal de gestió  
  
Objectiu: No incrementar o incrementar moderadament la plantilla de personal actual, composta 

per: 
 

Banc de dades 4 persones 

Oficina liquidadora 6 persones 

Tècnic mig de gestió 1 persona 

Cap de Secció 1 persona 

Total 12 persones 
   
 Puntuació assignable segons l’acompliment dels objectius esmentats: 
         

11 persones   7 punts  

12 persones  2 punts 

13 persones 1 punts 

14 persones 0 punts 
 
1.2. Personal de l’oficina d’atenció tributària  
 
Objectiu: No incrementar o incrementar moderadament la plantilla de personal actual, composta 

per: 
 

Tècnic mig de gestió, amb funcions 
de cap de l’oficina 

1 persona 

5 Informadors i 1 aux. adm. 6 persones 

Total 7 persones 
   
 Puntuació assignable segons l’acompliment dels objectius esmentats: 
         

6 persones   7 punts  

7 persones  2 punts 

8 persones 1 punts 

9 persones 0 punts 
 
 
 
2. REDUCCIÓ TERMINIS DE TRAMITACIÓ  
 
2.1. Notificacions  
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Objectiu: Que el 95% de les notificacions es tramitin en un termini inferior a 40 dies naturals. 
 
La puntuació assignable és la següent: 
  

Fins  25 dies  4 punts 

Més de 25 a  30 dies   3 punts 

Més de 30 a  35 dies    2 punts 

Més de 35 a  40 dies    1 punt 

Més de 40 dies  0 punts 
 
2.2. Liquidacions d’ingrés directe  
 
Objectiu: Que el 95% de les liquidacions d’ingrés directe es practiquin en un termini inferior a 40 
dies naturals des de la comunicació del fet imposable: 
 

Fins 20 dies   4 punts 

Més de  20 a 25 dies 3 punts 

Més de 25 a 30 dies  2 punts 

Més de 30 a 40 dies  1 punt 

Més de 40 dies  0 punts 
 
En les liquidacions per Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa urbana 
s'entendrà com a data del fet imposable la de la recepció de la notificació notarial, comunicació 
del Registre de la Propietat, declaració de l'interessat pel propi impost o altres declaracions de les 
que es dedueixi la transmissió gravada. 
 
2.3. Recursos  
 
Objectiu: Que el 95% dels recursos es resolguin en un termini inferior a 55 dies naturals. 
 
La puntuació assignable és la següent: 
 

Fins 25 dies   4 punts 

Més de 25 a 35 dies  3 punts 

Més de 35 a 45 dies  2 punts 

Més de 45 a 55 dies  1 punt 

Més de 55 dies  0 punts 
 
Si per la resolució del recurs es sol·licita informe a un altre servei o dependència es 
descomptaran els dies transcorreguts entre la sol·licitud i la recepció de l’informe esmentat. 
Igualment, si s’efectua un requeriment a l’interessat, es descomptaran els dies transcorreguts 
entre la sortida del requeriment i el seu compliment. 
 
2.4. Sol·licituds  
 
Objectiu: Que el 95% de les sol·licituds de beneficis fiscals dels diferents tributs es resolguin en 
un termini inferior a 55 dies naturals. 
 
Reducció del termini mitjà de resolució de La puntuació assignable és la següent: 
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Fins 25 dies   4 punts 

Més de 25 a 35 dies  3 punts 

Més de 35 a 45 dies  2 punts 

Més de 45 a 55 dies  1 punt 

Més de 55 dies  0 punts 
 
Si per la resolució es sol·licita informe a un altre servei o dependència es descomptaran els dies 
transcorreguts entre la sol·licitud i la recepció de l’informe esmentat. Igualment, si s’efectua un 
requeriment a l’interessat, es descomptaran els dies transcorreguts entre la sortida del 
requeriment i el seu compliment. 
 
2.5. Declaracions de canvi de titularitat  
 
Objectiu: Que el 95% de les declaracions presentades a l’OAT es tramitin en un termini inferior a 
40 dies naturals 
 

Fins  10 dies  4 punts 

Més de 10 a  20 dies   3 punts 

Més de 20 a  30 dies    2 punts 

Més de 30 a  40 dies    1 punt 

Més de 40 dies  0 punts 
 
 
3. RECTIFICACIÓ DE PADRONS 
 
3.1. Padrons de l'impost sobre béns immobles, duran t l'any 2010.  
 
Objectiu: Que les baixes efectuades amb posterioritat a l'edició del padró com a conseqüència 
d’errors, modificacions i alteracions no degudes a nous fets imposables suposin, respecte al 
número total de rebuts emesos: 
 
La puntuació assignable és la següent: 
 

Inferior a 2%  4 punts 

Més de 2% i fins a 3% 3 punts 

Més de 3% i fins a 4% 2 punts 

Més de 4% i fins a 5% 1 punt 

Més de 5%  0 punts 
 
3.2. Resta de padrons  
 
Objectiu: Que les baixes efectuades amb posterioritat a l'edició del padró com a conseqüència 
d’errors, modificacions i alteracions no degudes a nous fets imposables suposin, respecte al 
número total de rebuts emesos: 
 
La puntuació assignable és la següent: 
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Inferior a l’1,10%  4 punts 

Més de l’1,10 % i fins a l’1,30% 3 punts 

Més de l’1,30% i fins a l’1,40 % 2 punts 

Més de l’1,40 % i fins a l’1,50 % 1 punt 

Més de l’1,50 %  0 punts 
 
Es computarà el promig quantitatiu de tots el padrons fiscals, excepte els de l'impost sobre béns 
immobles. 
 
 
4. INCREMENT DE QUOTES LIQUIDADES 
 
4.1. Per procediments tributaris de gestió i inspec ció  
 
Objectiu: Augment de quotes tributàries per la realització de procediments tributaris de gestió i 
inspecció: 
 

Més de 240.000 €  5 punts 

Més de 180.000 €  i fins a 240.000 € 4 punts 

Més de 120.000 €  i fins a 180.000 € 3 punts 

Més de 60.000 €  i fins a  120.000 € 2 punts 

Més de 10.000 €  i fins a  60.000 € 1 punt 

Fins a 10.000 €  0 punts 
 
4.2. Per actuacions de les que derivin increments d e valors cadastrals  
 
Objectiu: Incrementar el valor cadastral de les finques del municipi. Com a conseqüència de 
l’elaboració de fitxers d’intercanvi amb la GRC que suposaran actes d’inspecció cadastral, i 
actualització de valors en figures de planejament. 
 

Més de 20.000.000 €  5 punts 

Més de 10.000.000 €  
i fins a 
20.000.000 € 4 punts 

Més de 5.000.000 €  
i fins a 
10.000.000 € 3 punts 

Més de 3.000.000 €  
i fins a  
5.000.000 € 2 punts 

Més de 600.000 €  
i fins a  
3.000.000 € 1 punt 

Fins a 600.000 €  0 punts 
 
 
5. NIVELL DE GESTIÓ  
 
5.1. Impost sobre béns immobles  
 
Nivell de gestió del procés informatitzat de gestió, segons avaluació raonada del Cap de Serveis. 
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La puntuació assignable és la següent: 
 

Nivell alt 3 punts 

Nivell mig 2 punts 

Nivell baix 0 punts 

Nivell molt baix -2 punts 
 
5.2. Impost sobre construccions, instal·lacions i o bres  
 
Nivell de gestió del procés informatitzat de gestió, segons avaluació raonada del Cap de Serveis. 
 
La puntuació assignable és la següent: 
 
  

Nivell alt 3 punts 

Nivell mig 2 punts 

Nivell baix 0 punts 

Nivell molt baix -2 punts 
 
5.3. Oficina d’atenció tributària  
 
Nivell de desenvolupament del manual de procediments i nivell d’informatització dels mateixos pel 
personal de l’oficina. 
 
La puntuació assignable és la següent: 
 
  

Nivell alt 3 punts 

Nivell mig 2 punts 

Nivell baix 0 punts 

Nivell molt baix -2 punts 
 
 
DISTRIBUCIÓ 
 
NORMES GENERALS:  
 
1. El valor del punt a efectes de l’incentiu de productivitat que es regula, serà per l’any 2010 de 

365,23 euros. 
 
2. En el supòsit de modificacions en el nombre de persones als efectes de l’incentiu de l’apartat 

1, es computarà la puntuació de manera proporcional al temps que hagi hagut un i altre 
nombre de personal adscrit al servei. 

 
3. La quantitat total que resulti es distribuirà entre els diferents funcionaris o grups de funcionaris 

de la manera següent: 
 

Objectius 1.1, 2, 3, 4, 5.1 i 5.2 



54 

 
 

Personal Percentatge 

  

Cap de Servei, Secció o Tècnic Administració General que realitzi les 
funcions 12,90 % 

Caps d’Unitat i tècnics mitjos de gestió 10,75 % cadascun 

Cap de Subunitat o qui realitzi les funcions  9 % 

Personal Banc de Dades 20,35 % a repartir 

Resta de personal de la secció 25,50 % a repartir 
 
 

Objectius 1.2, 2.5 i 5.3 

 

Personal Percentatge 

  

Personal de l’oficina d’atenció tributària 100 % a repartir 
 
 

B) L’INCENTIU DINS EL PERÍODE VOLUNTARI  
 
Dins d’aquest període es valora l’esforç en facilitar els pagaments. Quantes més sortides es 
donin al pagament en via voluntària més recaptació s’assoleix, per exemple, promoure les 
domiciliacions, pagaments fraccionats, etc. 
 
S’aplicarà un tant per cent sobre la recaptació (ingrés cobrat en voluntària) per padrons que 
excedeixi d’un tant per cent determinat. A més, s’hi sumarà aquella part recaptada amb el 5% 
de recàrrec, ja que, tot i ser període executiu, les gestions es desenvolupen pel personal de 
recaptació voluntària. Es premia aquella recaptació que s’acosti al 100% del càrrec. D’aquesta 
manera, la recaptació en voluntària que estigui entre el 80% i el 90% dels càrrecs d’aquell 
padró, es multiplicarà per 0,1% del principal i, quan es superi el 90,01%, a més del càlcul 
anterior, es multiplicarà la diferència pel 0,5% del principal, obtenint dos trams diferenciats que 
es sumaran. 
 
Per càrrecs entenem el padró que s’aprova definitivament menys les baixes que pertoquen per 
modificacions, més les altes corresponents que es puguin donar.  
 
Per padrons entenem l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica, impost 
sobre vehicles, l’impost sobre activitats econòmiques, taxa per escombraries, taxa per guals i la 
resta d’exaccions generals que es liquiden de forma col·lectiva. 
 
Per tant, les xifres amb les quals ens basarem seran: 
(a) El principal ingressat en voluntària incloent-hi el 5% de recàrrec per padrons 
(b) Total de càrrecs nets de padrons 
 
 
Càlcul de l’incentiu: 
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Quan   90% > (a) / (b) > 80% =  es multiplicarà l’excés del 80% per 0,1% 
Quan   (a) / (b) > 90% =  es multiplicarà l’excés del 90% per 0,5% 
 
 
Repartiment de l’import obtingut.  
 
Cap unitat Recaptació Voluntària    18% 
Personal administratiu Voluntària    52% 
Oficina d’Atenció Tributària     30% 
          100% 
 

C) L’INCENTIU DINS EL PERÍODE EXECUTIU  
 
L’incentiu ha de recaure sobre quelcom que signifiqui un esforç per part del personal que hi 
intervé i, a la vegada, que quant més esforç més es millorin els resultats que obté l’Ajuntament. 
 
Per tant, i resumint, s’ha de procurar que dels càrrecs que es fan en executiva s’ingressi el 
màxim possible, que els deutes pendents dels contribuents siguin el més baixos possibles i, a 
la vegada, el menys antics.  
 
Per tant, les xifres amb les quals ens basarem seran: 
 
(a) El 60% del principal ingressat en executiva corresponent als ingressos amb el 10% de 

recàrrec amb codi de barres i sense notificar.  
(a’) El principal ingressat en executiva durant tot el període sense incloure els ingressos 
amb el 5% de recàrrec, menys (a) 

(b) El principal ingressat per deutes amb antiguitat d’entre 2 i 4 anys. 
(c) El principal ingressat per deutes amb antiguitat superior a 4 anys. 
 
L’incentiu es calcularà aplicant un tant per cent a cada quantitat, de la manera següent: 
 
INCENTIU PERÍODE EXECUTIU =  1% sobre (a) + 1% sobre (a’) + 1% sobre (b) + 2% sobre 
(c) 
 
Repartiment de l’import obtingut.  
 
    (a)      (a’)+(b)+(c) 
Recaptador/a executiu/va    7%   Recaptador/a executiu/iva 16% 
Agents executius    16%   Agents executius  54% 
Personal administratiu exec.   16%   Personal administratiu exec. 20% 
Oficina d’Atenció Tributària    35%   Oficina d’Atenció Tributària    10%  
Personal administratiu volun.   26%        100% 
    100% 
 

NORMES GENERALS 
 
No es tindran en compte les vacances a l’hora de calcular la participació en l’import.  
 
Només es comptaran les baixes a partir dels 15 dies, de manera que s’anirà restant de la 
percepció individual a partir del dia 16. 
 
El repartiment de l’import que afecta al personal administratiu d’executiva i de voluntària es 
realitzarà per part de la tresorera i seguint criteris objectius. El repartiment dels imports 
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respectius del personal de Gestió Tributària i el de l’Oficina d’Atenció Tributària també es farà 
amb criteris objectius. 
 
Quan degut a baixes o degut a que els llocs de treball no estiguin coberts per qualsevol causa 
(vacant coberta parcialment, llicències, etc.) es produeixi un sobrant d’aquella persona, es 
repartirà de manera proporcional per tota la unitat o secció. Entenent que, si ha faltat aquella 
persona i ningú no ha assumit la responsabilitat del lloc de treball, durant un determinat període 
de temps aquella tasca ha quedat repartida; per tant, considerarem que tota la unitat ha 
participat en absorbir aquella punta de feina. 
 
Es proposa que el pagament de l’incentiu es faci de la manera següent: 
a) Incentiu de Recaptació Voluntària i Executiva: es realitzaran pagaments cada quatre 

mesos i a principis de cada any es regularitzarà. Hi haurà un pagament al maig, un 
al setembre i l’últim al febrer que regularitzarà l’import segons les dades reals de 
l’any finalitzat. 

b) Incentiu de Gestió Tributària: es realitzarà un únic pagament dins del primer 
trimestre de l’any.” 

 
 
El senyor Irujo Fatuarte  informa que aquest dictamen fixa les retribucions del 
personal al servei de l’Ajuntament de Manresa i que la Llei de pressupostos generals 
de l’Estat, que és el referent per a determinar el règim de retribucions del personal del 
sector públic, estableix per al 2010 un topall màxim del 0,3%, tant per al personal 
funcionari com per al personal laboral, respecte de les retribucions que es percebien 
del 2009.  
Queden exclosos d’aquesta actualització el personal eventual que, per segon any, 
seguint els criteris que l’equip de govern va establir fa un any i mig enrere, no veurà 
incrementades les seves retribucions. 
El dictamen també incorpora la relació de llocs de treball del personal funcionari i de 
personal laboral, i demana el vot favorable. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU), i 4 abstencions (2 GMPPCC, 1 GMCUP i 1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME  
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la modificació puntual 

del Pla General. Pla d’Equipaments.  
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 4 de gener 
de 2010, que es transcriu a continuació: 
 
“En data 20 de juliol de 2009 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la 
Modificació Puntual del Pla General Pla D’Equipamen ts , redactada per A-Nou 
Serveis d’Arquitectes i Immobiliaris, SL, per encàrrec d’aquest Ajuntament, a l’empara 
d’allò que disposen els articles 67.a) i 83 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. L’efectivitat de l’aprovació inicial 
no obstant, quedava suspesa a què per part dels Serveis territorials de Barcelona del 
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Departament de Medi ambient i Habitatge es confirmés la no subjecció al tràmit 
d’avaluació ambiental de la Modificació puntual en tràmit.  
 
En relació a aquest darrer punt, en data  8 de setembre de 2009 es va rebre l’informe 
de la Responsable de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, declarant la no 
subjecció al tràmit d’avaluació ambiental de la present Modificació puntual del pla 
General Pla d’Equipaments, d’acord amb els articles 7.1.c i 7.2 de la Llei 6/2009 de 28 
d’abril, d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes. 
 
Aixecada la suspensió, l’expedient ha seguit els tràmits corresponents, havent estat 
exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de l’anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 224 del 18 de setembre de 2009, en el diari El Periódico el 
dia 14 i 16 de setembre de 2009 i en el diari Regió 7, el 22 de setembre del mateix 
any, així com el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal durant el 
termini que va del 8 de setembre de 2009 fins el 4 de gener del 2010. 
 

Simultàniament a l’exposició pública, s’ha sol·licitat informe als Serveis Territorials de 
Barcelona i a la Direcció General de Promoció de l’Habitatge del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, al Departament de Salut, a la Secretaria General de l’Esport, al 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, al Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació i el Departament d’Educació, tots ells de la Generalitat de 
Catalunya, com a organismes afectats per raó de llur competència. La sol·licitud va ser 
rebuda en aquests organismes en data 10 de setembre de 2009, excepte el 
Departament d’Educació i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació que el 
van rebre el dia 8 i 9  de setembre respectivament.  

 

De les esmentades sol·licituds es van rebre respostes favorables del Consell Català de 
l’Esport en data d’entrada a l’Ajuntament de Manresa de 9 d’octubre de 2009, així com 
dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Educació en data 25 
de novembre del mateix any. La Direcció General de Promoció de l’Habitatge, el dia 24 
de novembre de 2009, emet informe en el qual s’informa favorablement si bé 
incorporant-hi una prescripció relativa al sistema d’habitatges dotacionals públics. En 
compliment de la indicada prescripció, el document que es sotmet a aprovació 
provisional configura els habitatges dotacionals públics, com un sistema urbanístic 
diferenciat i no com un equipament, com així s’explica més detalladament en l’informe 
emès per l’arquitecta de la Secció de Planejament de data 4 de gener de 2010. 

 

Per part del Departament de Salut, del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge i del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, fins el dia d’avui 
no s’ha rebut cap resposta. 

 

Així mateix, durant el tràmit d’informació pública s’han presentat dos escrits 
d’al·legacions: 
  
Data Registre Al·legant Representant 
09.10.09 43374 GRUP SARDANISTA DINTRE 

DEL BOSC. 
FRANCESC BONVEHÍ TRENCH 

13.10.09 43619 AAVV DE VILADORDIS JOSEP DUOCASTELLA JUNYENT 
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En l’informe emès per l’arquitecta de la Secció de Planejament, de 4 de gener de 2010 
es proposa l’estimació de l’al·legació presentada per l’AAVV de Viladordis i l’estimació 
parcial de l’al·legació del Grup Sardanista dintre del Bosc. Les consideracions i 
fonamentacions d’aquestes decisions es troben en l’informe esmentat i han de 
notificar-se als interessats. 

 

En l’esmentat informe de l’arquitecta de Planejament, s’indiquen els ajustos que, a 
resultes de les al·legacions i informes externs o bé d’ofici, s’han introduït en el 
document provisional, sense que en cap cas comportin canvis substancials en el que 
fou aprovat inicialment, de manera que s’escau proposar-ne l’aprovació provisional. 

 
L’article 94.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme disposa que “les modificacions 
d’una figura de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació”. Les propostes de modificació han de justificar la necessitat 
d’aquesta, així com la conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics 
i privats concurrents, aspecte aquest que ja es troba degudament acreditat en el 
document. 

 

El document que es sotmet a aprovació provisional és el mateix que es va aprovar 
inicialment, amb les incorporacions dels ajustos i concrecions derivats de les 
prescripcions fixades en els informes externs, aquells realitzats d’ofici i els derivats de  
l’estimació total o parcial de les al·legacions presentades durant el termini d’exposició 
pública, i que en cap cas comporten un canvi substancial definit a l’article 112.2 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol). 

 
Tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent en el municipi, el 
procediment aplicable és el contingut a l’article 83 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, i l’aprovació provisional correspon a l’Ajuntament afectat. Per tant, un 
cop finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient, cal aprovar-lo 
provisionalment i trametre’l a l’òrgan que n’hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, que en 
aquest cas és la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central (art. 78.a 
TRLU i article 3 Decret 139/2008, de 8 de juliol). 
 
En relació als informes dels organismes afectats, tal i com es recull en els 
Antecedents, ha estat emès l’informe favorable del Consell Català de l’Esport,  dels 
Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Educació i l’informe 
favorable amb prescripcions de la Direcció General de Promoció de l’Habitatge del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, sense que 
per part del  Departament de Salut, del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge i del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural hagi realitzat cap 
comunicat o informe, havent transcorregut per tant, amb excés, el termini d’un mes 
establert a l’article 83.5 TRLU. 

 
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal 
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística 
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correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local. 

 

Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació 
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 

 
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni. 

La regidora delegada d'Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents: 
 

A C O R D S 
 
1r. ESTIMAR al·legació formulada per Josep Duocastella Junyent en representació de 
l’AAVV de VILADORDIS en el sentit i termes que consten a l’informe emès per 
l’arquitecta de Planejament de 4 de gener de 2010, el qual se’n donarà trasllat a 
l’al·legant, per al seu coneixement. 

 

2n. ESTIMAR PARCIALMENT al·legació formulada per en Francesc Bonvehí Trench, 
en representació del GRUP SARDANISTA DINTRE DEL BOSC en el sentit i termes 
que consten a l’informe emès per l’arquitecta de Planejament de 4 de gener de 2010, 
el qual se’n donarà trasllat a l’al·legant, per al seu coneixement. 

  

3r. APROVAR PROVISIONALMENT MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA  GENERAL. PLA 
D’EQUIPAMENTS , redactat per l’equip d’arquitectes A-NOU Serveis d’Arquitectura i 
Immobiliaris, SL de conformitat amb els articles 67.a) i 87.5 del Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
4t. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE LA 
CATALUNYA CENTRAL , quintuplicat exemplar, la modificació del Pla General 
aprovada provisionalment en l’apartat anterior, així com una còpia completa de 
l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord 
amb el que disposa l’article 78.a) en relació amb l’article 77 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol).” 
 
