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ORDRE DEL DIA 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 16, que va tenir 
lloc el dia 18 de desembre de 2014. 
 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 11673, 

de 19 de desembre de 2014, sobre horari de funcionament del Registre 
General de Documents durant el període de Nadal 2014.  

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11772,  de 23 de desembre de 

2014, sobre substitució del titular de l’Alcaldia, per la primera tinent d’alcalde, 
senyora M. Mercè Rosich Vilaró, durant els dies 27 i 28 de desembre de 2014. 

 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 207, de 14 de gener de 2015, 

per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’enderroc de 
l’immoble ubicat al carrer Sèquia núm. 42, de Manresa.  

 
2.4 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre la Llei 15/2010, de 5 

de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials (4t trimestre 2014). 

 
2.5 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció sobre la Llei 15/2010, de 5 

de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials (4t trimestre 2014). 

 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11792, de 15 de desembre de 

2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 29/2014. 
 
2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11804,  de 23 de desembre de 

2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 30/2014. 
 
2.8 Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm 253, del dia 13 de gener de 

2015, sobre incoació d’expedient destinat a concedir la Medalla de la ciutat al 
Mèrit Cívic a la Fundació AMPANS. 

 
 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord de la 

modificació dels estatuts del Consorci per a l’impuls de serveis educatius i 
socials (CISES), per a la seva adaptació a la Llei 27/2013, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local. 

 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord de la 

modificació dels estatuts del Consorci per l’impuls de serveis educatius i socials 
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(CISES), per a la seva adaptació a la Llei 15/2014, de racionalització del sector 
públic. 

 
3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord de la 

modificació dels estatuts del Consorci Parc Central, per a la seva adaptació a la 
Llei 15/2014, de racionalització del sector públic. 

 
3.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord de la 

modificació dels estatuts del Consorci Localret, per a la seva adaptació a les 
Lleis  27/2013 i 15/2014. 

 
3.5 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l'Addenda, annex 1, 

del Conveni urbanístic per al desenvolupament del Parc Tecnològic de la 
Catalunya Central, signat en data 13 de juny de 2005 entre l'Ajuntament de 
Manresa i Projectes Territorials del Bages, SA. 

 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 
 
4.1 Regidoria delegada de Governació 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del text refós de la Relació de llocs de 

treball i de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament per a l’any 
2015.  

 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a 

la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. 
 
 
5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE 
 
5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i  Mobilitat 
 
5.1.1  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la Resolució de 

l’Alcalde núm. 11871, de 23 de desembre de 2014, referent a l’aprovació del 
cinquè conveni relatiu a l’adhesió dels serveis de transport públic interurbà de 
la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport 
Metropolità de l’Àrea de Barcelona (ATM). 

 
 
6. PROPOSICIONS 
 
6.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP en suport a la campanya de 

l’organització juvenil Arran Per estudiar volem horaris de Casino! 
 
6.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP per recuperar el nom de carrer dels 

Esquilets. 
 
6.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’ampliar l’espai per a 

vianants al carrer Infants. 
 
6.4 Proposició del Grup Municipal de PxC de rebuig a l’acord comercial 

“D’associació transatlàntica per al comerç i la inversió” entre la Unió Europea i 
els Estats Units. 
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6.5 Proposició del Grup Municipal del PP per fer un estudi de l’impacte econòmic 
en aplicar bonificacions de l’impost de vehicles de tracció mecànica aplicada a 
treballadors autònoms.  

 
6.6 Proposició del Grup Municipal del PP respecte a l’ampliació dels impostos i 

taxes amb dret a descompte per pagament avançat. 
 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
  
8. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores  

des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 65, 67 i 1, que 

corresponen a les sessions amb caràcter reservat dels dies 16 i 23 de 
desembre de 2014 i 7 de gener de 2015, i de l’acta núm. 66 amb caràcter 
públic del dia 16 de desembre de 2014. 

 
 
10. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per a iniciar-la. 
 
 
L’alcalde informa que l’expedient corresponent al punt 3.5 de l’ordre del dia, relatiu al 
Dictamen sobre aprovació de la modificació de l’Addenda annex 1, del Conveni 
urbanístic per al desenvolupament del Parc Tecnològic de la Catalunya Central, signat 
en data 13 de juny de 2005 entre l’Ajuntament de Manresa i Projectes Territorials del 
Bages, SA, es deixa sobre la taula fins el proper ple del mes de febrer d’enguany. 
 
 
Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 16, que va tenir 
lloc el dia 18 de desembre de 2014. 

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió del Ple núm. 16 que correspon al dia 18 de desembre de 2014, 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. 
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2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 

11673, de 19 de desembre de 2014, sobre horari de funcionament del 
Registre General de Documents durant el període de Nadal 2014.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer. Establir que durant el període de Nadal i Reis, les oficines del Registre 
General de documents de l’Ajuntament de Manresa tinguin l’horari de funcionament 
següent:  

 Dies 22, 23, 29 i  30 de desembre de 2014, i 2 i 5 de gener de 2015  

Registre Central Ubicació  Horari 

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 

Oficina d’Activitat Econòmica 
(OAE) 

Plaça Major, 1  De 8.30 a 15 h 

 

Registres Auxiliars Ubicació  Horari 

Oficina d’Atenció Tributària Plaça Major, 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De 8.30 a 14 h 

Àrea de Serveis a les Persones 
(Edifici Infants) 
 

Ctra. de Vic, 16  
 

Servei de Cultura (Edifici Casino) 
 

Passeig Pere III, 27  

Servei de Seguretat Ciutadana 
(Edifici La Florinda) 
 

Carrer del Bruc, 33-35, 
primera planta.  

Servei d’Organització i Recursos 
Humans (Edifici La Florinda) 
 

Carrer del Bruc, 33-35, 
tercera  planta.  

Servei d’Ocupació i Universitat 
(Edifici Casa Caritat – CIO) 
 

Plaça Cots, 5  

Servei d’Emergències i Protecció 
Civil (Edifici Palau Firal) 

Polígon Industrial Els 
Dolors, carrer Castelladral 
5-7 

 Dies 24 i 31 de desembre de 2014 

Registre Central Ubicació  Horari 

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 

 

Plaça Major, 1  De 8.30 a 14 h 

 

 

Segon.  Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'Ajuntament, i 
regularitzar la informació actualment existent al web municipal d’acord amb les 
prescripcions de la present resolució. 
  
Tercer.  Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, i donar-ne compte al Ple de la corporació en la propera 
sessió que tingui lloc.” 
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2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11772,  de 23 de 
desembre de 2014, sobre substitució del titular de l’Alcaldia, per la 
primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè Rosich Vilaró, durant els dies 
27 i 28 de desembre de 2014. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER. Que durant els dies 27 i 28 de desembre de 2014, amb motiu de l’absència 
temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides 
transitòriament per la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè Rosich Vilaró, que 
substituirà amb caràcter d’alcaldessa accidental al titular. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè 
Rosich Vilaró. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament, 
als efectes corresponents” 
 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 207, de 14 de gener de 

2015, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs 
d’enderroc de l’immoble ubicat al carrer Sèquia núm. 42, de Manresa.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs d’enderroc de  l’immoble 
ubicat al carrer Sèquia núm. 42 de Manresa. 
 
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, una despesa extraordinària, per fer 
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop 
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, en concordança amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril.  
 
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’obra d’enderroc de l’immoble ubicat al 
carrer Sèquia núm. 42 de Manresa i adjudicar el contracte a l’entitat mercantil 
EXCAVACIONS VILÀ VILA SL (CIF B-62.362.405) amb domicili al P.I. Pla dels Vinyats II 
– carrer de l’Energia, 2 de Sant Joan de Vilatorrada (08250), d’acord amb les 
estipulacions que s’indiquen a continuació: 
 

 Objecte: enderroc de  l’immoble ubicat al carrer Sèquia núm. 42 de Manresa i 
actuacions connexes (redacció del projecte, coordinació de seguretat i salut i direcció 
de l’obra). 
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 Termini d’inici de les actuacions: 24 hores, comptades des de la data de recepció de la 
notificació de la present resolució. 

 
 Termini d’execució de l’obra: 15 dies. 

 
 Pressupost del contracte: 18.600,00 € IVA no inclòs (i un IVA de 3.906,00€). 

 
 Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà realitzada per 

l’arquitecte municipal de la Secció d’Equipaments Municipals. 
 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió 
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.” 
 
 
2.4 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre la Llei 15/2010, 

de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials (4t trimestre 2014). 

 
El secretari presenta l’Informe trimestral de Tresoreria, de 5 de gener de 2015, el qual 
es transcriu a continuació:  
 
“A partir de l’establert a l’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
morositat de les administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de 
desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, s’emet el present informe el qual té per objecte veure 
l’acompliment dels terminis de pagament que estableix la llei pel pagament de les 
obligacions, establint el nombre i quantitat global de les obligacions pendents de 
pagament de les quals s’incompleix el termini. 
 
*Període analitzat: 1 d’octubre de 2014 a 31 de desembre de 2014 
 

  
Nombre 

 

 
% 

 
Import 

 
% 

Obligacions pagades dins el període 
legalment establert  

341 41,3% 1.395.266,83 35,4% 

Obligacions pagades fora del termini 
legalment establert 

 
484 

 
58,7% 

 
2.546.572,02 

 

 
64,6% 

     
TOTAL PAGAMENTS REALITZATS 
TRIMESTRE 
 

825 100% 3.941.838,85 100% 

     

Obligacions pendents de pagar fora del 
període de pagament legalment establert 

503     798.694,16  

 
Tal i com es desprèn de les dades de la taula, del total de factures aprovades n’hi ha 
hagut 341 que s’han pagat dins el termini dels 60 dies establert normativament (el 
41,3% del total de factures), significant el 35,4% de l’import total de factures del 
període.  
 
La resta de factures, el 58,7%, s’han pagat posteriorment als 60 dies; però cal 
destacar positivament que, en el conjunt del trimestre octubre-novembre-desembre el 
termini mitjà de pagament ha estat de 66 dies. 
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Una altra dada interessant de comentar és el nombre de factures pendents de pagar 
que tenim fora del termini legalment establert (798.694,16 euros), import que es 
considera molt baix si el mirem en perspectiva dels últims trimestres.” 
 
 
2.5 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció sobre la Llei 15/2010, 

de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials (4t trimestre 2014). 

 
El secretari presenta l’Informe trimestral d’Intervenció, de 7 de gener de 2015, el qual 
es transcriu a continuació:  
 
“Consideracions jurídiques:  
 
Article cinquè de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.  
 

1. L’Entitat local disposarà d’un registre de totes les factures i altres documents 
emesos pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels 
mateixos, la gestió de la qual correspondrà a la Intervenció o òrgan de l’Entitat 
local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat. 

2. Qualsevol factura o document justificatiu emès pels contractistes a càrrec de 
l’entitat local, haurà de ser objecte d’anotació al registre indicat a l’apartat 
anterior amb caràcter previ a la seva remissió a l’òrgan responsable de 
l’obligació econòmica. 

3. Transcorregut un mes des de l’anotació al registre de la factura o document 
justificatiu sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar l’oportú expedient 
de reconeixement de l’obligació, derivat de l’aprovació de la respectiva 
certificació d’obra o acte administratiu de conformitat amb la prestació 
realitzada, la Intervenció o l’òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció 
de comptabilitat requerirà  a l’òrgan gestor esmentat per tal que justifiqui per 
escrit la manca de tramitació d’aquest expedient. 

4. La Intervenció o  òrgan de l’Entitat local que tingui atribuïda la funció de 
comptabilitat incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat en l’article quart de 
la llei 15/2010 de 5 de juliol, una relació de factures o documents justificatius 
respecte els quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva 
anotació en el registre esmentat i no s’hagin tramitat els corresponents  
expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini de quinze dies 
comptats des del dia de la reunió en la que tingui  coneixement d’aquesta 
informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents 
que se li hagin presentat agrupant-los segons els seu estat de tramitació. 

 
Per tot això, i, en virtut d’aquest article, 
 
JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l’Ajuntament de Manresa, emet 
el següent INFORME : 
 
PRIMER: L’entitat local disposa d’un registre de totes les factures i altres documents 
emesos pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels 
mateixos, la gestió del qual correspon a la Intervenció i als òrgans de l’Entitat local que 
tenen  atribuïdes  aquestes funcions ( 1. Oficina de Contractació, Compres, Gestió 
Patrimonial i Inversions i 2. Oficina suport jurídic  Serveis Socials, Sanitat i 
Programes). 
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SEGON: No hi ha cap factura ni document justificatiu a 31 de desembre de 2.014  
respecte el qual hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el 
registre esmentat i no s’hagi tramitat el corresponent expedient de reconeixement de 
l’obligació.” 
 
 
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que dels punts 2.6 i 2.7 se’n 
donés compte de forma conjunta per part del regidor delegat d’Hisenda i Governació. 
 
 
2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11792, de 15 de 

desembre de 2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de 
crèdits núm. 29/2014. 

 
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 29/2014, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries, 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 2014, 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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2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11804, de 23 de 

desembre de 2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de 
crèdits núm. 30/2014. 

 
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 30/2014, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries, 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 2014, 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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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que 
l’expedient de modificació de crèdits núm. 29/2014 conté dues modificacions: 
 

- La primera, relacionada amb un desajust de 2 € en una partida de despeses de 
material de neteja per poder quadrar les factures que s’hi carregaven. 

- La segona, relacionada amb uns ajustos de cara a final d’any, amb una sèrie  
de diferents Complements específics, Altres remuneracions en personal laboral 
fix, en què hi faltaven unes aportacions per ajustar exactament les partides de 
pressupost a les necessitats de càrrec de nòmina, que també es regularitza 
dins dels diversos capítols de nòmina del Capítol I. 

 
Pel que fa a l’expedient de modificació de crèdits núm. 30/2014, informa que es tracta 
del reforç d’una partida per a Esports en edat escolar. Activitats culturals i esportives, 
per al projecte esportiu anomenat FUTBOLNET, de transmissió de valors a través del 
futbol, adreçat als infants i joves amb risc d’exclusió social.   
 
 
2.8 Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 253, del dia 13 de gener 

de 2015, sobre incoació d’expedient destinat a concedir la Medalla de la 
ciutat al Mèrit Cívic a la Fundació AMPANS. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
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“1r. – Incoar expedient a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i 
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar 
donar la Medalla de la Ciutat al mèrit Cívic a la Fundació AMPANS, pels seus 50 anys 
de trajectòria a favor de la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual. 
 
2n. – Nomenar com a Instructor de l’expedient al Sr. Joan Calmet Piqué, Tinent 
d’Alcalde Regidor Delegat de Cultura i com a Secretari del mateix al Sr. Serafí 
Vallecillos Zamora, Cap de Secció de Cultura. 
 
3r. – Que es doni compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera 
sessió que es celebri.” 
 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, informa que la voluntat del 
Consistori ja va ser expressada en una Junta de Portaveus en el sentit de reconèixer 
la tasca d’AMPANS durant els 50 anys d’existència. Des del departament de Cultura 
s’ha iniciat la tramitació d’aquest expedient que clourà amb el lliurament de la Medalla 
de la Ciutat al mèrit Cívic a la Fundació AMPANS.  
 
 
L’alcalde informa que aquest reconeixement es va comentar en la Junta de Portaveus 
del passat mes de desembre i que un cop incoat aquest expedient ja es podrà fixar 
amb la Fundació AMPANS la data per a la concessió de la Medalla de la Ciutat al mèrit 
Cívic. 
 
Tot seguit demana que es doni lectura conjunta dels punts  3.1 i 3.2 de l’ordre del dia, 
en què la Junta de Portaveus va acordar fer el debat conjunt i la votació per separat. 
 
 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord de la 

modificació dels estatuts del Consorci per a l’impuls de serveis educatius 
i socials (CISES), per a la seva adaptació a la Llei 27/2013, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcaldia presidència, de 9 de gener de 2015, que 
es transcriu a continuació:  
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2008, va aprovar 
inicialment la constitució i els estatuts del Consorci per a l’impuls dels serveis 
educatius i socials (CISES). Els estatuts es van publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 278, de 19 de novembre de 2008. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local, estableix un termini d’un any per a l’adaptació 
dels estatuts dels consorcis a les seves previsions, especialment en allò relatiu a 
l’adscripció a l’administració que es determini d’acord amb els criteris continguts a la 
disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, introduïda per la 
pròpia llei 27/2013, al règim jurídic del personal i també al règim comptable i financer. 
 
Com a conseqüència del precepte anteriorment esmentat, la Junta General del 
Consorci, en sessió de 27 de maig de 2014, va aprovar inicialment l’adaptació del text 
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dels seus estatuts i es van sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies 
hàbils, comptats del 28 de novembre de 2014 al 8 de gener de 2015, ambdós inclosos, 
previ anunci publicat al  BOPB de 23 de juny de 2014 i al DOGC núm. 6759, de 27 de 
novembre de 2014.   
 
Transcorregut el termini d’informació pública, no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments al text de modificació dels estatuts, per la qual cosa han esdevingut 
definitius i és procedent la seva ratificació pels òrgans de govern dels dos membres 
integrants del Consorci: el Ple de l’Ajuntament de Manresa i l’Assemblea General de 
l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial de Bufalvent. 
 
Per tot això, com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, en ús de les 
atribucions conferides per la normativa vigent de règim local, proposo al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent  
 
ACORD  
 
Primer. Ratificar l’acord de modificació dels estatuts del Consorci per a l’impuls de 
serveis educatius i socials (CISES), aprovat inicialment per acord de la Junta General 
del Consorci en sessió del dia 27 de maig de 2014, de conformitat amb el text que es 
transcriu a continuació:  
 
“ Art. 1.- Es modifica l’art. 2, s’afegeix un apartat 3, amb la següent redacció:  

 
3. El consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa en aplicació dels criteris continguts 
a la disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

La resta de l’article queda amb la redacció actual 
 
 Art 2.- Es modifica l’art. 19, que resta amb la següent redacció:  

 
Article 19 
 
El personal al servei del consorci podrà ser funcionari o laboral, procedent 
exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les Administracions que hi 
participen, el seu règim jurídic serà l’aplicable al personal d’adscripció i les seves 
retribucions en cap cas podran superar les establertes en els llocs de treball 
equivalents a aquella. 
 

Art. 3.- Es modifiquen el apartats 1 i 2 de l’art. 24 que resten amb la següent redacció:  
 

1.- La junta general aprovarà un pressupost anual que formarà part dels pressupostos 
de l’Ajuntament de Manresa  

 
2.- El règim pressupostari i comptable s’adaptarà a les disposicions vigents sobre règim 
local. Es durà a terme una auditoria dels comptes anuals que serà responsabilitat de la 
intervenció de l’Ajuntament de Manresa. Els comptes, un cop auditats, s’inclouran en el 
Compte General de l'Ajuntament de Manresa. 
 

La resta del precepte resta amb la redacció actual.   
 

Disposició final. 
Aquestes modificacions entraran en vigor l’endemà de la seva darrera publicació al Butlletí 
Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Tret de les referides al 
règim jurídic del personal i les pressupostàries i comptables, que entraran en vigor el dia 1 de 
gener de l’any següent al de la mencionada publicació”. 
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Segon.  Comunicar aquest acord al Consorci per a l’impuls de serveis educatius i 
socials, per al seu coneixement i efectes oportuns.” 
 
 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord de la 

modificació dels estatuts del Consorci per l’impuls de serveis educatius i 
socials (CISES), per a la seva adaptació a la Llei 15/2014, de 
racionalització del sector públic. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcaldia presidència, de 9 de gener de 2015, que 
es transcriu a continuació:  
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2008, va aprovar 
inicialment la constitució i els estatuts del Consorci per a l’impuls dels serveis 
educatius i socials (CISES). Els estatuts es van publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 278, de 19 de novembre de 2008. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 
públic i altres mesures de reforma administrativa estableix un termini de sis mesos des 
de la seva entrada en vigor per a l’adaptació dels estatuts dels consorcis a les seves 
previsions, especialment en allò relatiu al dret de separació dels membres del consorci 
i a la dissolució i posterior liquidació d’aquesta classe d’entitats. 
 
El 9 de desembre de 2014, la Junta General del Consorci va aprovar per majoria 
absoluta, la modificació dels estatuts del Consorci per adequar-los a la citada Llei 
15/2014.  
 
De conformitat amb l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per modificar aquests estatuts 
cal la ratificació posterior dels òrgans de govern dels membres integrants del Consorci: 
el Ple de l’Ajuntament de Manresa i l’Assemblea General de l’Associació d’Empresaris 
del Polígon Industrial de Bufalvent, acordada amb les mateixes formalitats que per a la 
seva aprovació. 
 
Per tot això, com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, en ús de les 
atribucions conferides per la normativa vigent de règim local, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD  
 
Primer. Ratificar l’acord de modificació dels estatuts del Consorci per a l’impuls de 
serveis educatius i socials (CISES), aprovat inicialment per acord de la Junta General 
del Consorci, en sessió del dia 9 de desembre de 2014, de conformitat amb el text que 
es transcriu a continuació:  
 
“ Art. 1.- Es modifica l’art. 25, que resta amb la següent redacció:  
 
Article 25 

1.- Els membres del consorci poden separar-se d’aquest en qualsevol moment. 

2.- La separació del Consorci d’algun dels seus membres es realitzarà mitjançant escrit adreçat 
al President del Consorci en la seva qualitat de president de l’entitat que ho sotmetrà, en el 
termini de tres mesos, a la consideració de la Junta General de Consorci. A l’escrit es faran 
constar els motius de la separació. 
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3.- La Junta General del Consorci, prèvia audiència del membre afectat i amb el quòrum referit 
al 14.2 dels presents estatuts, podrà separar un membre del Consorci en el cas d’incompliment 
reiterat de les seves obligacions econòmiques envers el Consorci o d’incompliment greu 
d’altres obligacions que tingui com a membre d’aquest. 

4.- A la separació d’un membre del consorci que no comporti la dissolució del consorci, 
s’apliquen les regles següents: 

a) Es calcula la quota de separació que li correspongui al membre que es separa, d’acord 
amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del patrimoni net, en cas 
d’haver tingut lloc la liquidació.   

b) Per a la determinació de la quota de liquidació, s’ha de tenir en compte tant el 
percentatge de les aportacions que hagi efectuat l’entitat que es separa al fons patrimonial 
del consorci com el finançament aportat cada any. 

c) Si el membre del consorci que se separa no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el 
criteri de repartiment ha de ser la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués 
rebut durant el temps que ha pertangut al consorci. 

d) El consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què ha de tenir lloc el pagament de 
la quota de separació, en el supòsit que aquesta sigui positiva, així com la forma i les 
condicions del pagament del deute que correspongui a qui exerceix el dret de separació, si 
la quota és negativa. 

e) La separació efectiva del consorci es produeix una vegada determinada la quota de 
separació, en el supòsit que aquesta sigui positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si 
la quota és negativa. 

f) Si el consorci està adscrit, d’acord amb el que preveu la Llei, a l’administració que ha 
exercit el dret de separació, s’ha d’acordar mitjançant el consorci a qui, de la resta 
d’administracions o entitats o organismes públics vinculats o dependents d’una 
administració que romanen al consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts a la 
Llei. 

5.- En cas de membre afectat de morositat, i, per tal d’evitar la seva separació del Consorci, la 
Junta General podrà fixar la possibilitat que aquest membre aboni les quotes vençudes i no 
satisfetes en el termini que aquesta determini, a comptar des del dia en que es produeixi el 
primer impagament. 

6.- Les referides quotes es veuran incrementades en el tipus d’interès que fixi la Junta General. 

 
Art 2.- Es modifica l’art. 26, que resta amb la següent redacció:  
 
Article 26 
 
1.- Són causes d’extinció del consorci les següents:  
 

a) Per compliment de la seva finalitat. 
b)  Per mutu acord de les entitats consorciades, adoptat amb el quòrum establert a l’art. 
 14,2 dels estatuts. 
c) Per impossibilitat de continuar el seu funcionament. 
d) Per la separació d'algun dels seus membres, tret que la resta de membres acordin la 
 continuïtat i romanguin al consorci almenys dues administracions, dues entitats o 
 organismes públics vinculats o dependents de més d’una administració.  
e)  Per l'incompliment del seu objecte. 
f)  Per transformació del consorci en una altra entitat. 

 
2.- La dissolució del consorci produeix la seva liquidació i extinció.  
 
3.- L’òrgan màxim de govern del consorci en adoptar l’acord de dissolució ha de nomenar un 
liquidador. A falta d’acord, el liquidador és l’administrador del consorci. 
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4.- El liquidador ha de calcular la quota de liquidació que correspongui a cada membre del 
consorci de conformitat amb els criteris següents:  
 

a) La liquidació dels béns del Consorci i a la reversió del sòl i de les obres o de les 
instal·lacions inicials que serà, llevat que l’acord de dissolució s’accepti la inoportunitat o 
impossibilitat de continuar la prestació del servei, a favor de l’Ajuntament de Manresa que 
l’haurà de destinar a les finalitats objecte d’aquest Consorci. en cas contrari, aquest 
patrimoni es regularà de conformitat amb la lletra b) de l’art. 26,4 d’aquests estatuts.  
 
b) En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni que no sigui constitutiu del sòl o de les 
obres i instal·lacions de l’equipament previst a l’article 8 es distribuirà entre els seus 
membres en proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran 
proporcionalment dels deutes contrets.” 

 
5.- El consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què ha de tenir lloc el pagament de la 
quota de liquidació en el supòsit en què aquesta sigui positiva. 
 
6.- Les entitats consorciades poden acordar, amb la majoria que s’estableixi als estatuts, o a 
falta de previsió estatutària per unanimitat, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat 
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els 
objectius del consorci que es liquida. 
 
7. La liquidació del consorci, en tot allò no previst als estatuts ni en la Llei  15/2014, de 16 de 
setembre, s’ha de sotmetre al que disposa el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital. 
 
Art. 3.- Supressió de l’article 27  
 
Se suprimeix l’article 27 
 
Disposició final. 
 
Aquestes modificacions entraran en vigor l’endemà de la seva darrera publicació al Butlletí 
Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. “ 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci per l’impuls de serveis educatius i socials 
i encomanar-li que realitzi els tràmits i gestions necessaris per continuar amb la  
tramitació de l’expedient, especialment pel que fa al tràmit d’informació pública i a la 
inscripció de la modificació dels estatuts en el Registre d’ens locals de Catalunya, de 
conformitat amb el que disposa el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. “ 
 
 
El senyor Antoni Llobet, regidor delegat d’Ensenyament, informa que el Consorci 
CISES està integrat per l’Ajuntament de Manresa i l’Associació d’empresaris de 
Bufalvent, bàsicament per posar en marxa l’escola bressol Bressolvent, que és una 
realitat de fa uns anys. 
Aquests dos dictàmens donen compliment a les obligacions que suposa la nova 
legislació estatal en matèria de l’àmbit local. 
 
En el primer cas, com preveu la normativa, el Consorci s’adscriu a l’Ajuntament de 
Manresa, la qual cosa afecta a qüestions de personal i sobretot de pressupost que 
passa a formar part del de l’Ajuntament de Manresa. 
 
En el segon cas, es tracta d’elements relacionats amb les qüestions que tenen a veure 
amb la separació del Consorci per part d’algun dels seus membres, com ha de 
funcionar, així com les causes d’extinció i el seu procés. 
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El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, intervé per 
explicar el sentit del vot que serà d’abstenció, ja que entenen que són uns canvis que 
s’han de fer perquè la llei així ho estableix. 
Atès que el GMCUP ha manifestat en reiterades ocasions que està en contra 
d’aquestes lleis d’harmonització, racionalització i sostenibilitat, en coherència amb el 
que ha manifestat s’abstindran en els quatre dictàmens sobre aquest tema. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació i el 
Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 
GMPxC) i 2 abstencions (2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius 
(11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMPxC) i 2 abstencions (2 GMCUP) 
i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord de la 

modificació dels estatuts del Consorci Parc Central, per a la seva 
adaptació a la Llei 15/2014, de racionalització del sector públic. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcaldia presidència, de 9 de gener de 2015, que 
es transcriu a continuació:  
 
“El Ple de l’Ajuntament de Manresa en sessió extraordinària del 5 de maig de 2009, va 
aprovar inicialment la constitució i els estatuts del Consorci “Parc Central”. Els estatuts 
es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 146, de 19 de juny 
de 2009. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 
públic i altres mesures de reforma administrativa estableix un termini de sis mesos des 
de la seva entrada en vigor, per a l’adaptació dels estatuts dels consorcis a les seves 
previsions, especialment en allò relatiu al dret de separació dels membres del consorci 
i a la dissolució i posterior liquidació d’aquesta classe d’entitats. 
 
El 16 de desembre de 2014, el Ple del Consorci va aprovar per majoria absoluta, la 
modificació dels estatuts del Consorci per adequar-los a la citada Llei 15/2014. 
 
De conformitat amb l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals, per modificar aquests estatuts 
cal la ratificació posterior dels òrgans de govern dels membres integrants del Consorci: 
el Ple de l’Ajuntament de Manresa i l’Assemblea General de l’Associació Parc Central, 
acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Per tot això, com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, en ús de les 
atribucions conferides per la normativa vigent de règim local, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
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Primer. Ratificar l’acord de modificació dels estatuts del Consorci Parc Central, 
aprovat inicialment per acord del Ple del Consorci en sessió del dia 16 de desembre de 
2014, de conformitat amb el text que es transcriu a continuació:  
 
“Art. 1.- Es modifica l’art. 29, que resta amb la següent redacció:  
 
Article 29.- Separació dels membres del consorci 

1.- Els membres del consorci poden separar-se d’aquest en qualsevol moment. 

2.- La separació del Consorci d’algun dels seus membres es realitzarà mitjançant escrit adreçat 
al President del Consorci en la seva qualitat de president de l’entitat que ho sotmetrà, en el 
termini de tres mesos, a la consideració del Ple del Consorci. A l’escrit es faran constar els 
motius de la separació. 

3.- El Ple del Consorci, prèvia audiència del membre afectat i amb el quòrum referit al 14.2 dels 
presents estatuts, podrà separar un membre del Consorci en el cas d’incompliment reiterat de 
les seves obligacions econòmiques envers el Consorci o d’incompliment greu d’altres 
obligacions que tingui com a membre d’aquest. 

4.- A la separació d’un membre del consorci que no comporti la dissolució del consorci, 
s’apliquen les regles següents: 

a) Es calcula la quota de separació que li correspongui al membre que es separa, d’acord 
amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del patrimoni net, en cas 
d’haver tingut lloc la liquidació.   

b) Per a la determinació de la quota de liquidació, s’ha de tenir en compte tant el 
percentatge de les aportacions que hagi efectuat l’entitat que se separa al fons patrimonial 
del consorci, com el finançament aportat cada any. 

c) Si el membre del consorci que se separa no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el 
criteri de repartiment ha de ser la participació en els ingressos que, si escau, hagués rebut 
durant el temps que ha pertangut al consorci. 

d) El consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què ha de tenir lloc el pagament de 
la quota de separació, en el supòsit que aquesta sigui positiva, així com la forma i les 
condicions del pagament del deute que correspongui a qui exerceix el dret de separació, si 
la quota és negativa. 

e) La separació efectiva del consorci es produeix una vegada determinada la quota de 
separació, en el supòsit que aquesta sigui positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si 
la quota és negativa. 

f) Si el consorci està adscrit, d’acord amb el que preveu la Llei, a l’administració que ha 
exercit el dret de separació, s’ha d’acordar mitjançant el consorci a qui, de la resta 
d’administracions o entitats o organismes públics vinculats o dependents d’una 
administració que romanen al consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts a la 
Llei. 

5.-  En cas de membre afectat de morositat, i, per tal d’evitar la seva separació del Consorci, el 
Ple podrà fixar la possibilitat que aquest membre aboni les quotes vençudes i no satisfetes en 
el termini que aquesta determini, a comptar des del dia en què es produeixi el primer 
impagament. 

6.-  Les referides quotes es veuran incrementades en el tipus d’interès que fixi el Ple. 

7.- Les separacions o baixes d’entitats integrants del consorci tindran la corresponent 
constatació en l’annex on constaran tots els membres del consorci. 

 
Art 2.- Es modifica l’art. 30, que resta amb la següent redacció:  
 
Article 30.- Extinció del consorci 
 
1.- Són causes d’extinció del consorci les següents:  
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a) Per compliment de la seva finalitat. 
b) Per mutu acord de les entitats consorciades, adoptat amb el quòrum de la majoria 
absoluta dels seus membres. 
c) Per impossibilitat de continuar el seu funcionament. 
d) Per la separació d'algun dels seus membres, tret que la resta de membres acordin la 
continuïtat i romanguin al consorci almenys dues administracions, dues entitats o 
organismes públics vinculats o dependents de més d’una administració.  
e) Per l'incompliment del seu objecte. 
f) Per transformació del consorci en una altra entitat. 

 
2.- La dissolució del consorci produeix la seva liquidació i extinció.  
 
3.- L’òrgan màxim de govern del consorci en adoptar l’acord de dissolució ha de nomenar un 
liquidador. A falta d’acord, el liquidador és l’administrador del consorci. 
 
4.- El liquidador ha de calcular la quota de liquidació que correspongui a cada membre del 
consorci de conformitat amb els criteris següents:  
 

a) La liquidació dels béns del Consorci i a la reversió del sòl i de les obres o de les 
instal·lacions inicials que serà, llevat que l’acord de dissolució s’accepti la inoportunitat o 
impossibilitat de continuar la prestació del servei, a favor de l’Ajuntament de Manresa que 
l’haurà de destinar a les finalitats objecte d’aquest Consorci. En cas contrari, aquest 
patrimoni es regularà de conformitat amb la lletra b) de l’art. 29.4 d’aquests estatuts.  
 
b) En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni que no sigui constitutiu del sòl o de les 
obres i instal·lacions de l’equipament previst a l’article 8 es distribuirà entre els seus 
membres en proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran 
proporcionalment dels deutes contrets.” 

 
5.- El consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què ha de tenir lloc el pagament de la 
quota de liquidació en el supòsit en què aquesta sigui positiva. 
 
6.- Les entitats consorciades poden acordar, amb la majoria que s’estableixi als estatuts, o a 
falta de previsió estatutària per unanimitat, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat 
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els 
objectius del consorci que es liquida. 
 
7. La liquidació del consorci, en tot allò no previst als estatuts ni en la Llei  15/2014, de 16 de 
setembre, s’ha de sotmetre al que disposa el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital. 
 
Art. 3.- Supressió de l’article 31  
 
Se suprimeix l’article 31 
 
Disposició final. 
 
Aquestes modificacions entraran en vigor l’endemà de la seva darrera publicació al Butlletí 
Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. “ 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci Parc Central i encomanar-li que realitzi 
els tràmits i gestions necessaris per continuar amb la tramitació de l’expedient, 
especialment pel que fa al tràmit d’informació pública i a la inscripció de la modificació 
dels estatuts en el Registre dels ens locals de Catalunya, de conformitat amb el que 
disposa el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.” 
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La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç 
i Turisme, informa que com ha explicat el regidor senyor Llobet, en aquest cas es 
tracta de l’adaptació dels Estatuts del Consorci del Parc Central a la Llei 15/2014, de 
16 de setembre, de racionalització del sector públic, pel que fa a la separació dels 
membres del consorci i a la seva dissolució i posterior liquidació. 
El Ple del Consorci ja ho va aprovar en sessió del passat dia 16 de desembre de 2014 
i demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.3 a votació i el 
Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (10 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 
GMPxC) i 3 abstencions (1 GMCiU i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Es fa constar que el senyor Antoni Llobet, del GMCiU, es trobava fora de la sala 
en el moment de la votació. 
 
 
3.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord de la 

modificació dels estatuts del Consorci Localret, per a la seva adaptació a 
les Lleis  27/2013 i 15/2014. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcaldia presidència, de 9 de gener de 2015, que 
es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret, del qual 
l’Ajuntament de Manresa en forma part com a ens consorciat. 
 
L’Assemblea general del Consorci Localret, en sessió de 27 de novembre de 2014, va 
adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al·legacions, definitivament, la modificació dels estatuts del Consorci Localret, 
d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a 
annex): 
 
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
 
Article 2 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
 
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 7 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
 
“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la 
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 
 
Article 23 
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i 
tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 
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Article 25 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
 
“Personal 
 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves 
finalitats, i que estarà constituït per: 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà 
en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa 
que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el 
mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació 
laboral vigent.  
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb 
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el 
marc de la normativa local i pressupostària.  
 
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.  
 
Article 26 
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
 
“Secretaria i Intervenció 
 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona 
o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi 
titulació superior en dret. 
 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera 
i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o 
per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a 
la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 29 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa 
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos 
econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. 
El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del 
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari 
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa 
d’aplicació. 
 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, 
entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als 
dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en 
pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de 
totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa 
jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran 
subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes 
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establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera 
i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control 
financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la 
denominació d’Intervenció general. 
 
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la 
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 29 bis 
S’incorpora un article 29 bis 
 
“Autoritzacions 
 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de 
Barcelona per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol 
altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i 
avals”.  
 
Article 32 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
 
“Separació del Consorci 
 
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El 

dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea 
General del Consorci. 

32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi 
exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi 
la liquidació de les seves obligacions pendents. 

32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà 
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu 
en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”. 

 
Article 33 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 
 
“Dissolució del Consorci 
 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres 

restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria 

absoluta dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 

 
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 

 
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A 
manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 
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33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del 
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el 
número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el 
Consorci. 
 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc 
el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests 
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada 
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els 
objectius del Consorci”. 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació 
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el 
benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un 
cop transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de 
forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes 
corresponents”. 

 
Consideracions legals 
 
Examinada la proposta de modificació d’estatuts, aquesta s’ajusta al que disposen les 
Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
local i 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i d’altres 
mesures de reforma administrativa. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de 
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes 
formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar 
amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per 
part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta 
dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 
15 de desembre 2014. 
 
Per tot això, com alcalde president, en ús de les atribucions que legalment tinc 
conferides, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
A C O R D   
 
Primer.  Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, 
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de 
novembre de 2014, en els termes exposats anteriorment. 
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Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i 
efectes oportuns.” 
 
 
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
informa que aquest dictamen aprova la ratificació de l’acord de modificació dels 
Estatuts del Consorci Localret per a la seva adaptació a les lleis 27/2013, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, i 15/2014, de racionalització del 
sector públic, aprovat pel Consorci en sessió de 27 de novembre de 2014, i donar-ne 
trasllat per al seu coneixement i efectes. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.4 a votació i el 
Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (10 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 
GMPxC) i 3 abstencions (1 GMCiU i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Es fa constar que el senyor Antoni Llobet, del GMCiU, es trobava fora de la sala 
en el moment de la votació. 
 
 
3.5 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l'Addenda, 

annex 1, del Conveni urbanístic per al desenvolupament del Parc 
Tecnològic de la Catalunya Central, signat en data 13 de juny de 2005 
entre l'Ajuntament de Manresa i Projectes Territorials del Bages, SA. 

 
 
“En data 4 de novembre de 2014 s’ha rebut la notificació de l’acord adoptat pel Ple del 
Consorci Parc Central en sessió de data 23 de setembre de 2014, sol·licitant 
formalment a l’Ajuntament de Manresa i a la Junta de Compensació del Pla parcial de 
delimitació Parc Tecnològic de la Catalunya Central, l’inici dels procediments adients 
per a la modificació puntual del Pla general i, en el seu cas, les figures de planejament 
derivat i gestió urbanística per a una redefinició dels usos admesos en aquell àmbit. La 
redefinició pretesa consisteix en flexibilitzar la implantació d’activitats amb la supressió 
de l’obligació de destinar la major part de la superfície de l’establiment a R+D+I, de 
manera que permeti destinar-se a processos de producció complet; i a la vegada 
preveure que una de les qualificacions urbanístiques pugui acollir usos 
complementaris que aportin major qualitat i atractivitat al Parc.  
 
El punt de partida està constituït pel “Conveni urbanístic pel desenvolupament del Parc 
tecnològic del Bages” signat en data 13 de juny de 2005 entre de l’Ajuntament de 
Manresa i la societat mixta “Projectes Territorials del Bages, SA”, la qual aleshores era 
propietària del 66,57% dels terrenys situats a l’indret anomenat “Serrat del Guix”. En 
aquell conveni es va preveure el desenvolupament i execució d’una actuació 
urbanística destinada a la implantació del primer Parc Tecnològic del Bages, que havia 
de reforçar el paper del Pla de Bages com a motor de les comarques centrals. 
L’actuació a més, es vinculava a l’ampliació del Parc de l’Agulla i la preservació dels 
valors ambientals de la zona. El conveni contenia una addenda, Annex 1, amb la 
determinació dels usos per a la zona del parc tecnològic, que són els que ara es volen 
redefinir. 
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L’execució del conveni va donar lloc a la redacció, tramitació i aprovació dels 
instruments urbanístics que van permetre la conversió del sòl qualificat com a 
urbanitzable no delimitat, equipament supramunicipal, en sòl apte per a la implantació 
del parc tecnològic, i concretament a activitats destinades a la recerca, 
desenvolupament i innovació, d’acord amb l’annex adjunt al conveni.  
 
També en desenvolupament del conveni es varen constituir diferents ens amb entitats 
tant de dret públic com de dret privat, per tal d’impulsar, cooperar i coordinar les 
actuacions per a l’assoliment dels objectius fixats. Així, en data 30 de maig de 2008 es 
va constituir el Consorci urbanístic l’Agulla, format pels Ajuntaments de Sant Fruitós de 
Bages i de Manresa; i en data 22 de juny de 2009 es va constituir el Consorci “Parc 
Central”, format originàriament per l’Ajuntament de Manresa i l’associació privada 
“Parc Central”.   
 
El projecte de reparcel·lació es va aprovar definitivament en data 30 de maig de 2008 i 
les obres projecte d’urbanització van ser rebudes de forma parcial en virtut d’acta 
signada el dia 18 de juliol de 2013.  
 
En l’acord adoptat pel Consorci del Parc Central notificat a aquest Ajuntament, es 
justifica la modificació del Pla general i del Pla parcial de delimitació pel fet que l’actual 
regulació no ha propiciat la implantació d’empreses d’alt valor afegit, entre d’altres 
motius, perquè les empreses que incorporen la recerca en el seu procés productiu no 
destinen la major part de la superfície a aquesta activitat. També en el sentit d’ampliar 
els usos permesos atès que la generació i transferència de coneixement pot tenir lloc 
en qualsevol sector econòmic i no només en el tecnològic. 
 
A la vista dels esmentats suggeriments i de l’evolució de la generació d’activitat en 
aquell àmbit, des de la Secció de Planejament s’ha preparat un nou redactat de 
l’Addenda, annex 1, del conveni signat el 13 de juny de 2005. En la proposta 
d’addenda es respecten els motius que van portar a la modificació del planejament 
l’any 2006 i la redacció del pla parcial de delimitació, és a dir, la creació d’un espai que 
atragués empreses d’alt valor afegit, dedicades al camp de la recerca, 
desenvolupament i innovació, incloent també aquelles activitats complementàries que 
contribueixen a crear un entorn adequat i de qualitat.  
 
L’article 8 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei  d’Urbanisme, amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer (TRLU), estableix com un dels principis generals de l’actuació urbanística, la 
publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanística.  
 
Així mateix, la facultat de les administracions públiques de signar pactes o convenis, 
es troba recollida a l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 de juliol, de bases de règim local, i 
l’article 88.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
L’article 25 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (RLU) disposa que els convenis urbanístics tenen naturalesa 
juridicoadministrativa, i la seva aprovació, formalització i execució es subjecta a la 
normativa reguladora de les entitats públiques. L’article següent, regula la publicitat 
dels convenis, establint que un cop aprovats, s’han de publicar en el butlletí o diari 
oficial corresponent. Quan es refereixen a instruments de planejament o de gestió que 
han de ser objecte de modificació, els convenis formen part de la documentació que 
integra la respectiva figura de planejament o gestió des de l’inici del procediment 
corresponent.  
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La modificació de l’Addenda constituiria un pas previ –en el marc de l’article 8 TRLU–, 
en vistes a una possible modificació del Pla general d’ordenació i de l’instrument de 
planejament derivat; aquest darrer, a càrrec de la Junta de Compensació (art. 101 
TRLU). D’acord amb aquest precepte, la modificació s’ha de notificar no només a qui 
ha fet la petició si no també a la resta d’agents implicats (els dos Consorcis i Projectes 
Territorials del Bages, SA), i s’ha de signar, en el seu cas, amb la Junta de 
Compensació, com a entitat urbanística col·laboradora que aglutina les persones 
propietàries de l’àmbit d’actuació (art. 123 TRLU), sens perjudici que sigui signat 
també pels altres agents que es troben implicats amb el desenvolupament. L’addenda 
s’ha d’incorporar al document de modificació del planejament urbanístic i sotmetre a 
informació pública amb aquest (art. 104.1 TRLU). 
 
L’aprovació de la modificació de l’addenda del conveni correspon al Ple municipal, atès 
que en el seu contingut hi ha aspectes de competència d’aquest òrgan, com és la 
modificació puntual del Pla general d’ordenació i també la modificació puntual Pla 
parcial de delimitació, de conformitat amb l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim i l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Tenint en compte el que s’ha exposat anteriorment  l’Alcalde, un cop informat aquest 
dictamen per la Comissió Informativa de Territori i Paisatge, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següents 
 

 
ACORDS 

 
“1r. Aprovar el modificat de l’Addenda, annex 1, del Conveni urbanístic pel 
desenvolupament del Parc tecnològic del Bages” signat en data 13 de juny de 
2005 entre l’Ajuntament de Manresa i Projectes Territorials del Bages, SA, el text del 
qual s’adjunta a aquest Dictamen. 
 
2n. Donar audiència per termini d’un mes a la Junta de Compensació del Pla parcial 
de delimitació Parc Tecnològic del Bages, al Consorci del Parc Central, al Consorci 
l’Agulla i a Projectes Territorials del Bages, SA, d’acord amb allò disposat a l’article 8 
del Text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
3r. Convocar a la Junta de Compensació del Pla parcial de delimitació Parc 
Tecnològic del Bages, en la seva qualitat d’entitat urbanística col·laboradora, per a la 
signatura del modificat de l’Addenda; sens perjudici que pugui signar-se també amb 
qualsevol dels altres agents implicats.  
 
4t. Paral·lelament incoar expedient per a la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació de la ciutat, en l’àmbit del Pla parcial de delimitació del Parc tecnològic del 
Bages, i incorporar en el mateix el modificat de l’Addenda, annex 1, aprovat en el 
primer punt d’acord amb allò previst a l’article 25 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme,  així com els suggeriments posats de manifest en el tràmit d’audiència 
contemplat en el segon punt.” 
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“CONVENI URBANÍSTIC PEL DESENVOLUPAMENT DEL PARC TECNOLÒGIC DE LA 
CATALUNYA CENTRAL PARC CENTRAL 
 
ANNEX 1 
 
Determinacions dels usos per a la zona de parc tecnològic 
1. Definició 
La zona destinada a Parc Tecnològic s’adreça a la implantació d’activitats, ja siguin de sectors 
emergents relacionats amb les noves tecnologies, amb independència del sector concret al 
qual pertanyin, com de sectors tradicionals productius amb necessitats dins del camp de la 
recerca, el desenvolupament i la innovació. El Parc té com a objectiu dotar les empreses del 
marc adequat que les permeti desenvolupar al màxim les seves potencialitats,  estimulant i 
gestionant el flux de coneixement i tecnologia entre universitats, institucions de recerca, 
empresa i mercats; impulsant la creació i creixement d'empreses innovadores mitjançant 
mecanismes d'incubació i generació centrífuga i proporcionant altres serveis de valor afegit així 
com d’espais i instal·lacions de qualitat.  
 
En el Parc tecnològic s’hi podran instal·lar aquelles activitats que contribueixin a  l’assoliment 
dels objectius de l’espai, pel fet d’estar vinculades a l’R+D+I o a la producció que se’n deriva. 
Aquestes activitats han d’incorporar en els seus processos productius un percentatge rellevant 
de recursos i mitjans vinculats a l’R+D+I i tenir, a més alguna de les característiques següents: 

 
• Utilitzar processos de producció caracteritzats per la utilització de mitjans de nova 

tecnologia. 
• Generar un alt valor afegit 
• Estar directament relacionades amb la generació, processament i transmissió d’informació i 

de coneixement. 
• Promoure i facilitar la recerca en l’àmbit tecnològic 

 
Tanmateix, amb la finalitat de possibilitar-hi la localització d’altres usos complementaris al 
conjunt del Parc tecnològic que aportin valor afegit i contribueixin a la creació d’un entorn 
adequat i de qualitat, es preveu que, en un percentatge màxim del 25% del sostre total del Parc 
Tecnològic, puguin destinar-se als altres usos que es defineixen. 

 
2. Òrgan de gestió i control 
El desenvolupament del Parc tecnològic es regirà per una Comissió Assessora, integrada per 
persones de reconeguda solvència tècnica i professional en l’àmbit de les noves tecnologies, 
recerca, i/o I+D, i com a mínim, per les administracions implicades, locals i autonòmica i el 
Centre Tecnològic de Manresa/UPC amb els objectius següents: 
• Informar de forma preceptiva, sobre la idoneïtat dels projectes empresarials per implantar-

se en el Parc.  
• Informar sobre les propostes arquitectòniques per tal d’assegurar el compliment de les 

directrius fixades en el planejament i garantir la seva integració en l’entorn  
• Proposar l’actualització de la relació d’activitats permeses compatibles, amb aquelles que 

es vagin incorporant a l’espai econòmic del Parc. 
• Interpretar en casos de dubte o imprecisió, si una activitat respon al concepte general 

definit de serveis avançats i actuar, si s’escau, de comitè de selecció. 
• La comissió assessora podrà emetre informes previs a la llicència per a validar la 

compatibilitat de les empreses amb els criteris establerts per a l’admissibilitat d’empreses al 
Parc Tecnològic 

 
3. Condicions d’ús 
Les condicions d’ús s’estableixen amb la finalitat de possibilitar la implantació d’activitats 
econòmiques, tant de sectors tradicionals com emergents, que quedin emmarcades en els 
objectius establerts en l’apartat 1 i la localització d’altres usos complementaris, amb les 
limitacions fixades en el mateix apartat 1. 
Als efectes de la seva distribució dins del sector del Parc tecnològic, es determina la seva 
localització en el Parc en funció de les dues tipologies edificatòries fixades pel planejament 
vigent –les naus tecnològiques i edificis de serveis complementaris-. 
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El planejament derivat, amb la finalitat de garantir la presència d’usos mixtos, determinarà 
l’establiment d’un percentatge màxim d’ocupació per un sol ús específic en el global del sostre 
permès per als edificis de serveis complementaris.  

 
Relació d’usos admesos 
 

• Serveis tecnològics 
Comprèn aquelles activitats vinculades a la recerca, investigació i desenvolupament 
científic i tecnològic i aquelles que desenvolupen processos productius de tecnologia 
avançada amb alt valor afegit i destinen un percentatge rellevant d’inversió a la recerca, al 
desenvolupament de nous productes, a la innovació o al disseny aplicat. Inclou les 
activitats complementàries i de servei vinculades a l’ús principal. 
 
Atès que es tracta d’un ús transversal que pot encabir diferents sectors d’activitat 
econòmica, sempre que s’ajustin als objectius establerts a l’apartat 1, es fixen les següents 
limitacions: 
 
- Activitats que, per raó del seu procés productiu, les característiques de les matèries 

manipulades i/o emmagatzemades, o del seu volum, no siguin susceptibles de tenir una 
incidència ambiental i/o paisatgística negativa sobre l’entorn i el propi paisatge.  

- Als edificis de serveis complementaris, els usos de serveis tecnològics que s’implantin 
només podran ser assimilables al d’indústria urbana 

 
• Oficines 
Comprèn totes aquelles activitats administratives i burocràtiques de qualsevol naturalesa. 
En les naus tecnològiques, es preveu com a ús específic quan s’ajusten als objectius 
relacionats a l’apartat 1 o quan, alternativament, desenvolupen les tasques administratives 
de suport de les empreses vinculades al Parc tecnològic. Als edificis de serveis 
complementaris, es preveu com a ús específic en la proporció adequada per aportar 
qualitat i valor afegit al Parc. 
 
• Hoteler 
Comprèn els serveis relacionats amb l'allotjament temporal de persones en la modalitat 
d’hotel, sempre que la seva activitat ofereixi al servei del Parc tecnològic, inclosos espais 
complementaris a l’activitat empresarial i educativa que es pugui desenvolupar en el Parc 
(sales de reunions de lloguer, sales de conferències, sales de recepcions.....). Es preveu 
com a ús específic en els edificis de serveis complementaris. 
 
• Restauració 
Comprèn els establiments o espais oberts al públic on es consumeixen aliments i begudes. 
Es preveu com a ús complementari a la zona de naus i com a ús específic en els edificis de 
serveis complementaris, en la proporció adequada per aportar qualitat i valor afegit al Parc. 
 
• Educatiu 
Comprèn l'ensenyament de coneixements a les persones, sigui quina sigui la seva 
modalitat, que es desenvolupi en l’àmbit de la recerca, innovació i/o transferència de 
coneixement. Es preveu com a ús complementari en el conjunt del Parc tecnològic quan és 
al servei d’una activitat de Serveis tecnològics i com a ús específic quan el seu abast 
s’ajusta als objectius relacionats a l’apartat 1. 
 
• Cultural i associatiu 
Comprèn les activitats de tipus cultural així com les activitats de naturalesa social que 
tinguin com a objectiu contribuir a la dinamització del Parc tecnològic. Es preveu com a ús 
específic en els edificis de serveis complementaris, en la proporció adequada per aportar 
qualitat i valor afegit al Parc. 
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• Esportiu 
Comprèn les activitats relacionades amb la pràctica dels exercicis de cultura física i 
esports, quan estiguin vinculades al servei i millora del Parc tecnològic. Es preveu com a ús 
complementari en els edificis de serveis complementaris. 
 
• Aparcament 
S’admet com a ús complementari associat a les necessitats d’aparcament de vehicles dels 
treballadors i usuaris del Parc tecnològic. 
 

 
Resum usos admesos 
 

 Específics compliment objectiu 1 
 Específic al servei del parc no associat directament al compliment de l’objectiu 1 
 Complementaris 
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SERVEIS TECNOLÒGICS 1  2      
OFICINES             
HOTELER 3           
RESTAURACIÓ             

EDUCATIU         

CULTURAL I ASSOCIATIU 4           

ESPORTIU         

APARCAMENT         

         

1 Assimilable només a indústria urbana 
2 Assimilable a indústria urbana i agrupada 
3 Només modalitat d’hotel i amb serveis complementaris al Parc 
4 Contribuir a la dinamització del Parc 

  
 
Es fa constar que aquest dictamen es deixa sobre la taula fins el proper ple del 
mes de febrer d’enguany. 
 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 
 
4.1 Regidoria delegada de Governació 
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del text refós de la Relació de llocs 

de treball i de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament per a 
l’any 2015.  
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 8 de gener de 
2015, que es transcriu a continuació:  
 
“La Llei  36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 
2015 en el seu article 20 disposa que les retribucions del personal al servei del sector 
públic no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre 
de 2014, sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i 
excepcional resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació 
del nombre d’efectius assignats o bé pel grau de consecució d’objectius. 
 
L’esmentada Llei 36/2014, en la seva Disposició Addicional Segona disposa que cada 
Administració Pública, en el seu àmbit, podrà aprovar el pagament dels imports deixats 
de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012, per l’aplicació del Real Decret 20/2012, de 13 de juliol, en la part 
proporcional corresponent a 44 dies de la paga extraordinària. 
 
Atès que durant els anys 2013 i 2014 s’han aprovat diverses modificacions puntuals de 
la Relació de Llocs de Treball del personal funcionari de la Relació de Llocs de Treball-
Taula Salarial del personal laboral al servei d’aquest Ajuntament es considera 
necessari aprovar un text refós que reculli dites modificacions.. 
 
El tinent d’alcalde, regidor delegat de Governació proposa al Ple de la Corporació 
Municipal l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, el text refós de la Relació de Llocs de Treball del personal 
funcionari al servei d’aquest Ajuntament que s’adjunta com annex a aquest dictamen. 
 
SEGON.-  Aprovar el text refós de la Relació de Llocs de Treball-Taula salarial del 
personal laboral al servei d’aquest Ajuntament que s’adjunta com annex a aquest 
dictamen. 
 
TERCER.- Amb efectes de l’1 de gener de 2015, els programes i els criteris 
d’assignació d’incentiu de productivitat seran els continguts en l’annex que s’adjunta al 
present dictamen. 
 
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. 
 
QUART.-  Aprovar el pagament dels imports efectivament deixats de percebre com a 
conseqüència de la supressió de la paga extraordinària dels mes de desembre de 
2012, per aplicació de Real-Decret 20/2012, de 13 de juliol en la part proporcional que 
correspongui als primers  44 dies de la paga extraordinària. 
 
CINQUÈ.- Es faculta al senyor Alcalde-President per dictar les resolucions necessàries 
per l’aplicació individualitzada del que es preveu en l’acord quart d’aquest dictamen.” 
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“ANNEX 
 

CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE L’INCENTIU DE PRODUCTIVITAT AL SERVEI DE 
TRESORERIA I GESTIÓ TRIBUTÀRIA PER A L’ANY 2015 

 
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. REDUCCIÓ TERMINIS DE TRAMITACIÓ 
 
1.1. Notificacions 
 
Objectiu: Que el 95% de les notificacions d’ingrés directe es tramitin en un termini inferior a 45 
dies naturals de mitjana, des de la data del registre de sortida.  
 
Es computaran com a notificades en la data de cobrament en voluntària totes les notificacions 
que no tinguin anotada data de notificació. 
 
La puntuació assignada es calcularà de la manera següent: 
 
Termini màxim de tramitació a assolir: 45 dies 
Mitjana real de termini de tramitació: M 
Puntuació assignada: (45 - M) x 0,2 
 
En cas que M > 45 la puntuació serà zero. 
 
1.2. Liquidacions d'ingrés directe 
 
Objectiu: Que el 95% de les liquidacions d’ingrés directe de l’impost sobre béns immobles, taxa 
d’escombraries, taxa sobre guals i impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana derivats d’altes cadastrals, i també les notificacions de quotes de contribucions especials, 
es practiquin en un termini inferior a 30 dies naturals de mitjana, des de la comunicació del fet 
imposable. 
 