 
La senyora Mas Pintó  informa que en el Ple del mes de juliol passat es va aprovar 
inicialment aquesta modificació que ara es porta a aprovació provisional, un cop 
superat el termini d’informació pública d’un mes, i també els informes que s’han 
sol.licitat als departaments corresponents. 
Al document s’han incorporat les modificacions que es desprenen de les al.legacions 
formulades per particulars o entitats i, d’altra banda, de l’observació que el 
Departament d’Habitatge ha fet en relació als habitatges dotacionals que, en un 
principi, s’integraven dintre del sistema d’equipaments i que el Departament ha fet 
l’observació que ha de ser una qualificació específica. Els habitatges dotacionals són 
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aquells que van dirigits a col.lectius específics i que es poden fixar dintre d’espais 
qualificats  com a sistemes. 
Del procés de les al.legacions n’hi ha hagut dues que s’han estimat, una en la seva 
totalitat. La de Viladordis, que fa referència a la necessitat de mantenir la qualificació 
d’equipament als terrenys situats davant de l’església de la Salut, i l’altra fa referència 
a l’edifici del Cor de Sant Josep, en el qual s’ha demanat una qualificació que els 
permeti destinar una part a habitatges dotacionals, amb la finalitat de poder plantejar 
un projecte global de l’equipament i possibilitar la seva rehabilitació. 
El document és el que es dedueix de l’aprovació inicial més aquestes modificacions i 
demana el vot favorable. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents, i 1 abstenció de la senyora Sensat, per trobar-se absent de la sala 
en el moment de la votació (article 100 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.2  REGIDORIA DELEGADA D’HABITATGE I REHABILITACIÓ  

 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adde nda de modificació del 

conveni de col·laboració signat entre l’Administrac ió de la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament d’Acció Social i Ciutadania i 
l’Ajuntament de Manresa per a la promoció de l’accé s dels joves a 
l’habitatge.  

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Habitatge, Rehabilitació i 
Activitats, de 4 de desembre de 2009, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 

El 29 de juliol de 2005 fou signat el Conveni de col.laboració entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per a la promoció de l’accés dels joves a 
l’habitatge que tenia com a objecte la col.laboració entre la Generalitat de Catalunya, a 
través de la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència, 
departament aleshores competent en matèria de joventut, i l’Ajuntament de Manresa 
per a la implantació del programa Borsa Jove d’Habitatge a la ciutat de Manresa. 
 
Ara, les dues parts han acordat comarcalitzar l’àmbit d’aquesta borsa i és per això que 
formalitzen la present Addenda de modificació. 
 
Consideracions legals 
 

- Article 47 de la Constitució Espanyola 
- Text refós de la Llei d’Urbanisme,  Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol 
- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’Habitatge 
- Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al Dret a 

l’Habitatge 2004-2007 
- 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 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local  
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El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, regula al Títol XIII les relacions 
interadministratives, i en l’article 144 es recull com a principi d’actuació de 
l’Administració de la Generalitat i dels ens locals, el de “cooperació, la col·laboració i 
l’assistència recíproques per al millor compliment de les funcions que corresponen a 
les altres administracions. (...)”. 

 

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

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

A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR l’“ADDENDA de modificació del Conveni de col·laboració signat 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Acció 
Social i Ciutadania, i l’Ajuntament de Manresa, per a la promoció de l’accés dels joves 
a l’habitatge”, d’acord amb el text que s’adjunta. 
 
Segon.- RATIFICAR la signatura per part de l’Alcalde-president de l’Addenda al 
conveni i d’aquells altres documents que hagin estat necessaris per a la seva 
efectivitat.  
 
Tercer.- COMUNICAR  els anteriors acords al Departament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya i a l’empresa Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa, SA per al seu coneixement i efectes.” 
 
 
 
“Addenda de modificació del conveni de col.laboració signat entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Acció Social i Ciutadania, i 
l’Ajuntament de Manresa, per a la promoció de l’accés dels joves a l’habitatge. 
 
 
Manresa, 1 de desembre de 2009 
 
 

REUNITS 
 
D’una part, el Senyor Eugeni Villalbí i Godes, Secretari de Joventut, del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de l’Administració de la Generalitat de Catalunya autoritzat 
en virtut de Resolució, de 31 de març de 2008, de la Consellera d’Acció Social i 
Ciutadania de delegació de signatura. 
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I de l’altra, l’Il.lustríssim Senyor Josep Camprubí i Duocastella, alcalde de l’Ajuntament 
de Manresa, facultat per aquest acte en virtut 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. 
 
 

MANIFESTEN 
 
 
I. Un dels eixos de treball de la Secretaria de Joventut són l’emancipació dels joves i la 
participació d’aquests en la societat, essent la política d’accés a l’habitatge l’element 
fonamental per a l’emancipació. En aquest sentit la Generalitat de Catalunya, en el 
marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, ha engegat diversos programes i 
estudis, com és l’estudi sobre l’emancipació domiciliària, laboral i familiar, l’impuls de 
les Borses joves d’habitatge, així com la inclusió de diferents mesures per a joves i 
propietaris en el marc del Pla pel Dret a l’Habitatge. 
 
II. Actualment, fruit del Programa Borsa Jove d’Habitatge, existeixen a Catalunya 41 
borses en conveni amb la Secretaria de Joventut, amb 47 oficines permanents i oferint 
servei a 145 municipis i a una població potencial de prop d’un millió i mig de joves 
d’entre 18 i 35 anys, i interessa fer-lo extensiu arreu de Catalunya on els joves tinguin 
dificultats per accedir a l’habitatge. 
 
III. El conveni de col.laboració signat en data 29 de juliol de 2005, entre la Generalitat 
de Catalunya, i l’Ajuntament de Manresa per a la promoció de l’accés dels joves a 
l’habitatge, té com a objecte la col.laboració entre la Generalitat de Catalunya, a través 
de la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència, departament 
aleshores competent en matèria de joventut, i l’Ajuntament de Manresa per a la 
implantació del programa borsa Jove d’Habitatge a la ciutat de Manresa. 
 
Ara, les dues parts han acordat comarcalitzar l’àmbit d’aquesta borsa. 
 
 
 
D’acord amb tot l’exposat les parts formalitzen la present Addenda de modificació, amb 
subjecció al següent 
 
 

PACTE 
 

Únic 
Modificació 
 
 
Modificar el pacte primer en el sentit següent: 
 
“(...) 
 
L’objecte d’aquest conveni, que es formalitza a l’empara del que disposa l’article 94 
del Text Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, és establir la col.laboració entre l’Administració 
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de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Acció Social i Ciutadania, 
i l’Ajuntament de Manresa per a la implantació del programa Borsa Jove d’Habitatge 
a la comarca del Bages.” 
 
 
I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen aquest document, en 
duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.” 

 
 
La senyora Guillaumet Cornet  informa que aquesta és una Addenda de modificació 
d’un Conveni que ja hi havia signat amb la Secretaria de Joventut del Departament 
d’Acció Cívica, que reconeix una prestació de servei que ja es venia realitzant, en 
relació als joves procedents d’altres poblacions de la comarca i que volien accedir al 
Servei de borsa jove i que buscaven un pis a Manresa mitjançant aquest servei 
d’intermediació per buscar una solució d’habitatge per als joves i, d’altra banda, 
reconeix que Manresa estava fent aquest servei, que també es reconeix 
econòmicament per tal de continuar oferint-lo.  
També es demana ampliar la borsa d’habitatge amb habitatges que no siguin 
estrictament de Manresa. 
L’Ajuntament de Manresa està disposat a fer-ho, però també, prèvia consulta amb el 
Consell Comarcal, entén que si això genera unes despeses complementàries del que 
marca el conveni, farà com altres consells comarcals, un conveni  perquè aquells 
municipis que es vulguin adherir a aquest servei puguin fer-ho i fer-se càrrec de les 
despeses que significarà poder gestionar aquests habitatges que no són pròpiament 
de Manresa. 
En principi hi ha la resposta positiva per part del Consell Comarcal i per això es va 
considerar la demanda que feia la Generalitat de Catalunya. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 24 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU, 2 GMPPCC i 1 GMCUP), i 1 abstenció (1 GMPxC) 
i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.3  REGIDORIA DELEGADA D’ACTIVITATS  

 
5.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e l’Ordenança municipal 

sobre activitats.  
 

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Activitats, de 13 de gener 
de 2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Vist el projecte d’ordenança municipal sobre activitats , elaborat per la comissió 
d’estudi constituïda pels serveis tècnics i jurídics dels Servei de Territori, amb l’objecte 
regular els procediments d’intervenció, prevenció i control de les activitats, públiques i 
privades, que es realitzen en el terme municipal de Manresa, d’acord amb les normes 
urbanístiques, ambientals i sectorials d’aplicació, i en particular, regular els 
procediments autoritzatoris dels usos des de la perspectiva urbanística, ambiental i 
sectorial. 
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Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple 
de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la 
Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local. 
 
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances n’exigeix l’aprovació inicial, la 
submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació 
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
Atès que l’art. 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb 
caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al.legació durant la informació 
pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics municipals. 
 
Aida Guillaumet Cornet, regidora delegada d’Activitats, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1r.  Aprovar inicialment l’Ordenança municipal sobre activitats, segons el text que 

s’adjunta als presents acords. 
 
2n. Sotmetre a informació publica  els presents acords i el text de l’Ordenança per 

un termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, 
al Diari Oficial de la Generalitat, al diari Regió-7 i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament.  

 
3r.  Concedir audiència  a la Cambra de Comerç de Manresa i la Federació 

d’Associacions de Veïns, com a ens que representen els interessos de les 
diferents entitats i col·legis professionals,  a l’efecte de presentació d’al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la notificació dels presents  acords i la tramesa d’una 
còpia del text íntegre de l’Odenança. El termini de l’audiència serà de 30 dies a 
comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació. 

 
4t.  Disposar  que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 

d’informació pública i/o el d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara 
s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap 
tràmit ulterior i es procedirà directament a la publicació.” 

 
 
“ORDENANÇA MUNICIPAL D'ACTIVITATS 
 
Preàmbul  
 
La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu, de 12 de desembre de 2006, 
relativa als serveis en el mercat interior, la transposició de la qual als ordenaments 
interns va finalitzar el dia 28 de desembre de 2009, obliga a preveure mesures 
normatives a tots els nivells, també el local. A nivell estatal, la Directiva s’ha transposat 
a través de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de 
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serveis i al seu exercici, i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 
diverses lleis, ambdues amb caràcter de legislació bàsica. 
 
En compliment de l’esmentada normativa europea, i davant de les modificacions 
normatives que s’han produït des de l’aprovació pel Parlament de Catalunya de la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, tant a 
nivell estatal com autonòmic, es planteja una transformació en la cultura administrativa 
clàssica d’intervenció en matèria d’activitats, que comportarà, a grans trets, el control a 
posteriori en substitució del preventiu que suposava la tècnica de les clàssiques 
llicències municipals d’activitats. 
 
D’altra banda, i encara que la seva entrada en vigor no es produirà fins a l’agost de 
l’any 2010, cal tenir en compte les determinacions de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, aprovada pel Parlament 
de Catalunya, de manera especial als efectes de la intervenció administrativa que s’hi 
estableix per les activitats sotmeses a comunicació. 
 
Certament, moltes de les modificacions en l’àmbit local estaran condicionades pels 
canvis normatius que es vagin produint en les normatives estatal i autonòmica, per bé 
que el mandat europeu s’adreça a totes les administracions per igual, i en 
conseqüència, dins del marc competencial propi, també els ajuntaments poden i han 
d’adequar les seves ordenances per tal que els procediments i tràmits compleixin la 
Directiva. 
 
L'Ajuntament de Manresa té en vigor des del dia 2 de maig de 2007, l'Ordenança 
municipal d’activitats, que va optar per un règim de simplificació procedimental en 
relació a les activitats de menor incidència ambiental, mantenint, no obstant això, un 
règim de llicència municipal per a determinades activitats de les incloses en l’Annex III 
de l’encara vigent  Llei 3/1998.  
 
En conseqüència, i atès el mandat de la Directiva sobre eliminació d’obstacles i 
simplificació de procediments per a l’exercici d’activitats, és procedent aplicar-lo en tots 
els tràmits la competència dels quals sigui estrictament municipal. 
 
La present Ordenança d’activitats pretén, doncs, en el marc estricte de les 
competències municipals, establir un nou règim d’intervenció des d’una perspectiva 
multidisciplinar i integradora, per la qual cosa els títols competencials que legitimen la 
intervenció són, essencialment, l’ambiental i l’urbanístic, però també els ordenaments 
sectorials per raó de la concreta tipologia de l’activitat. 
 
D’acord amb els articles 25,56 i 28 i la disposició transitòria segona de la Llei 
Reguladora de Bases de Règim Local, l’article 42.3 de la Llei General de Sanitat, 
l’article 62.1 de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya i els articles 18,20 i 
concordants de la Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’administració ambiental, 
l’Ajuntament té competència sobre el control sanitari d’indústries, activitats i serveis, el 
control sanitari del medi ambient, la contaminació atmosfèrica, la prevenció i control de 
sorolls, vibracions, escalfor, olors i altres agents contaminants que afectin el medi 
ambient. D’altra banda, el Decret 1/2005, que aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme de Catalunya atribueix als ajuntaments la competència per fer complir les 
determinacions del planejament urbanístic (edificabilitat, tipologia edificatòria i usos del 
sòl) i l’article 197 del mateix text legal sotmet a llicència urbanística els usos del sòl, de 
les edificacions i de les instal·lacions. 
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Títol Preliminar. Disposicions generals.  
 
Article 1 .Objecte i àmbit 
1. Amb caràcter general, aquesta Ordenança regula els procediments d’intervenció, 
prevenció i control de les activitats, públiques i privades, que es realitzen en el terme 
municipal de Manresa, d’acord amb les normes urbanístiques, ambientals i sectorials 
que els siguin d’aplicació, contemplades des d'una perspectiva globalitzadora de les 
competències municipals. 
2. En particular, aquesta Ordenança té per objecte regular els procediments 
autoritzatoris dels usos des de la perspectiva urbanística, ambiental i sectorial, amb la 
voluntat de simplificar els procediments i tràmits per a l’exercici de les activitats de 
serveis. 
 
Article 2 .Definicions 
Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per:  
1. Activitat: conjunt d’operacions o tasques de caràcter industrial, comercial, 
professional o de serveis, que s’exerceixen o exploten en un centre o establiment. S'hi 
inclouen tots els usos específics previstos pel Pla General de Manresa, amb l'excepció 
de l'habitatge. 
2. Centre o establiment: conjunt d’instal·lacions que s’ubiquen en un emplaçament 
determinat en els que s’exerceix o explota una o vàries activitats. 
3. Emplaçament: espai físic delimitat i diferenciat en el que s’ubica un establiment o 
centre.  
4. Instal·lació: conjunt d’edificacions, d’equipaments, de maquinària i d’infraestructures 
de què es compon un establiment o centre on s’exerceixen o exploten una o diverses 
activitats. També poden tenir la consideració d’instal·lació les de caràcter particular, no 
vinculades a cap activitat, però sotmeses a algun tipus de llicència o a comunicació 
prèvia.  
5. Canvi substancial: qualsevol modificació de l’activitat autoritzada que pugui tenir 
repercussions en la seguretat, la salut pública o el medi ambient i, en tot cas, les 
modificacions o les ampliacions que impliquin un canvi del codi en el que hagi estat 
classificada l’activitat originària en aplicació dels annexos de la normativa aplicable. 
També es considerarà canvi substancial qualsevol modificació que alteri 
desfavorablement les condicions exigides pel Codi d’Accessibilitat de Catalunya o 
quan signifiqui un canvi d'ús específic en relació als establerts pel Pla General de 
Manresa, o exigeixi, d'acord amb la normativa sectorial aplicable, la necessitat de 
complir condicions addicionals.  
6. Canvi no substancial: modificació de l’activitat autoritzada que no tingui 
repercussions perjudicials o importants en la seguretat, la salut pública o el medi 
ambient, i/o que no impliqui un canvi del codi en el que hagi estat classificada l’activitat 
originària.  
 
 
Article 3. Règims generals d’intervenció administra tiva de les diferents classes 
d’activitats 

1. Amb caràcter general, la intervenció administrativa en les activitats, és la següent: 

Activitats de l’Annex I de la vigent Llei 3/1998: Activitats amb elevada incidència en el 
medi ambient, la salut i la seguretat de les persones. Estan  sotmeses al règim 
d'autorització ambiental  regulat per la legislació ambiental. La intervenció municipal 
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ambiental es materialitza en l'informe vinculant sobre aspectes de competència 
municipal que s'emet en el procediment. A nivell d'usos aquestes activitats, dins del 
terme municipal, resten sotmeses a prèvia llicència urbanística, sempre que comportin 
ús del sòl i/o modificació de l'ús de les edificacions (article 179 del Decret Legislatiu 
1/2005, que aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya i article 94 del 
ROAS). 

Activitats de l’Annex II de la vigent Llei 3/1998: Activitats amb moderada incidència en 
el medi ambient, la salut i la seguretat de les persones. Estan sotmeses al règim de 
llicència ambiental regulat per la legislació ambiental i desenvolupat per aquesta 
Ordenança. La llicència ambiental té, alhora, el caràcter de llicència urbanística d'usos.   

Activitats no incloses en cap dels apartats anteriors: La seva instal·lació i la introducció 
de canvis substancials en les ja autoritzades estan subjectes a comunicació prèvia, 
que té, alhora, el caràcter de llicència urbanística d'usos.  

2. Les activitats que, d’acord amb la normativa ambiental, no estiguin subjectes ni a 
llicència ni a comunicació, però que ho estiguin en virtut de normatives sectorials, 
hauran d’incorporar en el corresponent tràmit, l’informe ambiental corresponent. La 
intervenció administrativa serà la de llicència, si la normativa sectorial així ho estableix 
expressament, i de comunicació en la resta de casos. En qualsevol cas, tindrà el 
caràcter de llicència urbanística d’usos. 

Article 4.- Activitats amb regulació específica 
Les activitats que siguin objecte d’una regulació específica, com ara activitats 
recreatives,  centres de culte,  equipaments comercials i d’altres, es regiran per 
aquestes normatives, per les ordenances específiques i supletòriament per la present 
Ordenança.  
 
Article 5. Ponència Ambiental Municipal 
1. La Ponència Ambiental Municipal és l’òrgan col·legiat que exerceix les funcions que 
li encomana aquesta Ordenança en matèria d’intervenció integral de l’administració 
ambiental.  
2. En particular, la Ponència Ambiental Municipal té la funció d’avaluació i informe de 
tots els expedients de llicència ambiental ,així com la interpretació normativa i tècnica 
envers la prevenció de la contaminació per mitjà de l’aplicació de les millors tècniques 
disponibles, en qualsevol activitat que es desenvolupi en el terme municipal. 
3. La Ponència Ambiental Municipal es crea i es regula per Resolució de l’Alcaldia.  
 
Article 6. Activitats que no es poden exercir a Man resa   
D’acord amb les disposicions sobre usos del Pla General, està prohibit en el tot el 
terme municipal de Manresa l’exercici de les activitats següents:  
a) Activitats nuclears, incloses les de transport, així com les activitats radioactives 
qualificades com de primera categoria pel Reglament sobre instal·lacions nuclears i 
radioactives.  
b) Activitats extractives o mineres. 
 
 
 
Títol I. Activitats classificades en l'Annex III de  la Llei 3/1998, o que tinguin una 
incidència ambiental menor, i que no són objecte de  normativa sectorial 
específica que reguli la intervenció administrativa   
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Article 7.  Comunicació prèvia  
1. Les comunicacions prèvies per a l’exercici de les activitats amb incidència ambiental 
baixa, estiguin o no incloses a l’Annex III de la Llei 3/1998, es classifiquen de la 
següent manera: 
 
a) Comunicacions tipus A : Amb responsabilitat  tècnica. 
b) Comunicacions tipus B : Amb responsabilitat exclusiva de la persona sol·licitant. 
 
2. Les comunicacions tipus A són exigibles per a les activitats incloses a l’Annex III de 
la Llei 3/1998, d’acord amb el seu desenvolupament reglamentari, i s’han de formular 
amb la següent documentació: 
a)  Instància segons el model oficial, signada per la persona interessada. 
b) Exemplar duplicat de projecte tècnic, redactat per un/a tècnic/a competent i 
degudament validat pel que fa a la seva idoneïtat tècnica pel col·legi professional. A 
efectes indicatius, el contingut del projecte ha de ser el que estableix l’art 15 d’aquesta 
Ordenança. 
c) Justificant de l’assumpció de responsabilitat tècnica en l’execució de les 
instal·lacions. 
d) En el cas de persones físiques, fotocòpia del DNI, i en el cas de persones 
jurídiques, fotocòpia del NIF. 
e)  Document acreditatiu d’haver sol·licitat el permís d’abocament d’aigües residuals 
per a les activitats que ho requereixin. 
f) Informe de compatibilitat urbanística. Aquest informe, si no s’acompanya a la 
sol·licitud, s’emetrà d’ofici. 
g) Informe sobre compliment de normativa de prevenció d’incendis, quan sigui exigible 
d’acord amb la normativa vigent. Aquest informe, si la persona sol.licitant no l’aporta, 
se sol·licitarà d’ofici per l’Ajuntament. 
 
3. Les comunicacions tipus B són exigibles per a totes les activitats no subjectes de 
forma expressa a autorització, llicència ambiental o comunicació tipus A. Aquestes 
comunicacions s’han de formular amb la següent documentació: 
a)  Instància segons el model oficial, signada per la persona interessada. 
b) Qüestionari, per duplicat, segons model establert per l’Annex d’aquesta Ordenança, 
signat per la persona sol·licitant. 
c) Plànol de situació i emplaçament a escala 1:2000, sobre la cartografia del 
planejament urbanístic vigent. 
d)  Plànol de planta del local o establiment, a escala com a mínim 1:100. 
e) En el cas de persones físiques, fotocòpia del DNI, i en el cas de persones 
jurídiques, fotocòpia del NIF. 
f)  Document acreditatiu d’haver sol·licitat el permís d’abocament d’aigües residuals 
per a les activitats que ho requereixin. 
g) Informe de compatibilitat urbanística. Aquest informe, si no s’acompanya a la 
sol·licitud, s’emetrà d’ofici. 
h) Informe sobre compliment de normativa de prevenció d’incendis, quan sigui exigible 
d’acord amb la normativa vigent. Aquest informe, si la persona sol.licitant no l’aporta, 
se sol·licitarà d’ofici per l’Ajuntament. 
 
 
Article 8.Procediment 
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1. Les comunicacions prèvies se sotmetran a l’examen i verificació de la documentació 
presentada per part dels serveis tècnics i jurídics municipals. 
  
2. Si l’activitat que es pretén exercir incomplís normatives de competència municipal, 
es posarà de manifest a la persona interessada que la comunicació no produeix 
efectes legitimatoris del funcionament de  l’activitat. Si requerís informes preceptius la 
sol.licitud dels quals correspongui formular a l’Ajuntament, es posarà de manifest la 
suspensió del tràmit fins que s’hagin obtingut. 
  
3. Les comunicacions d’activitats, en la mesura que tenen simultàniament la condició 
de llicència urbanística d’usos, s’han de formular amb caràcter previ a la instal·lació de 
l’activitat. El termini a partir del qual produiran efectes les comunicacions serà d'un 
mes, comptat des de l'endemà de la data en què s'hagin presentat al Registre General 
de l'Ajuntament, sense perjudici del que s’estableix a l’apartat 5 del present article. 
Aquest termini esmentat s’interromp per l’esmena de deficiències prevista a l’art. 13 
d’aquesta ordenança, així com per la resta de causes previstes a l’art. 42.5 de la Llei 
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
4. Transcorregut el termini indicat a l’apartat anterior, i sense perjudici del que 
s’estableix a l’apartat 6 d’aquest article, la instal·lació de l'activitat es podrà considerar 
legitimada amb els següents efectes: 
a) Si la comunicació és amb responsabilitat exclusiva del sol.licitant, es pot iniciar 
sense més tràmit el funcionament 
b) Si la comunicació és amb responsabilitat tècnica, s’ha d’aportar a l’Ajuntament el 
certificat final acreditatiu de la correcta execució del projecte i a partir d’aquesta 
presentació, l’activitat pot iniciar el seu funcionament sense més tràmit. 
 
5. Si la comunicació prèvia es formulés sense informe de compatibilitat urbanística, i 
es plantegés una activitat que no resultés legalitzable en virtut d’aquesta normativa , el 
silenci administratiu tindrà efectes desestimatoris, conforme disposa el Decret 
Legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya i, 
en conseqüència, l’activitat no podrà funcionar. També tindrà efectes desestimatoris el 
silenci si la comunicació transferís al peticionari o a tercers facultats contràries a 
l'ordenament jurídic, o bé facultats relatives al domini públic o al servei públic. 
 
6. En cap cas la comunicació prèvia legitimarà el funcionament d’activitats que per la 
seva naturalesa requerissin avaluació d’impacte ambiental, informe preceptiu en 
matèria de seguretat, o altres autoritzacions, llicències o permisos específics, si no 
haguessin estat emesos prèviament.   
 
Article 9. Condicions de funcionament 
A partir del moment en que s’iniciï el funcionament de les activitats, les persones 
exercents hauran de disposar en el local, a efectes de eventuals inspeccions, dels 
següents certificats.  
  

a) Acreditació de les autoritzacions , permisos o requisits exigibles d’acord 
amb les normatives sectorials que li siguin d’aplicació d’acord amb la 
legislació vigent. 

b) Certificacions corresponents a les diferents instal·lacions sotmeses a 
reglamentacions en matèria de seguretat industrial. El contingut i el 
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règim d’expedició d’aquestes certificacions són les que s’estableix a la 
reglamentació tècnica de cada instal·lació. 

 
 
Títol IV. Disposicions comunes  
 
Article 10. Informació prèvia sobre classificació 
1. Amb caràcter previ a la sol·licitud de llicència o a la formulació de la comunicació, la 
persona interessada pot demanar informació sobre el règim d’intervenció 
administrativa a què està subjecta l’activitat, i el procediment que, en conseqüència, ha 
de seguir.  
2. Als efectes d’aquesta comprovació, les persones interessades han de presentar 
documentació en la que es faci la descripció de la naturalesa i principals 
característiques de l’activitat prevista; de les instal·lacions, maquinària i productes a 
utilitzar, emmagatzemar i produir; de les fonts, tipus i magnitud de les emissions; i dels 
riscos per a la salut i la seguretat.  
3. La comprovació que faciliti l’Ajuntament serà emesa, únicament i exclusiva, en 
relació a les dades i a la documentació presentades per la persona interessada i no 
tindrà, en cap cas, caràcter vinculant envers el procediment que posteriorment es 
segueixi si les dades de la sol·licitud fossin diferents. 
 
Article 11. Consulta prèvia potestativa 
1. Les persones interessades en instal·lar i/o modificar una activitat en el terme 
municipal de Manresa, poden formular a l’Ajuntament una consulta prèvia sobre la 
compatibilitat de l’activitat projectada amb la normativa vigent.  
 
2. La consulta prèvia potestativa sobre activitats s’haurà de formular mitjançant 
instància a la que s’hi adjuntarà avantprojecte tècnic que permeti conèixer les dades 
fonamentals i les condicions bàsiques de l’activitat projectada, i en qualsevol cas, la 
descripció de la naturalesa i principals característiques de l’activitat ; de les 
instal·lacions, maquinària i productes a utilitzar, emmagatzemar i produir; de les fonts, 
tipus i magnitud de les emissions; i dels riscos per a la salut i la seguretat.  
 
3. L’expedient serà informat pels serveis tècnics i jurídics municipals i, en el cas de les 
activitats que requereixin un pronunciament d’altres administracions, se sol·licitaran els 
preceptius informes, llevat que s’apreciés ja d’origen una incompatibilitat urbanística de 
l’ús, cas en el qual resoldrà directament l’Ajuntament. 
 
4. La resolució administrativa determinarà amb claredat si l’activitat plantejada és 
compatible amb el planejament urbanístic i amb la normativa vigent. Eventualment, pot 
indicar també aspectes tècnics que caldria modificar o que s’haurien de justificar. La 
resolució és vinculant a efectes de l’admissió urbanística per a l’Ajuntament durant sis 
mesos,  fins i tot en el cas que el planejament es modifiqués en aquest termini. 
 
Article 12.   Informe de compatibilitat urbanística  
1. El informe de compatibilitat urbanística és preceptiu per sol·licitar autorització o 
llicència ambiental i/o municipal i per formular comunicacions prèvies d’activitats, atesa 
la simultaneïtat del tràmit ambiental amb la llicència urbanística d’usos. Aquest 
certificat s’ha de demanar a l’Ajuntament  en la instància oficial establerta a aquest 
efecte, acompanyada de la següent documentació: 
a) Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti una identificació 
indubitada de la finca. 
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b) Memòria descriptiva i plànols de l’activitat projectada que explicitin la seva 
naturalesa, instal·lacions i principals característiques. 
c) Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl. 
d) Requeriments de l’activitat respecte dels serveis públics municipals. 
 
2. L’informe serà emès pels Serveis Municipals en el termini màxim d’un mes a 
comptar des de la data de la presentació de la sol·licitud en el Registre General de 
l’Ajuntament, sense perjudici de la suspensió d’aquest termini per les causes previstes 
a l’art. 42.5 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. La no expedició en termini hàbil comportarà que 
s’entengui atorgat per silenci positiu, llevat dels casos legalment previstos com a 
silenci negatiu. 
 
3 L’informe determinarà la compatibilitat o incompatibilitat de l’activitat projectada amb 
el planejament urbanístic i farà constar com a mínim els següents aspectes: 
a) Classificació i qualificació del sòl on es pretén emplaçar l’activitat, amb indicació del 
planejament que ho estableix. 
b) Grau d’urbanització 
c) Afectació o no de béns o drets de titularitat municipal 
d) Necessitat de llicència d’obres. 
 
4. L’informe té caràcter vinculant per l’Ajuntament a efectes de l’admissió urbanística 
de l’ús,  durant sis mesos,  fins i tot en el cas que el planejament es modifiqués en 
aquest termini. No és vinculant a cap altre efecte, i, conseqüentment, l’autorització, 
llicència o comunicació podran ser informades desfavorablement per raons diferents 
de les urbanístiques. 
 
Article  13.   Deficiències esmenables 
Tots els terminis que s’estableixen en aquesta ordenança per a la resolució 
d’expedients, queden suspesos quan l’Ajuntament requereix la persona interessada 
per tal que aporti documentació o en millori l’aportada. Aquests requeriments es poden 
formular en qualsevol tipus de sol·licitud i s’han de notificar fefaentment a la persona 
sol·licitant atorgant-li un termini màxim de quinze dies per a la seva actuació, advertint-
lo expressament que si en el termini atorgat no s’ha atès el requeriment, es 
considerarà desistida la  sol·licitud. 
 
Article 14.  Declaració de dades confidencials 
La persona sol·licitant d’una autorització i/o llicència de qualsevol tipus, i/o d’una 
comunicació d’activitats,  pot, mitjançant declaració, expressar les dades contingudes 
en el projecte tècnic o en la resta de documentació aportada que, segons el seu criteri 
gaudeixen de confidencialitat. En la declaració s’ha d’indicar la norma amb rang de llei 
que empara aquesta confidencialitat. La manca d’aquesta declaració comportarà el 
lliure accés públic als expedients. 
 
Article 15.   Projecte tècnic 
1. El contingut mínim del projecte tècnic ha de ser el següent: 
 

1. Dades generals 
- Dades bàsiques de l’empresa: NIF, adreça, representant legal. 

 
2. Dades de l’establiment o instal·lació 

- Nom, adreça i CCAE. 
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- Classificació i qualificació del sòl, segons el planejament urbanístic 
vigent. 

- Característiques de local o edifici on es projecta l’activitat, preexistència, 
nombre de plantes, situació respecte als habitatges o usos veïns, 
situació i superfície ocupada per l’activitat, obres previstes i la seva 
adequació a la normativa urbanística. 

 
3. Normativa d’aplicació 

- Relació de normativa general i sectorial d’aplicació a l’activitat objecte 
del projecte.  

- Relació d’instal·lacions sotmeses a reglamentacions en matèria de 
seguretat industrial amb indicació de la reglamentació aplicable a cada 
instal·lació. 

 
4. Dades de l’activitat 

- Classificació de l’activitat segons els annexos del RIIA o de la norma 
que el substitueixi. 

- Descripció i característiques de l’activitat així com, quan s’escaigui, del 
procés industrial, de les diferents fases que comprèn i les successives 
transformacions de la matèria primera fins a arribar als productes 
acabats. 

- Tipus i quantitats de matèries primeres, auxiliars, intermèdies i 
acabades, amb indicació, en el seu cas, del nom comercial, formulació 
química i característiques. 

- Relació d'electromotors, màquines i altres aparells, amb indicació de la 
seves potències.  

- Tipus d'energia emprada o generada per l'activitat, indicant els consums 
previstos. 

- Descripció de les instal·lacions complementàries com les de 
climatització, ventilació, extracció de fums i d'altres similars de 
condicionament ambiental i de seguretat i higiene en el treball que 
s’instal·lin, indicant les mesures correctores necessàries amb la finalitat 
de no ocasionar molèsties als veïns i justificant  que es troben dins dels 
límits reglamentats. 

- Documentació o especificacions tècniques requerides per la normativa 
general i sectorial reguladora de l’activitat concreta que es vulgui 
implantar. 

- Previsió del personal  que ha de treballar a l'establiment. 
- Horaris de funcionament. 
- Memòria de les condicions higiènicosanitaries, amb descripció de les 

condicions dels locals. 
- Qualsevol altre dada que es determini per altres reglaments o 

ordenances municipals. 
 
5. Dades sobre paràmetres mediambientals 

- Focus emissors amb repercussió sobre el medi ambient, amb expressió 
de la seva ubicació, característiques i caracterització de les emissions. 

- Relació de substàncies i/o residus de tota mena que generi l'activitat, 
caracteritzades i  quantificades. 

- Sistemes de depuració, correcció i control de les emissions, amb detall 
de les mesures correctores específiques i concretes per reduir-les fins 
els límits normatius. 
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- Les activitats susceptibles de generar sorolls, hauran de presentar 
estudi d’impacte acústic d’acord amb l’Ordenança municipal de 
protecció contra la contaminació acústica o, en el seu defecte, d’acord 
amb l’Annex 10 de la Llei 16/2002.  

- En funció de les característiques de l’activitat quant a emissions, 
generació de residus, energia, substàncies utilitzades o produïdes, així 
com altres aspectes que siguin objecte d’avaluació als efectes 
d’aquesta ordenança, l’Ajuntament podrà exigir que el projecte tècnic 
s’ampliï  en totes o alguna de les dades específiques establertes en el 
RIIA per les activitats subjectes a autorització i llicència ambientals. 

 
6. Documentació sobre prevenció d’incendis 

- Documentació de l’annex IV.B del RIIA, o norma que el substitueixi, en 
el cas d’activitats amb risc d’incendi, i, en tot cas, documentació que 
justifiqui el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció 
d’incendis. 

- Justificació de la càrrega de foc i grau de resistència i reacció al foc dels 
diferents elements estructurals i constructius que conformen els locals. 

- Descripció de les instal·lacions de protecció contra incendis. 
 
7.  Documentació gràfica 
- Plànol de situació a escala 1 : 2000 sobre la base del plànol d’ordenació del PG 
- Plànol d’emplaçament a escala 1 : 500 amb expressió de la situació respecte 

als edificis o activitats colindants. 
- Plànols de conjunt i de detall, en planta i seccions, de les instal.lacions, 

suficientment descriptius del local i de l’edificació que l’allotja, per tal que hi 
quedin clarament definides les activitats i instal.lacions projectades.  

- Plànol general, a escala adequada i normalitzada en planta i alçat si fos 
necessari per a la seva correcta interpretació, de les instal·lacions d’electricitat, 
climatització, ventilació, extracció de fums, aire comprimit i d'altres similars. 

 
8. Pressupost de les instal·lacions 
 
9. Dades específiques per activitats ramaderes 

Quan es tracti d’activitats ramaderes, sens perjudici dels apartats anteriors, el 
projecte haurà de contenir les especificacions següents: 

- L’emplaçament i l’espècie animal, la capacitat i el nombre de places per a cada 
tipus o classificació de l’explotació segons la seva orientació productiva, amb 
descripció del procés per a activitats de cria intensiva. 

- Per a les activitats de nucli zoològic i centres de cria o d’experimentació cal 
especificar el tipus d’activitat, l’emplaçament i la superfície dels locals 
d’allotjament. 

- Pla de gestió de les dejeccions ramaderes i dels residus generats on 
s’especifiqui la descripció, la  quantitat generada, l’aplicació, el tractament i les 
característiques i la capacitat dels sistemes d’emmagatzematge. 

 
2. La forma de presentació dels  projectes tècnics  a l'Ajuntament ha de ser amb 
suport paper en format A-4 (els plànols plegats a aquest format), amb el nombre de 
còpies que s'estableixi en cada cas. Els projectes han d’estar signats pel tècnic/a 
autor/a i pel promotor/a de l'activitat -en el supòsit de persona jurídica, per la 
persona que legalment la representi-, i poden estar validats pel corresponent 
Col.legi professional.  
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Article 16.  Autoritzacions concurrents  
1. L’obtenció de l’autorització i/o de la llicència i/o la formulació de la comunicació 
prèvia no eximeix ni pressuposa l’atorgament d’altres autoritzacions,llicències o 
permisos que fossin exigibles per la normativa vigent, sempre que el seu atorgament 
correspongui a administracions diferents de la municipal. Si l’autorització correspon al 
propi Ajuntament, la tramitació serà conjunta o simultània. 
2. Si les activitats per les que es demana la llicència o comunicació, requereixen 
permís d’abocament d’aigües residuals a la xarxa municipal de clavegueram, caldrà 
que s’adjunti a la sol·licitud la justificació d’haver sol.licitat l’esmentat permís a la 
Mancomunitat de municipis del Bages per al sanejament. 
 
Article 17.  Informació pública 
La informació pública, quan sigui preceptiva, es practicarà mitjançant la inserció de 
l’anunci en el tauler d’edictes municipal i en els mitjans telemàtics d’informació de 
l’Ajuntament. Si l’activitat, per les seves característiques o dimensions fos susceptible, 
a criteri municipal, de comportar una incidència general sobre la població, la informació 
pública es realitzaria també a través d’anunci en premsa local. 
 
Article 18.  Informació veïnal 
La informació veïnal, quan sigui preceptiva en virtut de normativa ambiental o sectorial,  
es practicarà notificant la sol.licitud d’autorització o llicència als veïns que constin 
empadronats en els habitatges contigus a l’activitat. A més, i sempre que estigui 
constituïda, es notificarà també a l’associació de veïns del sector, zona o barri on es 
projecti instal.lar l’activitat. En la notificació se’ls informarà en tot cas del seu dret de 
consultar el projecte o documentació tècnica de l’expedient , i s’indicarà el termini de 
què disposen per presentar al.legacions o suggeriments. 
 
Article 19.   Efectes de les llicències municipals i de les comunicacions prèvies 
d’activitats 
Les llicències municipals i/o les comunicacions prèvies, sigui quina sigui la seva 
tipologia, tenen caràcter operatiu, no generen altres drets que els derivats de l’exercici 
de l’activitat en les condicions autoritzades, i no poden ser invocades per excloure o 
disminuir la responsabilitats de qualsevol ordre en que hagin pogut incórrer els 
beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. S’entenen atorgades salvat el dret de 
propietat i sense perjudici del de tercers. 
 
Article 20.  Titularitat  
1. Pot ser titular d’una llicència i/o comunicació d’activitats qualsevol persona física o 
jurídica, major d’edat i amb capacitat d’obrar. No ho poden ser les entitats sense 
personalitat jurídica. Les persones estrangeres no comunitàries hauran d'acreditar el 
permís de treball per compte propi. 
 
2. La persona titular de la llicència o comunicació és la responsable del compliment de 
totes les condicions exigibles normativament a l’activitat. En cas que la persona 
exercent de l’activitat fos diferent de la titular, la responsabilitat correspon a ambdues 
de forma solidària. 
 
3. Qualsevol canvi de titularitat de l’activitat s’ha de comunicar a l’Ajuntament, 
justificant la conformitat, mitjançant signatura i original del document oficial acreditatiu 
de la identitat, que serà compulsat a les oficines municipals, tant de la persona cedent 
com de l'adquirent. La conformitat també es pot acreditar amb document públic que la 
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justifiqui adequadament. La manca d’aquesta comunicació generarà responsabilitat 
administrativa solidària de les persones cedent i adquirent. 
 
4. Els canvis de titularitat comporten la subrogació del la nova persona titular en la 
llicència existent, amb totes les seves condicions i mesures. No s’admetran 
al·legacions referents al desconeixement de les condicions de la llicència. 
 
Article 21.  Vigència  
 
1.Totes les activitats emparades en llicència i/o comunicació es podran exercir de 
forma indefinida, llevat que de forma expressa estiguin subjectes a termini. 
 
2. La caducitat de la llicència o comunicació es produirà per les causes previstes a la 
normativa general i per la paralització voluntària del funcionament de l’activitat, 
degudament acreditada. S’entendrà que constitueix paralització el tancament del local 
per període superior a 3 mesos o el tancament de manera inequívoca, amb signes 
externs de cessament, en aquest darrer cas sense necessitat de cap termini concret. 
 
3. La caducitat formal requereix resolució expressa. 
 
 
Títol V. Control, revisió i inspecció  
 
Article  22. Sistemes de control 
 1. Les activitats subjectes a autorització o llicència ambiental estaran subjectes als 
controls que determini la legislació ambiental. 
 
2. Les activitats subjectes a comunicació prèvia no estan subjectes a cap actuació de 
control, sense perjudici de la inspecció municipal. 
 
Article 23 Revisió 
1. Les activitats subjectes a autorització o llicència ambientals estaran subjectes a les 
revisions que determini la legislació ambiental. 
 
2. Les activitats subjectes a comunicació prèvia no estan subjectes a cap revisió, 
sense perjudici de la inspecció municipal. 
 
 
Article 24. Acció inspectora 
1. Totes les activitats que s’exerceixin en el terme municipal de Manresa queden 
subjectes a l’acció inspectora de l’Ajuntament, la qual es podrà dur a terme, en 
qualsevol moment. 
 
2.L’actuació de la inspecció municipal, abasta les persones físiques i jurídiques, 
públiques o privades dedicades a l’activitat objecte d’inspecció, com a subjectes 
obligats o responsables del compliment de les normes en matèria de les activitats 
afectades.  
 
Article 25. Col·laboració de les persones  titulars  de les activitats   
1. Les persones titulars de les activitats han de prestar l’assistència necessària al 
personal degudament habilitat de l’Ajuntament que dugui a terme l’actuació inspectora 
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i, facilitar-li el desenvolupament de les seves tasques, en especial pel que fa a la 
recollida de mostres i l’obtenció de la informació necessària.  
 
2. En el supòsit que la persona titular de l’activitat no permeti l’accés a les seves 
instal·lacions, l’Administració municipal acordarà la seva execució forçosa i, si escau, 
sol·licitarà autorització judicial.  
 
3. Els resultats de les actuacions inspectores tenen valor probatori, sens perjudici 
d’altres proves que pugui aportar la persona interessada.  
 