S’entendrà com a data de comunicació aquella en què sigui possible la pràctica de les 
liquidacions (notificació o càrrega de valors cadastrals en lots d’altes cadastrals, i notificacions 
d’execució de les obres en els casos de contribucions especials). 
 
La puntuació assignada es calcularà de la manera següent: 
 
Termini màxim de tramitació a assolir: 30 dies 
Mitjana real de termini de tramitació: M 
Puntuació assignada: (30 - M) x 0,2 
 
En cas que M > 30 la puntuació serà zero. 
 
1.3. Recursos 
 
Objectiu: Que el 95% dels recursos es resolguin en un termini inferior a 55 dies naturals de 
mitjana. 
 
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. 
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La puntuació assignada es calcularà de la manera següent: 
 
Termini màxim de tramitació a assolir: 55 dies 
Mitjana real de termini de tramitació: M 
Puntuació assignada: (55 - M) x 0,2 
 
En cas que M > 55 la puntuació serà zero. 
 
1.4. 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 de mitjana. 
 
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. 
 
La puntuació assignada es calcularà de la manera següent: 
 
Termini màxim de tramitació a assolir: 55 dies 
Mitjana real de termini de tramitació: M 
Puntuació assignada: (55 - M) x 0,2 
 
En cas que M > 55  la puntuació serà zero. 
 
1.5. Declaracions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
 
Objectiu: Que el 95% de les declaracions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
presentades a l’OAT es tramitin en un termini inferior a 30 dies naturals de mitjana 
 
La puntuació assignada es calcularà de la manera següent: 
 
Termini màxim de tramitació a assolir: 30 dies 
Mitjana real de termini de tramitació: M 
Puntuació assignada: (30 - M) x 0,2 
 
En cas que M > 30 la puntuació serà zero. 
 
2. INCREMENT DE QUOTES LIQUIDADES I DE BASES IMPOSABLES 
 
2.1. Per procediments tributaris de gestió 
 
Objectiu: Augment de quotes tributàries per la realització de procediments tributaris de gestió 
(requeriments, procediments de verificació de dades, de comprovació de valors, de comprovació 
limitada, procediments sancionadors, etc): 
 
La puntuació assignada serà el 0,002% de les quotes liquidades (o autoliquidades si hi ha 
requeriment previ), incloent interessos de demora, recàrrecs i sancions que se’n derivin. 
 
2.2. Per procediments tributaris d’inspecció 
 
Objectiu: Augment de quotes tributàries per la realització de procediments tributaris d’inspecció: 
 
La puntuació assignada serà el 0,001% de les quotes liquidades, incloent interessos de demora, 
recàrrecs i sancions que se’n derivin. 
 
2.3. Per actuacions de les que derivin increments de valors cadastrals 
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Objectiu: Incrementar el valor cadastral de les finques del municipi. Com a conseqüència de 
presentacions de declaracions cadastrals derivades de requeriments, elaboració de fitxers 
d’intercanvi amb la GRC que suposin d’inspecció cadastral, i actualització de valors en figures de 
planejament. 
 
La puntuació assignada serà el 0,00004% del total de valor cadastral incrementat (valoració 
corresponent a l’any de còmput de l’incentiu). Si de les actuacions es derivessin interessos de 
demora o sancions tributàries, es computaran al punt 2.1. 
 
3. NIVELL DE GESTIÓ DE TRÀMITS CADASTRALS 
 
3.1. Presentació trimestral de VARPAD 
 
Objectiu: Tramitació de cintes VARPAD 
 
Si durant cada trimestre natural de l’any s’ha tramitat, al menys, una relació VARPAD davant la 
Gerència Regional del Cadastre, s’assignarà un punt pels quatre lliuraments dins de termini. 
 
3.2. Disminució d’expedients GTR.CAD pendents de tramitar 
 
Objectiu: Disminució d’expedients pendents del tipus GTR.CAD (declaracions cadastrals per nova 
construcció, divisió horitzontal, etc). Es computaran les declaracions dels models 902N, 903N i 
904N referents a immobles urbans. 
 
La puntuació assignada es calcularà de la manera següent: 
 
Expedients computables pendents de tramitar a dia 1 de gener: E 
Expedients computables corresponents a declaracions presentades durant l’exercici: D 
Expedients computables tramitats durant l’any: T 
Puntuació assignada: (E + D - T) x 0,05 
 
En cas que el resultat sigui negatiu la puntuació serà zero. 
 
3.3. Disminució d’expedients GTR.CAR pendents de tramitar 
 
Objectiu: Disminució d’expedients pendents del tipus GTR.CAR (recurs contra dades cadastrals). 
 
La puntuació assignada es calcularà de la manera següent: 
 
Expedients pendents de tramitar a dia 1 de gener: E 
Expedients corresponents a declaracions presentades durant l’exercici: D 
Expedients tramitats durant l’any: T 
Puntuació assignada: (E + D - T) x 0,05 
 
En cas que el resultat sigui negatiu la puntuació serà zero. 
 
4. INICIATIVES DE MILLORA 
 
Per cada iniciativa portada a terme pel personal de la secció que es concreti en una millora 
efectiva de l’eficiència de la secció, com ara millora de processos, disminució de costos, 
modernització de procediments. 
 
Es puntuarà fins a 3 punts per cada iniciativa amb un màxim total de 6 punts, i sempre segons 
valoració raonada del cap, que tindrà en compte l’abast de la millora i la implicació del personal 
en el seu aconseguiment.  
 
DISTRIBUCIÓ 
 
1. El valor del punt a efectes de l’incentiu de productivitat que es regula, serà per l’any 2012 de 

347,84 euros. 
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2. La quantitat total que resulti es distribuirà entre els diferents funcionaris o grups de funcionaris 

de la manera següent: 

Els objectius 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4, 2.1, 2.3 i 3 es repartiran entre el personal de les unitats de 
gestió tributària i banc de dades 
 

Personal Percentatge 

  

Cap de Servei, Secció o Tècnic Administració General que realitzi les 
funcions 12,00 % 

Caps d’Unitat, cada un 10 % cadascun 

Resta de personal de la secció 68 % a repartir 
 

L’objectiu 1.5 es repartirà entre el personal de l’oficina d’atenció tributària 
 

Personal Percentatge 

  

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

L’objectiu 2.2 s’assignarà a l’inspector tributari 
 

Personal Percentatge 

  

Inspector tributari 100 %  

L’objectiu 4 es repartirà, a criteri del cap, entre les persones que hagin desenvolupat la 
iniciativa, i en funció de la seva implicació en la mateixa. 
 
3. El repartiment dins de cada grup es farà a criteri del cap. 
 

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 85% del càrrec net d’aquell 
padró, es multiplicarà per 0,1% del principal, entre el 85% i el 90% es multiplicarà per 0,2% del 
principal i, quan es superi el 90,01%, a més dels càlculs anteriors, es multiplicarà la diferència 
pel 0,5% del principal, obtenint diferents trams que se sumaran. 
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Per càrrec net entenem el padró que s’aprova definitivament menys les baixes que pertoquen 
per modificacions, menys les suspensions i les fraccions d’ajornaments amb venciment a l’any 
posterior.  
 
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: 
 
Quan   (a) / (b) > 90,01% =  es multiplicarà l’excés del 90,01% per 0,5% 
Quan   90% > (a) / (b) > 85% =  es multiplicarà l’excés del 85% per 0,2% 
Quan   85% > (a) / (b) > 80% =  es multiplicarà l’excés del 80% per 0,1% 
 
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 26% 
Agents executius    16%   Agents executius  44% 
Personal administratiu exec.   16%   Personal administratiu exec. 20% 
Oficina d’Atenció Tributària    35%   Oficina d’Atenció Tributària    10%  
Personal administratiu volun.   26%        100% 
    100% 
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NORMES GENERALS 
 
Es consideraran treballats els dies de vacances i assumptes propis. També es consideraran 
treballats fins a 15 dies en què no s’acudeixi al lloc de treball per altres motius (incapacitat 
temporal, permisos preceptius, indisposicions temporals, permisos sindicals i qualsevol altre 
causa). 
 
Si el còmput de dies considerats no treballats està entre els 16 i el 30, es deduirà la part 
proporcional a la persona afectada i no es repartirà. 
 
Si el còmput de dies considerats no treballats és superior a 30, també es deduirà la part 
proporcional a la persona afectada i, a més, es repartirà l’import resultant de la deducció entre 
la resta de personal de la unitat o secció. 
 
Quan els llocs de treball no estiguin coberts per qualsevol altra causa (vacant coberta 
parcialment, llicències, maternitat, reduccions de jornada, etc.) el 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. 
 
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 
respectius del personal de Gestió Tributària també es farà amb criteris objectius com s’indica 
més amunt. 
 
El pagament de l’incentiu es farà 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.” 

 
 
 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI 2015 

CODI LLOC DENOMINACIÓ DEL LLOC 
VINCULACIÓ 

PLAÇA 

TIPUS 
DE 

JORNA
DA 

 REQUISITS 
(Grup) 

FORMA 
DE 

PROVISIÓ 
 NIVELL 

CD 
COMPLEMENT 

ESPECÍFIC 2015 

                  

FE12001 E1 CONSERGE F JO AP (E) C.M. 12 6.158,94 

  E2           13 6.193,78 

  E3           14 6.228,30 

FE12005 E1 CONSERGE-NOTIFICADOR F JO AP (E) C.M. 12 7.648,83 

  E2           13 7.683,65 

  E3           14 7.718,18 

FE12006 E1 CONSERGE-NOTIFICADOR F JP2 AP (E) C.M. 12 10.419,05 

  E2           13 10.453,86 

  E3           14 10.488,38 
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FE12007 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS F JO AP (E) C.M. 12 7.053,49 

  E2           13 7.088,31 

  E3           14 7.122,83 

FE12008 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS F JOD2 AP (E) C.M. 12 7.993,27 

  E2           13 8.028,09 

  E3           14 8.062,62 

FE13001 E2 
CAP DE SUBUNITAT DE NOTIFICACIONS I 
COMUNICACIONS POSTALS   JP2 AP (E) C.M. 13 11.366,88 

  E3           14 11.366,88 

FD13007 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F JO C2 (D) C.M. 13 6.859,83 

  D1.1           14 6.894,36 

  D2           15 6.929,08 

  D3           16 6.963,49 

  D4           17 6.998,13 

  D5           18 7.032,78 

FD13008 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F JOD1 C2 (D) C.M. 13 8.238,12 

  D2           15 8.307,37 

  D3           16 8.341,77 

  D4           17 8.376,42 

  D5           18 8.411,07 

FD13009 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F JP1 C2 (D) C.M. 13 8.266,25 

  D2           15 8.335,51 

  D3           16 8.369,91 

  D4           17 8.404,55 

  D5           18 8.439,22 

FD13010 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F JP1D1 C2 (D) C.M. 13 9.644,53 

  D2           15 9.713,79 

  D3           16 9.748,19 

  D4           17 9.782,84 

  D5           18 9.817,50 

FD13011 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F JP2 C2 (D) C.M. 13 9.672,68 

  D2           15 9.741,93 

  D3           16 9.776,36 

  D4           17 9.810,97 

  D5           18 9.845,62 

FD13012 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F JPD1 C2 (D) C.M. 13 11.050,94 

  D2           15 11.120,20 

  D3           16 11.154,62 

  D4           17 11.189,25 

  D5           18 11.223,90 

FD13016 D1 AUXILIAR TÈCNIC DE PROTOCOL F JPD1 C2 (D) LL.D. 13 12.407,12 

  D2           15 12.476,37 

  D3           16 12.510,79 

  D4           17 12.545,42 

  D5           18 12.580,08 

FD13017 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A F JOD1 C2 (D) C.M. 13 8.238,12 

  D2           15 8.307,37 

  D3           16 8.341,77 

  D4           17 8.376,42 

  D5           18 8.411,07 

FD13018 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS F JO C2 (D) C:M: 13 8.872,11 

  D1.1           14 8.906,65 

  D2           15 8.941,37 
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  D3           16 8.975,79 

  D4           17 9.010,40 

  D5           18 9.045,08 

FD13019 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS F JP1 C2 (D) C.M. 13 10.422,30 

  D2           15 10.491,56 

  D3           16 10.525,97 

  D4           17 10.560,58 

  D5           18 10.595,26 

FD13020 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A D'EQUIPAMENTS F JOD2 C2 (D) C.M. 13 9.957,24 

  D1.1           14 9.991,76 

  D2           15 10.026,50 

  D3           16 10.060,90 

  D4           17 10.095,52 

  D5           18 10.130,21 

FD13021 D1 OPERADOR/A D'ATENCIÓ TELEFÒNICA F JP2 C2 (D) C.E. 13 9.672,68 

  D2           15 9.741,93 

  D3           16 9.776,36 

  D4           17 9.810,97 

  D5           18 9.845,62 

FD14027 D1 AGENT POLICIA LOCAL F JP1D2 C2 (D) C.M. 14 13.930,40 

  D2           15 13.965,15 

  D3           16 13.999,57 

  D4           17 14.034,18 

  D5           18 14.068,85 

FD14028 D1 AGENT POLICIA LOCAL F JP2D2 C2 (D) C.M. 14 15.654,10 

  D2           15 15.688,84 

  D3           16 15.723,26 

  D4           17 15.757,86 

  D5           18 15.792,54 

FD16044 D3 CONDUCTOR ALCALDIA F JPD1 C2 (D) LLD 16 21.546,10 

  D4           17 21.574,13 

  D5           18 21.602,31 

FD16045 D3 CAPORAL F JP1D2 C2 (D) C.M. 16 19.750,57 

  D4           17 19.778,61 

  D5           18 19.806,79 

FD16046 D3 CAPORAL F JP2D2 C2 (D) C.M. 16 21.883,48 

  D4           17 21.911,50 

  D5           18 21.939,69 

FC14019 C1 ADMINISTRATIU/VA F JOD1 C1 (C) C.M. 14 9.590,64 

  C2           16 9.659,76 

  C3           18 9.729,07 

  C4           20 9.798,35 

  C5           22 9.906,29 

FC14020 C1 ADMINISTRATIU/VA F JP1 C1 (C) C.M. 14 9.623,64 

  C1.1           15 9.629,09 

  C2           16 9.692,80 

  C3           18 9.762,09 

  C4           20 9.831,35 

  C5           22 9.939,32 

FC14021 C1 ADMINISTRATIU/VA F JP1D1 C1 (C) C.M. 14 11.241,97 

  C2           16 11.311,11 

  C3           18 11.380,43 

  C4           20 11.449,70 

  C5           22 11.557,65 
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FC14022 C1 ADMINISTRATIU/VA F JPD1 C1 (C) C.M. 14 12.893,33 

  C2           16 12.962,49 

  C3           18 13.031,77 

  C4           20 13.101,07 

  C5           22 13.209,00 

FC14023 C1 ADMINISTRATIU/VA F JO C1 (C) C.M. 14 7.972,27 

  C1.1           15 8.007,01 

  C2           16 8.041,42 

  C3           18 8.110,69 

  C4           20 8.179,99 

  C5           22 8.287,92 

FC14024 C1 ADMINISTRATIU/VA  F JP2 C1 (C) C.M. 14 11.274,99 

  C2           16 11.344,14 

  C3           18 11.413,43 

  C4           20 11.482,69 

  C5           22 11.590,66 

FC15017 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BIBLIOTECA F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

  C2           16 8.525,32 

  C3           18 8.594,60 

  C4           20 8.663,89 

  C5           22 8.771,83 

FC15018 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BIBLIOTECA F JOD2 C1 (C) C.E. 15 9.687,90 

  C2           16 9.722,30 

  C3           18 9.791,59 

  C4           20 9.860,86 

  C5           22 9.968,82 

FC15019 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ 
INFANTIL F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

  C2           16 8.525,32 

  C3           18 8.594,60 

  C4           20 8.663,89 

  C5           22 8.771,83 

FC15020 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DINAMITZADOR/A 
 SOCIOCULTURAL F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

  C2           16 8.525,32 

  C3           18 8.594,60 

  C4           20 8.663,89 

  C5           22 8.771,83 

FC15021 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DINAMITZADOR/A 
 SOCIOCULTURAL F JOD2 C1 (C) C.E. 15 9.687,90 

  C2           16 9.722,30 

  C3           18 9.791,59 

  C4           20 9.860,86 

  C5           22 9.968,82 

FC15031 C1 AGENT EXECUTIU F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.200,84 

  C2           16 10.235,25 

  C3           18 10.304,53 

  C4           20 10.373,82 

  C5           22 10.481,77 

FC15032 C1 AGENT EXECUTIU F JPD1 C1 (C) C.E. 15 13.586,45 

  C2           16 13.620,85 

  C3           18 13.690,15 

  C4           20 13.759,45 

  C5           22 13.867,38 
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FC15034 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE SUPORT DE 
SISTEMES D'INFORMACIÓ F JPD1 C1 (C) C.E. 15 13.586,45 

  C2           16 13.620,85 

  C3           18 13.690,15 

  C4           20 13.759,45 

  C5           22 13.867,38 

FC15035 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN SISTEMES 
INFORMÀTICS F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

  C2           16 8.525,32 

  C3           18 8.594,60 

  C4           20 8.663,89 

  C5           22 8.771,83 

FC15036 C1 TÉCNIC/A ESPECIALISTA DELINEACIÓ F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

  C2           16 8.525,32 

  C3           18 8.594,60 

  C4           20 8.663,89 

  C5           22 8.771,83 

FC15037 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA F JPD1 C1 (C) C.E. 15 13.586,45 

  C2           16 13.620,85 

  C3           18 13.690,15 

  C4           20 13.759,45 

  C5           22 13.867,38 

FC15039 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN INFORMÀTICA DE 
GESTIÓ F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

  C2           16 8.525,32 

  C3           18 8.594,60 

  C4           20 8.663,89 

  C5           22 8.771,83 

FC15040 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BANC DE DADES F JO C1 (C) C.M. 15 8.490,91 

  C2           16 8.525,32 

  C3           18 8.594,60 

  C4           20 8.663,89 

  C5           22 8.771,83 

FC15041 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA SIG F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

  C2           16 8.525,32 

  C3           18 8.594,60 

  C4           20 8.663,89 

  C5           22 8.771,83 

FC15042 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA F JP1D1 C1 (C) C.E. 15 11.800,10 

  C2           16 11.800,10 

  C3           18 11.800,10 

  C4           20 11.800,10 

  C5           22 11.800,10 

FC15043 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

  C2           16 8.525,32 

  C3           18 8.594,60 

  C4           20 8.663,89 

  C5           22 8.771,83 

FC15044 C1 
TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT DE 
SISTEMES D'INFORMACIÓ F JP2 C1 (C) C.E. 15 11.910,78 

  C2           16 11.945,18 

  C3           18 12.014,47 

  C4           20 12.083,75 



Acta de la sessió plenària núm. 1, de 22 de gener de 2015                             41 

  C5           22 12.191,70 

FC15045 C1 INSPECTOR D'OBRES I SERVEIS F JO C1 (C) C.E. 15 9.161,78 

  C2           16 9.196,22 

  C3           18 9.265,48 

  C4           20 9.334,76 

  C5           22 9.442,73 

FC15046 C1 INSPECTOR D'OBRES I SERVEIS F JP2 C1 (C) C.E. 15 12.677,45 

  C2           16 12.711,86 

  C3           18 12.781,15 

  C4           20 12.850,45 

  C5           22 12.958,38 

FC15047 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GESTIÓ F JO C1 (C) C.M. 15 8.490,91 

  C2           16 8.525,32 

  C3           18 8.594,60 

  C4           20 8.663,89 

  C5           22 8.771,83 

FC15048 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA BANC DE DADES F JP2 C1 (C) C.M. 15 11.910,78 

  C2           16 11.945,18 

  C3           18 12.014,47 

  C4           20 12.083,75 

  C5           22 12.191,70 

FC15049 C1 INFORMADOR/A TURÍSTIC F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.200,84 

  C2           16 10.235,25 

  C3           18 10.304,53 

  C4           20 10.373,82 

  C5           22 10.481,77 

FC15050 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/ANA F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.200,84 

  C2           16 10.235,25 

  C3           18 10.304,53 

  C4           20 10.373,82 

  C5           22 10.481,77 

FC15051 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/ANA F JP2 C1 (C) C.E. 15 11.910,78 

  C2           16 11.945,18 

  C3           18 12.014,47 

  C4           20 12.083,75 

  C5           22 12.191,70 

FC15052 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GESTIÓ F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.200,84 

  C2           16 10.235,25 

  C3           18 10.304,53 

  C4           20 10.373,82 

  C5           22 10.481,77 

FC15053 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE GESTIÓ F JP2 C1 (C) C.E. 15 11.910,78 

  C2           16 11.945,18 

  C3           18 12.014,47 

  C4           20 12.083,75 

  C5           22 12.191,70 

FC16047 C2 
CAP DE SUBUNITAT D'ESPORT FEDERAT I 
ASSOCIATIU F JO C1 (C) C.E. 16 10.126,93 

  C3           18 10.196,22 

  C4           20 10.265,51 

  C5           22 10.373,44 

FC16048 C2 CAP DE SUBUNITAT DE FISCALITZACIÓ F JP2 C1 (C) C.E. 16 13.685,61 

  C3           18 13.685,61 
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  C4           20 13.685,61 

  C5           22 13.685,61 

FC16049 C2 
CAP DE SUBUNITAT DE PREMSA I 
COMUNICACIÓ F JO C1 (C) C.E. 16 10.126,93 

  C3           18 10.196,22 

  C4           20 10.265,51 

  C5           22 10.373,44 

FC19070 C3 CAP D'UNITAT- SERGENT F JP1D2 C1 (C) C.E. 19 20.507,90 

  C4           20 20.536,05 

  C5           22 20.623,73 

FC22096 C5 SOTS-INSPECTOR POLICIA LOCAL F JPD1 C1 (C) C.E. 22 26.536,12 

FB19045 B1 
TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS F JO A2 (B) C.E. 19 11.125,08 

  B2           21 11.158,56 

  B3           23 11.202,16 

  B4           25 11.245,96 

  B5           26 11.292,99 

FB19046 B1 EDUCADOR/A SOCIAL F JO A2 (B) C.M. 19 10.519,81 

  B2           21 10.606,45 

  B3           23 10.719,00 

  B4           25 10.831,60 

  B5           26 10.953,12 

FB19047 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F JP2 A2 (B) C.M. 19 13.831,16 

  B2           21 13.917,77 

  B3           23 14.030,33 

  B4           25 14.142,92 

  B5           26 14.264,46 

FB19049 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F JO A2 (B) C.M. 19 9.549,16 

  B2           21 9.635,77 

  B2.1           22 9.739,49 

  B3           23 9.748,35 

  B4           25 9.860,97 

  B5           26 9.982,47 

FB19050 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F JOD1 A2 (B) C.M. 19 11.647,52 

  B2           21 11.734,15 

  B3           23 11.846,73 

  B4           25 11.959,32 

  B5           26 12.080,85 

FB19051 B1 TÈCNIC/A D'ASSESSORAMENT JURÍDIC F JOD1 A2 (B) C.M. 19 11.647,52 

  B2           21 11.734,15 

  B3           23 11.846,73 

  B4           25 11.959,32 

  B5           26 12.080,85 

FB19052 B1 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A  F JO A2 (B) C.M. 19 10.519,81 

  B1.1           20 10.554,58 

  B2           21 10.606,45 

  B3           23 10.719,00 

  B4           25 10.831,60 
  B5           26 10.953,12 

FB19053 B1 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A  F JOD1 A2 (B) C.M. 19 12.686,14 

  B2           21 12.772,77 

  B3           23 12.885,33 

  B4           25 12.997,94 

  B5           26 13.119,45 
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FB19054 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ OBRA PÚBLICA F JOD1 A2 (B) C.M. 19 12.686,14 

  B2           21 12.772,77 

  B3           23 12.885,33 

  B4           25 12.997,94 

  B5           26 13.119,45 

FB19055 B1 TREBALLADOR/A SOCIAL F JO A2 (B) C.M. 19 10.519,81 

  B2           21 10.606,45 

  B3           23 10.719,00 

  B4           25 10.831,60 

  B5           26 10.953,12 

FB19056 B1 EDUCADOR/A SOCIAL F JOD1 A2 (B) C.M. 19 12.686,14 

  B2           21 12.772,77 

  B3           23 12.885,33 

  B4           25 12.997,94 

  B5           26 13.119,45 

FB19057 B1 TÈCNIC/A EN OCUPACIÓ F JP2 A2 (B) C.E. 19 14.940,87 

  B2           21 15.027,48 

  B3           23 15.140,07 

  B4           25 15.252,65 

  B5           26 15.374,19 

FB19058 B1 TREBALLADOR/A SOCIAL F JOD1 A2 (B) C.M. 19 12.686,14 

  B2           21 12.772,77 

  B3           23 12.885,33 

  B4           25 12.997,94 

  B5           26 13.119,45 

FB19059 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN OBRA PÚBLICA F JP1 A2 (B) C.M. 19 12.730,32 

  B1.1           20 12.765,11 

  B2           21 12.816,96 

  B3           23 12.929,53 

  B4           25 13.042,14 

  B5           26 13.163,65 

FB19061 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN SERVEIS SOCIALS F JO A2 (B) C.M. 19 10.519,81 

  B2           21 10.606,45 

  B3           23 10.719,00 

  B4           25 10.831,60 

  B5           26 10.953,12 

FB19063 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN INFORMÀTICA DE 
GESTIÓ F JP2 A2 (B) C.E. 19 14.940,87 

  B2           21 15.027,48 

  B2.1           22 15.083,59 

  B3           23 15.140,07 

  B4           25 15.252,65 

  B5           26 15.374,19 

FB19064 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DESENVOLUPAMENT F JP1 A2 (B) C.M. 19 12.730,32 

  B2           21 12.816,96 

  B3           23 12.929,53 

  B4           25 13.042,14 

  B5           26 13.163,65 

FB19065 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN INFRASTRUCTURES 
INFORMÀTIQUES I TELECOMUNICACIONS F JOD1 A2 (B) C.E. 19 12.686,14 

  B2           21 12.772,77 

  B3           23 12.885,33 

  B4           25 12.997,94 
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  B5           26 13.119,45 

FB19066 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE RÈGIM ECONÒMIC 
DEL PERSONAL F JP1 A2 (B) C.E. 19 12.730,32 

  B2           21 12.816,96 

  B3           23 12.929,53 

  B4           25 13.042,14 

  B5           26 13.163,65 

FB19067 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ  DE GESTIÓ SERVEIS A 
LA PERSONA F JO A2 (B) C.E. 19 10.519,81 

  B2           21 10.606,45 

  B3           23 10.719,00 

  B4           25 10.831,60 

  B5           26 10.953,12 

FB19068 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ SERVEIS DEL 
TERRITORI F JO A2 (B) C.E. 19 10.519,81 

  B2           21 10.606,45 

  B3           23 10.719,00 

  B4           25 10.831,60 

  B5           26 10.953,12 

FB19069 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F JOD2 A2 (B) C.M. 19 11.048,02 

  B2           21 11.134,64 

  B3           23 11.247,22 

  B4           25 11.359,83 

  B5           26 11.481,34 

FB19070 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN INFORMÀTICA DE 
GESTIÓ F JO A2 (B) C.E. 19 10.519,81 

  B2           21 10.606,45 

  B3           23 10.719,00 

  B4           25 10.831,60 

  B5           26 10.953,12 

FB19071 B1 
TÈCNIC/A DE PROTOCOL I RELACIONS 
PÚBLIQUES F JPD1 A2 (B) LL.D. 19 17.845,24 

  B2           21 17.931,86 

  B3           23 18.044,42 

  B4           25 18.157,02 

  B5           26 18.278,56 

FB19072 B1 TÈCNIC/A DE NÒMINES F JPD1 A2 (B) C.E. 19 15.930,02 

  B2           21 16.016,63 

  B2.1           22 16.025,45 

  B3           23 16.129,20 

  B4           25 16.241,81 

  B5           26 16.363,32 

FB19073 B1 TÈCNIC/A D' ESTADÍSTICA F JPD1 A2 (B) C.E. 19 15.930,02 

  B2           21 16.016,63 

  B2.1           22 16.025,45 

  B3           23 16.129,20 

  B4           25 16.241,81 

  B5           26 16.363,32 

FB19074 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F JPD1 A2 (B) C.M. 19 15.930,02 

  B2           21 16.016,63 

  B2.1           22 16.025,45 

  B3           23 16.129,20 

  B4           25 16.241,81 

  B5           26 16.363,32 

FB19075 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ F JP1 A2 (B) C.M. 19 11.690,29 
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  B2           21 11.776,90 

  B2.1           22 11.880,60 

  B3           23 11.889,47 

  B4           25 12.002,07 

  B5           26 12.123,61 

FB19076 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ-INSPECTOR DE SALUT F JO A2 (B) C.E. 19 9.549,16 

  B2           21 9.635,77 

  B3           23 9.748,35 

  B4           25 9.860,97 

  B5           26 9.982,47 

FB19077 B1 COORDINADOR/A DEL PROGRAMA D'ACOLLIDA F JP1D2 A2 (B) C.E. 19 15.130,27 

  B2           21 15.183,06 

  B3           23 15.251,92 

  B4           25 15.320,81 

  B5           26 15.395,12 

FB19079 B1 COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE CIVISME F JO A2 (B) C.E. 19 11.279,97 