Article 26. Facultats de les persones inspectores m unicipals per al 
desenvolupament de les seves competències  
En l’exercici de les seves funcions, el personal  municipal que exerceix tasques 
inspectores serà considerat agent de l’autoritat i està autoritzat per:  
a) Accedir, en qualsevol moment i sense avís previ, als establiments de les empreses 
on es desenvolupa l’activitat i romandre-hi.  
b) Fer-se acompanyar en les visites d’inspecció pel titular de l’activitat o el seus 
representants i pels perits i tècnics de l’empresa o establiment o els habilitats 
oficialment que estimin necessaris per al millor desenvolupament de la funció 
inspectora.  
c) Procedir a practicar qualsevol diligència d’investigació, examen o prova que 
consideri necessària per comprovar que s’observen correctament les disposicions 
legals i reglamentàries.  
d) Practicar les mesures que resulten del funcionament de les instal·lacions que 
integren l’activitat.  
e) Practicar les preses de mostres dels agents contaminants que produeix l’activitat.  
f) Assistir amb altres agents de l’autoritat competent al precinte, al tancament o a la 
clausura d’ instal·lacions i d’activitats, ja sigui parcialment o bé en la seva totalitat.  
g) Requerir tota la informació, sol o davant de testimonis, de l’empresari o del personal 
de l’empresa que es jutgi necessària amb la intenció d’aclarir els fets objecte de la 
inspecció.  
h) Aixecar, per triplicat exemplar, acta de les actuacions practicades que s’emetrà, 
sempre que sigui possible, davant del titular o representant de l’activitat afectada.  
 
Article 27. Acreditació, deure de sigil i d’informa ció als inspeccionats   
1. Les persones que realitzen les tasques inspectores, per accedir als establiments o 
instal·lacions on hagin d’exercir la seva tasca, acreditaran la seva condició mitjançant 
un document lliurat amb aquesta finalitat per l’Administració municipal.  
 
2. Les persones inspectores estan obligades a guardar secret sobre els assumptes 
que coneguin per raó de la seva funció.  
 
3. Les persones inspectores hauran d’observar en l’acompliment de les seves 
obligacions la deguda cortesia i, hauran de facilitar a les persones inspeccionades la 
informació que necessitin per tal de complir amb la normativa vigent aplicable a les 
activitats i instal·lacions objecte de les inspeccions.  
 
Article 28.- Iniciació de les actuacions de la insp ecció municipal d'activitats   
1. Les actuacions de control i investigació poden iniciar-se per:  
a) Ordre superior.  
b) Iniciativa pròpia derivada de la possible existència d’anomalies i incompliments en el 
funcionament de les activitats.  
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c) Denúncia pública o de part afectada pel funcionament de l’activitat.  
 
2. No es tramitaran les denúncies anònimes, ni les que de forma manifesta apareguin 
com a no fonamentades.  
 
3. Quan la inspecció es faci per denúncia, es comunicarà a la persona denunciant el 
resultat d ela inspecció i, en cas que doni lloc a l'obertura d'expedient, se li notificarà 
també, en el seu dia, la resolució. 
 
Article 29. Modalitats i documentació de l'actuació  inspectora   
1. L’actuació de la inspecció municipal es desenvoluparà:  
 
a) Mitjançant visita als establiments, empreses o locals en els quals es desenvolupin 
activitats objecte de la present ordenança, sense necessitat d’avís previ.  
b) Mitjançant requeriment de compareixença de la persona que resulti obligada davant 
el funcionari actuant, aportant la documentació que s’assenyali en cada cas, o per 
efectuar els aclariments que siguin necessaris.  
c) En virtut d’expedient administratiu de qualsevol mena quan el contingut de la seva 
actuació permeti iniciar i finalitzar aquesta. Les visites d’inspecció podran realitzar-se 
per una o més persones vinculades a l’Administració i podran estendre’s durant el 
temps necessari.  
 
2. Quan iniciada una visita d’inspecció no fos possible la seva continuació i finalització 
per no haver aportat el titular de l’activitat o el seu representant els antecedents o 
documentació sol·licitats, l’actuació continuarà en virtut de requeriment per a la seva 
aportació en la forma indicada en el paràgraf anterior. Les comprovacions efectuades 
en una actuació inspectora tindran el caràcter d’antecedent per a les successives.  
 
3. En finalitzar la inspecció se n’aixecarà, per triplicat, l’acta corresponent, de la qual 
se’n lliurarà un exemplar a l’empresa o entitat objecte d’inspecció.  
 
4. A la següent visita o comprovació es formalitzarà una altra acta on es recolliran les 
esmenes que, si escau, s’hagin produït.  
 
5. En el cas que el titular de l’empresa, entitat o persona que atengui la inspecció es 
negui a signar qualsevol tipus d’acta, el funcionari que exerceixi la tasca inspectora hi 
farà constar aquesta circumstància, que en tot cas autoritzarà amb la seva signatura i, 
en deixarà una còpia a l’empresa o a l’entitat objecte d’inspecció.  
 
Article 30. Drets de les persones titulars d'activi tats inspeccionades 
Els drets de la persona titular de l'activitat en matèria d'inspecció municipal són:  
 
a) Ser present en totes les actuacions i firmar-ne l’acta. Juntament amb la seva 
signatura, podrà fer-hi constar les manifestacions que cregui oportunes.  
b) Rebre una mostra bessona per fer l’analítica de contrast, sempre que sigui possible.  
c) Ser informada de les dades tècniques del mostreig, la metodologia de mesurament, 
la identificació del laboratori que ha de dur a terme l’anàlisi i el sistema analític al qual 
s’ha de sotmetre la mostra.  
d) Ser advertida de les apreciacions de risc ambiental o d’incompliment formal que 
s’hagin pogut detectar en el moment de realitzar el control. 
 
Article 31. Règim de mesura, presa de mostres i anà lisi   
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1. La presa i l’anàlisi de mostres s’han d’ajustar, en el seu cas, al sistema, les 
tècniques i el mètode establerts per a cada agent contaminant en la legislació sectorial 
corresponent.  
 
2. Els aparells de mesurament, presa de mostres i anàlisi dels contaminants han de 
complir les especificacions tècniques legals establertes i, la seva contrastació o el 
calibratge periòdics d’aquests han de ser fets per laboratoris oficialment acreditats.  
 
3. L’anàlisi de les mostres s’ha de dur a terme en el termini i la forma compatibles amb 
les condicions d’alterabilitat de la mostra.  
 
Article 32. Publicitat   
Els resultats de les inspeccions són a disposició del públic, sense més limitacions que 
les establertes sobre el dret d’accés a la informació en matèria de medi ambient i 
d’altra normativa que hi sigui aplicable. 
 
 
Títol VI. Infraccions i sancions  
 
Capítol I. Règim jurídic de les infraccions i de le s sancions.  
 
Article 33.    Règim general de les infraccions  
1. Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció municipal les 
accions i les omissions tipificades com a tals per la legislació urbanística, ambiental o 
sectorial vigents, en funció de la tipologia de l’activitat, i la present Ordenança en tot 
allò que és relacionat amb les competències i responsabilitats de l’Ajuntament.  
2. Són responsables de les infraccions administratives i destinataris de les sancions 
corresponents, les persones físiques i jurídiques que hagin participat en la comissió del 
fet infractor.  
3. Les conductes tipificades com a infracció administrativa per més d’una norma legal, 
ho serà en virtut de la que sigui més específica.  
4. Les activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental també podran ser objecte 
de sancions municipals, per aplicació de la normativa urbanística sobre usos i per 
d’altres normes sectorials i, en el seu cas, per aplicació de les ordenances i reglaments 
municipals, sempre i quan les accions o omissions susceptibles de sanció incideixin en 
competències municipals.  
5. Amb caràcter general, la vulneració de les condicions imposades en l’autorització 
ambiental, en la llicència ambiental i en la resta de llicències municipals, podrà ser 
sancionada per l’Ajuntament d’acord amb el que disposi la legislació sectorial.  
 
Article 34. Tipificació d'infraccions   
1. Les accions i omissions que, en l'àmbit de la competència municipal, tipifiquin les 
normes esmentades a l’article anterior seran sancionades per l'Ajuntament, d'acord 
amb la tipificació, quantia i criteris de graduació de sancions establerts per les 
esmentades normes. 
 
2. A més de les infraccions expressament tipificades per les normes amb rang de llei, 
constitueixen infracció les accions o omissions que s'estableixen en aquesta 
Ordenança. 
 
3. Són infraccions molt greus: 
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a) Ocultar o alterar dades aportades als expedients administratius de comunicació 
d’activitats, quan de l'ocultació o alteració se'n puguin derivar efectes importants per a 
la seguretat de les persones o del medi ambient. 
 
b) Falsejar els certificats tècnics que es presenten a l'Ajuntament, quan dels fets se'n 
puguin derivar efectes importants per a la seguretat de les persones o del medi 
ambient. 
 
c) Reincidir en infraccions greus. 
 
4. Són infraccions greus: 
a) Exercir una activitat subjecta a llicència o comunicació, sense haver-la obtingut i/o 
formulat de forma adequada, respectivament. 
b) No disposar en el local de l’activitat o no facilitar als Serveis Tècnics Municipals 
encarregats de la inspecció, la documentació preceptiva establerta en aquesta 
Ordenança o en la normativa sectorial. 
c) Impedir, retardar o obstaculitzar els actes d'inspecció dels tècnics municipals en 
qualsevol tipus d'activitats. 
d) Ocultar o alterar dades aportades als expedients administratius de comunicació 
d’activitats, quan de l’ocultació o alteració no se'n puguin derivar efectes importants 
per a la seguretat de les persones o del medi ambient. 
e) Falsejar els certificats tècnics que es presenten a l'Ajuntament, quan dels fets no 
se'n puguin derivar efectes importants per a la seguretat de les persones o del medi 
ambient 
f) Reincidir en faltes lleus. 
 
5. Són infraccions lleus: 
a)  No comunicar la transmissió de les activitats, sigui quin sigui el seu tipus. 
b) No comunicar a l'Ajuntament els canvis que puguin afectar les condicions, les 
característiques o el funcionament de les activitats. 
c) Incórrer en demora injustificada en l'aportació de documents sol.licitats per 
l'Ajuntament. 
d) Incórrer en qualsevol altra acció o omissió que infringeixi les determinacions 
d'aquesta ordenança i que no estigui qualificada expressament com a infracció greu o 
molt greu. 
 
Article 35. Potestat sancionadora municipal 
L’exercici de la potestat sancionadora municipal per les infraccions tipificades en 
aquesta Ordenança correspon a l’Alcalde, que la pot delegar d'acord amb la normativa 
vigent. 
  
 
Capítol II. Sancions, mesures cautelars i clausura d’activitats.  
 
Article 36. Quantia de les sancions   
Les infraccions administratives regulades per aquesta Ordenança poden ser 
sancionades:  
a) Les lleus, amb multes d’entre 150,25 EUR i 901,52 EUR   
b) Les greus, amb multes d’entre 901,52 EUR  i 6.010,12 EUR   
c) Les molt greus, amb multes d’entre 6.010,12 EUR a 90.151,82 EUR  
 
Article 37.  Mesures cautelars específiques  
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1. En el cas de les activitats que s’exerceixin sense comunicació prèvia, o sense 
disposar de la llicència o autorització municipals que siguin preceptius, o incomplint les 
seves condicions , l’Ajuntament, si constata el risc d’una afecció greu al medi ambient, 
la seguretat o la salut pública, pot ordenar, en la tramitació del procediment 
sancionador, la suspensió de l’activitat fins que s’hagi obtingut el títol habilitant 
corresponent. Si el risc constatat fos greu i imminent, la suspensió cautelar de 
l’activitat podrà ser acordada de forma immediata i provisional, havent-se de confirmar 
o aixecar la mesura adoptada un cop escoltat el titular de l’activitat. Als anteriors 
efectes, l’ordre de suspensió, sens perjudici de ser immediatament executiva, vindrà 
acompanyada de l’obertura d’un tràmit d’audiència i vista.  
 
2. L’Ajuntament també pot imposar multes coercitives amb la quantia màxima de  601 
EUR, i amb un màxim de tres de consecutives.  
 
3. Quan la clausura de l’activitat es derivi d’un expedient autònom no sancionador, la 
mesura cautelar de suspensió es subjectarà als mateixos tràmits i requisits que es 
recullen en aquest article.  
 
4. La mesura cautelar de suspensió de l’activitat, adoptada en virtut d’aquest article, es 
mantindrà fins que el titular no hagi obtingut la llicència o títol legitimador que 
correspongui, amb independència del procediment sancionador i de la seva resolució.  
 
5. En allò que no és previst en aquest precepte són d’aplicació les regles contingudes 
a l’article següent.  
 
Article 38. Execució de mesures cautelars   
1. Un cop incoat l’expedient, l’Alcalde pot adoptar, de forma motivada, les mesures 
cautelars de caràcter provisional que assegurin l’eficàcia de la resolució final que pugui 
recaure. En l’adopció d’aquestes mesures s’han de tenir en consideració els criteris 
següents:  
a) L’existència d’elements de judici suficients que justifiquin la conveniència d’adoptar 
mesures provisionals.  
b) La idoneïtat i proporcionalitat de les mesures provisionals adoptades envers als fets 
i circumstàncies determinants de l’expedient sancionador.  
c) L’adopció, d’entre totes les mesures idònies possibles, d’aquelles que siguin menys 
restrictives de la llibertat o patrimoni dels afectats.  
d) L’omissió de mesures provisionals que puguin causar perjudicis de reparació 
impossible o difícil, així com d’aquelles altres que portin aparellada la violació de drets 
emparats per les lleis.  
 
2. Les mesures de caràcter provisional podran consistir, a més de la clausura total o 
parcial a què s'ha fet referència anteriorment, en la prestació de fiances, així com en la 
retirada de productes, substàncies o materials o d'altres, degudament justificades amb 
criteris d’idoneïtat i proporcionalitat.  
 
3. Llevat de supòsits d’urgència qualificada o quan pugui resultar frustrada la seva 
finalitat, aquestes mesures, degudament justificades, s’imposaran prèvia audiència 
dels interessats i, seran executades de conformitat amb allò que disposa el capítol V 
del títol VI de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.  
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4. L’execució de les mesures de caràcter provisional que, en el seu cas s’adoptin, es 
compensarà, sempre que això sigui possible, amb la sanció imposada.  
 
5. Les mesures cautelars de caràcter provisional seran susceptibles de les accions i 
recursos establerts a l’ordenament jurídic.  
 
6. Les mesures provisionals podran ser alçades o modificades durant la tramitació del 
procediment, d’ofici o a instància de part, en virtut de circumstàncies sobrevingudes o 
que no hagin pogut ser preses en consideració en el moment de l’adopció de la 
mesura provisional de què es tracti.  
 
7. Les mesures provisionals s’extingiran amb l’eficàcia de la resolució administrativa 
que posi fi al procediment, sens perjudici de mantenir-se, si és el cas, la mesura 
autònoma consistent en la clausura de les activitats mancades de títol habilitant o dels 
requisits legals o reglamentaris de funcionament.  
 
8. Abans de la incoació del procediment sancionador l’alcalde, d’ofici o a instància de 
part, en els casos d’urgència i per a la protecció provisional dels interessos implicats, 
podrà adoptar mesures cautelars. que hauran de ser confirmades, modificades o 
aixecades a través de la resolució d’incoació de l’expedient, que s'haurà de dictar dins 
dels quinze dies hàbils següents al de l’adopció de la mesura provisional de què es 
tracti.  
 
9. En tot cas, les mesures provisionals a què fa referència el paràgraf anterior 
quedaran sense efecte si no s’inicia el procediment en el termini abans indicat o quan 
la resolució d’incoació no contingui un pronunciament envers les mateixes.  
 
 
Capítol III. Règim jurídic sancionador 
 
Article 39.  Col·laboració i responsabilitat de la tramitació  
1. En els termes que estableix l’article 4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, els òrgans i 
dependències administratives de qualsevol Administració Pública, han de facilitar a 
l’instructor/a de l’expedient sancionador la documentació necessària, així com els 
mitjans personals i materials que requereixi el desenvolupament de la activitat.  
 
2. L’instructor/a de l’expedient sancionador és responsable de la tramitació del 
procediment, així com del compliment dels terminis establerts en la present Ordenança 
i en la resta de normes d’aplicació.  
 
Article 40. Prescripció   
La prescripció de les infraccions i sancions regulades a la present ordenança es regirà 
per allò que disposa l’article 132 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
Article 41. Imposició de sancions   
1. A l’hora de determinar la sanció corresponent, es garantirà l’adequació deguda entre 
la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, considerant-se 
especialment, de forma conjunta o separada, els criteris següents:  
a) El benefici derivat de l’activitat infractora.  
b) El grau de participació en el fet per títol diferent al d’autor.  
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c) Els danys i perjudicis ocasionats a l'interès públic, al medi ambient i/o a terceres 
persones. 
d) Els criteris a què fa referència l’article 131.3 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
2. En l’establiment de les sancions pecuniàries previstes en aquesta Ordenança, en 
cap cas la comissió de les infraccions pot resultar més beneficiosa per a l’infractor que 
el compliment de les normes infringides, per la qual cosa les infraccions s'hauran 
d'incrementar, quan correspongui, fins al benefici obtingut. 
 
Article 42. Acumulació de sancions   
1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi 
hagi relació de causa a efecte, s’imposarà només la sanció que resulti més elevada.  
 
2. Quan no es doni la relació de causa a efecte a la que es refereix l’apartat anterior, 
als responsables de infraccions dues o més infraccions se’ls imposaran les sancions 
corresponents a cadascuna de les infraccions comeses.  
 
Article 43. Apreciació de delicte o falta   
1. En cap cas podran sancionar-se fets que ho hagin estat prèviament en seu penal o 
administrativa en aquells supòsits en què s’apreciï identitat del subjecte, dels fets i dels 
fonaments de la sanció imposada. Existirà identitat de fonaments quan aquests siguin 
els interessos públics protegits pels diferents règims sancionadors. En aplicació 
d’aquest principi, l’administració municipal s’atindrà a les regles següents:  
a) Si en el transcurs de la tramitació del procediment sancionador s’apreciés que 
determinats fets poden ser constitutius de delicte o falta penal, l’instructor ho notificarà 
immediatament a l’Alcalde, el qual passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal.  
b) Si com a conseqüència de l’actuació prevista a la regla anterior, l’autoritat judicial 
incoa el procediment penal que correspongui i s’aprecia una identitat de subjecte, de 
fets i de fonaments amb el procediment sancionador que es tramita a l’Ajuntament, 
aquest darrer serà immediatament suspès fins que hi hagi un pronunciament definitiu 
de la jurisdicció penal. No obstant això, es podran mantenir les mesures cautelars 
adoptades i se’n podran adoptar de noves, si això fos necessari, comunicant tant les 
unes com les altres a l’autoritat judicial que instrueixi el procediment penal.  
c) També es suspendrà la tramitació del procediment sancionador si es té noticia de 
l’existència d’un procediment penal on s’apreciï identitat de subjecte, de fets i de 
fonaments, prèvia la comprovació d’aquesta existència.  
d) En el cas que es dicti una resolució judicial ferma que apreciï l’existència de delicte 
o falta, sempre que hi hagi identitat de subjecte, de fets i de fonaments, l’instructor 
proposarà i l’Alcalde resoldrà el sobreseïment de l’expedient sancionador.  
e) En qualsevol cas, els fets declarats provats per una resolució judicial ferma vinculen 
als òrgans municipals respecte dels procediments sancionadors que tramitin.  
f) Quan en una infracció s’apreciï identitat de subjecte, de fets i de fonaments, ja hagi 
estat objecte de sanció administrativa ferma, l’instructor proposarà i l’alcalde resoldrà 
el sobreseïment de l’expedient sancionador tramitat per l’Ajuntament.  
g) Si en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient es té notícia que s’està 
tramitant un altre expedient sancionador administratiu per infraccions en les quals 
s’aprecia identitat de subjecte, de fets i de fonaments, l’instructor proposarà a l’alcalde 
l’adopció de les actuacions que pertoquin per als supòsits de conflictes de 
competències.  
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h) Quan la tramitació del procediment es paralitzi com a conseqüència de l’examen 
dels fets per l’òrgan judicial o per una altra Administració pública, quedarà també en 
suspens el termini de caducitat del propi expedient sancionador.  
i) També l’òrgan competent podrà ajornar la resolució del procediment si resulta 
acreditada la tramitació d’un procediment pels mateixos fets davant els òrgans 
comunitaris europeus. La suspensió s’aixecarà quan aquells hagin dictat resolució 
ferma.  
j) Si els òrgans comunitaris haguessin imposat una sanció, caldrà que l’òrgan 
competent per resoldre la tingui en compte a efectes de graduar la que, en el seu cas, 
s’hagi d’imposar, podent compensar-la, sens perjudici de declarar la comissió de la 
infracció.  
 
2. El sobreseïment i l’arxiu de les actuacions per les causes enumerades anteriorment, 
no impedirà l’adopció de l’ordre de clausura de l’activitat si es dóna algun dels supòsits 
establerts  en aquesta Ordenança.  
  
 
Capítol IV. Procediment sancionador.  
 
Article 44. Procediment administratiu sancionador   
El procediment sancionador serà el regulat per als òrgans de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya en el Decret 278/1993, de 9 de novembre, o norma que el 
substitueixi . 
 
 
Disposicions addicionals  
 
Primera.- Modificació de l’Ordenança municipal d’ac tivitats i establiments de 
concurrència  pública  
1. Sense perjudici de la Disposició Derogatòria Segona de la present Ordenança i de 
la futura adequació expressa, l’Ordenança municipal d’activitats i establiments de 
concurrència pública s’ha d’entendre  automàticament modificada en tots aquells 
preceptes contradictoris amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i les activitats recreatives.  
2. Les referències que en els articles 37 i 39 de la citada Ordenança es fan a 
establiments de fins a 500 persones s’han d’entendre fetes a establiments que superin 
aquest aforament. 
 
Segona.- Modificació de l’Ordenança d’aparcaments  
Les determinacions de l’Ordenança d’aparcaments que resultin contradictòries amb la 
present Ordenança, essencialment l’exigibilitat de llicència, s’han d’entendre 
automàticament modificades pel present text. 
 
Tercera.- Normatives sectorials  
Aquesta ordenança es remet, quant a regulacions substantives, a les normatives 
sectorials, comunitàries, estatals, autonòmiques o municipals, i en especial a les 
ordenances municipals sobre control de la contaminació acústica , serveis funeraris i 
aliments i establiments alimentaris, així com a l'Ordenança sobre abocaments d’aigües 
residuals de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al sanejament.  
 