  B2           21 11.366,58 

  B3           23 11.479,16 

  B4           25 11.591,75 

  B5           26 11.713,29 

FB19080 B1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE 
JOVENTUT F JPD1 A2 (B) C.E. 19 18.029,30 

  B2           21 18.115,90 

  B3           23 18.228,49 

  B4           25 18.341,09 

  B5           26 18.462,62 

FB19081 B1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓ F JP2 A2 (B) C.E. 19 15.809,73 

  B2           21 15.896,34 

  B3           23 16.008,91 

  B4           25 16.121,49 

  B5           26 16.243,04 

FB19082 B1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE 
COOPERACIÓ F JOD1 A2 (B) C.E. 19 13.499,55 

  B2           21 13.586,16 

  B3           23 13.698,75 

  B4           25 13.811,35 

  B5           26 13.932,87 

FB19083 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN SALUT PÚBLICA F JO A2 (B) C.E. 19 9.549,16 

  B2           21 9.635,77 

  B3           23 9.748,35 

  B4           25 9.860,97 

  B5           26 9.982,47 

FB21078 B2 CAP D'UNITAT DE PARCS I JARDINS URBANS F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00 

  B3           23 12.065,55 

  B4           25 12.178,16 

  B5           26 12.299,70 

FB21079 B2 
CAP DE LA UNITAT DE RECAPTACIÓ 
EXECUTIVA  F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00 

  B3           23 12.065,55 

  B4           25 12.178,16 

  B5           26 12.299,70 

FB21080 B2 CAP D'UNITAT D'ESCOLES MUNICIPALS F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00 

  B3           23 12.065,55 

  B4           25 12.178,16 
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  B5           26 12.299,70 

FB21082 B2 CAP D'UNITAT DE TOPOGRAFIA  F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00 

  B3           23 12.065,55 

  B4           25 12.178,16 

  B5           26 12.299,70 

FB21084 B2 CAP D'UNITAT DE BANC DE DADES I CADASTRE F JP2 A2 (B) C.E. 21 16.686,46 

  B3           23 16.799,03 

  B4           25 16.911,64 

  B5           26 17.033,16 

FB21085 B2 CAP D'UNITAT DE FISCALITZACIÓ I CONTROL F JP1D1 A2 (B) C.E. 21 16.639,12 

  B2.1           22 16.695,22 

  B3           23 16.751,69 

  B4           25 16.864,29 

  B5           26 16.985,83 

FB21086 B2 CAP D'UNITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA F JP2 A2 (B) C.E. 21 16.686,46 

  B2.1           22 16.742,56 

  B3           23 16.799,03 

  B4           25 16.911,64 

  B5           26 17.033,16 

FB21087 B2 CAP D'UNITAT DE RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73 

  B3           23 14.432,29 

  B4           25 14.544,89 

  B5           26 14.666,44 

FB21088 B2 
CAP D'UNITAT DE L'OFICINA D'ATENCIÓ 
TRIBUTÀRIA F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73 

  B3           23 14.432,29 

  B4           25 14.544,89 

  B5           26 14.666,44 

FB21089 B2 CAP D'UNITAT D'ACCIÓ SOCIAL F JP1D1 A2 (B) C.E. 21 16.639,12 

  B3           23 16.751,69 

  B4           25 16.864,29 

  B5           26 16.985,83 

FB21090 B2 
CAP D'UNITAT D'EQUIPS BÀSICS DE SERVEIS 
SOCIALS F JP1D1 A2 (B) C.E. 21 16.639,12 

  B3           23 16.751,69 

  B4           25 16.864,29 

  B5           26 16.985,83 

FB21091 B2 
CAP DE LA UNITAT DE RECAPTACIÓ 
EXECUTIVA  F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73 

  B3           23 14.432,29 

  B4           25 14.544,89 

  B5           26 14.666,44 

FB21092 B2 CAP D'UNITAT DE SANITAT F JP2 A2 (B) C.E. 21 16.686,46 

  B3           23 16.799,03 

  B4           25 16.911,64 

  B5           26 17.033,16 

FB21093 B2 CAP D'UNITAT D'ARXIU F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00 

  B3           23 12.065,55 

  B4           25 12.178,16 

  B5           26 12.299,70 

FB21094 B2 CAP D'UNITAT D'ESTACIONAMENTS F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73 

  B3           23 14.432,29 

  B4           25 14.544,89 
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  B5           26 14.666,44 

FB21095 B2 
CAP D'UNITAT DE COMPTABILITAT I GESTIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA F JPD1 A2 (B) C.E. 21 19.005,87 

  B2.1           22 19.061,96 

  B3           23 19.118,44 

  B4           25 19.231,04 

  B5           26 19.352,59 

FB21096 B2 
CAP D'UNITAT DE MANTENIMENT DE LA VIA 
PÚBLICA F JOD1 A2 (B) C.E. 21 14.103,17 

  B3           23 14.215,76 

  B4           25 14.328,34 

  B5           26 14.449,88 

FB21097 B2 
CAP D'UNITAT D'EQUIPS ESPECÍFICS I SERVEIS 
ESPECIALITZATS F JP1D1 A2 (B) C.E. 21 16.639,12 

  B3           23 16.751,69 

  B4           25 16.864,29 

  B5           26 16.985,83 

FB21098 B2 CAP D'UNITAT DE GESTIÓ URBANÍSTICA F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73 

  B3           23 14.432,29 

  B4           25 14.544,89 

  B5           26 14.666,44 

FB21100 B2 CAP D'UNITAT DE RECURSOS HUMANS F JPD1 A2 (B) C.E. 21 19.005,87 

  B3           23 19.118,44 

  B4           25 19.231,04 

  B5           26 19.352,59 

FB21101 B2 CAP D'UNITAT DE SECRETARIA F JPD1 A2 (B) C.E. 21 19.005,87 

  B3           23 19.118,44 

  B4           25 19.231,04 

  B5           26 19.352,59 

FB21102 B2 
CAP D'UNITAT DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73 

  B3           23 14.432,29 

  B4           25 14.544,89 

  B5           26 14.666,44 

FB21103 B2 CAP D'UNITAT D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ F JP2 A2 (B) C.E. 21 16.686,46 

  B3           23 16.799,03 

  B4           25 16.911,64 

  B5           26 17.033,16 

FB21104 B2 
CAP D'UNITAT DE COMUNICACIONS DE DADES 
I SEGURETAT F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73 

  B3           23 14.432,29 

  B4           25 14.544,89 

  B5           26 14.666,44 

FB21105 B2 CAP D'UNITAT DE D'APLICACIONS A INTERNET F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73 

  B3           23 14.432,29 

  B4           25 14.544,89 

  B5           26 14.666,44 

FB21106 B2 CAP D'UNITAT DE CONTRACTACIÓ F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00 

  B3           23 12.065,55 

  B4           25 12.178,16 

  B5           26 12.299,70 

FB21107 B2 CAP D'UNITAT D'UNIVERSITATS F JPD1 A2 (B) C.E. 21 19.005,87 

  B3           23 19.118,44 
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  B4           25 19.231,04 

  B5           26 19.352,59 

FB21108 B2 CAP D'UNITAT DE PROGRAMES F JP2D2 A2 (B) C.E. 21 18.270,45 

  B3           23 18.270,45 

  B4           25 18.270,45 

  B5           26 18.270,45 

FB25109 B4 CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS F JP1D1 A2 (B) C.E. 25 17.801,58 

  B5           26 17.923,11 

FB25110 B4 CAP DE SECCIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS F JDE B C.E. 25 28.711,72 

  B5           26 28.758,75 

FB25111 B4 CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT I BARRIS F JOD1 A2 (B) C.E. 25 15.126,37 

  B5           26 15.126,37 

FB25112 B4 CAP DE SECCIÓ D'ENSENYAMENT F JP1D1 A2 (B) C.E. 25 17.801,58 

  B5           26 17.923,11 

FB25113 B4 
CAP DE SECCIÓ DE SUPORT, PROGRAMACIÓ I 
QUALITAT F JP2 A2 (B) C.E. 25 17.849,37 

  B5           26 17.970,91 

FB25114 B4 CAP DE SECCIÓ D'ORGANITZACIÓ F JO A2 (B) C.E. 25 12.725,07 

  B5           26 12.823,78 

FB25115 B4 
CAP DE SECCIÓ DE XARXES I EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA  F JP1 A2 (B) C.E. 25 15.287,36 

  B5           26 15.408,87 

FB25116 B4 CAP DE COMPRES F JP2 A2 (B) C.E. 25 17.849,37 

  B5           26 17.970,91 

FB26119 B5 INSPECTOR POLICIA LOCAL F JDE A2 (B) C.E. 26 28.928,41 

FA20067 A1 
COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE GENT 
GRAN F JOD2 A1 (A) C.E. 20 12.602,47 

  A2           23 12.703,01 

  A2.1           24 12.737,60 

  A3           26 12.846,22 

  A4           28 12.972,55 

  A5           30 13.100,92 

FA20068 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR MEDI AMBIENT F JP1D2 A1 (A) C.M. 20 15.049,75 

  A2           23 15.150,29 

  A3           26 15.293,48 

  A4           28 15.419,83 

  A5           30 15.548,21 

FA20069 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYER F JP2 A1 (A) C.M. 20 15.784,08 

  A2           23 15.948,50 

  A3           26 16.182,61 

  A4           28 16.389,26 

  A5           30 16.599,38 

FA20070 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYER F JO A1 (A) C.M. 20 10.889,38 

  A2           23 11.053,81 

  A3           26 11.287,93 

  A4           28 11.494,58 

  A5           30 11.704,69 

FA20071 A1 INSPECTOR/A TRIBUTARI F JO A1 (A) C.E. 20 10.889,38 

  A2           23 11.053,81 

  A3           26 11.287,93 

  A4           28 11.494,58 

  A5           30 11.704,69 

FA20072 A1 TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL F JP2 A1 (A) C.M. 20 15.784,08 
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  A2           23 15.948,50 

  A3           26 16.182,61 

  A4           28 16.389,26 

  A5           30 16.599,38 

FA20073 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR  F JO A1 (A) C.E. 20 10.889,38 

  A2           23 11.053,81 

  A3           26 11.287,93 

  A4           28 11.494,58 

  A5           30 11.704,69 

FA20074 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR ARQUITECTE F JO A1 (A) C.M. 20 10.889,38 

  A2           23 11.053,81 

  A3           26 11.287,93 

  A4           28 11.494,58 

  A5           30 11.704,69 

FA20075 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR DINAMITZACIÓ 
CIUTADANA F JPD1 A1 (A) C.E. 20 18.182,09 

  A2           23 18.346,53 

  A3           26 18.580,65 

  A4           28 18.787,27 

  A5           30 18.997,42 

FA20076 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR DESENVOLUPAMENT 
EMPRESARIAL F JP1 A1 (A) C.M. 20 13.336,63 

  A2           23 13.501,03 

  A3           26 13.735,17 

  A4           28 13.941,79 

  A5           30 14.151,95 

FA20077 A1 TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL F JO A1 (A) C.M. 20 10.889,38 

  A2           23 11.053,81 

  A3           26 11.287,93 

  A4           28 11.494,58 

  A5           30 11.704,69 

FA20078 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR PSICÒLEG/OGA F JO A1 (A) C.M. 20 10.889,38 

  A1.1           21 10.930,59 

  A2           23 11.053,81 

  A3           26 11.287,93 

  A4           28 11.494,58 

  A5           30 11.704,69 

FA20079 A1 
TÊCNIC/A SUPERIOR EN ENGINYERIA 
INFORMÀTICA DE GESTIÓ F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.336,63 

  A1.1           21 13.378,70 

  A2           23 13.501,03 

  A3           26 13.735,17 

  A4           28 13.941,79 

  A5           30 14.151,95 

FA20081 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR D'OCUPACIÓ  F JO A1 (A) C.E. 20 10.889,38 

  A2           23 11.053,81 

  A3           26 11.287,93 

  A4           28 11.494,58 

  A5           30 11.704,69 

FA20082 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR D'OCUPACIÓ  F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.336,63 

  A2           23 13.501,03 

  A3           26 13.735,17 

  A4           28 13.941,79 

  A5           30 14.151,95 
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FA20083 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR DE TURISME F JP1D1 A1 (A) C.E. 20 15.733,99 

  A2           23 15.898,40 

  A3           26 16.132,53 

  A4           28 16.339,16 

  A5           30 16.549,30 

FA20084 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR EN ENGINYERIA 
INFORMÀTICA DE SISTEMES  F JO A1 (A) C.E. 20 10.889,38 

  A2           23 11.053,81 

  A3           26 11.287,93 

  A4           28 11.494,58 

  A5           30 11.704,69 

FA20085 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR EN ENGINYERIA 
INFORMÀTICA DE GESTIÓ  F JO A1 (A) C.E. 20 10.889,38 

  A2           23 11.053,81 

  A3           26 11.287,93 

  A4           28 11.494,58 

  A5           30 11.704,69 

FA20086 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR PROM.ECONÒMICA - 
COMERÇ I MERCATS  F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.336,63 

  A2           23 13.501,03 

  A3           26 13.735,17 

  A4           28 13.941,79 

  A5           30 14.151,95 

FA20087 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR PROM.ECONÒMICA - TIC I 
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ  F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.336,63 

  A2           23 13.501,03 

  A3           26 13.735,17 

  A4           28 13.941,79 

  A5           30 14.151,95 

FA20088 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR DE GESTIÓ DEL SISTEMA 
D'INDICADORS F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.336,63 

  A2           23 13.501,03 

  A3           26 13.735,17 

  A4           28 13.941,79 

  A5           30 14.151,95 

FA20089 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR DE CULTURA F JOD2 A1 (A) C.E. 20 12.602,47 

  A2           23 12.735,94 

  A3           26 12.926,03 

  A4           28 13.093,70 

  A5           30 13.264,20 

FA20090 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR DE CULTURA F JPD1 A1 (A) C.E. 20 18.182,09 

  A1.1           21 18.220,12 

  A2           23 18.346,53 

  A3           26 18.580,65 

  A4           28 18.787,27 

  A5           30 18.997,42 

FA20091 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR D'EDUCACIÓ F JOD2 A1 (A) C.E. 20 12.602,47 

  A2           23 12.735,94 

  A3           26 12.926,03 

  A4           28 13.093,70 

  A5           30 13.264,20 

FA23100 A2 CAP D'UNITAT DE COORDINACIÓ JURÍDICA F JP2 A1 (A) C.E. 23 17.547,56 

  A3           26 17.938,97 

  A4           28 18.284,61 
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  A5           30 18.636,02 

FA23101 A2 CAP D'UNITAT DEL SIG I INFORMACIÓ DE BASE F JPD1 A1 (A) C.E. 23 20.316,96 

  A3           26 20.551,08 

  A4           28 20.757,73 

  A5           30 20.967,86 

FA23102 A2 CAP D'UNITAT DE PROGRAMARI DE GESTIÓ F JP1 A1 (A) C.E. 23 15.055,39 

  A3           26 15.289,52 

  A4           28 15.496,14 

  A5           30 15.706,28 

FA23103 A2 CAP D'UNITAT D'EQUIPS INFORMÀTICS F JP1 A1 (A) C.E. 23 15.055,39 

  A3           26 15.289,52 

  A4           28 15.496,14 

  A5           30 15.706,28 

FA23104 A2 CAP D'UNITAT D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL F JP1D1 A1 (A) C.E. 23 17.084,17 

  A3           26 17.318,30 

  A4           28 17.524,92 

  A5           30 17.735,05 

FA23105 A2 

CAP DE LA UNITAT JURIDICO ADMINISTRATIVA 
DE SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ 
CIVIL F JP1 A1 (A) C.E. 23 15.055,39 

  A3           26 15.289,52 

  A4           28 15.496,14 

  A5           30 15.706,28 

FA23106 A2 CAP D'UNITAT DE GESTIÓ PATRIMONIAL F JO A1 (A) C.E. 23 12.563,23 

  A3           26 12.640,08 

  A4           28 12.707,67 

  A5           30 12.776,54 

FA23107 A2 CAP D'UNITAT DE MERCATS I FIRES F JP1 A1 (A) C.E. 23 15.055,39 

  A3           26 15.289,52 

  A4           28 15.496,14 

  A5           30 15.706,28 

FA23108 A2 
CAP D'UNITAT DE TURISME I PROMOCIÓ DE LA 
CIUTAT F JP1D1 A1 (A) C.E. 23 17.084,17 

  A3           26 17.318,30 

  A4           28 17.524,92 

  A5           30 17.735,05 

FA23109 A2 CAP D'UNITAT DE COORDINACIÓ JURÍDICA F JO A1 (A) C.E. 23 12.563,23 

  A3           26 12.640,08 

  A4           28 12.707,67 

  A5           30 12.776,54 

FA23110 A2 
CAP D'UNITAT D'ASSESSORAMENT I SUPORT 
JURÍDICS F JO A1 (A) C.E. 23 12.563,23 

  A3           26 12.640,08 

  A4           28 12.707,67 

  A5           30 12.776,54 

FA26106 A3 CAP DE SECCIÓ D'ACTIVITATS F JP1D1 A1 (A) C.E. 26 18.491,78 

  A4           28 18.491,78 

  A5           30 18.491,78 

FA26107 A3 CAP DE SECCIÓ DE CULTURA F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17 

  A4           28 16.064,84 

  A5           30 16.274,96 

FA26108 A3 CAP DE SECCIÓ D'OCUPACIÓ I UNIVERSITAT F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

  A4           28 25.398,38 

  A5           30 25.608,53 
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FA26109 A3 CAP DE SECCIÓ D'ESPORTS F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17 

  A4           28 16.064,84 

  A5           30 16.274,96 

FA26110 A3 
CAP DE SECCIÓ JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
DEL SERV. TRESORERIA I G.TRIBUTÀRIA F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17 

  A4           28 16.064,84 

  A5           30 16.274,96 

FA26111 A3 
CAP DE SECCIÓ DE PLANEJAMENT I GESTIÓ 
DEL SÒL F JP2 A C.E. 26 18.901,66 

  A4           28 19.108,29 

  A5           30 19.318,42 

FA26112 A3 
CAP DE SECCIÓ D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
CIUTADANA F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17 

  A4           28 16.064,84 

  A5           30 16.274,96 

FA26113 A3 
CAP DE SECCIÓ D'HABITATGE I DE 
REHABILITACIÓ URBANA F JP2 A1 (A) C.E. 26 18.901,66 

  A4           28 19.108,29 

  A5           30 19.318,42 

FA26114 A3 
CAP DE SECCIÓ DE PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT F JP1D2 A1 (A) C.E. 26 18.088,78 

  A4           28 18.088,78 

  A5           30 18.088,78 

FA26115 A3 CAP DE SECCIÓ D'OBRES F JP2 A1 (A) C.E. 26 18.901,66 

  A4           28 19.108,29 

  A5           30 19.318,42 

FA26116 A3 CAP DE SECCIÓ D'OBRA PÚBLICA F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17 

  A4           28 16.064,84 

  A5           30 16.274,96 

FA26117 A3 CAP DE SECCIÓ DE TRESORERIA F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

  A4           28 25.398,38 

  A5           30 25.608,53 

FA26118 A3 
CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I 
INSPECCIÓ F JP2 A1 (A) C.E. 26 18.901,66 

  A4           28 19.108,29 

  A5           30 19.318,42 

FA26119 A3 
CAP DE SECCIÓ DE NETEJA, RESIDUS I 
AGENDA 21 F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17 

  A4           28 16.064,84 

  A5           30 16.274,96 

FA26120 A3 CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ URBANÍSTICA F JP2 A1 (A) C.E. 26 18.675,87 

  A4           28 18.882,50 

  A5           30 19.092,64 

FA26121 A3 CAP DE SECCIÓ DE MOBILITAT F JP2 A1 (A) C.E. 26 18.675,87 

  A4           28 18.882,50 

  A5           30 19.092,64 

FA26122 A3 CAP DE SECCIÓ DE RECAPTACIÓ F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

  A4           28 25.398,38 

  A5           30 25.608,53 

FA26123 A3 CAP DE SECCIÓ DE RECURSOS HUMANS F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

  A4           28 25.398,38 

  A5           30 25.608,53 

FA26124 A3 CAP DE SECCIÓ DE L'OFICINA DEL POUM F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

  A4           28 25.398,38 
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  A5           30 25.608,53 

FA26125 A3 
CAP DE SECCIÓ DE PAISATGE I SÒL NO 
URBANITZABLE F JP2 A1 (A) C.E. 26 18.675,87 

  A4           28 18.882,50 

  A5           30 19.092,64 

FA26126 A3 

CAP DE SECCIÓ JURÍDICO ADMINISTRATIVA DE 
SEGURETAT CIUTADANA, EMERGÈNCIES I 
PROTECCIÓ CIVIL F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

  A4           28 25.398,38 

  A5           30 25.608,53 

FA26128 A3 
CAP DE SECCIÓ D'ASSESSORIA JURÍDICA I 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

  A4           28 25.398,38 

  A5           30 25.608,53 

FA26129 A3 

CAP DE SECCIÓ DE L'OFICINA DE 
CONTRACTACIÓ, COMPRES, GESTIÓ 
PATRIMONIAL I INVERSIONS. F JDE A1 (A) C.E. 26 28.008,85 

  A4           28 28.089,03 

  A5           30 28.170,48 

FA26130 A3 

CAP DE SECCIÓ DE L'OFICINA DE SUPORT 
JURÍDIC DE SERVEIS SOCIALS, SANITAT, 
PROGRAMES, ENSENYAMENT, CULTURA I 
ESPORTS. F JDE A1 (A) C.E. 26 28.008,85 

  A4           28 28.089,03 

  A5           30 28.170,48 

FA26131 A3 CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS PÚBLICS F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

  A4           28 25.398,38 

  A5           30 25.608,53 

FA26132 A3 CAP DE SECCIÓ D'ACTIVITAT ECONÒMICA F JP1D2 A1 (A) C.E. 26 17.739,31 

  A4           28 17.739,31 

  A5           30 17.739,31 

FA29118 A4 CAP DE SERVEI DE SECRETARIA TÈCNICA F JDE A1 (A) LL.D. 29 35.221,03 

  A5           30 35.374,61 

FA29121 A4 CAP DE SERVEI DE PAISATGE I MEDI AMBIENT F JDE A1 (A) LL.D. 29 35.221,03 

  A5           30 35.374,61 

FA29122 A4 
CAP DE SERVEI DE TECNOLOGIES I SISTEMES 
D'INFORMACIÓ F JDE A1 (A) LL.D. 29 35.221,03 

  A5           30 35.374,61 

FA29123 A4 
CAP DE SERVEI DE SERVEIS SOCIALS, 
SANITAT I PROGRAMES F JDE A1 (A) LL.D. 29 35.221,03 

  A5           30 35.374,61 

FA29124 A4 
CAP DE SERVEI D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS 
HUMANS F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.520,07 

  A5           30 37.673,64 

FA29125 A4 CAP DE SERVEI DEL TERRITORI F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.520,07 

  A5           30 37.673,64 

FA29128 A4 
CAP DE SERVEI DE SEGURETAT CIUTADANA - 
CAP DE LA POLICIA LOCAL F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.520,07 

  A5           30 37.673,64 

FA29129 A4 
CAP DE SERVEI D'ENSENYAMENT, CULTURA I 
ESPORTS  F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.520,07 

  A5           30 37.673,64 

FA29130 A4 
CAP DE SERVEI DE GERÈNCIA, PLANIFICACIÓ I 
SUPORT A L'ALCALDIA F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.520,07 

  A5           30 37.673,64 

FA29131 A4 
CAP DE SERVEI D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ 
CIVIL  F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.520,07 
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  A5           30 37.673,64 

FA30127 A5 CAP DE SERVEI - SECRETARI GENERAL F JDE A1 (A) LL.D. 30 38.947,96 

FA30128 A5 
CAP DE SERVEI D'INTERVENCIÓ GENERAL - 
INTERVENTOR GENERAL F JPD1 A1 (A) LL.D. 30 34.294,07 

FA30129 A5 
CAP DE SERVEI DE TRESORERIA GRAL. I 
GESTIÓ TRIBUTÀRIA - TRESORER/A GENERAL F JDE A1 (A) LL.D. 30 38.947,96 

 
 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL I TAULA SALARIAL 2015 

CODI LLOC 
DENOMINACIÓ DEL 
LLOC/CATEGORIA 

VINCULA-
CIÓ 

PLAÇA 
TIPUS DE 
JORNADA

 REQUISITS 
(Grup) 

NIVELL 
DEL 

LLOC 

 SALARI 
JORNADA 
ORDINÀRI
A 2015 (12 

mesos) 

PAGA 
EXTRA 
JUNY 

PAGA 
EXTRA 
DESEM-

BRE 

COMPLE
MENT 

TIPUS DE 
JORNADA 

2015 

                    

LE12001 E1 NETEJADOR/A L JO AP (E) 12 15.048,93 1.254,08 1.254,08   

  E2         13 15.337,38 1.278,12 1.278,12   

  E3         14 15.624,40 1.302,03 1.302,03   

LE12002 E1 CONSERGE L JO AP (E) 12 14.980,93 1.248,41 1.248,41   

  E2         13 15.280,96 1.273,41 1.273,41   

  E3         14 15.579,55 1.298,30 1.298,30   

LE12003 E1 CUINER/A  L JO AP (E) 12 16.327,13 1.360,59 1.360,59   

  E2         13 16.627,16 1.385,60 1.385,60   

  E3         14 16.925,75 1.410,48 1.410,48   

LE12004 E1 AJUDANT D'OBRES I SERVEIS L JO AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30   

  E2         13 16.047,68 1.337,31 1.337,31   

  E3         14 16.346,28 1.362,19 1.362,19   

LE12005 E1 
AJUDANT D'OBRES I SERVEIS 
CEMENTIRI L JP1 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30 1.342,51 

  E2         13 16.047,68 1.337,31 1.337,31 1.342,51 

  E3         14 16.346,28 1.362,19 1.362,19 1.342,51 

LE12008 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS  L JP1 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30 1.342,51 

  E2         13 16.047,68 1.337,31 1.337,31 1.342,51 

  E3         14 16.346,28 1.362,19 1.362,19 1.342,51 

LE12010 E1 CONSERGE-NOTIFICADOR L JO AP (E) 12 16.258,50 1.354,87 1.354,87   

  E2         13 16.558,52 1.379,88 1.379,88   

  E3         14 16.857,13 1.404,76 1.404,76   

LE12011 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS L JO AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30   

  E2         13 16.047,68 1.337,31 1.337,31   

  E3         14 16.346,28 1.362,19 1.362,19   

LE12012 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS L JP2 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30 2.685,05 

  E2         13 16.047,68 1.337,31 1.337,31 2.685,05 

  E3         14 16.346,28 1.362,19 1.362,19 2.685,05 

LE12013 E1 CONDUCTOR L JO AP (E) 12 17.025,43 1.418,79 1.418,79   

  E2         13 17.325,45 1.443,79 1.443,79   

  E3         14 17.624,06 1.468,67 1.468,67   

LE12014 E1 
AJUDANT D'OBRES I SERVEIS 
CEMENTIRI L JP1D2 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30 2.282,28 

  E2         13 16.047,68 1.337,31 1.337,31 2.282,28 

  E3         14 16.346,28 1.362,19 1.362,19 2.282,28 

LE12015 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS L JP1D2 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30 2.282,28 

  E2         13 16.047,68 1.337,31 1.337,31 2.282,28 

  E3         14 16.346,28 1.362,19 1.362,19 2.282,28 
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LE12016 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS  L JOD2 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30 939,77 

  E2         13 16.047,68 1.337,31 1.337,31 939,77 

  E3         14 16.346,28 1.362,19 1.362,19 939,77 

LD13009 D1 
AUXILIAR TÈCNIC/A 
D'EQUIPAMENTS L JO C2 (D) 13 18.186,37 1.510,07 1.510,07   

  
D1.
1         14 18.484,98 1.534,96 1.534,96   

  D2         15 18.783,91 1.559,87 1.559,87   

  D3         16 19.083,30 1.584,82 1.584,82   

  D4         17 19.381,77 1.609,69 1.609,69   

  D5         18 19.681,02 1.634,63 1.634,63   

LD13010 D1 
AUXILIAR TÈCNIC/A 
D'EQUIPAMENTS L JP1 C2 (D) 13 18.186,37 1.510,07 1.510,07 1.550,18 

  
D1.
1         14 18.484,98 1.534,96 1.534,96 1.550,18 

  D2         15 18.783,91 1.559,87 1.559,87 1.550,18 

  D3         16 19.083,30 1.584,82 1.584,82 1.550,18 

  D4         17 19.381,77 1.609,69 1.609,69 1.550,18 

  D5         18 19.681,02 1.634,63 1.634,63 1.550,18 

LD13011 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  L JO C2 (D) 13 16.461,37 1.366,32 1.366,32   

  
D1.
1         14 16.741,83 1.389,69 1.389,69   

  D2         15 17.058,91 1.416,12 1.416,12   

  D3         16 17.358,30 1.441,06 1.441,06   

  D4         17 17.656,78 1.465,94 1.465,94   

  D5         18 17.956,01 1.490,87 1.490,87   

LD13012 D1 
AUXILIAR TÈCNIC/A 
D'EQUIPAMENTS L JP2 C2 (D) 13 18.186,37 1.510,07 1.510,07 3.100,33 

  D2         15 18.783,91 1.559,87 1.559,87 3.100,33 

  D3         16 19.083,30 1.584,82 1.584,82 3.100,33 

  D4         17 19.381,77 1.609,69 1.609,69 3.100,33 

  D5         18 19.681,02 1.634,63 1.634,63 3.100,33 

LD13014 D1 TREBALLADOR/A FAMILIAR L JO C2 (D) 13 20.103,33 1.669,82 1.669,82   

  
D1.
1         14 20.397,77 1.694,35 1.694,35   

  D2         15 20.692,57 1.718,92 1.718,92   

  D3         16 20.987,80 1.743,52 1.743,52   

  D4         17 21.282,15 1.768,05 1.768,05   

  D5         18 21.577,23 1.792,64 1.792,64   

LD13015 D1 TREBALLADOR/A FAMILIAR L JOD2 C2 (D) 13 20.103,33 1.669,82 1.669,82 1.196,93 

  D2         15 20.692,57 1.718,92 1.718,92 1.196,93 

  D3         16 20.987,80 1.743,52 1.743,52 1.196,93 

  D4         17 21.282,15 1.768,05 1.768,05 1.196,93 

  D5         18 21.577,23 1.792,64 1.792,64 1.196,93 

LD13016 D1 
AUXILIAR TÈCNIC/A 
D'EQUIPAMENTS L JOD2 C2 (D) 13 18.186,37 1.510,07 1.510,07 1.085,12 

  
D1.
1         14 18.484,98 1.534,96 1.534,96 1.085,12 

  D2         15 18.783,91 1.559,87 1.559,87 1.085,12 

  D3         16 19.083,30 1.584,82 1.584,82 1.085,12 

  D4         17 19.381,77 1.609,69 1.609,69 1.085,12 

  D5         18 19.681,02 1.634,63 1.634,63 1.085,12 

LD13017 D1 
AUXILIAR TÈCNIC/A 
D'EQUIPAMENTS L JP1D2 C2 (D) 13 18.186,37 1.510,07 1.510,07 2.635,29 

  
D1.
1         14 18.484,98 1.534,96 1.534,96 2.635,29 

  D2         15 18.783,91 1.559,87 1.559,87 2.635,29 

  D3         16 19.083,30 1.584,82 1.584,82 2.635,29 

  D4         17 19.381,77 1.609,69 1.609,69 2.635,29 

  D5         18 19.681,02 1.634,63 1.634,63 2.635,29 

LD13018 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  L JOD1 C2 (D) 13 16.461,37 1.366,32 1.366,32 1.379,26 
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D1.
1         14 16.741,83 1.389,69 1.389,69 1.379,26 

  D2         15 17.058,91 1.416,12 1.416,12 1.379,26 

  D3         16 17.358,30 1.441,06 1.441,06 1.379,26 

  D4         17 17.656,78 1.465,94 1.465,94 1.379,26 

  D5         18 17.956,01 1.490,87 1.490,87 1.379,26 

LD14015 D1 OFICIAL 1ª CONDUCTOR L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20   

  D2         15 18.942,85 1.573,11 1.573,11   

  D3         16 19.242,25 1.598,06 1.598,06   

  D4         17 19.540,73 1.622,93 1.622,93   

  D5         18 19.839,96 1.647,87 1.647,87   

LD14016 D1 OFICIAL 1ª ELECTRICISTA L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20   

  D2         15 18.942,85 1.573,11 1.573,11   

  D3         16 19.242,25 1.598,06 1.598,06   

  D4         17 19.540,73 1.622,93 1.622,93   

  D5         18 19.839,96 1.647,87 1.647,87   

LD14017 D1 OFICIAL 1ª FUSTER L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20   

  D2         15 18.942,85 1.573,11 1.573,11   

  D3         16 19.242,25 1.598,06 1.598,06   

  D4         17 19.540,73 1.622,93 1.622,93   

  D5         18 19.839,96 1.647,87 1.647,87   

LD14018 D1 OFICIAL 1ª JARDINER L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20   

  D2         15 18.942,85 1.573,11 1.573,11   

  D3         16 19.242,25 1.598,06 1.598,06   

  D4         17 19.540,73 1.622,93 1.622,93   

  D5         18 19.839,96 1.647,87 1.647,87   

LD14020 D1 OFICIAL 1ª MANYÀ I LLAUNER L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20   

  D2         15 18.942,85 1.573,11 1.573,11   

  D3         16 19.242,25 1.598,06 1.598,06   

  D4         17 19.540,73 1.622,93 1.622,93   

  D5         18 19.839,96 1.647,87 1.647,87   

LD14022 D1 OFICIAL 1ª PALETA  L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20   

  D2         15 18.942,85 1.573,11 1.573,11   

  D3         16 19.242,25 1.598,06 1.598,06   

  D4         17 19.540,73 1.622,93 1.622,93   

  D5         18 19.839,96 1.647,87 1.647,87   

LD14023 D1 OFICIAL 1ª MECÀNIC  L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20   

  D2         15 18.942,85 1.573,11 1.573,11   

  D3         16 19.242,25 1.598,06 1.598,06   

  D4         17 19.540,73 1.622,93 1.622,93   

  D5         18 19.839,96 1.647,87 1.647,87   

LD14024 D1 OFICIAL 1ª PINTOR L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20   

  D2         15 18.942,85 1.573,11 1.573,11   

  D3         16 19.242,25 1.598,06 1.598,06   

  D4         17 19.540,73 1.622,93 1.622,93   

  D5         18 19.839,96 1.647,87 1.647,87   

LD14027 D1 MONITOR/A ARTS PLÀSTIQUES L JO C2 (D) 14 17.132,92 1.422,28 1.422,28   

  D2         15 17.431,86 1.447,19 1.447,19   

  D3         16 17.731,25 1.472,14 1.472,14   

  D4         17 18.029,73 1.497,02 1.497,02   

  D5         18 18.328,97 1.521,95 1.521,95   

LD14028 D1 OFICIAL 1ª CEMENTIRI L JP1 C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20 1.587,44 

  D2         15 18.942,85 1.573,11 1.573,11 1.587,44 
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  D3         16 19.242,25 1.598,06 1.598,06 1.587,44 

  D4         17 19.540,73 1.622,93 1.622,93 1.587,44 

  D5         18 19.839,96 1.647,87 1.647,87 1.587,44 

LD14029 D1 OFICIAL 1ª CEMENTIRI L JP1D2 C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20 2.698,66 

  D2         15 18.942,85 1.573,11 1.573,11 2.698,66 

  D3         16 19.242,25 1.598,06 1.598,06 2.698,66 

  D4         17 19.540,73 1.622,93 1.622,93 2.698,66 

  D5         18 19.839,96 1.647,87 1.647,87 2.698,66 

LC14001 C1 ADMINISTRATIU/IVA L JO C1 (C) 14 19.133,59 1.496,75 1.496,75   

  
C1.
1         15 19.432,54 1.521,66 1.521,66   

  C2         16 19.731,92 1.546,61 1.546,61   

  C3         18 20.329,63 1.596,42 1.596,42   

  C4         20 20.927,97 1.646,28 1.646,28   

  C5         22 21.862,17 1.724,13 1.724,13   

LC15029 C1 MONITOR/A GIMNASTICA  L JO C1 (C) 15 19.591,13 1.534,87 1.534,87   

  C2         16 19.890,53 1.559,82 1.559,82   

  C3         18 20.488,25 1.609,63 1.609,63   

  C4         20 21.086,56 1.659,49 1.659,49   

  C5         22 22.020,79 1.737,35 1.737,35   

LC15030 C1 MONITOR/A MUSICA L JO C1 (C) 15 19.591,13 1.534,87 1.534,87   

  C2         16 19.890,53 1.559,82 1.559,82   

  C3         18 20.488,25 1.609,63 1.609,63   

  C4         20 21.086,56 1.659,49 1.659,49   

  C5         22 22.020,79 1.737,35 1.737,35   

LC15031 C1 ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS  L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17   

  C2         16 20.146,09 1.581,12 1.581,12   

  C3         18 20.743,82 1.630,93 1.630,93   

  C4         20 21.342,14 1.680,79 1.680,79   

  C5         22 22.276,36 1.758,64 1.758,64   

LC15032 C1 ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS  L JP1 C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17 1.709,90 

  C2         16 20.146,09 1.581,12 1.581,12 1.709,90 

  C3         18 20.743,82 1.630,93 1.630,93 1.709,90 

  C4         20 21.342,14 1.680,79 1.680,79 1.709,90 

  C5         22 22.276,36 1.758,64 1.758,64 1.709,90 

LC15033 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE 
GESTIÓ L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17   

  C2         16 20.146,09 1.581,12 1.581,12   

  C3         18 20.743,82 1.630,93 1.630,93   

  C4         20 21.342,14 1.680,79 1.680,79   

  C5         22 22.276,36 1.758,64 1.758,64   

LC15034 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE 
GESTIÓ L JP1 C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17 1.709,90 

  C2         16 20.146,09 1.581,12 1.581,12 1.709,90 

  C3         18 20.743,82 1.630,93 1.630,93 1.709,90 

  C4         20 21.342,14 1.680,79 1.680,79 1.709,90 

  C5         22 22.276,36 1.758,64 1.758,64 1.709,90 

LC15035 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
DESENVOLUPAMENT L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17   

  C2         16 20.146,09 1.581,12 1.581,12   

  C3         18 20.743,82 1.630,93 1.630,93   

  C4         20 21.342,14 1.680,79 1.680,79   

  C5         22 22.276,36 1.758,64 1.758,64   

LC15037 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA L JP1D1 C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17 3.385,64 

  C2         16 20.146,09 1.581,12 1.581,12 3.385,64 



Acta de la sessió plenària núm. 1, de 22 de gener de 2015                             58 

  C3         18 20.743,82 1.630,93 1.630,93 3.385,64 

  C4         20 21.342,14 1.680,79 1.680,79 3.385,64 

  C5         22 22.276,36 1.758,64 1.758,64 3.385,64 

LC15038 C1 INSPECTOR/A  D'OBRES I SERVEIS L JO C1 (C) 15 20.421,74 1.604,09 1.604,09   

  C2         16 20.721,12 1.629,04 1.629,04   

  C3         18 21.318,85 1.678,85 1.678,85   

  C4         20 21.917,19 1.728,71 1.728,71   

  C5         22 22.851,38 1.806,56 1.806,56   

LC15039 C1 ENCARREGAT/DA DE MAGATZEM L JO C1 (C) 15 21.380,15 1.683,96 1.683,96   

  C2         16 21.679,56 1.708,91 1.708,91   

  C3         18 22.277,27 1.758,72 1.758,72   

  C4         20 22.875,60 1.808,58 1.808,58   

  C5         22 23.809,81 1.886,43 1.886,43   

LC15040 C1 

TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
COORDINADOR D'INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES L JO C1 (C) 15 21.380,15 1.683,96 1.683,96   

  C2         16 21.679,56 1.708,91 1.708,91   

  C3         18 22.277,27 1.758,72 1.758,72   

  C4         20 22.875,60 1.808,58 1.808,58   

  C5         22 23.809,81 1.886,43 1.886,43   

LC15041 C1 

TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
COORDINADOR D'INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES L JP1 C1 (C) 15 21.380,15 1.683,96 1.683,96 1.837,69 

  C2         16 21.679,56 1.708,91 1.708,91 1.837,69 

  C3         18 22.277,27 1.758,72 1.758,72 1.837,69 

  C4         20 22.875,60 1.808,58 1.808,58 1.837,69 

  C5         22 23.809,81 1.886,43 1.886,43 1.837,69 

LC15042 C1 TÈCNIC/A ESPORTIU/VA DE BASE  L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17   

  C2         16 20.146,09 1.581,12 1.581,12   

  C3         18 20.743,82 1.630,93 1.630,93   

  C4         20 21.342,14 1.680,79 1.680,79   

  C5         22 22.276,36 1.758,64 1.758,64   

LC15043 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
D'ESPORTS  L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17   

  C2         16 20.146,09 1.581,12 1.581,12   

  C3         18 20.743,82 1.630,93 1.630,93   

  C4         20 21.342,14 1.680,79 1.680,79   

  C5         22 22.276,36 1.758,64 1.758,64   

LC15044 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17   

  C2         16 20.146,09 1.581,12 1.581,12   

  C3         18 20.743,82 1.630,93 1.630,93   

  C4         20 21.342,14 1.680,79 1.680,79   

  C5         22 22.276,36 1.758,64 1.758,64   

LC15045 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA MUSEU L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17   

  C2         16 20.146,09 1.581,12 1.581,12   

  C3         18 20.743,82 1.630,93 1.630,93   

  C4         20 21.342,14 1.680,79 1.680,79   

  C5         22 22.276,36 1.758,64 1.758,64   

LC15046 C1 ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS  L JOD2 C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17 1.196,93 

  C2         16 20.146,09 1.581,12 1.581,12 1.196,93 

  C3         18 20.743,82 1.630,93 1.630,93 1.196,93 

  C4         20 21.342,14 1.680,79 1.680,79 1.196,93 

  C5         22 22.276,36 1.758,64 1.758,64 1.196,93 

LC15047 C1 ENCARREGAT/DA EQUIPAMENTS  L JP1D2 C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17 2.906,85 

  C2         16 20.146,09 1.581,12 1.581,12 2.906,85 
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  C3         18 20.743,82 1.630,93 1.630,93 2.906,85 

  C4         20 21.342,14 1.680,79 1.680,79 2.906,85 

  C5         22 22.276,36 1.758,64 1.758,64 2.906,85 

LC15048 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA L JP1 C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17 1.709,90 

  C2         16 20.146,09 1.581,12 1.581,12 1.709,90 

  C3         18 20.743,82 1.630,93 1.630,93 1.709,90 

  C4         20 21.342,14 1.680,79 1.680,79 1.709,90 

  C5         22 22.276,36 1.758,64 1.758,64 1.709,90 

LC16042 C2 
PROFESSOR/A ADJUNT ESCOLA 
D'ART L JO C1 (C) 16 21.646,67 1.706,17 1.706,17   

  C3         18 22.244,39 1.755,98 1.755,98   

  C4         20 22.842,71 1.805,84 1.805,84   

  C5         22 23.776,93 1.883,69 1.883,69   

LC16044 C2 
ENCARREGAT/DA BRIGADA 
JARDINERIA L JO C1 (C) 16 22.030,04 1.738,12 1.738,12   

  C3         18 22.627,79 1.787,93 1.787,93   

  C4         20 23.226,10 1.837,79 1.837,79   

  C5         22 24.160,31 1.915,64 1.915,64   

LC16045 C2 
ENCARREGAT/DA BRIGADA 
OBRES L JO C1 (C) 16 22.030,04 1.738,12 1.738,12   

  C3         18 22.627,79 1.787,93 1.787,93   

  C4         20 23.226,10 1.837,79 1.837,79   

  C5         22 24.160,31 1.915,64 1.915,64   

LC16046 C2 ENCARREGAT/DA ELECTRICISTES L JO C1 (C) 16 22.030,04 1.738,12 1.738,12   

  
C2.
1         17 22.328,52 1.762,99 1.762,99   

  C3         18 22.627,79 1.787,93 1.787,93   

  C4         20 23.226,10 1.837,79 1.837,79   

  C5         22 24.160,31 1.915,64 1.915,64   

LC16047 C2 ENCARREGAT/DA PALETES  L JO C1 (C) 16 22.030,04 1.738,12 1.738,12   

  
C2.
1         17 22.328,52 1.762,99 1.762,99   

  C3         18 22.627,79 1.787,93 1.787,93   

  C4         20 23.226,10 1.837,79 1.837,79   

  C5         22 24.160,31 1.915,64 1.915,64   

LC16049 C2 
ENCARREGAT/DA BRIGADA 
CEMENTIRI L JP1D2 C1 (C) 16 22.030,04 1.738,12 1.738,12 3.176,79 

  
C2.
1         17 22.328,52 1.762,99 1.762,99 3.176,79 

  C3         18 22.627,79 1.787,93 1.787,93 3.176,79 

  C4         20 23.226,10 1.837,79 1.837,79 3.176,79 

  C5         22 24.160,31 1.915,64 1.915,64 3.176,79 

LB19048 B1 MESTRE/A LLAR D'INFANTS L JO A2 (B) 19 22.851,29 1.644,67 1.644,67   

  B2         21 23.598,70 1.706,96 1.706,96   

  B3         23 24.571,91 1.788,06 1.788,06   

  B4         25 25.545,13 1.869,16 1.869,16   

  B5         26 26.594,16 1.956,58 1.956,58   

LB19049 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN 
INFORMÀTICA DE GESTIÓ  L JO A2 (B) 19 21.908,95 1.566,15 1.566,15   

  B2         21 22.656,35 1.628,43 1.628,43   

  
B2.
1         22 23.142,36 1.668,93 1.668,93   

  B3         23 23.629,56 1.709,53 1.709,53   

  B4         25 24.602,78 1.790,63 1.790,63   

  B5         26 25.651,81 1.878,05 1.878,05   

LB19052 B1 DIPLOMAT EN INFERMERIA  L JO A2 (B) 19 24.699,03 1.798,65 1.798,65   

  B2         21 25.446,43 1.860,94 1.860,94   

  B3         23 26.419,65 1.942,04 1.942,04   

  B4         25 27.392,88 2.023,14 2.023,14   
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  B5         26 28.441,90 2.110,56 2.110,56   

LB19053 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ  L JOD1 A2 (B) 19 24.699,03 1.798,65 1.798,65 2.098,36 

  B2         21 25.446,43 1.860,94 1.860,94 2.098,36 

  B3         23 26.419,65 1.942,04 1.942,04 2.098,36 

  B4         25 27.392,88 2.023,14 2.023,14 2.098,36 

  B5         26 28.441,90 2.110,56 2.110,56 2.098,36 

LB19054 B1 EDUCADOR/A SOCIAL L JOD1 A2 (B) 19 25.531,03 1.867,99 1.867,99 2.166,33 

  B2         21 26.278,43 1.930,27 1.930,27 2.166,33 

  B3         23 27.251,65 2.011,37 2.011,37 2.166,33 

  B4         25 28.224,88 2.092,47 2.092,47 2.166,33 

  B5         26 29.273,90 2.179,89 2.179,89 2.166,33 

LB19055 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ  DE 
SERVEIS SOCIALS L JO A2 (B) 19 25.531,03 1.867,99 1.867,99   

  B2         21 26.278,43 1.930,27 1.930,27   

  B3         23 27.251,65 2.011,37 2.011,37   

  B4         25 28.224,88 2.092,47 2.092,47   

  B5         26 29.273,90 2.179,89 2.179,89   

LB19056 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN 
INFORMÀTICA DE GESTIÓ  L JP2 A2 (B) 19 21.908,95 1.566,15 1.566,15 3.817,38 

  B2         21 22.656,35 1.628,43 1.628,43 3.817,38 

  
B2.
1         22 23.142,36 1.668,93 1.668,93 3.817,38 

  B3         23 23.629,56 1.709,53 1.709,53 3.817,38 

  B4         25 24.602,78 1.790,63 1.790,63 3.817,38 

  B5         26 25.651,81 1.878,05 1.878,05 3.817,38 

LB19057 B1 DIPLOMAT EN INFERMERIA  L JP1D2 A2 (B) 19 24.699,03 1.798,65 1.798,65 3.642,54 

  B2         21 25.446,43 1.860,94 1.860,94 3.642,54 

  B3         23 26.419,65 1.942,04 1.942,04 3.642,54 

  B4         25 27.392,88 2.023,14 2.023,14 3.642,54 

  B5         26 28.441,90 2.110,56 2.110,56 3.642,54 

LB19058 B1 TÈCNIC/A DE SALUT LABORAL L JO A2 (B) 19 26.050,45 1.911,27 1.911,27   

  B2         21 26.797,85 1.973,55 1.973,55   

  B3         23 27.771,06 2.054,66 2.054,66   

  B4         25 28.744,31 2.135,76 2.135,76   

  B5         26 29.793,33 2.223,18 2.223,18   

LB19059 B1 TÈCNIC/A EN PROTECCIÓ CIVIL L JO A2 (B) 19 27.226,16 2.009,25 2.009,25   

  B2         21 27.973,56 2.071,53 2.071,53   

  B3         23 28.946,79 2.152,63 2.152,63   

  B4         25 29.920,01 2.233,73 2.233,73   

  B5         26 30.969,03 2.321,15 2.321,15   

LB19060 B1 
TÈCNIC/A COORDINADOR 
ACTIVITATS ESPORTIVES L JP1D2 A2 (B) 19 24.699,03 1.798,65 1.798,65 3.642,54 

  B2         21 25.446,43 1.860,94 1.860,94 3.642,54 

  B3         23 26.419,65 1.942,04 1.942,04 3.642,54 

  B4         25 27.392,88 2.023,14 2.023,14 3.642,54 

  B5         26 28.441,90 2.110,56 2.110,56 3.642,54 

LB19061 B1 TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE GESTIÓ  L JO A2 (B) 19 24.699,03 1.798,65 1.798,65   

  B2         21 25.446,43 1.860,94 1.860,94   

  B3         23 26.419,65 1.942,04 1.942,04   

  B4         25 27.392,88 2.023,14 2.023,14   

  B5         26 28.441,90 2.110,56 2.110,56   

LB19062 B1 BIBLIOTECARI/ARIA L JOD2 A2 (B) 19 22.851,29 1.644,67 1.644,67 1.391,07 

  B2         21 23.598,70 1.706,96 1.706,96 1.391,07 

  B3         23 24.571,91 1.788,06 1.788,06 1.391,07 
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  B4         25 25.545,13 1.869,16 1.869,16 1.391,07 

  B5         26 26.594,16 1.956,58 1.956,58 1.391,07 

LB19063 B1 EDUCADOR/A SOCIAL L JO A2 (B) 19 25.531,03 1.867,99 1.867,99   

  B2         21 26.278,43 1.930,27 1.930,27   

  B3         23 27.251,65 2.011,37 2.011,37   

  B4         25 28.224,88 2.092,47 2.092,47   

  B5         26 29.273,90 2.179,89 2.179,89   

LB19064 B1 BIBLIOTECARI/ARIA L JO A2 (B) 19 22.851,29 1.644,67 1.644,67   

  B2         21 23.598,70 1.706,96 1.706,96   

  B3         23 24.571,91 1.788,06 1.788,06   

  B4         25 25.545,13 1.869,16 1.869,16   

  B5         26 26.594,16 1.956,58 1.956,58   

LB21064 B2 
CAP DE LA UNITAT DE 
MANTENIMENT D'EDIFICIS L JO A2 (B) 21 27.432,66 2.026,45 2.026,45   

  
B2.
1         22 27.918,69 2.066,96 2.066,96   

  B3         23 28.405,87 2.107,56 2.107,56   

  B4         25 29.379,11 2.188,66 2.188,66   

  B5         26 30.428,12 2.276,08 2.276,08   

LA20057 A1 
PROFESSOR/A SUPERIOR 
CONSERVATORI L JO A1 (A) 20 27.128,53 1.836,02 1.836,02   

  A2         23 28.549,93 1.954,47 1.954,47   

  A3         26 30.572,19 2.122,99 2.122,99   

  A4         28 32.359,62 2.271,95 2.271,95   

  A5         30 34.175,92 2.423,30 2.423,30   

LA20058 A1 
PROFESSOR/A SUPERIOR 
ESCOLA D'ART L JO A1 (A) 20 27.128,53 1.836,02 1.836,02   

  A2         23 28.549,93 1.954,47 1.954,47   

  A3         26 30.572,19 2.122,99 2.122,99   

  A4         28 32.359,62 2.271,95 2.271,95   

  A5         30 34.175,92 2.423,30 2.423,30   

LA20061 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR ADVOCAT 
SERVEIS SOCIALS L JO A1 (A) 20 27.917,86 1.901,80 1.901,80   

  A2         23 29.339,26 2.020,25 2.020,25   

  A3         26 31.361,53 2.188,77 2.188,77   

  A4         28 33.148,95 2.337,72 2.337,72   

  A5         30 34.965,26 2.489,08 2.489,08   

LA20063 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR 
PSICÒLEG/OGA L JO A1 (A) 20 27.917,86 1.901,80 1.901,80   

  
A1.
1         21 28.357,69 1.938,45 1.938,45   

  A2         23 29.339,26 2.020,25 2.020,25   

  A3         26 31.361,53 2.188,77 2.188,77   

  A4         28 33.148,95 2.337,72 2.337,72   

  A5         30 34.965,26 2.489,08 2.489,08   

LA21067 A1 DIRECTOR/A MUSEU L JO A1 (A) 21 27.799,71 1.891,95 1.891,95   

  A2         23 28.772,91 1.973,05 1.973,05   

  A3         26 30.795,16 2.141,57 2.141,57   

  A4         28 32.582,59 2.290,53 2.290,53   

  A5         30 34.398,91 2.441,89 2.441,89   

LA21068 A1 DIRECTOR/A MUSEU L JP1D2 A1 (A) 21 27.799,71 1.891,95 1.891,95 3.835,15 

  A2         23 28.772,91 1.973,05 1.973,05 3.835,15 

  A3         26 30.795,16 2.141,57 2.141,57 3.835,15 

  A4         28 32.582,59 2.290,53 2.290,53 3.835,15 

  A5         30 34.398,91 2.441,89 2.441,89 3.835,15 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que com 
cada any, el mes següent a l’aprovació dels pressupostos s’ha de portar a aprovació la 
Relació de llocs de treball-Taula salarial del personal de l’Ajuntament de Manresa, per 
poder fer front a la despesa del Capítol I dels treballadors funcionaris i laborals de la 
casa. 
Aquest any, d’acord amb la Llei d’acompanyament de pressupostos de l’Estat, 
s’incorpora la previsió de pagament de la part proporcional de la paga extraordinària 
del mes de desembre de 2012, en la part que correspon als 44 dies que la llei 
autoritza. 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació i el 
Ple l’aprova per 10 vots afirmatius (10 GMCiU) i 15 abstencions (4 GMPSC, 3 
GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC, 2 GMCUP i 1 GMCiU) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Es fa constar que el senyor Antoni Llobet, del GMCiU, es trobava fora de la sala 
en el moment de la votació. 
 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de 

Manresa a la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de 
Barcelona. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 2 de gener de 
2015, que es transcriu a continuació:  
 
“El treball en xarxa com a espai de col·laboració entre els municipis, és una forma de 
poder sumar esforços, intercanviar experiències i optimitzar recursos. 
 
Una d’aquestes xarxes, creada per la Diputació de Barcelona és la Comunitat de 
Recursos Humans, espai que es desenvolupa en una doble vessant: presencial i 
virtual. Ambdós espais tenen com a finalitat compartir i gestionar el coneixement entre 
els professionals dedicats al món de la gestió de recursos humans a l’administració 
pública, així com actuar també de xarxa de relació per compartir informació real, 
fidedigna i útil per a la gestió diària. 
 
La xarxaCORH és l’espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans (CORH) i 
està format pels responsables de departaments de recursos humans d’ajuntaments de 
més de 12.000 habitants de la demarcació de Barcelona des de la qual comparteixen 
informació, coneixements i eines de treball per al benefici mutu. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 13 de 
novembre de 2014, va aprovar el conveni-tipus sobre l’adhesió dels ajuntaments de la 
demarcació de Barcelona a la xarxaCORH o espai presencial de la Comunitat de 
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, publicat en data 25 de novembre de 
2014. 
 
Aquest conveni-tipus ha de servir de base per a la formalització de convenis que se 
subscriuran entre cadascun dels ajuntaments que aprovin formar part de la 
xarxaCORH i la Diputació de Barcelona, i conté les previsions jurídiques i tècniques 
bàsiques que hauran de regir aquesta col·laboració. 
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L’Ajuntament de Manresa té interès en poder seguir formant part de la CORH, i per 
aquest motiu considera convenient portar a l’aprovació del Ple de la Corporació 
Municipal, l’acord d’adhesió esmentat. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat de Governació, proposa al Ple de la 
Corporació Municipal, l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
1.- Adherir-se a la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, en la 
seva doble vessant: presencial i virtual, amb la finalitat de compartir i gestionar el 
coneixement entre els professionals dedicats al món de la gestió de recursos humans 
a l’administració pública, així com actuar també de xarxa de relació per compartir 
informació real, fidedigna i útil per a la gestió diària. 
 
2.- Aprovar el conveni-tipus aprovat per la Diputació de Barcelona en data 13 de 
novembre de 2014,  que ha de regular aquesta adhesió, i que s’adjunta com annex a 
l’expedient. 
 
3.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària per a portar a terme aquest acord en tots els seus punts.” 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que el 
dictamen proposa la renovació, per quatre anys més, amb la Diputació de Barcelona, 
del Conveni d’adhesió a la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació 
xarxaCORH. 
Es tracta d’un espai de col·laboració presencial i virtual, d’actuació i d’intercanvi 
d’opinions en la gestió de recursos humans dins l’àmbit de la província de Barcelona, 
amb els diferents responsables de recursos humans dels ajuntaments. 
 
La proposta és per quatre anys més, i tota la despesa que representa l’activitat 
d’aquest fòrum corre a càrrec de la Diputacio de Barcelona. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació i el 
Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (10 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 
GMPxC) i 3 abstencions (2 GMCUP i 1 GMCiU) i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Es fa constar que el senyor Antoni Llobet, del GMCiU, es trobava fora de la sala 
en el moment de la votació. 
 