Quarta.- Instruccions tècniques  
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Per Resolució d'Alcaldia es podran aprovar instruccions tècniques específiques per a 
cada tipologia d'activitats que interpretin i complementin les disposicions d'aquesta 
Ordenança, i es podrà adaptar l’Annex de les activitats per a les que s’exigeix projecte 
tècnic. 
 
Cinquena.- Adaptació normativa 
Les referències fetes en aquesta Ordenança a la Llei 3/1998, d’intervenció integral de 
l’administració ambiental i al seu desenvolupament reglamentari s’hauran d’entendre 
aplicables i quedaran immediatament substituïdes per les determinacions de la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i normes 
que la desenvolupin,  a partir de l’entrada en vigor d’aquesta darrera norma legal. 
 
 
Disposició Transitòria  
 
Única.-  Els procediments iniciats amb anterioritat a la vigència d’aquesta Ordenança 
es tramitaran i resoldran conforme a la normativa vigent en el moment de la 
presentació de la sol·licitud, sense perjudici que la persona interessada pugui, abans 
que es dicti resolució, demanar que se li apliqui la nova ordenança. 
 
 
Disposicions derogatòries  
 
Primera.-  Queda expressament derogada l'Ordenança municipal sobre activitats, 
aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 18 de desembre de 2006 i 
publicada al BOP de 2-5-2007. 
 
Segona.- Queden expressament derogats els apartats 2 i 3 de l’article 2 de 
l’Ordenança Municipal d’activitats i establiments de concurrència pública.  
 
Tercera.- Queden derogades totes les disposicions municipals d'igual o inferior rang 
en allò que contradiguin o resultin incompatibles amb aquesta ordenança. 
 
 
Disposició final  
 
Aquesta Ordenança   entrarà  en  vigor   conformement   estableix l'article 70.2 de la Llei 
7/1985,  de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i serà vigent mentre  no 
sigui modificada  o derogada pel Ple de la Corporació.  
 
ANNEX: QUESTIONARI PER A FORMULAR COMUNICACIONS PRÈ VIES 
D’ACTIVITATS TIPUS B  
 
1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

 
o Nom i cognoms/Denominació social: 
o NIF/CIF: 
o Representant legal: 
o Adreça: 
o Telèfon: 
o Fax: 
o E-mail : 
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2. DADES DE L’ESTABLIMENT 
 
2.1. Dades generals de l’establiment 

o Nom comercial: 
o Persona de contacte: 
o Emplaçament: 
o Telèfon: 
o Fax: 
o E-mail : 

 
 
3. DADES DE L’ACTIVITAT  

 
3.1. Dades generals 

o Descripció de l’/les activitat/s: 
 
3.2. Obres d’adequació previstes 

o Descripció de les obres d’adequació: 
 
3.3. Aspectes d’organització 

o Dies de treball setmanals: 
o Nombre de treballadors: 
o Horari de funcionament:  

 
3.4. Compliment de la Llei de normalització lingüís tica 

Si  No        
Previsió del text a rotular: 
 

3.5. Relació de superfícies i alçades 
3.6.  

Zones 
Superfície Alçada 

Activitat principal m2 m 
Zona de venda m2 m 
Magatzem  m2 m 
Serveis higiènics m2 m 
Zona de càrrega i descàrrega m2 m 
Altres m2 m 
Superfície total m2 

 
3.7. Relació d’elements i  maquinària 

o Potència contractada (kW): 

Descripció 
Unitats kW 

   
   
   
   
Total   
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3.8. Dades de producció 

Procés/Capacitat de producció T/dia ó 
T/any 

  
  
 
3.9. Instal·lacions frigorífiques 

Volum frigorífic 
m3 

  
 
3.10. Instal·lacions tèrmiques: 

o Instal·lació de climatització  Si   No     
Nombre unitats exteriors:          
Ubicació: 
  

Descripció equips 
Unitats Pot. tèrmica del 

conjunt (frig/h o 
Kcal/h) 

   
   
Si es disposa d’instal·lació de climatització amb unitat condensadora exterior en façana, aquesta quedarà visualment i 
arquitectònicament integrada en el pla de façana i a una alçada mínima de 2,50 m sobre el pla de vorera, evitant 
molèsties a tercers per causa de fluxos d'aire i sorolls. 

 

Caldera de calefacció/aigua calenta sanitària 
(potència) 

Unitats Kcal/h 

   
 

Generadors de calor 
Unitats Potència 

calorífica 
(tèrmies/h) 

   
 
3.11.  Aspectes alimentaris 
 

o Relació de productes i/o aliments que es posaran a la venda: 
o Detall del procés d’elaboració, preparació i manipulació de productes 

alimentaris: 
 
 
 
4. RELACIÓ DE PERMISOS I AUTORITZACIONS ADMINISTRAT IVES 
 
4.1. Llicència municipal d’activitats (si s’escau) 
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Expedient Estat 
  
  
  
  
o Observacions: 
 
 

4.2. Autorització i/o permís d’abocament: 
Sí    No   En tràmit    No escau                                            

o Organisme emissor del permís:  
o Data de la resolució: 
o En cas d'estar en tràmit, especifiqueu la data del registre d'entrada a 

l'organisme corresponent: 
  
4.3. Gestió dels residus 

o Número de productor/gestor de residus, si s’escau: 
o Llibres de registre de controls dels residus sanitaris: 

Sí    No   No escau  
 

4.4. Altres 
o Compliment de la normativa sectorial per a la prevenció de la legionel·losi. 

Sí     No    En tràmit    No escau  
 

o Compliment del Decret 28/2004 i posteriors, sobre normes sanitàries aplicables 
als establiments de tatuatge i/o piercing . 

Sí    No    En tràmit   No escau  
Acreditació de formació i vacunació del personal aplicador: 

 
o Número de Registre General Sanitari (RGS) i/o Registre Sanitari d’indústries i 

Productes Alimentaris (RSIPAC):  
Sí    No    En tràmit   No escau  

Codi i número:   
 

o Comunicació de la creació o trasllat de centre i/o servei sanitari (RD 
1277/2003) 

  Sí    No    En tràmit   No escau  
 
o Comunicació de la prestació del servei de bronzejat artificial ( TIC/202/2000) 
  Sí    No    En tràmit   No escau  
 
o Certificat de formació en manipulació d’aliments (RD 202/2000).  
  Sí    No   En tràmit   No escau                                             
 
o Especificar si es disposa d’altres permisos, autoritzacions o requeriments 

administratius:  
Si   No  

Quins:   
Òrgan emissor o  que ha fet el requeriment: 
Motiu:  
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Data:  
Breu descripció :  
 

5. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 
5.1. Complements a la identificació de l’edifici 

o Edifici aïllat                   Sí   No  
o Edifici entre parets mitgeres      Sí   No  
o Establiment en edifici amb altres usos   Sí   No  

Ús dominant: 
Nombre de plantes de l’edifici:  
 . 
Nombre de plantes que ocupa l’establiment:   

 
5.2. Compartimentació 

o L’establiment conforma més d’un sector d’incendi?  Sí   No  
o Superfície del sector d’incendi màxim (m2):  

 
5.3. Evacuació 

o Nombre de sortides: 
 

5.4. Instal·lacions contra incendis 
o Extintors portàtils     Sí  No  Nombre : 
o Boques d’incendi equipades     Sí  No   Nombre : 
o Sistema de detecció automàtica i alarma  Sí  No    
o Sistema de polsadors d’avís d’incendi   Sí  No    
o Sistema de ruixadors automàtics d’aigua    Sí  No    
o Enllumenat d’emergència     Sí  No    
o Senyalització de sortides i equips   Sí  No    
o Hidrants d’incendis a menys de 100 metres  Sí  No    

 
6. SOROLLS I VIBRACIONS 
 

o Disposa l’establiment d’algun focus emissor de sorolls o vibracions amb una 
importància rellevant?  

Sí  No  
En cas afirmatiu descriviu les característiques d’aquests focus: 
 

El funcionament de l’activitat s’ajustarà als límits sonors establerts a l'Ordenança 
Municipal sobre el Control de la Contaminació Acústica o normativa de rang 
superior que li sigui d’aplicació.  

 
7. GESTIÓ DE RESIDUS 

o Residus generats: 

Tipus 
 
Quantitats (kg/any) 

  
  
  

 
o Forma d’emmagatzematge: 
o Gestió: 
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8. GESTIÓ D’AIGÜES 
 
8.1. Abastament d'aigua 

o Procedència de l’aigua (xarxa pública o fonts pròpies) : 
 
8.2. Abocament d’aigües residuals 

o Origen de les aigües residuals: 
Sanitàries :  m3/any 
Altres (indiqueu-los):  m3/any 

 
 
9. EMISSIONS A L’ATMOSFERA 

o Nombre total de focus emissors:  
o Tipus de focus: 
o Mesures correctores: 

 
 
10. ALTRES DADES TÈCNIQUES A TENIR EN COMPTE EN ATE NCIÓ A 

L’ESPECIFITAT DE L’ACTIVITAT (amb predicció de la n ormativa  que li sigui 
d’aplicació) 

 
 
11. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 

o El local s’adaptarà a les condicions del Codi d’accessibilitat de Catalunya, en 
funció de la seva superfície o capacitat.  

o L’activitat complirà amb les condicions de seguretat en cas d’incendi i les 
d’utilització segons DB-SI i DB-SU, del Codi Tècnic de l’Edificació, en els 
apartats que li siguin d’aplicació.   

o Es senyalitzaran els recorreguts d’evacuació i els mitjans de protecció contra 
incendis segons el que disposa el DB-SI 3.7 i DB-SI 4.2 respectivament, del 
Codi Tècnic de l’Edificació.  

o Es disposarà de contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció 
contra incendis subscrit amb un instal·lador autoritzat. 

o La instal·lació elèctrica s’ajustarà al Reglament electrotècnic de baixa tensió 
o Es disposarà de butlletí o certificat de la instal·lació elèctrica emesa per 

instal·lador autoritzat. 
 
12. OBSERVACIONS I CONCLUSIONS 
 
 
Manresa,  
 
Nom i cognoms de la persona titular: 
NIF: 
(Signatura) 
 
 
La senyora Guillaumet Cornet  informa que aquest dictamen aprova inicialment 
l’Ordenança municipal d’activitats, com a conseqüència de l’aprovació per part del 
Parlament Europeu de la Directiva europea de serveis, de 12 de desembre de 2006, 
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que esdevé efectiva el 28 de desembre de 2009, la qual cosa fa que a nivell local 
tingui efectes sobre ordenances municipals, concretament en la d’activitats.  
Aquesta directiva també ha provocat canvis en les normatives estatals i autonòmiques. 
La Generalitat està adaptant-les per complir amb la Directiva Bolkestein i l’Ajuntament 
de Manresa també ha cregut oportú iniciar aquest procés de canvi d’ordenança que el 
que fa és un canvi en la cultura administrativa sobre les llicències d’activitats. El que fa 
és fer una inspecció a posteriori i no preventiva, com es feia fins ara amb algunes 
activitats. Aquelles activitats que no es necessita una llicència ambiental, que no són 
contaminants o tenen una generació de residu de la pròpia activitat, necessiten només 
d’una comunicació prèvia. 
En aquestes activitats el silenci administratiu serà positiu, l’Ajuntament tindrà un mes 
per pronunciar-se respecte a l’activitat, si no és procedent o no compleix amb el Pla 
urbanístic, però que serà molt més àgil per a l’obertura de l’activitat. 
Aquesta normativa pretén agilitar els tràmits, facilitar la implantació d’activitats, donar 
un marc legal en relació a la normativa europea i, alhora, també desapareixeran 
alguns dels controls periòdics que es feien en determinades activitats. També es 
demanarà un certificat de compatibilitat urbanística perquè aquelles activitats que s’hi 
implantin es tingui la seguretat que no són contradictòries amb el Pla urbanístic, i es 
demanarà una comunicació prèvia per saber quines activitats es volen implantar al 
municipi. 
Es disposarà d’un mes per presentar-hi al.legacions i també es presentarà aquesta 
ordenança als diferents agents de la ciutat. Per acabar demana el vot favorable a 
aquesta aprovació inicial. 
 
 
El senyor Pericas Riu  manifesta que el vot del GMPxC serà d’abstenció perquè, tot i 
que considera que l’ordenança s’ajusta a la normativa, dubta de la seva aplicació ja 
que a Manresa actualment es poden trobar botigues que amb la mateixa llicència 
venen roba, detergents, fruites, begudes i altres productes, i que les inspeccions són 
nul.les. Fa referència també a les inspeccions sobre contaminació acústica d’alguns 
locals nocturns que funcionen a hores no permeses, que no estan insonoritzats i 
molesten el veïnat. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  manifesta que el GMPPC també s’abstindrà en la votació 
perquè com que es tracta d’una aprovació inicial i encara queda un mes perquè els 
agents implicats en el sector de les activitats hi puguin formular al.legacions al 
respecte, aquesta serà la postura del seu grup.  
Considera que l’aplicació d’aquesta normativa europea suposa un pas endavant que 
ajudarà a dinamitzar l’obertura d’establiments i d’activitats a la ciutat, però,  
independentment que sigui una normativa superior la que hagi portat l’equip de govern 
a dur a terme la modificació d’aquesta ordenança, recorda que el GMPPC ja havia 
demanat una agilització en pro d’una millora en l’obertura d’establiments i de 
dinamització comercial i econòmica a la ciutat. 
 
 
La senyora Sensat Borràs  manifesta que l’Ordenança que es proposa aprovar 
inicialment s’ha d’adaptar a la  Directiva europea a què s’ha fet esment, directiva que 
el seu Grup en el marc europeu no només hi va votar en contra sinó que recorda que 
és una directiva que reestructura i fa un replantejament profund del que són els serveis 
públics, la funció dels treballadors dins el servei públic, els processos de privatització, 
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entre d’altres coses, i això ja va comportar des d’un principi mobilitzacions importants a 
nivell europeu i també a escala nacional.  
En aquest cas respon principalment a una necessitat jurídica i d’obligatorietat d’aquest 
marc europeu, tot i que el GMICV-EUiA no comparteix la filosofia que a Europa la 
majoria de partits polítics que tenen representació a l’Ajuntament sí que han votat 
favorablement i per tant, si s’hi ha votat favorablement a Europa s’ha votat també 
favorablement al Congrés dels Diputats, és lògic que això és una conseqüència més 
de les decisions que s’han pres a altres nivells, de normes de més alt rang. 
El GMICV-EUiA entén que aquesta Directiva Bolkestein no és una bona línia i aquest 
és un primer exemple de molts dels que es veuran a nivell municipal o d’altres escales, 
de canvis que a curt o mig termini s’aniran reiterant, però a la vegada, també és cert 
que estan governant i que, per tant, no es poden desentendre. 
 El GMICV-EUiA s’abstindrà en la seva votació, no tant per l’ordenança en si, que 
segur que té coses molt sòlides i correctes, sinó per l’esperit que la marca. 
 
 
El senyor Serra Rovira  manifesta que el GMCiU votarà favorablement el dictamen, 
entenent que qualsevol tipus de canvi de postura en tot cas s’hauria de fer a través 
d’algun tipus d’al.legació perquè, tal com diu el dictamen, si s’aprova avui, superat el 
tràmit de les al.legacions, quedaria ratificat sense que s’hagi de tornar a passar per 
ple.  
El sorprèn una mica la posició de desavinença parcial que té aquest govern pel fet que 
dos dels regidors de l’equip de govern s’abstinguin en la votació, i el GMCiU sí que 
votarà afirmativament. 
 
 
La senyora Guillaumet Cornet  agraeix el vot favorable del GMCiU i més enllà que 
puguin estar d’acord amb la Directiva és veritat que és vigent i que cal aplicar-la i es 
refereix exclusivament al que és la Directiva d’activitats, de serveis, no parla de la 
resta de coses que aquesta preveu. 
Pel que fa a l’observació del senyor Pericas respon que potser li sembla que hi ha 
poques inspeccions, però té coneixement que molta gent li assegura que hi ha moltes 
inspeccions i suposa que són percepcions i punts de vista subjectius. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC i 8 GMCiU) i 6 abstencions (2 GMICV-EUiA, 2 GMPPCC, 1 GMCUP i 1 
GMPxC), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
6. PROPOSICIONS 
 
 
L’alcalde proposa el debat conjunt i votació separada, de les proposicions 6.1, 6.2 i 6.3 
de l’ordre del dia. 
 
 
6.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  de realitzar un projecte 

de passera que uneixi la carretera de Cardona amb l a zona esportiva del 
Congost i el Cementiri municipal.  
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El secretari presenta la proposició del Grup municipal de la CUP, de 13 de gener de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que la Zona Esportiva del Congost, així com el Cementiri Municipal, el futur 
polígon industrial del Pont Nou i el possible baixador de ferrocarril  generaran un flux 
creixent d’usuaris i visitants cap aquest sector de la ciutat. 
 
Atès que els actuals accessos a peu a l’àrea del Congost són excessivament llargs i 
desavinents. 
 
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament afavorir els desplaçaments a peu i en 
bicicleta. 
 
Atès que els actuals aparcaments, i els que es puguin construir en un futur, resultaran 
insuficients per absorbir la demanda d’estacionament en cas que el vehicle privat 
continuï sent el mitjà hegemònic en els desplaçaments entre les dues bandes del riu  
Cardener al seu pas per la ciutat. 
 
Proposem: 
 
Que des dels serveis del Territori d’aquest Ajuntament es realitzi, abans del mes de 
maig del 2011, un projecte de passera per a vianants que creui el riu Cardener des de 
la Carretera de Cardona fins a la Zona Esportiva del Congost, a l’alçada de l’estadi 
d’Atletisme.” 
 
 
6.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  d’elaborar un projecte de 

passera sobre el riu Cardener, a l’alçada del pont de la C-55, que uneixi 
els itineraris de natura de l’Anella verda . 

 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de la CUP, de 13 de gener de 
2010, que transcrita diu el següent: 
 
 
“Atès que s’ha arranjat i senyalitzat un itinerari de natura que ressegueix el riu 
Cardener per la seva banda dreta en la direcció del corrent  fins a l’anomenada 
Fàbrica Blanca, i que també n’hi ha un altre que surt de l’Albareda de can Poc-oli i 
segueix la riera de Rajadell fins al barri del  Xup i l’anomenat itinerari Natura i 
Modernisme. 
 
Atès que aquest Ajuntament s’ha compromès a tirar endavant un projecte d’Anella 
verda que hauria de permetre recórrer el perímetre de la ciutat per espais verds 
adaptats al vianant i a la bicicleta. 
 
Atès que aquestes dues rutes estan separades pel riu Cardener just en el punt on hi 
ha el viaducte de la C-55. 
 
Proposem 
 
Que des dels serveis del Territori es presenti, abans del mes de maig del 2011, a 
l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) i al DPTOP de la Generalitat un projecte de 
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passera que uneixi les dues ribes del riu Cardener a l’alçada de l’actual viaducte de la 
C-55.” 
 
 
6.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  de realitzar un estudi per 

a la instal·lació d’una piscina d’estiu a la superf ície del riu Cardener . 
 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de la CUP, de 13 de gener de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
 
“Atès que a Manresa hi ha un dèficit de piscines d’estiu. 
 
Atès que aquest Ajuntament té la intenció d’invertir en la llera del riu Cardener al seu 
pas pel municipi de Manresa per a convertir-lo en un espai públic de lleure. 
 
Atès que a d’altres ciutats d’Europa s’han instal·lat piscines a la superfície de 
determinats rius amb resultats molt positius 
 
Proposa: 
 
Que abans del mes de maig del 2011 es faci, des dels serveis del Territori, un estudi  
amb pressupost de la instal.lació i explotació d’una piscina d’estiu a la superfície del riu 
Cardener al seu pas per Manresa.” 
 
 
El secretari llegeix una esmena conjunta,  presentada pels GMCUP i GMCiU, que es 
transcriu a continuació: 
 

 
 
 
El senyor Majó Garriga  explica que fa uns vint anys l’Ajuntament ja va realitzar una 
gran inversió al riu, es va arranjar la resclosa, es va fer una mena d’embarcador que 
és com una escala i es va anunciar que Manresa per fi descobria el riu. Actualment es 
constata que això no ha estat així i que si bé hi va haver una millora de l’entorn del riu 
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els manresans segueixen vivint d’esquena a aquest espai de la ciutat i no fa la funció 
d’espai de lleure alternatiu i complementari com el parc de l’Agulla i l’itinerari de la 
Sèquia. 
Atès que enguany es gastaran uns 3 milions d’euros a l’entorn del riu, la majoria dels 
quals van destinats a la rotonda del Pont Vell i el Puigcardener, però també una part 
aniran destinats al solar de cal Ninus i altres indrets del riu, al GMCUP el preocupa que 
amb tota aquesta inversió no passi el mateix que va passar fa uns 25 anys, que es 
tingui el riu una mica més bonic però que la funció que aquest espai juga dins la ciutat 
no canviï i que els manresans i manresanes segueixin sense utilitzar-lo i sense 
canviar-ne la percepció que en tenen. 
El GMCUP fa tres propostes, una i potser tothom tindrà present que en aquests 
moments s’han arranjat uns itineraris de natura, i aprofita per felicitar la regidoria de 
Medi Ambient, un dels quals recorre l’entorn del riu per la banda esquerra, baixant al 
voltant de les fàbriques i va a parar al viaducte de la C-55 i allà ja no té més sortida. 
Just a l’altra banda d’aquest viaducte sorgeix l’itinerari conegut com el darrere de Can 
Poc Oli i d’aquí surt l’itinerari que segueix la riera de Rajadell cap el Xup i que podria 
continuar amb l’itinerari de natura i modernisme, etc. 
El GMCUP considera que és una llàstima que aquests dos itineraris no estiguin units ja 
que fa que un dels dos, el de les fàbriques, a la pràctica, sigui molt poc utilitzat i poc 
conegut i com que el punt en què s’uneixen és on actualment hi ha aquest viaducte, 
entén que el més lògic seria situar una passera en aquest indret. Com que tot això 
depèn d’un permís de l’Agència Catalana de l’Aigua el GMCUP considera que 
l’Ajuntament hauria de fer un projecte i presentar-lo a l’ACA perquè l’aprovi, i quan es 
disposi dels diners corresponents ja s’executarà. 
 
La segona proposta situaria una passera per a vianants també al final de la carretera 
de Cardona, a l’alçada dels pisos de l’Avecrem, que desembocaria en línia recta al 
carrer que separa l’estadi d’atletisme del cementiri. Molts pares de nens que juguen a 
bàsquet no veuen clar que s’hagin de desplaçar al Congost quan fins ara entrenaven o 
al pavelló del Pujolet o a la pista Castell i és cert que hi ha una percepció que arribar 
fins el Congost caminant és desavinent, fosc i insegur. Per tant, aquesta passera 
permetria salvar una distància d’uns 500 m i escurçaria uns 5 o 10 minuts a peu, però 
els itineraris a peu, quan algú tria un itinerari no ho fa en funció de la distància i el 
temps sinó també de la comoditat i la seguretat del recorregut a fer. 
El GMCUP entén que una passera d’aquestes característiques psicològicament 
aproparia moltíssim el Congost, sobretot a la Manresa oest i facilitaria que moltíssima 
gent prengués l’opció d’anar-hi a peu o en bicicleta i no en cotxe. Això és important 
perquè cal potenciar els desplaçaments a peu i ara a la zona del Congost en 
determinats dies hi ha una gran afluència de gent, però encara s’hi ha d’afegir un 
Polígon industrial, més instal.lacions esportives, una possible estació o abaixador de 
tren, instal.lacions i equipaments que atrauran gent i que si obliguen a tota aquesta 
gent a desplaçar-se en cotxe no hi haurà espai per a tants aparcaments o s’haurà de 
treure espai destinat a l’esport o el lleure per dedicar-lo a aparcament. 
El GMCUP considera que no és una opció de model de ciutat sinó una necessitat 
pràctica que es produirà a curt termini. 
Afegeix que aquesta passera, en els dies en què al Congost hi ha menys activitats 
podria facilitar que aquests aparcaments del Congost facin d’aparcament dissuasiu de 
la ciutat i que la gent pugui aparcar-hi i desplaçar-se al centre a peu. 
 
Pel que fa a la proposta de realitzar un estudi per a la instal.lació d’una piscina d’estiu 
a la superfície del riu Cardener, el GMCUP entén que en aquest espai hi hauria 
d’haver algun element de lleure atractiu que aconseguís que aquest efecte de tibar la 
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gent a desplaçar-se i una piscina podria ser aquest element, perquè és conegut que a 
Manresa hi ha manca de piscines d’estiu i perquè una piscina flotant, com s’ha fet en 
molts altres rius d’Europa, amb èxit, podria ser aquest element d’atracció. 
La piscina flotant és molt capaç de suportar les crescudes i els canvis en la capacitat 
del riu, són piscines de poca profunditat que tenen un lligam amb la riba flexible i 
mòbil. Està suficientment estudiat i amb èxit i hi ha sistemes perquè això pugui 
funcionar en un riu com el Cardener, en un espai ample com podria ser davant de cal 
Ninus on hi ha una certa profunditat i amplada com perquè una piscina que seria com 
una mena de barca, pugui ser factible. 
El GMCUP demana que es realitzi un informe o estudi que digui si és possible aquesta 
instal.lació. Des del GMCiU s’ha proposat una modificació a la proposició que el 
GMCUP ha considerat bé i és que aquest estudi contempli no només aquesta 
possibilitat sinó altres activitats lúdiques en aquest entorn del riu. 
Per acabar cita unes paraules del gerent d’Aigües de Manresa que deia: “Els egipcis 
adoren el sol i els manresans adoren l’aigua”. 
 
 
La senyora Alsina Serra  manifesta que la voluntat de l’equip de govern és la de 
prioritzar la millora ambiental, paissatgística i urbanística de l’entorn del riu Cardener i 
també posar-lo en una posició cèntrica dins de Manresa i acostar-lo a la ciutadania.  
A part de potenciar i dinamitzar aquest entorn també és important potenciar la 
connexió amb l’altra banda del riu, l’Anella Verda, de manera que el riu funcioni com 
una interfície natural entre el que és la ciutat construïda i la seva anella verda, per tant, 
estarien d’acord amb el plantejament general del GMCUP. 
L’equip de govern té una planificació que ve de llarg, que comença amb el Pla general 
i entén que el desenvolupament dels projectes concrets té sentit fer-los en el moment 
en què es veu la viabilitat de poder-los executar perquè sinó els projectes caduquen. 
Aquesta planificació l’explicarà en funció de les diferents propostes que hi ha, però sí 
que hi ha un pla de mandat que inclou una sèrie d’inversions al voltant del riu, que són 
les que comentava el GMCUP de la millora de la franja que va entre el pont del 
Congost fins a Sant Joan, que es concretaria en la zona de Cal Ninus, amb la retirada 
d’horts de l’altra banda del riu, més propera a Manresa, i l’entorn de tot el que és el 
Passeig del riu, que està inclòs en el Pla de Barris. 
Pel que fa al vial que es proposa a la carretera de Cardona l’equip de govern havia 
previst que per una banda un carrer que fos la prolongació de la carretera de Cardona, 
que fos un vial per a cotxes, però el pas de vianants sempre s’havia previst en un punt 
intermedi entre les dues connexions existents ara, que són el pont del Congost i el 
pont Nou, de manera que el pas que hi hauria d’haver per a vianants fos el que uneix 
el casc antic amb tota la zona dels Panyos a través d’un recorregut que encara li falta 
algun tros per acabar-se, a través de la plaça Valldaura pel casc antic però obrint el 
pas que hi ha actualment a la Muralla Sant Francesc en direcció als Panyos i que 
connectés amb el parc de la Florinda. 
L’equip de govern considera que aquesta proposta té més sentit perquè el que fa és 
trobar un punt de pas intermedi, i no té gaire sentit acostar aquest pas de vianants a 
trenta metres del pas actual, per tant el sentit del vot de l’equip de govern en aquest 
cas serà negatiu perquè entén que la proposta que sempre ha fet pot complir més 
aquestes expectatives. 
 
Pel que fa a la passera a l’alçada del pont de la C-55 l’equip de govern està d’acord 
amb la filosofia d’unir un itinerari amb l’altre perquè és un lloc on hi ha poca distància i 
valdria la pena fer-ho. En la modificació puntual del Pla general del 2005 ja s’hi 
preveien una sèrie de passeres, una que unís les dues ribes entre la fàbrica Blanca i la 
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Favorita, una que unís la fàbrica Blanca cap a Sant Pau, i la tercera que és la que 
planteja el GMCUP.  
En l’estudi informatiu d’ampliació de la C-55 l’equip de govern ho va entrar com una 
al.legació perquè considera que aquest és un projecte que hauria de pagar carreteres 
perquè ja que és qui té el pont i que l’ha d’ampliar i perquè és difícil que aquesta 
inversió la pugui aconseguir l’Ajuntament en aquest mandat quan ja hi ha un pla que ja 
té previstes una sèrie d’actuacions al voltant del riu i perquè difícilment es podrà 
executar, per tant la votació també seria negativa en aquest sentit, no tant en la 
filosofia sinó en la capacitat de portar-lo a terme en aquests moments. 
 
Pel que fa a la piscina flotant la proposta inicial semblava una mica contradictòria amb 
la posició habitual de l’ACA en aquests temes, bàsicament perquè és un riu 
mediterrani, amb una secció relativament petita i amb avingudes i això comportava una 
sèrie de problemes tècnics. De totes maneres un projecte global sembla més coherent 
i l’equip de govern votarà afirmativament a la proposta feta conjuntament amb el 
GMCiU perquè en certa manera proposa aquesta dinamització del riu que ja interessa, 
ja que no és nomes arranjar-lo sinó fer-lo atractiu a la ciutadania. 
 
 
El senyor Pericas Riu  manifesta que el GMPxC veu innecessària la construcció d’una 
passera que uneixi la carretera de Cardona amb la zona esportiva, ja que per la seva 
situació seria paral·lela al pont Nou i aquest ja fa el servei. 
Aprofita per demanar de nou la restauració del pont Nou que faria més atractiu el pas 
cap a l’altra banda del riu, i pel que fa a aquesta primera proposta el vot del seu grup 
serà desfavorable. 
En relació a la segona proposta manifesta que si el projecte de l’Anella Verda 
progressa serà necessària una passera ja que el retorn cap el pont Nou és llarg i 
caldria donar una gran volta innecessàriament, per la qual cosa el vot del GMPxC serà 
favorable. 
Per a la proposta d’estudi d’instal.lació d’una piscina el vot del seu grup també serà 
favorable. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  diu que el GMPPC entén que les propostes que es 
presenten, si bé és cert que les comparteixen, perquè entenen que és necessari, 
només cal recordar que el seu grup sempre havia dit que Manresa havia de donar la 
cara al riu des de fa molts anys, fins i tot d’aquesta modificació parcial del Pla general, 
però que era una oportunitat de recuperar l’aspecte del riu, ja que Manresa sempre ha 
donat l’esquena al riu. 
Amb aquestes modificacions i el nou planejament que el 2005 es va dur a terme creu  
que és imprescindible dur-lo a terme d’una manera més àgil i ho diu perquè sinó es 
poden trobar que d’aquí a tres plens, es vagin plantejant propostes, i en definitiva el 
que cal és dur a terme aquest replantejament i veure quines són les realitats factibles 
de dur a terme, fer una revisió de les que es podrien incorporar, ja que amb cinc anys 
hi ha nous elements que poden fer revisar el que es va aprovar en aquell moment i 
entén que la recuperació de la llera del riu ha de ser consensuada com va ser la del 
2005, o la de l’Anella Verda.  
El GMPPC entén que ja hi ha una sèrie de projectes que estan en estudi com pot ser 
el pas de la carretera de Cardona a la zona del Congost i si això està en estudi 
considera innecessària la presentació d’una proposta, i cal dur a terme una agilització 
o alguna correcció del que es va aprovar l’any 2005 perquè si bé és cert que es parla 
d’unir aquests dos punts, de la proposta 6.2 que també hi és, potser que es faci saber 
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que hi ha aquesta possibilitat perquè amb les dues propostes el GMPPC votarà 
negativament perquè ja forma part d’uns projectes i que a uns 50 metres ja hi ha un 
pas de vianants que està obert i que funciona i és innecessari fer-ne un altre a 50 
metres i reconsiderar què és el més adequat. 
 
Pel que fa a la tercera proposta, amb l’esmena del GMCiU, també s’hi adhereixen, no 
perquè sigui una piscina d’estiu o no. Si s’hagués de votar el fet de posar una piscina 
flotant o no hi votarien en contra perquè com a concepte no hi cap, però si es pot 
portar a terme un estudi sobre l’aspecte global de la zona esportiva del Congost, la 
qual pot incloure una zona amb piscina d’estiu, hi votaran favorablement. 
 
 
El senyor Serra Rovira agraeix la presentació d’aquestes proposicions per part del 
GMCUP, ja que posen sobre la taula temes respecte el futur del riu Cardener. 
La postura del GMCiU s’emmarca molt en el tercer punt i en l’esmena presentada en el 
sentit que ja tenia clar que calia apostar com a objectiu polític donar la cara al riu i com 
deia la regidora de Medi Ambient, no tan sols era un tema d’estètica sinó que calia 
estudiar les viabilitats tècniques i la capacitat econòmica que pugui tenir l’Ajuntament o 
mitjançant subvencions, a banda de les que pressupostàriament ja hi hagi aprovades i 
la posició es basa en l’esmena que s’ha acordat amb el GMCUP. 
 
Pel que fa a la proposta de realitzar el projecte de passera de la carretera de Cardona 
amb la zona esportiva del Congost, el GMCiU l’emmarca en veure el projecte que ve 
determinat pel propi Tren Tram, que caldrà veure si s’acabarà executant, però davant 
d’un període en què s’han presentat una sèrie d’al.legacions perquè el propi projecte sí 
que planteja el fet que hi pugui passar un tipus de pont, i que hi hagi estudis que 
s’hagin fet en que la unió de la carretera de Cardona amb el Congost també es pugui 
fer a través de vehicle privat, sí que és cert que té més sentit comú el fet d’unir a 
través d’una passera de vianants la zona de la fàbrica dels Panyos directament amb la 
zona del camp d’atletisme. Per tant el GMCiU s’abstindrà en la primera proposta. 
 
Pel que fa a la segona proposició el GMCiU no entrarà a concretar si és conveneint o 
no aquesta passera al viaducte de la C-55 i també s’hi abstindran. 
 
La postura del GMCiU s’adequa més a l’esmena presentada a la proposició 6.3 en la 
qual, abans de dir el que es farà, cal veure quines són les potencialitats reals 
tècniques i econòmiques per veure si és viable fer tot un seguit de millores i 
promocionar tota una sèrie d’activitats, perquè donar la cara al riu vol dir que com a 
Ajuntament, amb el concurs d’altres administracions si s’escau, cal promocionar, 
importar activitats lúdiques, esportives, aquàtiques, que facin que Manresa i comarca 
gaudeixin plenament de l’entorn del riu. 
S’ha parlat amb el portaveu del GMCUP perquè una proposta tancada que només 
estudiés una piscina flotant potser no seria la més adequada però sí que és bo que tot 
formi part d’un paquet d’estudi que inclogui activitats lúdiques, de lleure, esportives, 
aquàtiques, etc. 
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que pel que fa a la passera de la C-55, celebra que 
l’equip de govern ho vegi bé, però que ara digui que no hi ha diners i que quan es 
parla que l’Anella Verda és una prioritat i un objectiu d’aquest equip de govern, creu 
que les prioritats es demostren amb fets i inversions i si l’Anella Verda ho és cal que es 
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decideixin a fer-la ara i no esperin a quan es faci la nova carretera o quan hi hagi un 
altre equip de govern. 
 
Pel que fa a la passera de la carretera de Cardona té la sensació que han anat poques 
vegades a peu al Congost perquè el sentit comú demana anar-hi per la carretera de 
Cardona i en línia recta, ja que porta al centre de la zona del Congost, i la zona dels 
Panyos deixaria en un extrem, més lluny del cementiri o del pavelló de bàsquet o 
l’estadi d’atletisme. A més a més, la proposta alternativa que ofereixen, que no és 
alternativa sinó complementària, és una passera a l’alçada de la fàbrica dels Panyos, 
molt a prop de l’actual pont, en tot cas, igual que la que el GMCUP proposa del pont 
Nou, amb l’avantatge que se situaria molt a prop de molts altres barris i zones 
densament habitades i seria molt més pràctica i utilitzada. Reitera que l’any que ve ja 
hi haurà en funcionament el nou pavelló de bàsquet i centenars de nens hi aniran cada 
setmana i ja es veurà per on han de passar. 
 
Pel que fa a la proposta de realitzar un estudi pensava que la votarien en contra i que 
ho consideraven innecessari i celebra que es voti favorablement, però constata que no 
es té massa idea de com ha de ser aquesta zona en els anys vinents i això el 
preocupa. 
 
 
La senyora Alsina Serra  manifesta que pel que fa a la piscina flotant, no s’ha intentat 
transaccionar perquè una piscina flotant no és una prioritat d’aquest equip de govern, i  
votar favorablement aquesta esmena és perquè entenen que poder parlar de què es fa 
al riu, tot i que es pot tenir un avantprojecte a punt d’acabar-se, i poder-ne parlar entre 
tots i fer un estudi de com dinamitzar-ho no ho troben malament. 
 
Pel que fa al que seria la passera de la C-55 o priorització de l’Anella Verda, la 
diferència entre governar i estar a l’oposició és que quan governes has de gestionar un 
pressupost municipal i el pressupost ha d’arribar per tot allò que s’ha de fer i de 
mantenir. 
Potenciar l’Anella Verda és una prioritat d’aquest equip de govern i es demostra amb 
els 3M€ gastats al riu, però no es disposa de més recursos i cal prioritzar en diferents 
àmbits. 
En relació a la passera l’equip de govern considera més adient que aquesta unió es 
faci a través del casc antic i de la plaça dels Panyos. 
 
El projecte del riu, més o menys planificat ho està, hi hauria el de la fàbrica Blanca, 
des de la sortida de Manresa per la rotonda fins el pont Vell, que formaria part d’un 
planejament existent, hi hauria la zona entre el pont Vell i el pont del Congost, amb tot 
l’entorn del vial i l’entorn amb el Puigcardener, i des del pont del Congost en direcció a 
Sant Joan està en fase d’estudi un avantprojecte que aviat es presentarà. Cal 
planificar el que es vol per al riu i anar-ho executant de mica en mica en funció de les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 6.1 a votació i el Ple la rebutja per 16 vots negatius (8 
GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPCC i 1 GMPxC), 8 abstencions (8 GMCiU) i 
1 vot afirmatiu (1 GMCUP). 
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L’alcalde sotmet la proposició 6.2 a votació i el Ple la rebutja per 15 vots negatius (8 
GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPCC), 8 abstencions (8 GMCiU), i 2 vots 
afirmatius (1 GMCUP i 1 GMPxC). 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena conjunta presentada a la proposició 6.3, que 
decau, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, es declara 
acordat:  
 
 

 
 
 
6.4 Proposició del Grup Municipal de PxC sol·licita nt que s’urbanitzin les 

dues esplanades del Palau Firal que serveixen d’apa rcament . 
 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de PxC, de 13 de gener de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
“El Palau Firal disposa de dues esplanades que li serveixen d’aparcaments, un situat 
al mateix nivell on està ubicat el Palau, essent aquest urbanitzat el 50% 
aproximadament  i un altre situat en un nivell inferior. 
 
Atès que quan plou les esplanades abans esmentades es converteixen en un immens 
fangar. 
 
Atès que quan és l’estiu i el terreny és sec s’aixeca una gran polseguera. 
 
Atès que tot l’any s’efectuen diferents esdeveniments en el Palau Firal de gran interès, 
tant per als ciutadans com per als organitzadors. 
 
Atès que l'Ajuntament també surt beneficiat d’aquests esdeveniments. 
 
Des del nostre grup PROPOSEM: 
 
Que s’urbanitzin les dues esplanades que serveixen d’ aparcament.” 
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El senyor Pericas Riu manifesta que la proposta del GMPxC demana que s’urbanitzin 
les dues esplanades que serveixen d’aparcament al Palau Firal, ja que si durant 
aquests dies de Nadal s’hi han desplaçat per assistir a l’edició del Campi qui Jugui, 
hauran pogut comprovar l’estat en què es trobava amb motiu de la pluja. De la mateixa 
manera que a l’estiu es produeix una gran polseguera quan els vehicles hi accedeixen, 
la qual cosa fa necessària una millora d’aquest espai tant utilitzat. 
 
 
La senyora Mas Pintó  respon que el Palau Firal és un edifici situat en uns terrenys 
sotmesos a un Pla especial que n’ha de fer la distribució dels diferents usos. Té una 
qualificació específica i està pendent de planejament. És un edifici que aplega uns 
usos molt diferenciats, un ús continuat bàsicament a la primera planta i un ús més 
esporàdic que aplega molta quantitat de gent. 
Pel que fa al seu ús continuat l’equip de govern considera que ja hi ha un aparcament, 
que és el que està a la plataforma superior, convenientment pavimentat, i pel que fa a 
aquest ús esporàdic de grans aplecs de vehicles, normalment aquestes 
concentracions normalment no es plantegen mai en unes plataformes pavimentades 
perquè tenen una utilització molt reduïda per la despesa que suposen. Una altra cosa 
que s’hauria de procurar és que el manteniment d’aquesta superfície no pavimentada, 
però sí amb tot-ú, sigui el més correcta perquè no quedi enfangat. 
L’equip de govern considera que no és recomanable la urbanització d’aquests 
aparcaments pels dos motius, per una banda, perquè es tracta d’uns espais que estan 
sotmesos a una definició de l’ordenació i per tant poden ser susceptibles de canvi les 
plataformes d’aparcament, i d’altra banda perquè el seu ús esporàdic no fa 
recomanable la seva pavimentació i impermeabilització, entenent de totes maneres 
que cal un manteniment continuat per evitar aquestes circumstàncies. 
 
 
El senyor Majó Garriga  manifesta que construir el Palau Firal en el lloc on es va 
construir ja va ser un error estratègic que la ciutat encara paga i que la inversió que 
s’està fent ara per construir un viver d’empreses, instal.lacions i equipaments és una 
inversió que s’hauria de fer al nucli urbà de la ciutat, sobretot els edificis qualificats 
com a equipaments que es troben buits al centre de la ciutat i si, a més a més, s’han 
d’invertir més diners per pavimentar, s’estaria cometent un error i per tant votaran en 
contra. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  manifesta que el que cal és que es porti a terme 
l’ordenació definitiva d’aquest sector. Urbanitzar i adequar tot aquest sector depassa 
de la necessitat, la prioritat i la urgència i el GMPPC entén que el que cal és tenir 
aquest espai en condicions sobretot quan s’hi celebren esdeveniments, amb 
independència de les condicions climatològiques. 
El GMPPC no donarà suport a la proposta del GMPxC, però fa el prec que es faci el 
manteniment adient per evitar aquestes situacions i accelerar l’ordenació del sector. 
 
 
El senyor Serra Rovira  diu que el GMCiU es mostra d’acord amb les manifestacions 
de la regidora d’Urbanisme i s’afegeix al prec perquè el manteniment d’aquest espai 
sigui l’adequat, però tampoc donarà suport a la proposta. 
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L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple la rebutja per 24 vots negatius (8 GMS, 
3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU, 2 GMPPCC i 1 GMCUP) i 1 vot afirmatiu (1 
GMPxC).  
 
 
6.5 Proposició del Grup Municipal de CiU sol·licita nt que s’ubiqui una parada 

del bus urbà al barri del Guix . 
 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de CiU, de 13 de gener de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Davant la situació de manca de transport públic en què es troba el barri manresà del 
Guix, un fet que ha estat denunciat i reivindicat per l’Associació de veïns del barri que 
treballa, amb una voluntat de diàleg, per trobar una solució per la connexió amb la 
ciutat   
 
Tenint en compte que actualment passen busos interurbans que poden  fer una parada 
(Navarcles, St. Fruitós de Bages...) i que encara que aquests no siguin competència 
municipal, sí que l’equip de Govern pot sol·licitar una parada  al Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat.  
 