 
5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE 
 
5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i  Mobilitat 
 
5.1.1  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la Resolució de 

l’Alcalde núm. 11871, de 23 de desembre de 2014, referent a l’aprovació 
del cinquè conveni relatiu a l’adhesió dels serveis de transport públic 
interurbà de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’Autoritat 
del Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona (ATM). 
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, 
de 30 de desembre de 2014, que es transcriu a continuació:  
 
“ANTECEDENTS : 
 
Primer.- Mitjançant resolució de l’Alcalde-President del dia 23 de desembre de 2014, 
es va aprovar  el cinquè Conveni relatiu a l’adhesió dels serveis de transport públic 
interurbà de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’Autoritat del 
Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona, corresponent a l’exercici 2014. 
 
Segon.- L’esmentada Resolució proposa sotmetre l’acord a ratificació del Ple de la 
Corporació, d’acord amb l’informe del  Lletrat Cap de la Secció de Serveis Públics de 
19 de desembre de 2012. 
 
FONAMENTS DE DRET : 
 
Es donen per reproduïts els fonaments de dret exposats a la resolució que es proposa 
ratificar. 

En conseqüència , proposo al Ple de la Corporació municipal  l’adopció del  següent  
 

A C O R D   
 
RATIFICAR la resolució de l’Alcalde-President   de 23 de desembre de 2014, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Fets i Antecedents : 
 
I.-  En data   20 de desembre de 2006 l’Ajuntament de Manresa,  la societat 
EMPRESA CASTELLÀ S.A. i l’Autoritat del Transport Metropolità van subscriure un 
Conveni d’Adhesió dels serveis urbans de la ciutat de Manresa al sistema tarifari 
integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità . 
 
II.-  El 24 de març de 2009 i el 27 de juliol de 2010, el 22 de desembre de 2011, i el 20 
de desembre de 2013 el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Consell Comarcal 
del Bages i l’Ajuntament de Manresa, conscients de la necessitat de disposar d’un 
sistema tarifari integrat que afavoreixi l’ús dels serveis de transport públic col·lectiu per 
part de la ciutadania en unes condicions de preu adequades amb la potenciació de la 
intermodalitat van formalitzar uns convenis per tal de concretar el règim de 
funcionament i de finançament del sistema tarifari integrat per tal que es coordini de 
manera adequada amb el sistema tarifari de l’ATM de Barcelona. 
 
III.-  Mitjançant escrit, registrat d’entrada el dia 16 de desembre de 2014 amb el 
número 2014-083736, el Servei de Coordinació i Gestió del Transport per Carretera de 
la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, dóna trasllat 
de la proposta de Conveni per a l’exercici 2014. 
 
IV.- La Cap de Secció de Mobilitat  ha emès en data 17  de desembre de 2014, 
informe tècnic de conformitat amb el contingut del “Cinquè Conveni relatiu a l’adhesió 
dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de 
l’ATM de Barcelona” entre aquest Ajuntament de Manresa, el Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat Territorial de Mobilitat de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Bages. 
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V.-  El pacte Tercer del Conveni  estableix les aportacions a realitzar l’any 2014 per 
cadascuna de les institucions signants del Conveni per al finançament de la integració. 
A l’Ajuntament de Manresa li correspon fer una aportació màxima de 43.350,00 € , això 
sense perjudici de l’import que resulti de la liquidació definitiva, un cop efectuat per 
part de l’ATM el tancament de l’exercici, segons preveu el Pacte  quart del conveni. 
 
VI.- En el pressupost municipal de l’exercici 2014 existeix l’aplicació pressupostària  
440.0.467.00 (Administració general del transport. A Consorcis), amb crèdit suficient 
per atendre l’obligació d’aportació de l’anualitat del 2014 esmentada a l’apartat V.  
 
VII.-  Mitjançant resolució del Tinent d’Alcalde regidor delegat d’Hisenda de 16 de 
desembre de 2014 , s’ha exceptuat la despesa derivada d’aquest conveni de l’aplicació 
de la resolució d’aquesta regidoria de data  20 d’octubre de 2014, relativa al tancament 
per a la realització de nova despesa. 
 
Fonaments legals 
 
Primer.-  L’Ajuntament de Manresa és titular del servei de transport col·lectiu urbà de 
viatgers, competència assignada al municipi pels articles 25.2,ll), de la llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i 63.3,m) , del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, que aprovà el text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya. És tracta d’un servei mínim de prestació obligatòria, segons l’article 67,e), 
del Decret legislatiu 2003. 
 
Segon.- L’article 48.1 de la llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de 
viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, modificat per la llei 9/2011, de 29 
de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, estableix que l’Administració ha de 
fixar les tarifes dels serveis regulars, que s’han de configurar amb l’objectiu 
d’assegurar la qualitat i la seguretat del servei, han de cobrir-ne el cost real, inclosos 
l’amortització i un benefici industrial raonable, i han de tenir en compte el que disposa 
la política general de preus en matèria de transport. 
 
Tercer.-  L’article 30 de la llei 12/1987 disposa que les entitats locals, per gestionar els 
transports de les seves competències respectives, poden constituir consorcis o 
subscriure convenis en els termes establerts per la legislació de règim local. 
 
Quart.- L’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix la facultat de 
les administracions públiques de celebrar acords, pactes , convenis o contractes amb 
persones de dret públic i privat, que tinguin per objecte satisfer l’interès públic que 
tenen encomanat. 
 
Cinquè .-  L’article 108.3 de  la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, ens diu que les 
administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb 
altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents 
o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la 
consecució de finalitats d’interès comú. 
 
Sisè .- L’objecte del Conveni que es proposa aprovar  no està comprès en cap dels 
contractes  de la Llei de Contractes del Sector Públic, i, en conseqüència, el Conveni 
resta exclòs de l’àmbit d’aquesta Llei, en aplicació de l’article 4.1.c), del Real decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprovà el text refós de la Llei . 
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Setè.-  Les competències per a l’aprovació d’aquest conveni correspon a l’Alcalde-
President de la Corporació, en virtut de l’establert a l’article 21.1.s), de la llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,i article 53.1.u), del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprovà el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i atès que la subscripció de convenis amb altres administracions no 
comporta la participació en cap organització supramunicipal. Tanmateix, i atès que el 
conveni objecte d’aprovació  es complementari i té per causa un conveni anterior 
aprovat pel Ple de la Corporació, es proposa sotmetre  la resolució de l’Alcalde a la 
ratificació de la primera sessió del Ple municipal que es celebri.  
 
Atesos els antecedents i fonaments legals exposats, 
 
RESOLC :  
 
Primer.- Aprovar el Cinquè Conveni relatiu a l’adhesió dels serveis de transport públic 
interurbà de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’Autoritat del 
Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona., corresponent a l’exercici 2014.  
 
Segon.-  Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple de la Corporació. “ 
 
 
“CINQUÈ CONVENI RELATIU A L’ADHESIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT 
PÚBLIC DE LA COMARCA DEL BAGES AL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE 
L’ATM DE BARCELONA 
 
Barcelona, XXXXXX de 2014 
 
REUNITS 
 
El Sr.XXXXXXXXX, que actua en nom i representació del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en la seva qualitat de XXXXXXXX 
segons nomenament de data XXXXXXXX i en virtut de les atribucions que li 
confereix la resolució d'autorització de signatura del conseller de Territori i 
Sostenibilitat de XXXXXXXX, d’acord amb el que determina l’article 11 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya 
 
El Sr. Josep Anton Grau i Reinés, que actua en nom i representació de l’Autoritat 
del Transport Metropolità, en la seva qualitat de director general segons 
nomenament del Consell d’Administració de l’ATM de data 16 de gener de 2013, i 
en virtut de les atribucions que li confereix l’art. 13.f) dels Estatuts del Consorci, 
aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, i modificats parcialment pels Decrets 
151/2002, de 28 de maig, 288/2004, d’11 de maig i 97/2005, de 31 de maig. 
 
La Sra. Mercè Cardona Junyent, presidenta del Consell Comarcal del Bages, en 
nom d’aquest ens local segons acord plenari del 22 de juliol de 2013, i en virtut de 
les atribucions que li confereix l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya. 
 
El Sr. Valentí Junyent i Torras, que actua en nom i representació de l’Ajuntament 
de Manresa en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament d’11 de juny de 2011, 
i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
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Les parts es reconeixen la capacitat i la representació per a signar aquest conveni. 
 
EXPOSEN 
 
I. Que en data 20 de desembre de 2013 es va signar el Quart Conveni d’adhesió 
dels serveis de transport públic a la comarca del Bages al sistema tarifari integrat 
de l’ATM de Barcelona. 
 
II. Així mateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant per tal de 
donar compliment a les Directrius nacionals de mobilitat en el sentit de possibilitar 
la integració tarifària en el conjunt del territori de Catalunya. 
 
III. El  Departament de Territori i Sostenibilitat, el Consell Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Manresa, conscients de la necessitat de disposar d’un sistema 
tarifari integrat que afavoreixi l’ús dels serveis de transport públic col·lectiu per part 
de la ciutadania en unes condicions de preu adequades amb la potenciació de la 
intermodalitat van formalitzar sengles convenis per tal de concretar el règim de 
funcionament i de finançament del sistema tarifari integrat.  
 
IV. En aquest sentit d’acord amb la mobilitat existent a la comarca del Bages i el 
nivell de desplaçaments amb la regió metropolitana de Barcelona, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa 
van considerar  adient que el sistema tarifari integrat a la comarca del Bages es 
coordini de manera adequada amb el sistema tarifari de l’ATM de Barcelona amb 
l’objectiu que els ciutadans i les ciutadanes puguin fer ús d’uns mateixos títols de 
transport  en l’ús dels serveis de transport públic dins d’aquest àmbit territorial, 
tenint en compte que part dels serveis ja formen part del sistema tarifari integrat 
de l’ATM de Barcelona. 
 
V. L’ATM de Barcelona, com a consorci que gestiona el sistema tarifari integrat dins 
de la regió metropolitana de Barcelona, valora molt positivament la incorporació 
d’aquest sistema dels serveis de transport públic que cobreixen la mobilitat interna 
de la comarca del Bages i també els desplaçaments des dels municipis de la 
comarca a la regió metropolitana de Barcelona. 
 
VI. D’acord amb les consideracions esmentades, les parts consideren adient la 
formalització d’aquest conveni en el qual es determinen les condicions de la 
integració  tarifària dels serveis de transport de viatgers que cobreixen la mobilitat 
interna de la comarca del Bages i també els desplaçaments des dels municipis de la 
comarca a la regió metropolitana de Barcelona, dins del sistema tarifari integrat de 
l’ATM de Barcelona i es determinen les condicions de finançament d’aquesta 
integració durant l’exercici de 2014 i les actuacions a realitzar per cadascuna de les 
administracions signants per a assolir aquest objectiu. 
 
Per tot plegat, d'acord amb aquestes consideracions, les parts 
 
ACORDEN 
 
Primer. Objecte del conveni 
 
Aquest conveni té com a objectiu definir les actuacions de les parts per a la 
continuïtat de la integració dins del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona 
dels serveis de transport de viatgers que cobreixen la mobilitat interna de la 
comarca del Bages i també els desplaçaments amb origen o destinació als municipis 
de la comarca envers la regió metropolitana de Barcelona. 
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Els serveis de transport objecte de la integració esmentada són els que es detallen 
en l’annex 1. 
 
Segon. Actuacions de les parts 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat participarà en el finançament de les 
despeses generades per aquesta integració en els termes establerts en el pacte 
tercer.  
 
El Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa participaran en el 
finançament de les despeses generades per la integració dels serveis de transport 
que es detallen en l’annex 1 en els termes previstos en el pacte tercer. 
   
L’ATM de Barcelona permetrà la utilització dels títols de transport integrat en els 
serveis de transport que es detallen en l’annex 1 que han passat a formar part del 
sistema tarifari integrat. 
 
Es detallen en l’annex 2 els títols de transport integrat com a conseqüència de la 
integració dels serveis interns de la comarca del Bages i dels desplaçaments amb 
origen o destinació en els municipis d’aquesta comarca en relació amb la regió 
metropolitana de Barcelona. 
 
Tercer. Finançament de la integració  
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat, el Consell Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Manresa es faran càrrec de les despeses generades per la 
integració en el sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de 
transport amb origen i destinació a la comarca del Bages detallats en l’annex 1. 
 
Pel que fa a l’anualitat del 2014 es preveu que les despeses generades per la 
integració tarifària en el sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis 
de transport amb origen i destinació a la comarca del Bages es xifren en un import 
màxim de 647.527,10 euros que seran ateses d’acord amb les aportacions 
següents: 
 

Departament de Territori i Sostenibilitat      560.827,10 euros 
Consell Comarcal de Bages       43.350,00 euros 
Ajuntament de Manresa           43.350,00 euros 

 
Els imports esmentats es corresponen amb les despeses derivades de la 
compensació a abonar a les empreses concessionàries dels serveis de transport 
detallats en l’annex 1 pel menyscapte generat per la utilització dels títols de 
transport integrats de l’ATM de Barcelona. El càlcul d’aquest decrement d’ingressos 
es realitzarà mitjançant la  multiplicació  del nombre de viatgers transportats 
durant l‘any 2008 per la diferència entre la tarifa mitjana ponderada de l’any 2014 
del conjunt de serveis interurbans de l’operador que són objecte del conveni, 
menys la tarifa neta del mes corresponent de l’any 2014 de l’operador, resultat de 
la utilització dels títols integrats de l’ATM de Barcelona, inclosos en ambdós casos 
els efectuats amb els títols propis de l’operador. 
 
Es detallen com a annex 3 els imports previstos per a aquest concepte per a l’any 
2014 per a cadascun dels operadors de transports detallats en l’annex 1. 
 
En el cas de pròrroga de la vigència d’aquest conveni, les aportacions econòmiques 
del Departament de Territori i Sostenibilitat, del Consell Comarcal del Bages i de 
l’Ajuntament de Manresa s’actualitzaran, si s’escau, amb l’increment de les tarifes 
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dels serveis regulars de transport interurbà de viatgers per carretera aprovades pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Aniran a càrrec de l’ATM de Barcelona amb càrrec a la partida del seu pressupost 
les despeses derivades de la integració dels serveis de transport detallats en 
l’annex 1 que comuniquen la comarca del Bages amb la regió metropolitana de 
Barcelona. 
 
Quart.- Liquidació de les aportacions 
 
Les aportacions econòmiques previstes en el pacte anterior a realitzar pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat a l’ATM  de Barcelona s’efectuaran en el 
marc de les aportacions realitzades per la Generalitat de Catalunya a aquest  
consorci. 
 
L’aportació econòmica a realitzar a l’ATM de Barcelona pel Consell Comarcal del 
Bages i l’Ajuntament de Manresa corresponent a les despeses per  a la integració 
tarifària corresponents a l’anualitat de 2014 es farà a terme mitjançant pagaments 
trimestrals a trimestre vençut per imports proporcionals a l’aportació esmentada. 
 
L’aportació a realitzar pel Consell Comarcal del Bages a l’ATM de Barcelona es durà 
a terme amb càrrec a la partida del seu pressupost 441.0.227.99. 
 
L’aportació a realitzar per l’Ajuntament de Manresa a l’ATM de Barcelona es durà a 
terme amb càrrec a la partida del seu pressupost 440.0.467.00 
 
Aquests abonaments es consideren a compte sens perjudici de les liquidacions 
definitives en els termes que es detallen a continuació. 
 
Sens perjudici del que s’ha exposat, l’ATM de Barcelona  trametrà trimestralment al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Bages i a 
l’Ajuntament de Manresa la informació corresponent sobre les dades de venda i 
validació dels títols de transport integrats a la comarca del Bages i en els 
desplaçaments amb origen o destinació en els municipis de la comarca en relació 
amb la regió metropolitana de Barcelona. 
 
Un cop efectuat el tancament de l’exercici per part de l’ATM de Barcelona, es 
trametrà un informe a la resta de parts signants amb el detall de la utilització dels 
serveis de transport amb l’especificació dels imports satisfets durant l’anualitat en 
concepte de distribució tarifària i de compensació per a la integració tarifària a les 
empreses prestadores dels serveis de transport detallats en l’annex 1 a fi de 
practicar les liquidacions definitives corresponents de les aportacions econòmiques 
previstes per aquest concepte en el pacte tercer. 
 
Cinquè.- Comissió de seguiment 
 
Per tal de vetllar pel desenvolupament correcte dels objectius d'aquest conveni, es 
crea una comissió de seguiment integrada per un representant de cadascuna de les 
parts signants. El règim de funcionament d'aquesta comissió es determinarà de 
comú acord. 
 
Sisè.- Vigència 
 
Aquest conveni serà vigent fins a la liquidació de les aportacions previstes en el 
pacte tercer pel que fa a la integració tarifària dels serveis durant l’any 2014, sens 
perjudici de la seva pròrroga en els termes previstos en el pacte següent. 
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Setè.- Pròrroga 
 
Aquest conveni podrà ser prorrogat per períodes anuals, si així escau, i per acord 
de les parts mitjançant la formalització dels corresponents protocols addicionals. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
La no observació per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest 
conveni facultarà a les restants a exigir-ne el compliment efectiu i, en el cas que 
aquest no es produeixi, la resolució del conveni. 
 
Novè.- Jurisdicció 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest conveni que no 
puguin ser resoltes per la comissió de seguiment prevista en el pacte cinquè, 
restaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa  administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en quatre exemplars 
i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats en l'encapçalament.” 
 
 
 
ANNEX 1 
 
 
Dades dels serveis que s’integren per operador: 

 
 

    

GRUP SAGALÉS   

    

DADES OPERADOR 2008   

DESPLAÇAMENTS INTERNS AL BAGES 

OPERADOR SERVEI 

Transbages, SL Manresa-Castellbell-Monistrol 

Transbages, SL Manresa-Castellgalí-Sant Vicenç 

Transbages, SL Manresa-Monistrol-Castellbell 

Transbages, SL Manresa-Pont de Vilorama-Sant Vicenç 

Transbages, SL Manresa-Mura 

Transbages, SL Manresa-Marganell 

Transbages, SL Manresa-Navarcles 

Transbages, SL Manresa-Pont de Vilomara 

Transports Castellà, SA Manresa-Moià 

Transports Castellà, SA Manresa-Sta. Maria d'Oló 

Transports Castellà, SA Manresa-Monistrol de Calders 

Transports Castellà, SA Manresa-Prats de Lluçanès 

Transports Castellà, SA Manresa-Castellar 

Transports Castellà, SA Manresa-Aguilar 

Transports Castellà, SA Manresa-Calaf (C-25) 

Transports Castellà, SA Manresa-El Xup 

Transports Castellà, SA Manresa-Sant Joan de Vilatorrada 

Ferrocarriles y Transportes, SA L'Estany-Sta. Maria d'Oló-Moià 
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DESPLAÇAMENTS BAGES-RMB 

OPERADOR SERVEI 

Ferrocarriles y Transportes, SA Bages-RMB 

Transbages, SL Manresa-UAB 

Transports Castellà, SA Barcelona-Prats de Lluçanès 

    
 

 
SA ALSINA GRAELLS DE AUTO TRANSPORTES

DADES OPERADOR 2008

OPERADOR SERVEI

SA Alsina Graells de Auto Transportes Corredor Cardona (Callús, Cardona, Súria, Sant Martí, BCN):
Barcelona-Solsona-La Farga de Moles
Barcelona-Manresa-Solsona
Manresa-Santpedor-Cardona

SA Alsina Graells de Auto Transportes Corredor Navàs (Navàs, Sallent, Balsareny, BCN):
Barcelona-Berga-Llívia
Manresa-Castellar de N'Hug

SA Alsina Graells de Auto Transportes Manresa - Santpedor - Castellnou de Bages (1)
T

OPERADOR SERVEI

SA Alsina Graells de Auto Transportes Corredor Cardona (Callús, Cardona, Súria, Sant Martí, BCN)
Barcelona-Solsona-La Farga de Moles
Barcelona-Manresa-Solsona
Manresa-Santpedor-Cardona

SA Alsina Graells de Auto Transportes Corredor Navàs (Navàs, Sallent, Balsareny, BCN)
Barcelona-Berga-Llívia
Manresa-Castellar de N'Hug

T

DESPLAÇAMENTS INTERNS AL BAGES

DESPLAÇAMENTS BAGES - RMB

 
 

 
SA MASATS TRANSPORTS GENERALS

DADES OPERADOR 2008

OPERADOR SERVEI

SA Masats Transports Generals Manresa - Sant Salvador de Guardiola
SA Masats Transports Generals Manresa - Castellfollit del Boix (1)
SA Masats Transports Generals Igualada - Castellfollit del Boix 
SA Masats Transports Generals Manresa - Igualada 

Totals

OPERADOR SERVEI

Transportes Generales de Olesa, SA L'Obac - Terrassa - Mura
Totals

DESPLAÇAMENTS INTERNS AL BAGES

DESPLAÇAMENTS BAGES - RMB
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ANNEX 2 
 

Gamma de títols ATM: 
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Quadre tarifes 2014: 
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Zonificació del Bages: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPI ZONA ZONA ACTUAL
Monistrol de Montserrat 4Z 4Z 
Castellgalí 5E 5E 
Castellvell i el Vilar 5E 5E 
El Pont de Vilomara i Roc. 5E - 
Marganell 5E - 
Mura 5E - 
Sant Vicenç de Castellet 5E 5E 
Talamanca 5E - 
Moià 5F - 
Manresa 6D 6C 
Navarcles 6D - 
Sant Fruitós de Bages 6D - 
Sant Joan de Vilatorrada 6D - 
Santpedor 6D - 
Aguilar de Segarra 6E - 
Artés 6E - 
Avinyó 6E - 
Balsareny 6E - 
Calders 6E - 
Castellfollit del Boix 6E - 
Callús 6E - 
Cardona 6E - 
Castellnou de Bages 6E - 
Fonollosa 6E - 
Gaià 6E - 
L’Estany 6E - 
Monistrol de Calders 6E - 
Navàs 6E - 
Rajadell 6E - 
Sallent 6E - 
Sant Feliu Sasserra 6E - 
Sant Mateu de Bages 6E - 
Sant Salvador de Guardiola 6E - 
Santa Maria d’Oló 6E - 
Súria 6E - 
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ANNEX 3 
 

Operador VIATGERS A 
COMPENSAR

TMP A 
COMPENSAR TMP REAL

TMP DE 
COMPENSACIÓ COMPENSACIÓ %INTERN BAGES %EXTERN BAGES

Transbages 414.212 1,556585 1,035000 0,521585 216.046,72 € 214.529,06 € 1.517,66 €

Transport Castellà 496.896 1,719888 1,220000 0,499888 248.392,24 € 243.066,89 € 5.325,35 €

Fytsa 65.714 2,827786 2,212100 0,615686 40.459,20 € 4.728,43 € 35.730,77 €

Alsina Graells 404.307 2,422068 1,866400 0,555668 224.660,36 € 161.919,00 € 62.741,36 €

SA Masats 45.925 1,586994 1,080000 0,506994 23.283,72 € 23.283,72 € 0,00 €

TGO 1.239 1,444735 0,210000 1,234735 1.529,84 € 0,00 € 1.529,84 €

TOTAL 754.372,08 € 647.527,10 € 106.844,98 €

 Pressupost Any 2014: Estimació compensació Any 2014
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El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, 
informa que el dictamen aprova la ratificació de la Resolució de l’alcalde de 23 de 
desembre de 2014, referent a l’aprovació del Cinquè conveni d’adhesió dels serveis de 
transport públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de 
Barcelona. 
Aquest conveni se signa conjuntament amb el Consell Comarcal del Bages, preveu la 
mateixa quantitat dels darrers anys i s’espera que la liquidació serà sensiblement 
inferior a la liquidació definitiva. 
Afegeix que és el cinquè i últim conveni que se signa, atès que hi ha hagut la 
integració tarifària de les comarques del Berguedà i part d’Osona dins de l’àmbit de 
prestació de l’ATM i ja no caldrà el conveni 2015. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que com 
que el seu grup sempre ha defensat la necessitat de crear una Autoritat del transport 
de la Catalunya Central i aquest conveni que ara s’aprovarà és la defunció definitiva 
d’aquest projecte que va ser aprovat, però que no va acabar de veure mai la llum, els 
ha semblat que seria interessant intervenir per fer dues reflexions. 
 
La primera, de caràcter general, és que una de les coses que posa de relleu aquesta 
integració de la Catalunya Central dins de l’Autoritat Metropolitana del Transport és 
que la Catalunya Central, com a una unitat amb personalitat pròpia i autocentrada, 
potser és més dèbil del que a vegades volem pensar i que, en canvi, hi ha una realitat 
de la que també formem part que és l’àrea metropolitana de Barcelona -que aquesta sí 
que està forta i consolidada-, i a la que cada vegada en som més part i avui una mica 
més amb l’aprovació d’aquest dictamen. Ho diu perquè tothom en tregui conclusions o 
hi reflexioni. 
 
D’altra banda, el fet de no disposar d’una Autoritat del transport de la Catalunya 
Central no ha de voler dir que ens inhibim d’intentar fer polítiques de transport 
supramunicipal, ja que ara es passarà a dependre d’un node central, que és a 
Barcelona, la qual cosa no vol dir que aquesta xarxa de transport públic no tingui  
subnodes i que un pugui ser a Manresa i la seva àrea d’influència, com a mínim, al Pla 
de Bages i al corredor del Llobregat fins a Berga. 
 
Aprofita per fer una crida a tots els polítics perquè agafin un compromís d’implicar-se 
també en el disseny del transport públic supramunicipal, sobretot perquè Manresa no 
deixi de ser un node de transport públic que és el que el GMCUP sempre ha pensat 
que hauria d’haver estat. 
No obstant això, s’abstindran en la votació. 
 

Distribució compensació 2014 per 
administracions 
  
Administració Import (€) 
Generalitat de Catalunya 560.827,10 
Consell Comarcal del 
Bages 43.350 
Ajuntament de Manresa 43.350 
ATM 106.844,98 
TOTAL 754.372,08 
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El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, 
intervé per clarificar que aquest conveni no és la certificació de cap defunció sinó que 
és la contribució, amb un import màxim de 43.350 €, a aquesta caixa comuna que 
suposa la compensació a les companyies per aquesta integració tarifària.  
Una altra cosa és que s’obri un debat -que entén que és paral·lel- sobre si hi ha 
d’haver una autoritat de transport públic a les comarques centrals o no, però aquest 
seria un altre debat.  
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació i el 
Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (10 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 
GMPxC) i 3 abstencions (2 GMCUP i 1 GMCiU) i, per tant, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Es fa constar que el senyor Antoni Llobet, del GMCiU, es trobava fora de la sala 
en el moment de la votació. 
 
 
6. PROPOSICIONS 
 
L’alcalde informa que hi ha dues proposicions a l’ordre del dia en què hi ha sol·licitada 
compareixença, concretament en la 6.1 i la 6.2. 
 
 
6.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP en suport a la campanya de 

l’organització juvenil Arran Per estudiar volem horaris de Casino! 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 15 de gener de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l’augment de l’oferta bibliotecària que ha experimentat Manresa els darrers 
anys no ha comportat un increment suficient de la franja horària d’obertura de les 
biblioteques de la ciutat i sobretot de la més utilitzada de totes, la del Casino. 
 
Atès que les biblioteques representen un servei complementari indispensable al 
sistema educatiu facilitant espais per a l’estudi a nois i noies que no ho poden fer en 
les condicions idònies en el seu domicili habitual. 
 
Atès que les hores que els alumnes d’ensenyament secundari i universitari han de 
dedicar a l’estudi supera àmpliament la franja oferta per la biblioteca del casino. 
 
Atès que d’altres biblioteques integrades en la xarxa de la Diputació de Barcelona 
ofereixen horaris més amplis que les del Casino i fins i tot aules d’estudi obertes fins a 
la matinada en determinades dates. 
 
Atès que la reivindicació d’ampliar l’oferta horària de la biblioteca del Casino té un 
ampli suport popular, especialment entre la gent jove de la ciutat. 
 
Proposem: 
 
1. Que l’ajuntament de Manresa realitzi les gestions i accions pertinents per tal que en 
el primer semestre del 2015 s’ampliï l’horari d’obertura al públic de la biblioteca del 
Casino per tal d’adaptar-la a les necessitats dels i les estudiants de la ciutat.” 
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El secretari presenta l’esmena de substitució del GMCiU a la proposició del Grup 
Municipal de la CUP, de 22 de gener de 2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que hi ha una demanda ciutadana d’ampliació de l’horari de la Biblioteca del 
Casino i de l’oferta d’espais per a l’estudi per als joves manresans. 
 
Atès que actualment la ciutat disposa d’altres espais destinats a cobrir aquestes 
necessitats com són la biblioteca universitària BCUM, la de l’Ateneu Les Bases o la de 
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC). 
 
Atès que les biblioteques públiques tenen altres funcions a banda d’oferir espais 
d’estudi,  com el préstec de llibres i de materials audiovisuals o la realització de 
tasques d’ordenació, control i inventari d’aquests materials. 
 
Atès que la prestació del servei bibliotecari a la biblioteca del Casino s’ofereix 
conjuntament entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa. 
 