També cal tenir en compte les línies urbanes per si es pot fer alguna modificació en el 
seus recorreguts 
 
 
El GM de CIU proposa al ple els següents acords: 
 

Primer.-  Fer els tràmits necessaris per tenir  parada de BUS, al barri del Guix, 
que els connecti amb la ciutat endins, de forma consensuada amb l’associació 
de Veïns del Barri del Guix 

 
Segon.- Accelerar les negociacions amb el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat, per si un bus interurbà ha de fer la parada  

 
Tercer.-  Estudiar si un bus urbà pot arribar al barri.” 

 
 
La senyora Torra Bitlloch  diu que el barri del Guix és un dels barris de la ciutat on els 
veïns tenen més difícil la seva mobilitat. Diu que segurament n’hi ha d’altres que també 
la tenen complicada però que, en aquest cas, s’afegeix el fet que és un barri en el qual 
hi ha molt moviment de vehicles i hi passen moltes línies de transport de persones 
interurbà que no estan a disposició d’aquests veïns perquè les puguin utilitzar. Diu que 
la proposta té la intenció de normalitzar aquesta situació i per això es demana la 
possibilitat de fer una parada de bus de les línies interurbanes que passen pel Guix. 
Diu que, donat que la competència és del departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, es demana en la proposta que s’accelerin 
les negociacions perquè es pugui portar a terme. Diu que la proposta també preveu 
que s’estudiï la possibilitat d’ampliar línies de bus urbà perquè es pogués donar servei 
a aquests veïns del barri del Guix. 
 
 



102 

El senyor Vinyes Sabata  diu que la proposta conté dos aspectes diferents: un és la 
possibilitat d’establir una parada de bus del transport urbà de Manresa i l’altra és la 
situació en la qual es troba una de les parades que dóna servei de bus interurbà al 
barri, que està fora del terme municipal de Manresa, i no és de titularitat municipal. 
Diu que ja fa uns tres anys que es va aprovar l’acord per a la millora del transport 
públic, que es va signar amb totes les associacions de veïns i tots els partits i 
organitzacions polítiques, en la qual es feia una aposta important per la millora de les 
línies però també per acabar de donar servei a alguns barris que quedaven més 
perifèrics. Diu que aquest és l’acord que actualment està vigent però que és 
modificable, i per això ja fa temps que s’està estudiant com donar un millor servei en 
els barris que, pel seu accés, són de més difícil situació. Diu que, per tant, això està en 
l’agenda de la regidoria i aquest és un dels motius pels quals el seu grup votarà 
favorablement aquesta moció. 
Diu que pel que fa a la parada del bus interurbà, el canvi d’ubicació que hi ha hagut en 
les últimes setmanes no estava previst i ha estat a causa d’unes obres. Explica que les 
parades que no estan en vies municipals requereixen unes condicions de seguretat 
molt més altes i per això la Generalitat ha modificat la parada per tal d’augmentar-ne la 
seguretat, si bé ha augmentat el recorregut i això fa augmentar-ne també la perillositat 
en el camí dels usuaris. Diu que això preocupa l’Ajuntament i que ja fa setmanes que 
s’està amb contacte amb el departament territorial de transports de la Generalitat de 
Catalunya per parlar de possibles solucions de cara a mantenir la seguretat de la 
parada i del recorregut dels vianants.  
 
 
El senyor Pericas Riu  diu que com que el barri del Guix pertany al municipi de 
Manresa, diu que la connexió hauria de ser municipal però que caldria fer un estudi per 
veure com influirà aquesta nova parada en l’horari-temps del recorregut d’aquesta 
línia. Diu que caldria també saber on estaria ubicada la nova parada, per la qual cosa 
el seu grup s’abstindrà. 
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que aquesta moció, a la qual votarà favorablement, posa 
de manifest una problemàtica que fa anys que la CUP insisteix a posar sobre la taula i 
és que a aquestes alçades al Pla de Bages parlar de transport interurbà i transport 
urbà com dues xarxes i dos sistemes separats no té cap mena de sentit. Diu que la 
integració tarifària ha estat bé, però que evidentment no ha estat la solució perquè 
hagués estat necessari crear un equivalent a l’autoritat metropolitana del transport al 
Pla de Bages que ajudés a entendre el conjunt de municipis que formen un continu 
urbà com una sola realitat urbana que requereix una sola xarxa de transport. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  manifesta que donarà suport a la proposició del grup 
municipal de CiU i diu que sí que és cert que és un gran avenç tenir la integració 
tarifària però que no serveix de res si no es disposa d’unes línies de transport interurbà 
que connectin de manera adequada el territori. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple l’aprova per 24 vots afirmatius (8 GMS, 
3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU, 2 GMPPCC i 1 GMCUP) i 1 abstenció (1 
GMPxC).  
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6.6 Proposició del Grup Municipal de CiU sol·licita nt que es canviï la ubicació 
de la parada del bus urbà del carrer Viladordis . 

 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de CiU, de 14 de gener de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que la ubicació de la parada d’autobús del C/ Viladordis provoca molts 
problemes pel que fa a la mobilitat de la zona, especialment en les hores punta. 
 
Atès que el fet que la ubicació de la parada estigui just en un punt on hi ha un semàfor, 
fa que els vehicles en moltes ocasions no puguin avançar quan aquest està en verd, 
ocasionant llargues cues de vehicles i molt soroll de clàxons, a banda de les queixes 
constants dels conductors. 
 
Atès que aquesta és una problemàtica que s’arrossega des de fa molts mesos i que ha 
estat reclamada constantment per l’Associació de Veïns de la Sagrada Família sense 
que s’hagi procedit a una resolució satisfactòria 
 
Atès que la proposta de nova ubicació alternativa per a la parada seria just passada la 
Ctra. del Pont de Vilomara, evitant el semàfor i facilitant així la fluïdesa del trànsit 
evitant que s’hagi de fer cap modificació de la línia. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió presenta el següent: 
 

ACORD 
 

Primer. Que es procedeixi a canviar la ubicació de la parada d’autobús de l’actual 
ubicació al mateix carrer Viladordis un cop passat el creuament amb la carretera del 
Pont de Vilomara. “ 
 
 
El senyor Serra Rovira  diu que la proposició demana que es procedeixi a canviar la 
ubicació de la parada d’autobús del carrer Viladordis. Diu que la seva actual ubicació, 
al costat d’un semàfor i en un carrer estret amb una plataforma, provoca que quan 
l’autobús s’atura es forma una important cua de cotxes. Diu que aquest és un 
problema que l’equip de govern ja en té coneixement i que preocupa a l’associació de 
veïns de la Sagrada Família, i que és la mateixa associació de veïns la que va 
transmetre al grup municipal de CIU la necessitat de buscar una solució òptima per tal 
de minimitzar aquest problema. Diu que el seu grup municipal ha presentat aquesta 
proposta en coherència amb allò parlat amb l’associació de veïns. Diu que aquesta 
proposició és totalment oberta perquè el que vol és buscar solucions a aquesta 
problemàtica. Diu que el seu grup plantejava la seva ubicació passada la carretera 
Pont de Vilomara, en el mateix carrer Viladordis, on ja havia estat ubicada 
anteriorment.  
El senyor Serra Rovira explica que en la Junta de Portaveus s’ha valorat diferents 
propostes. Una seria posar la ubicació passada la carretera del Pont de Vilomara 
traient la plataforma. Una altra seria ubicar una plataforma més estreta que l’impacte 
que pugui tenir en l’amplada del carrer Viladordis no sigui tan gran. Diu que aquestes 
són solucions que intenten minimitzar l’impacte i que donen resposta al problema.  
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El senyor Vinyes Sabata  diu que aquest govern ha fet mostres de voler millorar el 
transport públic. Diu que en la majoria de casos una de les coses que cal millorar és el 
temps de recorregut, i que en aquest sentit queda molta feina per fer. Diu que aquest 
és el motiu principal pel qual es va canviar la parada i que amb això s’ha guanyat dos 
minuts de temps. Diu que això és important i cal tenir-ho en compte i que és evident 
que dissenyar els recorreguts en una ciutat no sempre és fàcil. Diu que si cal prioritzar 
alguna cosa, aquesta és el transport públic i no pas el transport privat. Diu que la 
voluntat és continuar potenciant el transport públic però que és conscient que aquesta 
parada, per la seva situació, comporta una problemàtica concreta, sobretot en algunes 
hores. Diu que el seu grup no votarà a favor de la moció perquè el fet de traslladar la 
parada no canvia absolutament res i el problema continuarà sent el mateix perquè 
l’amplada del carrer és la mateixa. Diu que es podria intentar buscar altres alternatives 
consensuadament amb l’associació de veïns. 
 
 
El senyor Pericas Riu  diu que el seu grup s’abstindrà perquè canviar la parada d’un 
lloc a l’altre no solucionarà el problema. 
 
 
El senyor Javaloyes  Vilalta  diu que cal estudiar la possibilitat i viabilitat d’un canvi de 
parada, perquè potser es pot ubicar més endavant, en el mateix carrer Viladordis. 
Demana que es faci una esmena en la proposta en el sentit que es procedeixi a 
l’estudi per a canviar la ubicació de la parada d’autobús, si el grup de CiU hi està 
d’acord.  
 
 
El senyor Serra Rovira  diu que ja ha dit que es podria fer alguna esmena. Diu que a 
la Junta de Govern l’equip de govern ha aportat solucions però que no s’han transmès 
en aquest moment per part del senyor Vinyes. 
 
 
El senyor Vinyes Sabata  diu que l’equip de govern no presenta proposicions i que 
aquesta és una funció de l’oposició. Diu que una cosa és el que es pugui parlar i l’altra 
és el que es vota, que és el que està escrit. I diu que aquesta moció en concret no la 
votaran favorablement perquè no dóna solució al problema. Diu que ja ha dit que es 
mirarà si hi ha la possibilitat de canviar la parada, i que en tot cas seria aquesta 
l’esmena a la qual donaria suport l’equip de govern. 
 
 
L’alcalde, recollint les esmenes del grup municipal del PPC i del grup municipal de 
CiU, formula una esmena consistent en substituir el redactat de l’acord de la proposició 
pel redactat següent: 
 
 
“Primer. Estudiar la possibilitat de canviar la ubicació de la parada d’autobús de l’actual 
ubicació al mateix carrer Viladordis un cop passat el creuament amb la carretera del 
Pont de Vilomara.” 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació, amb la incorporació de l’esmena oral 
presentada, i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 
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8 GMCiU i 2 GMPPCC), i 2 abstencions (1 GMCUP i 1 GMPxC) i, per tant, es declara 
acordat:  
 
“Atès que la ubicació de la parada d’autobús del C/ Viladordis provoca molts 
problemes pel que fa a la mobilitat de la zona, especialment en les hores punta. 
 
Atès que el fet que la ubicació de la parada estigui just en un punt on hi ha un semàfor, 
fa que els vehicles en moltes ocasions no puguin avançar quan aquest està en verd, 
ocasionant llargues cues de vehicles i molt soroll de clàxons, a banda de les queixes 
constants dels conductors. 
 
Atès que aquesta és una problemàtica que s’arrossega des de fa molts mesos i que ha 
estat reclamada constantment per l’Associació de Veïns de la Sagrada Família sense 
que s’hagi procedit a una resolució satisfactòria 
 
Atès que la proposta de nova ubicació alternativa per a la parada seria just passada la 
Ctra. del Pont de Vilomara, evitant el semàfor i facilitant així la fluïdesa del trànsit 
evitant que s’hagi de fer cap modificació de la línia. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió presenta el següent: 
 

ACORD 
 
“Primer. Estudiar la possibilitat de canviar la ubicació de la parada d’autobús de l’actual 
ubicació al mateix carrer Viladordis un cop passat el creuament amb la carretera del 
Pont de Vilomara.” 
 
 
6.7 Proposició dels Grups Municipals de la CUP, PSC , ERC i ICV-EUiA per tal 

de posar a disposició d’artistes de la ciutat els l ocals de propietat 
municipal del carrer Vallfonollosa, actualment en d esús . 

 
El secretari presenta la proposició dels Grups municipals de la CUP, PSC, ERC i ICV-
EUiA, de 14 de gener de 2010, que es transcriu a continuació: 
 
“L’Ajuntament de Manresa, en desenvolupament de les determinacions del Pla 
general, ha procedit a l’adquisició de les finques situades a l’illa delimitada pels carrers 
del Bisbe, Vallfonollosa, Bastardes, Baixada dels Jueus i plaça Major, qualificades com 
a sistema d’equipaments, equipament de serveis públics i administratius (clau E.6).  
D’aquest conjunt de finques, les situades amb front al carrer Vallfonollosa són 
ocupades per edificacions, algunes de les quals es troben en relatiu bon estat. 
En el Programa d’actuacions municipals no és prevista, a curt termini, cap actuació per 
executar obres de rehabilitació, adequació o substitució dels edificis esmentats amb la 
finalitat d’adequar-los a l’ús previst pel planejament general com a equipament de 
serveis públics i administratius. 
Per aquest motiu, en el marc de l’objectiu compartit de la necessitat de recuperar 
l’activitat econòmica, social i cultural del nucli antic de la ciutat, esdevé viable plantejar 
una ocupació temporal dels locals de planta baixa de les esmentades edificacions, 
dintre dels marges habilitats per la normativa urbanística d’aplicació. 
En aquest sentit, l’article 53.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 
1/2005, de 18 de juliol) disposa que “els terrenys destinats a sistemes urbanístics 
generals o locals ja adquirits per l’Administració pública poden ésser utilitzats de 
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manera temporal i esporàdica per a instal·lar-hi mercats ambulats o per a 
desenvolupar-hi activitats de lleure, esportives, recreatives, culturals i similars. 
L’autorització d’aquests usos no comporta l’incompliment de l’obligació de destinar els 
terrenys a les finalitats determinades pel planejament urbanístic”. 
D’altra banda, es constata l’existència a Manresa d’un nombre d’artistes plàstics amb 
dificultats per accedir a un local on desenvolupar la seva activitat, el recolzament als 
quals esdevé necessari en el marc de la promoció i difusió cultural i artística com a bé 
col·lectiu de la ciutat. 
 
PROPOSTA 

1. La impulsió d’un programa destinat a la cessió gratuïta i temporal de l’ús dels 
locals de titularitat municipal en bon estat situats al carrer Vallfonollosa a 
artistes plàstics, condicionada a l’ús regular del local com a taller artístic, a 
realitzar-hi l’activitat sense ànim de lucre i al compromís d’exposició de les 
obres realitzades. 

2. Sotmetre a autorització, ja sigui en virtut de llicència d’obra o comunicació 
prèvia, l’execució de les obres necessàries per a l’habilitació dels locals 

3. Acordar, en un termini de tres mesos, amb les entitats que agrupen als artistes 
de la ciutat les característiques i abast del programa.” 

 
 
L’alcalde explica que aquesta era una proposta del GMCUP que havia quedat sobre la 
taula en un altre ple i dóna la paraula al seu representant. 
 
 
El senyor Majó Garriga  explica que aquesta proposta tracta de la possibilitat de posar 
a disposició d’artistes de la ciutat els locals de propietat municipal del carrer 
Vallfonollosa actualment en desús. Diu que aquesta illa de cases a la qual pertany el 
carrer Vallfonollosa i també l’edifici de l’Ajuntament té la qualificació d’equipaments i 
està destinada a l’ampliació hipotètica de les dependències municipals. Diu que això 
ha fet que l’Ajuntament adquirís tots els edificis que en formen part i els buidés de 
persones i de qualsevol activitat econòmica i comercial. Diu que aquest buidatge, tant 
de persones com de carrers i activitats ha estat una pràctica molt estesa al barri antic i 
que ha estat un error estratègic a l’hora de revitalitzar el barri. Diu que ara es proposa 
que, mentre no s’executi el projecte d’ampliar les dependències municipals, es 
cedeixin els baixos a artistes plàstics perquè el carrer tingui vida. 
 
 
La senyora Mas Pintó  diu que aquest nou text de la proposició introdueix dos 
elements que garanteixen la viabilitat de la proposta. Diu que d’una banda parla 
d’edificis o de locals en bon estat, perquè algunes de les edificacions estan en un estat 
ruïnós que no permetrà la seva ubicació, i d’altra banda deixa molt clar que els usos 
que s’hi ha d’encabir han de ser sense ànim de lucre i vinculats a un ús cultural, ja que 
es tracta de finques expropiades. Diu que comparteix amb la CUP la necessitat de 
mantenir l’activitat comercial i econòmica del nucli antic com a pas imprescindible per 
aconseguir la seva revitalització. 
 
 
El senyor Pericas Riu  diu que el vot del seu grup serà favorable perquè veu bé que 
en aquests locals es realitzin activitats sense ànim de lucre i amb el compromís de 
l’exposició de les seves obres. Diu que si els artistes venen les seves obres es podria 
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ajudar el consistori en el manteniment dels locals mitjançant la cessió d’un tant per 
cent dels seus beneficis. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  diu que el seu grup municipal considera que la iniciativa 
és bona i és una bona oportunitat, dins del marc de promoció i difusió cultural i 
artística, per promoure una activitat i donar vida al barri. Diu que aquesta bona idea diu 
que es trasllada d’una manera molt deficient de cara a poder materialitzar els resultats. 
Diu que el punt primer de la proposta parla de locals en bon estat, mentre que el segon 
parla d’obres necessàries per a l’habilitació dels locals. Diu que a aquesta contradicció 
s’hi afegeix el fet que si els artistes fan producció artística l’han de vendre per poder 
viure, i per tant, si la venen, es posa en contradicció també amb el fet de realitzar 
activitat sense ànim de lucre. Diu que el seu grup no donarà suport a aquesta proposta 
perquè els objectius que persegueix es contradiuen entre ells. 
 
 
El senyor Serra Rovira  demana quin és l’abast temporal previst de la cessió d’ús dels 
locals. 
 
 
La senyora Mas Pintó  diu que quan ha dit que es tractava d’edificis en bon estat, feia 
referència sobretot a l’estat estructural de les edificacions. Diu que evidentment, per 
poder encabir una activitat en aquests locals, poden ser necessàries determinades 
actuacions, que no vol dir reformar estructuralment l’edificació, i aquestes actuacions 
estaran subjectes a llicència. Diu que la cessió ha de ser sense ànim de lucre, perquè 
així ho especifica la llei d’urbanisme, i que la proposta diu que cal elaborar un 
programa en el qual es defineixin tots els dubtes que el senyor Javaloyes ha exposat. 
En principi no es pot definir com un ús comercial perquè no està autoritzat i en la 
definició d’aquest programa caldrà veure quina vinculació té aquesta venda de l’obra 
en relació a aquesta limitació d’ús que aquests locals tenen. En qualsevol cas també el 
que es pot determinar en el programa és uns espais de venda o de comercialització, ja 
que es fa a través de les entitats vinculades al món artístic, també caldrà veure quin és 
aquest marc. 
Pel que fa al temps en la proposició es diu que no hi ha cap actuació a curt termini. 
El GMCUP plantejava una durada mínima de tres anys en l’anterior proposició i creu 
que és acceptable perquè, malgrat que en aquests moments no hi ha encara cap 
projecte per realitzar aquesta futura ampliació, no és una ampliació que cal considerar 
utòpica, sí que hi ha un primer planteig i l’objectiu de l’equip de govern és anar 
avançant. 
 
   
El senyor Serra Rovira  pregunta de quants locals s’està parlant. 
 
 
El senyor Perramon Carrió  respon que s’està parlant de tres locals, però 
possiblement en aquest entorn es pugui combinar amb la cessió d’algun altre local 
privat que reforçaria aquesta implantació. 
S’ha marcat un període de tres mesos per parlar amb la gent del sector i veure si hi ha 
candidats disposats a acceptar-ho i si la proposta ha de ser per projecte o per artistes, 
i també en funció dels costos que signifiqui adaptar els locals. En base a tot això s’està 
treballant des de Cultura per tal de sotmetre a la consideració de la comissió 
informativa una proposta per veure com s’articula. 
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L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMS, 
3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU, 1 GMCUP i 1 GMPxC) i 2 abstencions (2 
GMPPCC).  
 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de l’únic  assumpte 
sobrevingut presentat, la qual s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, de 
conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 
2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
 
7.1 Proposta d’acord per a la resolució, si escau, de la reclamació presentada 

per la secció sindical de CCOO a l’aprovació inicia l del Pressupost 
municipal per l’any 2010 i aprovar-lo definitivamen t. 

 
El secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Economia, de 18 de gener de 
2010, que es transcriu a continuació: 
 
 
“Es procedeix a resoldre la reclamació presentada a l’aprovació inicial del pressupost 
de l’Ajuntament de Manresa per a l’exercici del 2010 per la Secció Sindical de CCOO a 
l’Ajuntament de Manresa, tot d’acord amb els següents:  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

Primer.-  Amb data 21 de desembre de 2009, el ple de la corporació, en sessió 
ordinària, va procedir a l’aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 
2010,  per la majoria suficient legalment establerta.  
 
Segon.-  L’acord d’aprovació inicial, juntament amb la resta de l’expedient que 
comprèn la documentació constitutiva del pressupost de conformitat amb allò disposat 
a l’art. 164 i ss del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la Refosa 
de la Llei d’Hisendes Locals, va ser sotmès a informació pública per un període de 15 
dies mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al BOP núm. 307, de 24 de 
desembre de 2009.   
 
Tercer.-  En data 14 de gener de 2010, ha tingut entrada al Registre General de la 
Corporació un escrit amb una al·legació signada per un representant de la Secció 
Sindical de CCOO a l’Ajuntament de Manresa.  
 
Quart.-  L’al·legació mencionada al punt precedent és l’única presentada dins el 
període d’informació pública que expirà el dia 15 de gener de 2010.  
 
Cinquè.-  Amb data 18 de gener de 2010, s’ha emès informe de la secretaria amb la 
conformitat de la intervenció.   
 
La reclamació es resol sobre la base dels següents:  
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MOTIUS I FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- En extracte, l’al·legació presentada per la Secció Sindical de CCOO a 
l’Ajuntament de Manresa, és la següent: 
 

“L’article 48 del conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Ajuntament 
de Manresa, i 47 de l’acord sobre condicions econòmiques, socials i de treball 
del personal funcionari estableixen que la Corporació es compromet a dotar 
anualment una partida pressupostària destinada a atendre diverses prestacions 
i que la quantitat assignada no serà inferior a l’1 % de la massa salarial bruta. 
Segons els càlculs efectuats per aquesta secció sindical a partir de la 
documentació facilitada pel consistori, la massa salarial bruta prevista per a 
l’any 2010, entesa com la suma dels articles 12, 13 i 14, ascendeix a un total de 
26.962.811 € sense tenir en compte les retribucions dels càrrecs eventuals. 
Donada aquesta quantitat, el resultat dels càlcul de l’1%, entès aquest 
percentatge com a la quantitat mínima de què es pot dotar la partida destinada 
a prestacions socials, hauria de ser de 269.628,11 €. 
No obstant això, a la documentació facilitada la quantitat que es recull en 
concepte de prestacions socials és de 150.000 €, el que representa menys del 
56 % de la quantitat necessària per a fer front als compromisos contrets tant al 
conveni com als acords. 
El motiu de la impugnació del pressupost és el ja exposat en el relat dels fets, 
tot això sobre la base de l’art. 22,2,b) del Reial Decret 500/1990 “Per ometre el 
crèdit necessari per al compliment de les obligacions exigibles a l’entitat local, 
en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim”.”  

 
Segon.-  De conformitat amb l’art. 169 LHL, els pressupostos municipals, un cop 
aprovats inicialment, s’exposaran al públic previ anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar 
reclamacions davant el Ple.  
L’art. 170,2 LHL per la seva banda estableix una relació taxada de motius pels quals 
es pot reclamar contra l’aprovació inicial del pressupost municipal, entre les que es 
troba la consignada al seu apartat segon consistent en “ometre el crèdit necessari per 
al compliment d’obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut de precepte legal o de 
qualsevol altre títol legítim”. D’acord amb això, la reclamació hauria de prosperar si allò 
pactat al conveni col·lectiu i als acords sobre condicions econòmiques socials i de 
treball dels funcionaris i funcionàries de l’Ajuntament de Manresa es pot considerar 
constitutiu d’obligacions exigibles en matèria econòmica. 
Els convenis col·lectius que afecten al personal laboral municipal i els acords sobre 
condicions econòmiques socials i de treball que afecten a funcionaris i funcionàries 
municipals tenen una doble naturalesa, per una banda constitueixen un acord a través 
del qual els sindicats i l’administració municipal pacten les relacions laborals dels 
treballadors i funcionaris, per la qual cosa tenen un contingut negociat, i per una altra 
banda, en allò que afecta al personal funcionari, tenen al mateix temps eficàcia 
normativa, constitueixen una font del dret de naturalesa reglamentària dins l’àmbit 
municipal. 
En el cas de l’Ajuntament de Manresa, hi ha dos pactes diferenciats: un que afecta al 
personal laboral i un altre que regula algunes de les condicions de treball del personal 
funcionari; això es correspon amb dos  textos diferenciats: un que afecta al personal 
laboral i un altre que afecta al personal funcionari. Els dos textos, varen ser negociats i 
pactats per un període inicial corresponent als anys compresos entre el 2004 i l’any 
2007, havent estat prorrogats tàcitament, per períodes anuals fins aquest moment. 
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L’ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals, defineix el concepte 161, com de complements o 
millores de pensions,  i en el apartat 103 ho descriu com a pensions excepcionals 
aprovades a títol individual, per l’entitat local a favor de funcionaris, personal laboral o 
de tercers. Aquest concepte de millora i excepcionalitat fa que es pugui considerar 
com una millora retributiva,  i per tant el fet d’atorgar-les podria superar el topall màxim 
d’increment retributiu del     0,3 % que determina la LGPE per al 2010, en el seu article 
22.2, quan determina que “amb efectes d’1 de gener de 2010, les retribucions del 
personal al servei del sector públic, incloses, en el seu cas, les que en concepte de 
pagues extraordinàries corresponguin, no podran experimentar un increment global 
superior al 0,3 % amb respecte a les de l’any 2009, en termes d’homogeneïtat per als 
dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a la 
seva antiguitat. 

El mateix es pot afirmar pel que respecta de les diverses lleis de pressupostos 
promulgades pels exercicis de 2004 a 2009.  
 
D’acord amb l’anterior, allò pactat  als convenis col·lectius o als acords de condicions 
econòmiques, socials i de treball del funcionaris i de les funcionàries de l’Ajuntament 
de Manresa que excedeixi els límits establerts a les diverses lleis de pressupostos cal 
entendre-ho com a jurídicament no exigible, per la qual cosa la reclamació no pot 
encardinar-se dins el disposat per l’art. 170,2 LHL i ha de ser desestimada.  
 
Tercer.- L’any 2004, el marc econòmic en què es desenvolupava l’actuació municipal, 
era un marc que permetia uns marges de discrecionalitat, que amb el pas del temps 
han  anat canviat. Actualment, la crisi econòmica que està patint la societat ha portat a 
una davallada sostinguda dels ingressos de l’Ajuntament, el que ha portat a una 
situació insostenible per al manteniment d’algunes de les condicions pactades en 
aquest conveni. Aquesta davallada de la situació econòmica d’ingressos municipals ha 
estat posada en coneixement dels representants dels treballadors en les ocasions en 
que han estat convocats a les reunions periòdiques de la comissió d’evolució de 
l’economia municipal, convocada periòdicament pel regidor d’Economia, i que es va 
constituir arrel de les reunions de negociació per a l’aprovació  d’un nou conveni, que 
no ha quallat, precisament, per la situació de crisi econòmica que hi ha en aquests 
moments en la tresoreria municipal. 

 

Quart.- En aquest entorn, el regidor d’Economia ha palesat en cadascuna de les 
reunions mantingudes amb altres tècnics municipals i representants del personal, les 
dificultats econòmiques i de tresoreria que està tenint en aquest moment l’Ajuntament, 
i també les davallades de les diferents partides (pràcticament la majoria) 
pressupostàries municipals per a poder fer front a la crisi. Un d’aquests decrements és 
el que ha  afectat a l’aplicació pressupostària 2217 16103 referida a altres prestacions 
econòmiques – Pensions excepcionals – Despeses socials del personal. Això fa que 
es pugui  considerar trencat l’equilibri econòmic del conveni, i cal adoptar mesures en 
aquest sentit. 

 
Cinquè.- D’altra banda, en la reunió mantinguda per la comissió de seguiment, 
interpretació, control i desenvolupament del conveni, celebrada el dia 20 d’octubre de 
2009, de la que en formen part d’altres persones, els representants del personal, a una 
pregunta efectuada pel President del Comitè, corresponent al sindicat de CCOO, sobre 
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com quedaria el tema de les prestacions socials per a l’any 2010, el regidor de 
Governació va respondre a la qüestió dient que en la confecció del nou pressupost 
(2010) totes les partides es consignaven com a màxim amb el que hi havia l’any 2009, 
per tant, en principi hi hauria el mateix que al 2009. Si es té en compte que en 
l’exercici pressupostari del 2009, la suma de les dues quantitats destinades a 
prestacions socials sumava un total de 150.000 euros, la resposta va ser clara sobre 
quina seria la consignació final, tal i com ha quedat finalment consignat en el document 
de pressupost que es va portar a la superior aprovació del ple de la Corporació 
Municipal. 

És per tot l’anterior que es proposa al ple de la corporació l’elevació a acord de la 
següent:  

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
Primer.- Resoldre la reclamació presentada per la Secció Sindical de CCOO a 
l’aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de Manresa per a l’exercici del 2010, 
desestimant-la en tots els seus termes, tot sobre la base dels motius i fonaments de 
Dret consignats. 
  
Segon.- Aprovar definitivament el pressupost general d’aquest Ajuntament per a 
l’exercici de 2010, integrat pel pressupost d’aquesta corporació i el de les societats 
municipals Aigües de Manresa, S.A.; Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa 
SA.; i Manresana d’Equipaments Escènics SL, així com les seves bases d’execució, el 
resum dels quals consta en el dictamen d’aprovació inicial del pressupost, elevat a 
acord pel Ple de la corporació, per la majoria necessària suficient, en sessió ordinària 
de 21 de desembre de 2009. 
 
Tercer.- Procedir, d’acord amb allò disposat per l’art. 169,3 LHL, a la inserció del 
pressupost general definitivament aprovat per capítols de cadascun dels pressupostos 
que l’integren en el Butlletí Oficial de la Província, de tal manera que entrarà en vigor 
un cop feta la publicació corresponent. 
 
Quart.-  Habilitar el Sr. Alcalde o persona en qui delegui als efectes de la signatura de 
quanta documentació sigui necessària per l’efectivitat dels acords presos.” 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte  manifesta la seva sorpresa per l’absència de les persones 
representants de la secció sindical que han presentat aquesta al.legació al pressupost, 
i que ara li correspon resoldre a aquest ple, però no farà cap judici de valor per 
prudència i explicarà el motiu pel qual l’equip de govern considera que ha de ser 
desestimada. 
 
Les relacions laborals en una administració pública, igual que a l’empresa privada, 
vénen definides per un conveni. En aquest cas el conveni col.lectiu que regula les 
relacions que es mantenen amb el personal laboral i funcionari de l’Ajuntament és un 
conveni que té una vigència 2004-2007 i que des del 2007 està prorrogat per decisió 
conjunta, tant de la representació del personal com de la corporació. 
 
L’al.legació del sindicat CCOO es fonamenta en la interpretació que fan de l’article 48 
del Conveni col.lectiu i de l’article 47 de l’Acord sobre condicions econòmiques del 
personal funcionari, que determina que la Corporació destinarà en els seus 
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pressupostos l’1% de la massa salarial bruta. Si s’agafa aquesta massa salarial bruta 
corresponent al pressupost 2010 l’al.legació que presenta CCOO estima que la 
quantitat que s’hauria d’haver destinat pel concepte de prestacions socials és de l’1% 
de la massa salarial. 
Pels regidors i regidores que no coneguin en què consisteixen aquestes prestacions 
socials, diu que no són prestacions socials sinó econòmiques respecte a situacions 
socials dels empleats públics, són prestacions econòmiques que es donen als 
funcionaris en base a uns barems perquè tingui facilitats a l’hora de comprar elements 
com: ulleres, pròtesi dentals, ja sigui per als funcionaris o els seus fills, entre d’altres 
conceptes. 
El sindicat CCOO creu que és impugnable perquè l’equip de govern no ha consignat 
en la partida corresponent a prestacions socials l’1% de la massa salarial.  
En una primera lectura de la Llei d’hisendes locals semblaria que aquesta impugnació 
hauria de prosperar perquè efectivament no s’ha consignat aquesta quantitat, però una 
Ordre de 3 de desembre de 2008, amb posterioritat a la vigència d’aquest conveni, 
concretament l’Ordre que aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals 
defineix els complements o altres prestacions de caràcter econòmic de què puguin 
gaudir els funcionaris o empleats públics, com a una millora retributiva, és a dir, 
aquells complements, fons de pensions o prestacions econòmiques i socials, són 
considerades per aquesta ordre, que defineix l’estructura pressupostària dels 
pressupostos que aproven els ens locals, com a millores retributives. 
La Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2010 diu que en cap cas les 
retribucions globals que poden percebre els empleats al servei de les administracions 
públiques poden superar el 0,3%. Com que aquest 0,3% ja està inclòs en el dictamen 
que s’acaba d’aprovar, podria ser que allò pactat en els convenis col.lectius excedeixi 
els límits establerts en les diverses lleis de pressupostos i, per tant, l’equip de govern 
interpreta que, d’acord amb l’informe emès pel secretari i la cap de Recursos Humans 
de l’Ajuntament, podien ser jurídicament no exigibles. No diu que no estigui ben pactat, 
diu jurídicament no exigibles i, per tant, la reclamació no podria encardinar-se dintre 
d’allò disposat a la Llei d’hisendes locals i ha de ser desestimada. 
 
Tot seguit passa a donar els arguments de caràcter més polític. L’equip de govern 
considera, i així consta a la proposta d’acord, que les condicions pactades en el 
conveni 2004-2007, en relació a la crisi econòmica que pateix la societat en general,  
més concretament les administracions locals, i més singularment l’Ajuntament de 
Manresa, fa insostenible el manteniment de certes despeses. 
En el pressupost del 2010, aprovat el desembre passat, es van retallar moltes partides, 
no únicament aquestes, i com a equip de govern donarien molt mal exemple si 
demanessin a la ciutat l’esforç que haurà de fer aquesta ciutat per poder continuar 
funcionant.  
Moltes entitats no podran percebre les subvencions a les quals estaven acostumades, 
molts proveïdors de l’Ajuntament hauran d’esperar més temps a cobrar del que venien 
fent, i no és estrany que partides que no afecten al que és essencial dintre del pacte 
de funcions laborals, també siguin retallades.  
Això s’ha fet després d’un any en què els representants dels treballadors han rebut 
puntualment informació en dues comissions, la Comissió de l’evolució de l’economia 
municipal, que presideix el regidor d’Hisenda, que cada trimestre, en presència de 
l’interventor, el secretari, la cap de Recursos Humans i d’aquest regidor de 
Governació, dóna informació puntual de l’evolució econòmica de l’Ajuntament. Per 
tant, tenen informació precisa i exacta del per què i de com s’ha elaborat el 
pressupost. I també de la Comissió de seguiment del Conveni, celebrada el 20 
d’octubre, en què a preguntes de la representació del sindicat CCOO, el regidor de 



113 

Governació els va explicar que consignarien, com a màxim, el que s’havia consignat ja 
el 2009, perquè en el 2009 ja figura la mateixa quantitat consignada per prestacions 
socials, que l’any passat es va aprovar sense problemes i aquest és motiu d’aquesta 
al.legació, i sense que rebés resposta per part del representant que el va interpel.lar 
en aquell moment. 
 
Fetes aquestes consideracions jurídiques i polítiques l’equip de govern considera que 
cal desestimar l’al.legació presentada al pressupost i donar per resolt aquest tràmit 
com estableix la llei. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposta a votació i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA i 8 GMCiU), i 4 abstencions (2 GMPPCC, 1 GMCUP i 1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 
8. Donar compte de les resolucions dictades per l’a lcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al  ple municipal . 
 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm.  43 , 44, 1 i 2, 

que corresponen als dies 14 i 21 de desembre de 200 9 i 4 i 11 de gener de 
2010, respectivament . 

 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de Govern Local en les seves sessions número 43, 44, 1 i 2, corresponents als 
dies 14 i 21 de desembre de 2009 i 4 i 11 de gener de 2010 respectivament, pel 
repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits 
polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) 
del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
 
 
10.1 Pregunta del Grup municipal de la CUP sobre pl aces d’aparcament al 

nucli urbà.  
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de la CUP, de 12 de gener de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
 
“De quantes places d’aparcament en superfície i a la via pública disposa el nucli urbà 
de Manresa? I d’aquestes, quantes són de pagament?” 
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El senyor Vinyes Sabata  respon que en tot l’espai de via pública el número de 
places, segons les actualitzacions de què es disposa, seria d’unes 12.007, que no 
inclou les 709 de pagament de la zona blava. 
 
 
10.2 Pregunta del Grup municipal PxC sobre alumnes beneficiaris de beques 

escolars.  
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal PxC, de 13 de gener de 2010, que 
es transcriu a continuació: 
 
 
“A Manresa, quants alumnes autòctons es beneficien de les beques escolars i quants 
alumnes immigrants?” 
 
 
La senyora Díaz Casado  diu que els ajuts escolars no preveuen un criteri de lloc de 
procedència o naixement per ser concedits. Per tant, lamenta no poder respondre a la 
pregunta de quants alumnes immigrants reben ajut, però sí que li respon quants 
alumnes en total han rebut una beca o ajut. D’ajuts per transport escolar el Consell 
Comarcal ha concedit 291 beques, per menjador escolar n’ha concedit 855 i per 
reciclatge de llibres, que és un ajut que dóna la Generalitat subvencionant el 25% del 
cost total dels llibres, i que des de fa uns anys l’Ajuntament hi aporta també l’altre 25%, 
s’ha concedit a 1.377 alumnes. 
 
 
10.3 Pregunta del Grup municipal PxC sobre denúncie s i sancions efectuades 

a locals nocturns.  
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal PxC, de 13 de gener de 2010, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Quantes denúncies i sancions es van efectuar el 2009 a locals nocturns per 
incompliment d’horari o soroll?” 
 
 
La senyora Guillaumet Cornet  respon que durant el 2009 s’han fet quatre expedients 
sancionadors per incompliment d’horaris en establiments de pública concurrència i 
dotze expedients disciplinaris per sorolls també en establiments de pública 
concurrència. 
 
 
10.4 Pregunta del Grup municipal PxC sobre denúncie s i sancions per 

bretolades.  
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal PxC, de 13 de gener de 2010, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Quantes denúncies i sancions es van efectuar el 2009 per bretolades?” 
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El senyor Vinyes Sabata  respon que entenent per bretolades actituds incíviques i per 
tant, fora de les ordenances, hi ha comptabilitzades 109 denúncies, moltes de les 
quals, per ser bretolades, són de difícil identificació ja que de vegades es troba un 
banc trencat i és impossible saber qui ha estat, però s’intenta averiguar i s’han efectuat 
69 sancions. 
 
 
10.5 Pregunta del Grup municipal de CiU sobre els p anells sònics del c/ Pau 

Picasso.  
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de CiU, de 18 de gener de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Donat que els veïns de Cal Gravat fa temps que es queixen d’una situació insòlita. 
Tres panells sònics situat al C/ Pablo Picasso estan trencats  des de fa molt temps.  
 
Donat que els panells sònics ja havien estat trencats anteriorment, concretament el 
gener del 2007 i que van tardar molt de temps a reparar-se.  
 
Donat que en aquella ocasió, a preguntes del nostre grup  municipal, la regidora 
Àngels Mas, ens va contestar que aquest era un fet que havia de resoldre la 
Generalitat i no l’Ajuntament.  
 
Finalment, les tanques es van reparar després d’estar trencades 3 anys. 
 
El Grup Municipal de Convergènciai Unió presenta les següents preguntes: 
 

- Quan temps porten exactament trencats els panells sònics en aquesta segona 
ocasió? 

- Quines gestions ha fet l’equip de Govern per tal d’arreglar els panells? 
- Si l’equip de govern ha fet alguna gestió al Departament d’Obres Públiques, 

quina ha estat la resposta?  
- En cas de no haver-hi resposta, pensa l’equip de govern respondre 

subsidàriament i fer arribar la factura a l’administració  corresponent?” 
 
 
La senyora Mas Pintó  respon que aquestes plaques sonores tenen unes 
característiques especials, van ser instal.lades per l’INCASOL, un cop acabades les 
obres d’urbanització de Cal Gravat i mai van ser acceptades com un element 
addicional de la carretera, per tant, el seu manteniment sempre s’ha portat a terme per 
l’INCASOL i per això sempre ha estat difícil la seva substitució. 
En aquests moments les gestions de l’Ajuntament han estat adreçades a que 
l’INCASOL, com a titular dels elements, efectués la seva reparació. S’ha arribat a un 
cert acord entre INCASOL, Carreteres i l’Ajuntament per tal de signar un conveni pel 
qual l’INCASOL es fa responsable de la substitució d’aquests elements per última 
vegada i ho cedeix al departament de Carreteres per fer-se’n càrrec. Un cop estigui 
signat aquest conveni, que espera que sigui aquest mateix mes, l’INCASOL les 
canviarà i després Carreteres assumirà el futur manteniment. 
 
 
10.6 Pregunta del Grup municipal del PPC sobre una proposta de subvenció 

de l’IBI per a aturats de llarga durada.  
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El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal del PPC, de 18 de gener de 2010, 
que es transcriu a continuació: 
 
“En el Ple de Novembre es va acordar que la proposta que aquest Grup Municipal va 
presentar referent a la subvenció de l’IBI per a aturats de llarga durada sense 
ingressos, seria estudiada i analitzada per a ser aprovada en el Ple del mes de Gener 
de 2010. 
 
El Ple, referent a Propostes i Dictàmens de Gener ja l’hem fet i la proposta referent a 
aquests apartat no l’hem aprovat, ja que aquest Govern no l’ha presentat. 
 
En quina situació és troba l’acord que va prendre el govern en el Ple de Novembre? 
 
Pensen portar a terme la mateixa?” 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  respon que s’han mantingut dues reunions conjuntes 
tecnicopolítiques per part de Serveis Socials i Serveis Financers per estudiar totes les 
facetes del problema que es plantejava, i només queda fer una reunió per explicar-los 
totes les conclusions i veure el que es pot fer. Afegeix que el que es va aprovar 
literalment deia que la proposta es presentarà dins del mes de gener, per tant s’està 
dins del termini i cal només concretar el dia per parlar-ne. 
 
 
Abans d’acabar la sessió l’alcalde dóna la paraula al regidor senyor Rubio Cano el 
qual comenta que dimarts passat Haití va patir una catàstrofe natural de grans 
conseqüències per a la seva població i informa que des del Consell municipal de 
Solidaritat i la regidoria s’ha convocat, per demà dimarts a dos quarts de vuit del 
vespre a l’edifici dels Infants, una primera reunió de la Campanya Manresa solidària 
amb Haití.  
Les entitats del consell municipal ja estan aplegant propostes de projectes en la línia 
de la post emergència i la reconstrucció. De moment s’està donant compliment a la 
reunió que dijous a la tarda va tenir el Comitè català d’ajut humanitari d’emergència, 
canalitzant mitjançant les entitats que ja estaven en el terreny i mitjançant la 
coordinació de Generalitat de Catalunya, Federació Catalana d’ONG i Fons Català de 
Cooperació en aquesta emergència poder-hi donar resposta, però a partir d’aquí des 
del territori, la ciutat i la comarca, poder treballar en la segona fase i convida tothom a 
la reunió de demà. De totes maneres se’ls farà arribar la informació perquè hi ha la 
voluntat d’articular una campanya per poder aportar projectes, recursos i sensibilitzar 
la població del que està passant i el que es pot fer.  
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls 
del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número...... i correlatius fins el 
número.... 
 
 
El secretari        Vist i plau 
         L’alcalde 