Proposem els següents acords: 
 

1. Que l’ Ajuntament de Manresa elabori un informe abans d’acabar el present 
curs escolar 2014-2015 amb l’objectiu de conèixer les necessitats d’espais 
d’estudi a la ciutat i determinar si es cobreix la demanda de forma suficient. 
 

2. Que al mateix temps l’Ajuntament de Manresa realitzi les gestions i accions 
pertinents davant la Diputació de Barcelona per tal que s’ampliï l’horari 
d’obertura al públic de la biblioteca del Casino i poder ampliar els espais 
d’estudi de cara als exàmens finals d’aquest curs 2014-2015.” 

 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Marc Garcés Casas perquè defensi la moció 
presentada i intervingui en relació amb la proposició del GMCUP. 
 
 
El senyor Marc Garcés Casas, inicia la seva intervenció dient que parlarà en nom 
d’Arran, l’organització juvenil que en els darrers dies està fent una campanya per 
demanar l’ampliació dels horaris de la Biblioteca del Casino. 
 
Diu que inicialment explicarà els motius pels quals els ha impulsat a fer aquesta 
reivindicació. 
 
Entenen que el servei de biblioteques és un servei complementari del servei educatiu, 
més important del que sembla, ja que hi ha molts joves que amb l’actual situació 
econòmica no tenen ni l’espai necessari, ni el temps necessari, ni la tranquil·litat 
necessària per poder estudiar. 
 
Diu que el servei de biblioteca més que un servei de cultura o educatiu, esdevé moltes 
vegades un servei social cabdal. 
També entenen que tant les biblioteques públiques com les institucions han de 
garantir, per definició, l’accés universal a la cultura, a les lletres i a l’educació, ja que 
tenen la responsabilitat que els ciutadans i ciutadanes puguin tenir les necessitats 
bàsiques cobertes, i entre elles la cultura i l’educació.  
 
Pensen que la demanda d’ampliació dels horaris de la Biblioteca del Casino fa molts 
anys que està sobre la taula, debatut en aquest Ple més d’una vegada, i, entenen que 
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si s’ha deixat més de deu anys sense resoldre’l, ha estat per una qüestió de deixadesa 
política i per qüestions de prioritats. 
 
Diu que els pertocava als joves posar el tema sobre la taula, recuperar-lo i ser la punta 
de llança que permeti posar fil a l’agulla per solucionar aquesta qüestió, i és el que han 
fet durant aquestes darreres setmanes i el que fan avui al Ple municipal. 
 
Diu que el Ple és qui té la paraula i la responsabilitat per dir si volen estar al costat dels 
estudiants i les seves necessitats, o si una vegada més, es deixa passar el tema.  
 
 
Tot seguit l’alcalde dóna la paraula al representant del Grup Municipal que ha 
presentat la moció i al representant del Grup Municipal que ha presentat l’esmena. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que el senyor 
Marc Garcés ha explicat molt bé tant el contingut de la proposició com el de la 
campanya. 
Remarca que en relació a l’ampliació d’horaris de la Biblioteca del Casino s’ha 
convertit en una qüestió de prioritats degut al consens, cosa que fins ara hi havia 
d’altres despeses prioritàries. Esperen que respectant el consens polític es pugui tirar 
endavant. 
 
Creu que és important ressaltar que la Biblioteca, com a servei de zona d’estudi, és un 
tema que va més enllà del tema cultural i educatiu, és un servei social, ja que les 
persones amb més recursos ja disposen espais adients a casa seva, i disposen dels 
mitjans necessaris, però hi ha gent amb menys recursos i més necessitats 
econòmiques que necessiten d’aquest servei. 
 
Diu que és feina de les administracions públiques oferir aquests recursos a qui més ho 
necessita per tal d’intentar avançar en la igualtat d’oportunitats, perquè els joves 
estudiants puguin fer-ho en un espai públic on disposin de les comoditats i mitjans 
necessaris. 
 
Esperen que tant la necessitat com el consens polític, l’ordre de prioritats s’alteri i es 
passi a considerar el servei de zona d’estudi com una prioritat com a mínim a l’alçada 
d’altres serveis socials que no es poden deixar de banda. 
 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, creu que en principi tots estan 
d’acord amb aquesta qüestió. Diu que quan Convergència estava a l’oposició 
demanava una ampliació dels horaris de la Biblioteca i ara que estan al govern 
continuen pensant que la Biblioteca té poc horari, així com la resta de ciutadans i 
membres de l’oposició.    
 
Diu quan es parla de serveis públics, sempre en volem més i millors, tant si es parla de 
cultura, sanitat, mobilitat, i al final s’arriba a la conclusió que tenim els serveis que ens 
podem permetre segons el marge que donen les finances municipals. 
 
Creu que la situació de la Biblioteca del Casino no és tan dolenta com pugui semblar, i 
diu que passarà a exposar el que s’està fent  al respecte. 
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Manifesta que la Biblioteca obre 281 dies l’any, amb un total de 1.274 hores i una 
mitjana de 45 hores setmanals. Matisa que s’està dins de la mitjana de la resta de 
biblioteques de la Diputació, ja que és la titular de la Biblioteca.  
 
El nombre d’activitats que s’han realitzat durant l’any 2014 són 463, de les quals s’han 
fet 35 exposicions, 55 xerrades, 39 hores del conte, 114 visites a grups, 9 cursos i 
tallers, i 78 sessions de Clubs de lectura. 
 
Hi han accedit a la Biblioteca 273.000 persones en un any, amb un promig de 973 
persones de visites diàries a la Biblioteca del Casino, de les quals 48.000 persones 
han demanat documents, amb un total final de 146.000 documents prestats; ja siguin 
llibres, CD’s, pel·lícules, etc... 
 
El personal de la biblioteca, a més a més, fa el control de publicacions, reclamació de 
documents no retornats, programació d’activitats, suport a la Xarxa de punts, 
preparació de préstecs bibliotecaris, etc. S’està fent una bona feina malgrat les 
mancances que s’han detectat. 
 
En referència a l’edifici del Casino, diu que és un edifici històric, patrimonial, 
emblemàtic i complex, molt gran i compartimentat. Té diferents entrades i diferents 
connexions dintre del que és el mateix centre cultural, i per definició no és un edifici 
fàcil de gestionar, ni fàcil de mantenir. 
 
En relació al personal, diu que compta amb 14 treballadors, 6 bibliotecaris titulats de la 
Diputació de Barcelona i 8 auxiliars de l’Ajuntament de Manresa, dividits en dos equips 
de set persones, en funció de l’horari de matí o de tarda, i que actualment tres 
persones disposen de la reducció de jornada per maternitat. 
 
El cost de funcionament de la Biblioteca del Casino és de 654.000 € anuals. En el 
supòsit de fer una ampliació lineal de l’horari del conjunt de l’equipament de la 
Biblioteca, de dilluns a dissabte, de les 9.0 hores del matí a les 10.0 hores del vespre 
ininterrompudament, s’incrementaria en 355.000 € més.  
 
Altres supòsits alternatius i que lligarien amb la proposta del Grup municipal de la 
CUP, com obrir només unes sales, o una part del Centre Cultural, aquests números 
serien diferents.  
 
Manifesta que agafant la idea inicial en què tots estem d’acord en millorar els horaris 
del Casino i atenent a la petició del col·lectiu d’estudiants, en aquest cas Arran, diu que 
l’equip de govern ha presentat una esmena de substitució amb la proposta de dos 
compromisos. 
 
El primer, que l’Ajuntament elabori un estudi per conèixer la situació actual de la ciutat 
i les necessitats d’espais que es detectin. Diu que actualment a Manresa disposem 
d’altres espais com són la biblioteca de la FUB i de la UPC. 
 
El segon compromís, que abans d’acabar el curs 2014-2015 es realitzin les accions 
necessàries per posar un espai al Centre Cultural del Casino, amb uns horaris que es 
decideixin entre tots, que sigui útil i doni resposta a la demanda del col·lectiu 
d’estudiants de Manresa. 
 
Creu que és un compromís ferm i interessant, on es crearà un grup de treball de les 
regidories de Cultura, d’Ensenyament i dels col·lectius d’estudiants, ja que si es poden 
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aconseguir uns recursos que s’estan gestionant amb la Diputació de Barcelona, es 
podrien destinar allà on sigui més necessari i fer-ho abans d’acabar el curs. 
 
Acaba la seva intervenció agraint l’excel·lent tasca que estan fent els treballadors de la 
Biblioteca del Casino, i demana el vot favorable a l’esmena.  
 
 
Tot seguit, l’alcalde dóna la paraula a la resta dels Grups Municipals. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que votaran 
favorablement l’esmena presentada pel Grup Municipal de Convergència i Unió. 
 
Manifesta que és un tema que ja fa anys que se’n parla i que potser el problema 
s’hauria resolt si no fos per la manca de diàleg. Creu que es podrà solucionar en 
qüestió d’un parell o tres de mesos, tal i com ha dit el regidor senyor Calmet, un cop 
elaborat l’estudi per conèixer les necessitats d’espais a la ciutat, i d’aquí tres o quatre 
mesos ja es podrà decidir i votar les reivindicacions d’ampliació d’horaris de la 
Biblioteca. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que tal i com 
ha dit el regidor senyor Calmet, és un tema que des que es va inaugurar el nou 
equipament de la Biblioteca del Casino, sempre s’ha demanat l’ampliació d’horaris, 
però no ha pogut ser una realitat. 
 
Diu que és evident que durant aquests anys s’ha invertit molt i força en equipaments 
que van en aquesta direcció i cal ser conscients que el cost és un factor important. 
Recorda que es disposa del nou equipament de l’Ateneu de les Bases, l’espai de la 
FUB, de la UPC, i la Biblioteca del Casino que no acaba de donar el servei que es 
sol·licita. 
 
Tothom sap que el servei el dóna la Diputació de Barcelona, però creu que si es 
treballa conjuntament es trobaran solucions, com la que es proposa amb l’esmena 
presentada pel Grup municipal de Convergència i Unió, d’oferir un espai a l’edifici de la 
Biblioteca que fos d’estudi en època d’exàmens per donar resposta a les franges de 
dies adients que solucionaria i s’incorporaria a més a més del espais que hi hagi. 
 
Acaba la intervenció dient que votaran favorablement l’esmena de substitució del 
GMCiU.   
 
 
La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Municipal d’ERC, agraeix el to de 
la intervenció del senyor Marc Garcés. 
 
Creu que el que es demana no és tant una biblioteca, sinó una sala d’estudi funcional 
que cobreixi les necessitats puntuals. Diu que la ciutat necessita d’espais per a 
l’estudi, tant individual com de treball en grup, amb cobertura WIFI, equips 
informàtics,... més que el servei que pot oferir una biblioteca, que té una funció 
principal d’acostar la cultura  a la ciutadania i el  préstec  de llibres. 
 
Diu que el seu grup votarà favorablement l’esmena de substitució del GMCiU, però  
que si no prospera l’entesa amb la Diputació, seria bo adoptar el compromís de 
continuar treballant per trobar una solució i poder oferir aquest espai per cobrir les 
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necessitats dels estudiants, ja sigui a la Biblioteca del Casino o en qualsevol altre 
equipament cèntric per poder cobrir la demanda.   
 
 
La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu que fa anys que 
es reivindica la millora dels horaris de la Biblioteca del Casino i dels espais d’estudi, 
fins i tot abans que arribés la crisi econòmica. 
 
Diu que no és cert quan s’ha dit que no s’ha fet per deixadesa, sinó que quan algú 
governa ha de tenir les seves prioritats amb els diners de què disposa, i quan el seu 
grup municipal governava no ho consideraven ni com una prioritat, ni com una 
necessitat bàsica.  
 
Per a ells les necessitats bàsiques són aquelles que et permeten viure i et poden 
garantir un allotjament amb els serveis d’aigua, llum, gas i garantir la sanitat, 
l’ensenyament i una renda bàsica. 
Entenen que l’ajuntament ha d’oferir aquests serveis i que els ha de gestionar amb els 
diners amb què compta, però que ja no són els bàsics i aquí és on surten les 
discrepàncies.  
 
El GMPSC creu que no s’ha d’obrir més hores la Biblioteca, ja que el que es reclama 
és una aula d’estudi. 
Diu que ella també ha estudiat, anava al búnker de la UPC, o a l’Autònoma, i quan es 
quedava sense lloc a la UPC també deia que faltava lloc per a estudiar, però també 
estudiava a casa a les nits quan tothom dormia, o es llevava més d’hora. 
 
Estan d’acord i votaran a favor de l’esmena que ha presentat el GMCiU, però demanen 
saber quanta gent realment reclama o necessita aquest servei i quina metodologia 
faran servir a l’hora de fer l’estudi per saber si s’han d’ampliar els espais del Casino. 
 
També estan d’acord amb la demanda del GMERC, quan s’ha dit que si no s’arriba a 
un acord amb la Diputació, s’haurien de buscar espais alternatius que segurament no 
tindran el cost tant elevat com ampliar els horaris de la Biblioteca del Casino. 
 
El GMPSC votarà favorablement l’esmena del GMCiU.  
 
 
El senyor Marc Garcés Casas, diu que no entrarà a valorar el que es va fer quan un 
partit polític estava al govern o a l’oposició. 
 
Li ha semblat surrealista el que ha dit la senyora Díaz sobre quan estudiava a 
l’Autònoma, o d’estudiar a les nits, ja que no només s’està parlant d’estudiants 
universitaris, sinó que també hi ha estudiants de secundària.  
Diu que la biblioteca ha de servir a tots els estudiants.  
 
Les institucions han de respondre a les necessitats de la ciutadania en general, i no és 
lògic que la biblioteca estigui tancada ni els diumenges, ni els dilluns al matí, i no creu 
que sigui qüestió de prioritats sinó que és una qüestió bastant bàsica. 
 
Demanen una sala d’estudi i l’ampliació d’horaris de la Biblioteca del Casino, no 
només per als estudiants, sinó per a la resta de ciutadans en general. 
 
Respecte a les prioritats, diu que potser troben més prioritari gastar-se 42 milions per a 
l’Ateneu de les Bases, amb una biblioteca que disposa dels mateixos horaris que la del 
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Casino, i amb les mateixes mancances. No és coherent tenir dues biblioteques, la 
primera en un dels barris més rics de la ciutat i a deu minuts de l’altra i amb els 
mateixos horaris. 
 
En relació al búnquer de la UPC, diu que només poden accedir estudiants 
universitaris, i actualment les instal·lacions tenen moltes mancances.    
 
Estan contents per l’esmena presentada pel GMCiU ja que satisfà les demandes i 
esperen que el regidor senyor Calmet les tingui en compte. 
  
Creu que tot plegat és una qüestió de deixadesa ja que les polítiques que s’estan fent 
a Manresa no responen ni als interessos ni a les necessitats dels estudiants.  
Les polítiques han d’estar al servei de la ciutadania. Des de l’any 2004 es va començar 
a parlar d’aquest tema, i no s’hagués allargat tant de temps si no fos perquè el 
col·lectiu que hi havia al darrera són els estudiants i són un grup social que no és 
prioritari. 
 
Acaba la seva intervenció agraint el suport rebut i diu que seguiran treballant i seguiran 
endavant amb l’ampliació dels horaris de la Biblioteca perquè la creació de la sala 
d’estudi es dugui a terme, ja que si no és així, seguiran amb les mobilitzacions perquè 
consideren que és un servei bàsic que s’ha de millorar.  
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, inicia la 
intervenció dient que voldria que el regidor senyor Calmet li aclareixi si la Biblioteca és 
de la Diputació, ja que ha entès que és de titularitat municipal i que la gestiona la 
Diputació. 
 
 
L’alcalde respon que l’equipament és municipal i que el servei es presta per part de 
les dues institucions: la Diputació i l’Ajuntament. 
 
  
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu a la regidora 
senyora Díaz que ells no deien que tot això era producte de la crisi, i li diu que el que 
han dit és que en temps de crisi les desigualtats són majors i per tant la necessitat 
d’igualar és també major. 
Creu que és evident que és una qüestió de prioritats, no de necessitats, ja que es van 
gastar molts diners en necessitats que no eren bàsiques, com les obres de la Reforma, 
o del Kursaal. Sí que creu que és una qüestió de prioritats i no de necessitats 
bàsiques. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Municipal d’ERC, diu que el 
posicionament del seu grup municipal no ve motivat per les pressions dels últims dies, 
sinó que prové del contingut de l’esmena, i diu que el seu posicionament hagués estat 
el mateix, amb ocupació o sense. 
 
Diu que com que els recursos de l’Ajuntament són finits i cal prioritzar-los, per a 
Esquerra Republicana l’accés a la cultura i a l’educació, és el quart pilar de l’estat del 
benestar i consideren que és un dret bàsic. 
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La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu que lamenta 
haver de sentir segons quins mítings polítics al Ple.  
 
No entén que la cultura per unes qüestions és prioritària i per d’altres no ho és. Li diu 
al senyor Masdeu que tant el Kursaal com la biblioteca són cultura, però en canvi 
diuen que només és prioritària la biblioteca. 
 
Diu que hi ha moltes maneres de participar, i una és la que han fet avui intervenint en 
el Ple municipal, pel que fa als ciutadans.  
 
Fa una proposta, i diu que quan un govern prioritza és quan es fan els pressupostos, 
recorda que en els darrers pressupostos, el seu Grup municipal ha participat aportant 
propostes, incidint en el pressupost i modificant algunes partides pressupostàries que 
ells consideren elements bàsics: Serveis Socials, Ocupació i Habitatge.  
Recomana als membres de la CUP que per al proper pressupost facin el mateix, 
presentant propostes i esmenes per tal de prioritzar els elements que considerin 
bàsics, quan es fan els pressupostos. 
 
Diu que els mecanismes que tenen els polítics s’han d’utilitzar quan s’està treballant en 
el pressupost municipal i amb les prioritats que cadascú tingui. 
 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, agraeix al senyor Garcés el to 
tant de la intervenció al Ple com el que han mantingut en les darreres reunions, i creu 
que tot això acabarà sent el millor per a tots. 
 
Diu que és essencial l’entesa amb la Diputació i s’està treballant conjuntament. La 
Diputació col·labora econòmicament i ara s’està gestionant incorporar la 
informatització en el servei de préstec, fet que ajudaria a alliberar part de la feina del 
personal de la biblioteca. 
El compromís de buscar espais alternatius si no es pot ampliar més aules d’estudi al 
Casino, diu que es pot estudiar i segur que s’arribarà a una entesa. 
 
En relació a detectar les mancances, diu que per això es fa l’estudi per parlar amb els 
centres i els col·lectius afectats per definir, en base als recursos que arribin, cap a on 
s’orientaran. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, li diu a la senyora 
Diaz que no és cert que el seu grup municipal vota negativament als pressupostos per 
votar que no. 
Diu que al Ple d’aprovació dels pressupostos el seu Grup va aportar propostes i va 
presentar esmenes a la totalitat, i no fer només canvis de partides, que en realitat 
creuen que no van al fons del pressupost. 
Diu que si totes les propostes s’han de fer al Ple dels pressupostos, es podrien 
estalviar la resta de plens.  
 
 
L’alcalde informa que les negociacions amb la Diputació de Barcelona han començat, 
però encara no tenen una xifra per poder fer una oferta que permeti, a través del 
consens, aquesta sala d’estudi i l’ampliació d’horaris. 
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Diu que quan es crea una comissió no és per guanyar temps, sinó perquè quan es faci 
una proposta tingui: hores, espais bibliotecaris, dotació de persones i materials per fer-
ho possible. 
Només ho volia aclarir perquè en aquests moments la Diputació encara no ha 
confirmat la xifra, si bé és coneixedora de la sol·licitud que li ha traslladat l’Ajuntament 
de Manresa. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena de 
substitució del GMCiU, a la moció 6.1 del GMCUP, i el ple l’aprova per unanimitat 
dels 25 membres presents i,  per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que 
ha quedat reproduït. 
 
 
6.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP per recuperar el nom de carrer 

dels Esquilets. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 15 de gener de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l’actual carrer de Sant Joan Baptista de la Salle és conegut encara ara pel 
seu nom original: Carrer dels Esquilets i que aquesta denominació està fortament 
arrelada a l’imaginari col·lectiu fins al punt que ha perdurat en l’ús habitual malgrat els 
anys que han passat des de la seva desaparició del nomenclàtor oficial. 
 
Atès que la recuperació dels noms originals dels carrers de la ciutat ens ajuden a 
mantenir viva la memòria col·lectiva i a explicar-ne l’origen i l’evolució històrica. 
 
Proposa: 
 
Recuperar el nom de carrer dels Esquilets per l’actual carrer Sant Joan Baptista de la 
Salle. 
 
Mantenir durant un període indefinit de temps la doble denominació a fi d’evitar 
malentesos o perjudicis pels veïns i veïnes del carrer.” 
 
 
El secretari presenta l’esmena de substitució del Grup Municipal de CiU, de 22 de 
gener de 2015, a la proposició 6.2 del Grup Municipal de la CUP, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Atès que al carrer Sant Joan Baptista de la Salle hi són ubicades més d’una trentena 
d’activitats professionals i establiments comercials de diversa naturalesa i que hi ha 
empadronades 123 persones. 
 
Atès que cal tenir en compte els possibles inconvenients que els pot suposar una 
modificació de la seva adreça a nivell comercial, professional i familiar. 
 
Atès que hi ha posicionaments divergents de les associacions de veïns sobre aquest 
hipotètic canvi de nom del carrer. 
 
Atès que l’actual nom del carrer està relacionat amb una institució educativa molt 
arrelada a la nostra ciutat. 
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Atès que els antecedents històrics relatius a la denominació d’ aquest carrer marquen 
una tendència de discontinuïtat al llarg del temps, amb diversos canvis de nom (Carrer 
Infants, etc.). 
 
Atès que la denominació de Carrer dels Esquilets gaudeix d’una àmplia repercussió 
popular pel seu ús i reconeixement. 
 
Proposem els següents acords: 
 

1. Mantenir la denominació actual de Carrer de Sant Joan Baptista de La Salle. 
 

2. Col·locar sota el rètol del carrer una llegenda explicativa de la denominació 
històrica de “Carrer dels Esquilets”. 

 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Francesc Comas Closas perquè intervingui en 
relació amb la proposició del GMCUP. 
 
El senyor Francesc Comas, inicia la seva intervenció dient que se li va demanar fer 
un informe sobre el carrer Sant Joan Baptista la Salle, conegut pel nom dels Esquilets. 
 
Diu que l’informe descriu els noms i modificacions que ha tingut al llarg del temps i no 
vol valorar les connotacions que se’n puguin derivar d’aquests canvis. 
 
Explica que el carrer es va urbanitzar a finals del segle XIX, sobre un antic camí de 
regadiu que comunicava el pas de Cardona, avui dia conegut com carrer Guimerà, 
amb la carretera de Vic. Se’l va nominar carrer Infants, és a dir, el tram que va des del 
carrer Guimerà fins a la carretera de Vic, es coneixia amb el nom de carrer Infants, i 
així apareix en el plànol de la ciutat durant molts anys, però tot i així, el nom popular 
era carrer Esquilets, com es pot llegir en un acord municipal del dia 14 de febrer de 
1894, que diu: “se presenta un proyecto y planos de rasantes y nuevas alineaciones 
de la calle de Infantes de esta ciudad, conocida con el nombre de Esquilets y se 
acuerda aprobar su realización”.  
 
Diu que el nom dels Esquilets prové perquè al carrer hi havien diferents ferrers que 
ferraven cavalls i els esquiladors que esquilaven els animals de tir. Recorda que l’any 
1938 va morir en aquest carrer, mentre li ferraven el cavall, el Ramon Casanovas, 
conegut pel Ramon de la Tartana, que era qui feia el trajecte de Santpedor a Manresa, 
i que van mantenir la línia d’autobús fins fa quatre dies, els Casanovas de Santpedor. 
 
L’octubre de l’any 1926 en aquest carrer es va instal·lar el col·legi Nostra Senyora de 
Montserrat, dels germans de la Salle, coneguts popularment com Els Hermanos.  
Explica que Els Hermanos van arribar a Manresa l’any 1910, i es van instal·lar primer 
al carrer de les Piques, on hi havia l’Ateneu Obrero Manresano i que es deia 
Congregació de nostra senyora de Montserrat, perquè la seva junta al Patronat Obrer 
de nostra senyora de Montserrat eren els que els van fer venir a Manresa. 
L’any 1911 se’n van al carrer Urgell, al primer pis del Casal Suanya, carrer que fa 
xamfrà amb el carrer Cirera, a Cal Valls, i s’hi van estar fins l’any 1926. 
L’any 1926 els Hermanos de la Salle, se’n van al carrer Esquilets popularment, i 
Infants segons els nomenclàtor de la ciutat, fins l’any 1936 que es va confiscar, 
convertint-se en un menjador popular de la CNT, i posteriorment el Consell municipal 
el va convertir en un magatzem i en una escola del Grup Natura i finalment va ser un 
hospital de guerra. 
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Un cop acabada la guerra els Hermanos van recuperar el local, però el carrer continua 
dient-se carrer Infantes.  
 
Es manté aquest nom fins l’any 1950 quan el Ple municipal de l’Ajuntament de data 8 
de novembre, va aprovar la denominació de San Juan Bautista de la Salle, a un sector 
de la calle Infantes, porque se encuentra el colegio de esta Orden.  
 
La ciutat de Manresa l’any 1950 va voler agrair als germans de la Salle la dedicació a 
l’ensenyament de les classes mitjanes i també es va celebrar el tercer centenari del 
naixement de San Juan Bautista de la Salle, i com a premi va posar el nom al carrer de 
San Juan Bautista de la Salle.  
 
Diu que és curiós si s’agafen diaris de Manresa o plànols dels anys 1952,1953 i 1954, 
on a la placa del carrer surt el nom de calle Infantes, fins i tot anuncis dels calçats 
Mallorca que estaven situats al carrer San Juan Bautista de la Salle, i entre parèntesi 
posaven calle Infantes.  
 
L’any 1954 tres esquiladors: Pedro Zaragoza, Vidal Novella i el Jaume Rosell diuen 
que des de feia 150 anys s’esquilaven animals en aquell carrer (a Cal Armengol). 
Des de l’any 1907-1908, que es fa la casa Armengol passen a la nau del carrer 
Bonsuccés i als anys 50, quan la Salle es queda amb el local per fer una escola 
popular per a nens amb pocs recursos econòmics, marxen els esquiladors i s’ubiquen 
al carrer Jorbetes. 
 
El carrer Guimerà, que es va obrir a finals del segle XIX ha tingut tres noms: carrer 
Infants, des de l’any 1890 a 1950, és a dir 60 anys, carrer San Juan Bautista de la 
Salle, de l’any 1951 fins avui, 64 anys, i carrer Esquilets, la vox populi l’ha anomenat 
així des de principis del segle XIX fins avui, fa més de 170 anys. 
 
Per tot això creuen que és una manera de preservar la memòria històrica de la nostra 
col·lectivitat, que el nom d’Esquilets figuri a les plaques del nomenclàtor d’aquest 
carrer. 
 
Posen a la consideració del Ple municipal la necessitat de mantenir, recuperar i donar 
valor a tota aquella toponímia popular històrica de la ciutat, i també demanen que 
s’expliqui el seu significat perquè les noves generacions de manresans i manresanes 
la coneguin i se la facin pròpia. 
     
  
Tot seguit l’alcalde dóna la paraula al representant del Grup Municipal que ha 
presentat la moció i als representants dels Grups Municipals que han presentat 
l’esmena. 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que tal i com ha 
explicat el senyor Comas la moció té un doble objectiu. Per una banda, retre un 
homenatge a la memòria popular, que ha fet que durant 170 anys es mantingui un nom 
que no figura en cap nomenclàtor oficial, però que malgrat tot es manté viu en la 
consciència col·lectiva dels manresans i manresanes, la qual cosa mereix un  
reconeixement amb el seu nom real, és a dir, carrer Esquilets. 
 
I per una altra banda, la proposició proposa posar sobre la taula la necessitat 
d’explicar i contextualitzar la toponímia de la ciutat, ja que hi ha molts carrers amb 
noms de persones que la gent que hi viu no saben ni qui són ni què van fer o per què 
tenen un nom determinat als carrers de la ciutat. 
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Diu que hi ha molts noms de carrers que tenen un origen concret i destacable però que 
l’origen és desconegut pels veïns i veïnes, ja que no s’explica enlloc. 
 
Creuen que pot ser un primer pas per posar les explicacions a la toponímia de la 
ciutat. Plantejaven que es canviés el nom del carrer, ja que seria fer un reconeixement 
a la realitat, mantenint un període indefinit en què hi figurés també el nom oficial actual 
de Sant Joan Baptista de la Salle, per evitar malentesos i perjudicis en els veïns i 
veïnes del carrer. 
 
Pel que fa a l’esmena presentada per l’equip de govern, els sembla insuficient, tot i 
que fa un pas endavant pel fet de col·locar la llegenda explicativa del nom d’Esquilets, 
però valdria la pena substituir el nom oficial. 
 
Acaba la intervenció dient que tot i que valoren el pas endavant de l’equip de govern, 
s’abstindran en la votació de l’esmena.     
 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, inicia la intervenció dient que 
estan d’acord en moltes de les explicacions i no creu que perilli la denominació del 
carrer dels Esquilets, ja que està molt arrelada a la ciutat. 
 
Manifesta que han presentat l’esmena a la proposició de la CUP perquè quan es fa un 
canvi de nom a un carrer no es fa de forma aleatòria i al darrere hi ha tot un 
procediment previ que s’ha de tenir en compte, i els inconvenients que pot suposar. 
Es fan unes consultes a les associacions de veïns, associacions de botiguers i amb els 
departaments d’Estadística i Patrimoni de l’Ajuntament. 
 
Explica que el carrer de Sant Joan Baptista de la Salle, és un carrer viu i actiu on hi ha 
ubicades 34 activitats professionals i comercials i 123 famílies, amb la peculiaritat que 
d’aquestes 34 empreses una es dedica, entre d’altres funcions, a donar raons socials a 
d’altres empreses que es troben domiciliades allà, complicant de forma considerable el 
canvi de nom i essent el primer dels inconvenients. 
 
Un altre inconvenient es que al carrer hi participen dos barris, Passeig i Rodalies i Vic-
Remei i els posicionaments de les dues associacions són divergents. Vic-Remei no 
posa cap problema, però a l’Associació de veïns del Passeig i Rodalies no els agrada 
el nom. 
 
Referent al nom del carrer de San Joan Baptista de la Salle, diu que està molt 
relacionat amb una institució educativa molt arrelada a la ciutat, i en cap cas té la 
connotació pejorativa que pot tenir per exemple, el general Garcia-Valiño o l’alcalde 
Montardit.  
 
I finalment i segons ha explicat el senyor Francesc Comas, el nom del carrer no ha 
tingut una continuïtat en el temps, ha tingut diversos canvis; Infants, Infantes, Sant 
Joan Baptista la Salle, oficialment no s’ha dit mai Esquilets, és a dir, no ha tingut una 
traducció lineal en el temps, però tenint en compte, que realment tothom li diu carrer 
dels Esquilets i que coincidint amb el plantejament del Grup municipal de la CUP és bo 
que la gent sàpiga el per què del nom del carrer on viu i pugui tenir un significat 
patrimonial i històric. 
Diu que l’esmena que han presentat proposa mantenir la denominació actual de Carrer 
de Sant Joan Baptista de la Salle i posar sota la placa del nom del carrer, una llegenda 
explicativa de la denominació de Carrer dels Esquilets. 
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El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, inicia la 
intervenció agraint les explicacions del senyor Francesc Comas. 
 
Diu que és interessant conèixer les toponímies dels carrers on vivim, i en relació al 
nom del carrer de Sant Joan Baptista de la Salle, creu que té uns elements culturals i 
institucionals de la ciutat i els sembla correcte i adequat que el fundador d’aquesta 
escola tingui el nom d’un carrer a la nostra ciutat. 
 
Acaba la intervenció dient que votaran favorablement l’esmena presentada per l’equip 
de govern, és a dir, mantenir l’actual denominació del carrer i col·locar una explicació 
del nom del carrer dels Esquilets. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que es troben 
davant d’una proposta que per una banda hi ha una referència a la memòria històrica i 
popular, malgrat tots els canvis de noms que s’han produït, però la realitat és que un 
gran percentatge de manresans i manresanes el coneixen com a carrer dels Esquilets. 
 
Per una altra banda hi ha la realitat d’un barri que està en contra per la problemàtica 
que comporta haver de fer canvis de noms al carrer. 
  
Com que els sembla que el més important és aconseguir l’objectiu, recuperant la 
memòria històrica i popular, votaran a favor de l’esmena que proposa el fet de 
mantenir la doble denominació. 
  
Els agradaria que en tots els carrers que tenen referències històriques a la ciutat es 
pogués anar treballant per tal de mantenir aquesta memòria històrica.   
 
 
La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, inicia la intervenció 
agraint les explicacions del senyor Comas. Diu que comparteixen la proposició de la 
CUP, però entenen els arguments de l’esmena presentada per l’equip de govern. 
 
Creu que valdria la pena, si s’aprova l’esmena, que la llegenda explicativa de la 
denominació, es pugui fer en d’altres carrers de la ciutat per tal de recuperar la 
memòria històrica. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena de 
substitució presentada pel Grup Municipal de CiU a la proposició 6.2 del Grup 
Municipal de la CUP, i el ple l’aprova per 22 vots afirmatius (10 GMCiU, 4 GMPSC, 
3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMPxC) i  3 abstencions ( 2 GMCUP i 1 GMCiU) i, per tant, 
es declara acordat el següent: 
 
Es fa constar que el senyor Antoni Llobet, del GMCiU, es trobava fora de la sala 
en el moment de la votació. 
 
“Atès que al carrer Sant Joan Baptista de la Salle hi són ubicades més d’una trentena 
d’activitats professionals i establiments comercials de diversa naturalesa i que hi ha 
empadronades 123 persones. 
 
Atès que cal tenir en compte els possibles inconvenients que els pot suposar una 
modificació de la seva adreça a nivell comercial, professional i familiar. 
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Atès que hi ha posicionaments divergents de les associacions de veïns sobre aquest 
hipotètic canvi de nom del carrer. 
 
Atès que l’actual nom del carrer està relacionat amb una institució educativa molt 
arrelada a la nostra ciutat. 
 
Atès que els antecedents històrics relatius a la denominació d’ aquest carrer marquen 
una tendència de discontinuïtat al llarg del temps, amb diversos canvis de nom (Carrer 
Infants, etc.). 
 
Atès que la denominació de Carrer dels Esquilets gaudeix d’una àmplia repercussió 
popular pel seu ús i reconeixement. 
 
Proposem els següents acords: 
 
1. Mantenir la denominació actual de Carrer de Sant Joan Baptista de La Salle. 

 
2. Col·locar sota el rètol del carrer una llegenda explicativa de la denominació 
 històrica de “Carrer dels Esquilets”. 
 
 
6.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’ampliar l’espai per a 
 vianants al carrer Infants. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 15 de gener de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l’estretíssima vorera del carrer Infants obliga als vianants a ocupar l’espai 
destinat a la circulació de vehicles. 
 
Atès que al carrer Infants hi ha la sortida d’una escola municipal. 
 
Atès que el trajecte Pujada dels Drets-Joc de la Pilota-Carrer Infants lliga el Barri Antic 
i les Escodines amb l’àmbit Guimerà - Crist Rei - Passeig de Pere III i és utilitzat  
diàriament per centenars de vianants. 
 
Atès que properament es reurbanitzarà la Pujada dels Drets i el carrer del Joc de la 
Pilota per millorar-ne la seguretat i comoditat dels vianants. 
 
Proposem 
 
Que coincidint amb la reurbanització de la Pujada dels Drets i el Joc de la Pilota es 
facin les intervencions necessàries al Carrer Infants per tal d’ampliar-ne l’espai dels 
vianants i garantir-ne la seguretat i comoditat.” 
 
 
El secretari presenta una esmena del GMCUP, de 21 de gener de 2015, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Substituir el text dels acords pel següent: 
 
Que coincidint amb finalització de les obres de reurbanització de la Pujada dels Drets i 
el Joc de la Pilota estiguin enllestides les intervencions necessàries al Carrer Infants 
per tal d’ampliar-ne l’espai dels vianants i garantir-ne la seguretat i comoditat.” 
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El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que sempre els 
ha preocupat que els trajectes per a vianants a la ciutat no estiguessin en les 
condicions adequades. Consideren que aquells trajectes que utilitzen més 
habitualment els veïns i veïnes de la ciutat per desplaçar-se entre barris o fins el centre 
estiguin en condicions per fer-ho amb seguretat i comoditat. 
 
En aquest sentit s’alegren que en el proper POUM -que esperen que aviat s’aprovi- hi 
figurin aquests itineraris per a vianants, perquè tots els grups que hi poden acabar 
donant suport facin seva aquesta necessitat de marcar i senyalitzar aquests itineraris, 
no només perquè quedin en un plànol sinó perquè després rebin aquelles 
intervencions i millores que els facin més segurs i còmodes. 
 
Un d’aquests itineraris molt utilitzat pels vianants és el que va des de les Escodines i el 
barri antic fins el carrer Guimerà i Crist Rei o a l’inrevés. En aquest itinerari hi ha la 
Pujada dels Drets, el carrer Joc de la Pilota, el carrer Infants i el carrer Esquilets. 
 
Diu que en els darrers anys es va arranjar el carrer Esquilets, que tenia les voreres 
molt estretes i que es van ampliar de manera que ara és un carrer més adequat ja que 
és molt transitat pels vianants. 
També es va aprovar una intervenció a la Pujada dels Drets que beneficiarà el pas de 
vianants de forma més còmoda i segura. 
 
També està en estudi, i espera que aviat estigui en marxa, una reurbanització del 
carrer del Joc de la Pilota en què es preveu una ampliació de les voreres. 
 
Afegeix que tot aquest recorregut que va des de la plaça Sant Ignasi fins el carrer 
Guimerà haurà patit al llarg de massa anys una millora important pel que fa a l’espai 
dels vianants, però mancaria, si no s’aprovés aquesta moció, aquest tram curt però 
important que és el del carrer Infants, sobretot a l’hora de sortida de l’escola en què els 
vianants acostumen a passar per la calçada perquè les voreres són molt estretes. 
 
El GMCUP entén que paral·lelament a les obres de millora del carrer del Joc de la 
Pilota i de la Pujada dels Drets, caldria també fer una intervenció al carrer Infants, que 
no es defineix en aquesta moció, però sí que hauria de preveure més espai per als 
vianants. 
 
Pel que fa a l’esmena que el GMCUP ha presentat a la seva moció diu que és per 
concretar que quan s’acabin les obres del carrer del Joc de la Pilota i la Baixada dels 
Drets, també s’hagin acabat les obres del carrer Infants i que tot aquest trajecte quedi 
en les condicions que es mereix. 
 
Demana el vot favorable a l’esmena. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que el seu grup 
donarà suport a l’esmena del GMCUP i afegeix que comparteixen els objectius per tal 
de millorar els espais per a vianants al nucli antic.  
Considera important el fet d’aprofitar qualsevol moment per anar relligant tots aquests 
carrers que han de cohesionar i vehicular els itineraris pel nucli antic. 
 
El GMERC, a més de parlar de vianants, també vol posar sobre la taula un tema 
pendent que seria el de la mobilitat en general de tota aquesta zona.  
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Entenen que segons com acabi essent la mobilitat rodada de tota la zona de la plaça 
Infants -i aquí hi entra la nova proposta de recorreguts pel bus urbà-, recollint la vella 
proposta que ja es plantejava en el Pla de mobilitat, en el sentit que els busos haurien 
de retirar-se del carrer Guimerà perquè aquest carrer entrés en la dinàmica d’illes de 
vianants.  
Tot això aniria lligat amb el carril bus que s’hauria d’implantar a la carretera de Vic, ja 
que ara la plaça Infants està fent una funció de rotonda molt important per als busos. 
 
En el cas present el GMERC votarà favorablement l’esmena del GMCUP. 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, 
informa que l’equip de govern està d’acord amb l’exposició feta pel GMCUP, tant pel 
que fa al nou pla general, que incorpora la senyalització d’itineraris per a vianants i 
preferents per a vianants dins de la planificació de la ciutat i aquest n’és un.  
També estan d’acord que aquest carrer necessita una ampliació de les voreres. 
 
Pel que fa a terminis entenen que el marge perquè estiguin enllestides la Pujada dels 
Drets i el Joc de la Pilota, seria un marge d’entre un i dos anys, que creuen que serà 
suficient com per poder, en el moment que toqui, tenir la disponibilitat pressupostària i 
tenir definides aquestes qüestions de mobilitat. 
 
La intervenció ja es decidirà en el moment de redactar el projecte que correspongui. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena 
presentada pel GMCUP a la seva proposició 6.3, i el ple l’aprova per 19 vots 
afirmatius ( 10 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP ), i 6 abstencions (1 
GMCiU, 3 GMPP i 2 GMPxC) i,per tant, es declara acordat el següent: 
 
Es fa constar que el senyor Llobet, del GMCiU, es trobava fora de la sala en el 
moment de la votació. 
  
“Atès que l’estretíssima vorera del carrer Infants obliga als vianants a ocupar l’espai 
destinat a la circulació de vehicles. 
 
Atès que al carrer Infants hi ha la sortida d’una escola municipal. 
 
Atès que el trajecte Pujada dels Drets-Joc de la Pilota-Carrer Infants lliga el Barri Antic 
i les Escodines amb l’àmbit Guimerà - Crist Rei - Passeig de Pere III i és utilitzat  
diàriament per centenars de vianants. 
 
Atès que properament es reurbanitzarà la Pujada dels Drets i el carrer del Joc de la 
Pilota per millorar-ne la seguretat i comoditat dels vianants. 
 
 
Proposem 
 
Que coincidint amb finalització de les obres de reurbanització de la Pujada dels Drets i 
el Joc de la Pilota estiguin enllestides les intervencions necessàries al Carrer Infants 
per tal d’ampliar-ne l’espai dels vianants i garantir-ne la seguretat i comoditat.” 
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6.4 Proposició del Grup Municipal de PxC de rebuig a l’acord comercial 
“D’associació transatlàntica per al comerç i la inversió” entre la Unió 
Europea i els Estats Units. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 15 de gener de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Davant l'aprovació de l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units sota el 
nom "d'Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP"), un acord que va molt més 
enllà del comerç, ja que pot tenir un impacte directe dramàtic entre altres coses de la 
nostra vida com són la salut, l'alimentació, els drets laborals, polítiques de seguretat 
industrial, impacte en l'entorn natural, o bé en tot l'àmbit de la privacitat. Un impacte 
certament tenebrós en les institucions democràtiques modernes mitjançant regulacions 
supra-nacionals que liquiden de forma directa la sobirania dels països particeps. 
 
Atès l'absoluta opacitat amb les negociacions del TTIP on els documents estan 
classificats com a secrets. 
 
Atès la preocupació global sobre que les institucions democràtiques i la sobirania 
legislativa dels governs sigui relegada per tribunals d'arbitratge internacional on 
podrien recorre les grans multinacionals elidint així els tribunals nacionals, i que 
aquests tribunals puguin decidir sobre les decisions legítimes establertes per un 
govern democràtic. 
 
Atès que aquest acord significaria la dràstica reducció de les normes establertes entre 
els diferents països, i passaríem al "reconeixement mutu" dels estàndards entre la UE i 
EUA, podent aquestes empreses multinacionals utilitzar filials en altres continents per 
aprofitar avantatges en la regulació, fomentant un dúmping desregulador sense 
precedents. 
 
Atès que aquest acord podria afectar també de forma molt negativa a l'àmbit local, on 
es seguiria pel camí de la facilitació de les privatitzacions de serveis públics bàsics 
com l'aigua, o la limitació d'adjudicacions públiques en criteris subjectius no econòmics 
basats en la contribució social. 
 
El Grup Municipal de Plataforma per Catalunya proposa a la consideració del Plenari 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l'oposició de l'Ajuntament de Manresa al TTIP reconeixent la defensa 
dels serveis públics bàsics i una redistribució justa. 
 
Segon.- Sol·licitar al Ministeri d'Economia la suspensió de les negociacions del TTIP i 
altres acords comercials similars, amb la finalitat de seguir preservant la capacitat 
sobirana i legislativa del país. 
 
Tercer.- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió 
Europea, així com als grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés i el 
Senat de l’Estat espanyol.” 
 
 
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, explica que a finals 
del segle XVIII, en 1776, es va publicar l'obra de Referència d'Adam Smith, coneguda 
com a "La Riquesa de les Nacions". En els albors del Capitalisme que coneixem, el 
seu famós i poc llegit tractat, per salvar la qüestió social dins del lliure mercat, Smith 
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afirmava que l’interès individual repercutia en últim terme en l'interès social.  Assumia, 
així, que l'interès individual era innocent, és a dir, que preocupar-se d’un mateix no 
porta en si fer mal als altres; al contrari, ja que es pot tenir interès en vendre alguna 
cosa perquè s'obté benefici d’això, però també perquè interessa que algú es beneficiï, 
ja que d’aquesta manera guanyen ambdues parts i la relació continua. Acceptant 
aquesta màxima, podia dir-se que alguns es fan empresaris per guanyar diners i al 
mateix temps oferir a la societat productes i serveis que necessita, sent mínim el paper 
de l'Estat. Paradoxalment, en la instauració del Contracte Social, la mà invisible era del 
mercat en si benevolent. 
 
No obstant això, gairebé dos segles i mig de capitalisme rampant, en un món 
globalitzat que es va configurant com a gegantí tauler de joc geoestratègic a mesura 
que, com a civilització, ens anem acostant cada vegada més i més ràpidament als 
seus ja propers límits físics infrangibles, la realitat que hem vingut construint 
desmenteix tallantment les idees de l'egoisme benevolent i qüestiona profundament el 
Contracte Social de Rousseau, i una de les millors mostres d’això és l'actual Acord 
Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP) que es negocia en aquest mateix moment 
entre bastidors i d'esquena a la ciutadania i a qualsevol mitjà de supervisió i control 
democràtic. 
 
El TTIP té el seu origen en la fosca tradició dels acords multilaterals per la progressiva 
liberalització del comerç mundial que promou l’Organització Mundial del 
Comerç (OMC) a partir de la seva constitució formal a mitjan dels anys 80 del segle 
passat, i, com el seu nom apunta, representa la culminació de la liberalització del 
comerç i la inversió a banda i banda de l'Atlàntic, una "carta blanca" a les corporacions 
transnacionals que cada vegada més governen el món sense embuts. 
 
L'inici de les negociacions del TTIP data del febrer de 2013, quan Obama i els líders 
de la UE es van comprometre amb elles com a estratègia de defensa en un intent de 
recuperar l’hegemonia Occidental seriosament amenaçada i desplaçada davant 
l'avanç de les economies dels emergents BRICS (Brasil-Rússia-Índia-Xina-Sud-àfrica), 
i les elits polítiques i corporatives tenen la intenció de culminar-les a la fi del 2014. 
 
Més enllà de l'eliminació dels aranzels i l'obertura recíproca dels mercats dels 
inversors de cada part de l'Atlàntic, les negociacions del TTIP s'estan centrant en 
eliminar el que en realitat  s'interposa més profundament en el seu camí cap els 
beneficis corporatius, la seva mateixa regulació que protegeixen els treballadors, els 
consumidors, i el medi ambient. Amb tal objectiu, la UE i els EUA volen "harmonitzar" 
els seus estàndards i normes d"harmonització", que solament poden ser a la baixa 
donant  l'objectiu d’aprofundir en la liberalització del mercat i la inversió, la qual cosa 
equival a una reducció i degradació de les normes socials i mediambientals a favor 
dels interessos de les corporacions perquè puguin moure lliurement els seus capitals, 
béns i treball. A més, l'acord busca també crear nous mercats obrint el sector dels 
Serveis Públics i l'adjudicació de contractes per part de l'Administració a les 
Corporacions Transnacionals, la qual cosa amenaça en provocar més onades de 
privatitzacions en sectors clau com la Sanitat i l'Educació, essent una de les prioritats 
del TTIP el completar el Mercat Unic dins de la UE, en concret obrint el sector dels 
Serveis Públics i la seva contractació d’empreses privades d’altres Estats membres. 
 
Els principals temes objecte de les negociacions, sempre cabilades pels lobbies de les 
Corporacions Transnacionals I desenvolupades sota el seu proper i atent escrutini 
supervisió, són els següents: 
Drets Laborals i Política Social  
Protecció Mediambiental· Agricultura i Consum 
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Sanitat i salut 
Sistema Financer.  
Mecanisme de Resolució de Disputes Entre Inversors i Estats (ISDS) 
Drets de Propietat Intel·lectual (DPI). 
 
El TTIP, que es ven propagandísticament com un mitjà per millorar els coneixements 
econòmics amb espectaculars augments del PIB de fins a l'1% i la creació de 
centenars de milers de llocs de treball, és en realitat una magnífica pífia i un engany tot 
amanyat, doncs fins i tot l’estudi portat a terme per la pròpia Comissió Europea 
desmenteix aquestes xifres i deixa un irrisori i famèlic creixement del PIB a un 0'01% 
anual en els propers 10 anys. 
 
No obstant això, sembla que la fe en la liberalització comercial és tan exagerada com 
els beneficis que podria reportar. El que emergeix de tot això és que el TTIP és en 
realitat un projecte polític transatlàntic promogut per les elits polítiques i corporatives 
sobre la promesa infundada d’augmentar el comerç i el nombre d’ocupacions, la 
mateixa que retrotraurà les proteccions reguladores socials i mediambientals, reduirà 
els drets dels ciutadans enfront de les corporacions, i intentarà consolidar el lideratge 
geopolític dels EUA i la UE en aquesta perniciosa globalització. 
 
Brussel·les prometre desclassificar els nous documents sobre les negociacions del 
Tractat de Lliure Mercat amb els EUA el 2015, preocupada per les acusacions de falta 
de transparència en les reunions, o per l'excessiu pes dels lobbies en el procés. Però, 
per ara, la Comissió Europea s'ha limitat fins ara a publicar documents de posició en 
relació a diferents parts de les negociacions, però no textos legals, el text consolidat, ni 
les ofertes i les demandes dels EUA i diu que és això exactament el que cal veure. 
 
Resumint, diu que aquest acord pot afectar de forma molt negativa en l’àmbit local, on 
es pot seguir –cosa que espera que no sigui així- pel camí de la facilitació de les 
privatitzacions dels serveis públics bàsics o la limitació d’adjudicacions públiques en 
criteris subjectius no econòmics basats en la contribució social. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 6.4 del Grup 
Municipal de PxC a votació, i el Ple la rebutja per 18 vots negatius (10 GMCiU, 3 
GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP), 5 abstencions (4 GMPSC i 1 GMCiU), i 2 vots 
afirmatius (2 GMPxC).  
 
Es fa constar que els senyors Antoni Llobet, del GMCiU, i José Luis Irujo, del 
GMPSC, es trobaven fora de la sala en el moment de la votació. 
 
 
6.5 Proposició del Grup Municipal del PP per fer un estudi de l’impacte 

econòmic en aplicar bonificacions de l’impost de vehicles de tracció 
mecànica aplicada a treballadors autònoms.  

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PP, de 19 de gener de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l’ impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) de la nostra ciutat es troba 
al màxim permès per llei, sense aprofitar l’oportunitat d’establir quotes líquides de 
l’impost més baixes. 
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Atès que totes les administracions sumen esforços per facilitar la dinamització 
econòmica i als emprenedors recolzar-los en els seus projectes. 
 
PROPOSEM: 
 
1.- Fer un estudi per tenir dades suficients del que representa pels ingressos de              
l’ Ajuntament de Manresa una taula de bonificacions de l’impost de vehicles de tracció 
mecànica aplicada a treballadors autònoms.  
 
2.- Una vegada fet l’estudi, aplicar un % corresponent de bonificació al IVTM a les 
ordenances fiscals del 2016. 
 
3.- L’estudi haurà d’estar fet en un termini de tres mesos per a poder fer l’aplicació a 
les ordenances fiscals del 2016.” 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, explica que han 
presentat aquesta proposta amb la intenció de donar suport als autònoms de la ciutat 
de Manresa, perquè diu que són treballadors que utilitzen el seu vehicle per poder 
desenvolupar la seva feina.  
 
La proposta la fan seguint els criteris que tot seguit explica. D’una banda, diu que a 
l’Ajuntament de Manresa l’IVTM està a la banda màxima del que permet la llei, i per 
això consideren que, objectivament i de manera voluntària, es podria rebaixar aquest 
impost perquè fos més econòmic.  
 
Per altra banda, assenyala que s’està duent a terme un esforç en la dinamització de 
nous emprenedors. Comenta que cap a l’abril està previst que el govern central aprovi 
un decret llei per tal que els emprenedors que han tingut problemes tributaris durant la 
crisi puguin tirar endavant i d’aquesta manera s’estimuli l’economia. Creuen que com a 
administració local també s’han de fer els passos corresponents per recolzar l’estímul 
econòmic de la ciutat. 
 
Tot i això, entenen que quan es fa un plantejament com aquest cal saber de quina 
manera pot repercutir en el nivell d’ingressos de l’Ajuntament. Per això, el que 
demanen no és que s’apliqui i prou, sinó que primerament es faci un estudi sobre què 
representaria la mesura si s’arribés a aplicar en determinats trams del sector dels 
autònoms professionals de la ciutat de Manresa. 
 
Diu que la proposta que formulen no té cap input negatiu que pugui suposar que 
l’Ajuntament deixi de recaptar ingressos per a la ciutat. La petició és exclusivament per 
saber què arribaria a representar si la mesura es dugués a terme. El PP entén que sí 
que es pot dur a terme, ja que hi ha altres ajuntaments que ho estan fent; per això 
consideren que de la manera que ho fan també es podria aplicar a Manresa. 
 
Independentment que hi hagi conceptes que la llei no permet (com les bonificacions), 
subratlla que una cosa és el que es demana i una altra com es vehicula l’objectiu 
perquè arribi als ciutadans. Per tot això, demana el vot favorable a la proposta. 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, ressalta que la 
proposició planteja 3 fases i troba que queda molt ben definida en l’apartat segon on 
diu que: “Una vegada fet l’estudi, aplicar un % corresponent de bonificació al IVTM”. 
Comenta que des d’aquest punt de vista la llei és molt clara respecte els impostos. 
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L’IVTM és un impost, la gestió del qual ve transmès per l’estat, i per tant, la legislació 
sobre aquest impost la fa l’estat i no pas l’Ajuntament de Manresa. En aquest cas, 
l’Ajuntament el que té és la potestat de baremar el tipus impositiu, però no la llei i diu 
que la llei especifica quines bonificacions potestatives té l’administració local, i en cap 
cas hi entra la que es pot deduir de la proposició que seria la bonificació de l’IVTM 
respecte els treballadors autònoms. Legalment, doncs, aquesta bonificació no se 
sustenta. 
 
Pel que fa al primer punt de la proposta referent a l’estudi per tenir dades suficients, 
diu que és de difícil realització perquè estan parlant de bases de dades diferents que, 
encara que es poden creuar, hi ha també informació que no la disposem. Per exemple, 
es pot creuar la bases de dades d’activitats amb la de vehicles perquè van per NIF. 
D’aquí sortirà un llistat i una aplicació a vehicles, els titulars dels quals econòmicament 
són autònoms. Però diu que en cap cas se sap si aquests vehicles s’utilitzen o no per 
a l’activitat pròpia de l’autònom, ja que aquesta informació no existeix. Quan el vehicle 
és una furgoneta ja té un tractament diferenciat per part de l’estat amb les targetes de 
transport i altres, però no com a IVTM. Aquest motiu dificulta la possibilitat d’arribar a 
aclarir quins vehicles són aptes per a l’activitat econòmica dels autònoms, tot i que 
ressalta que el motiu bàsic és que en cap cas es podria aplicar una bonificació.  
 
Per això, es planteja perquè s’ha de fer un estudi que saben que no podran acabar 
perquè no tenen informació suficient o fefaent. A més, independentment del que 
digués l’estudi, l’aplicació de la bonificació tampoc seria possible perquè la pròpia llei 
no ho admet (no es pot bonificar un col·lectiu diferenciat de la resta). 
 
Per altra banda, es planteja que l’Ajuntament de Manresa rebaixi els ingressos aplicant 
un coeficient més baix i diu en aquest punt s’entra en conflicte amb les dificultats 
reiterades que hi ha amb l’ajustament pressupostari, per la qual cosa no hi ha manera 
d’encaixar un pressupost que doni marge de maniobra per poder tirar endavant 
propostes com la que s’ha plantejat, i que a més depèn de l’ajuda d’altres 
administracions. 
 
Per tot el que ha exposat, diu que el posicionament del GMCiU serà en sentit contrari a 
la proposta. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que no té 
intenció d’entrar en discussió sobre si hi ha o no marge de maniobra. En definitiva, el 
que vol deixar palès és que, en primer lloc, hi veu un afany recaptatori, i en segon lloc, 
que hi ha poques ganes i poca voluntat política de fer mesures per ajudar els 
emprenedors i els autònoms de la ciutat. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 6.5 del Grup 
Municipal del PP a votació, i el Ple la rebutja per 21 vots negatius (10 GMCiU, 4 
GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP), 3 vots afirmatius (3 GMPP) i 1 
abstenció (1 GMCiU). 
 
Es fa constar que el senyor Antoni Llobet, del GMCiU, es trobava fora de la sala 
en el moment de la votació. 
 
 
6.6 Proposició del Grup Municipal del PP respecte a l’ampliació dels 

impostos i taxes amb dret a descompte per pagament avançat. 
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El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PP, de 15 de desembre de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que en l’actualitat només s’aplica descompte per a pagament avançat als 
impostos de l’ IBI, Escombraries, Guals i IAE (part municipal). 
 
Atès que l’objectiu era incentivar a les famílies a avançar el pagament dels impostos 
municipals per a facilitar la tresoreria de l’ajuntament i així fer front als compromisos. 
 
Atès que existeixen altres impostos de tipus ‘domèstic’ en què en aquests moments no 
s’aplica la possibilitat d’aquest descompte, exemple IVTM. 
 
PROPOSEM: 
 
Aplicar al màxim d’impostos, taxes i tributs la possibilitat d’avançar el seu pagament i 
obtenir descompte els contribuents i ingressos avançats aquest Ajuntament.” 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que amb la 
proposta demanen que tots els impostos i taxes puguin tenir el 3% de descompte per 
pagar a l’avançada i així podria destinar i donar prioritats a serveis i disposar de 
recursos econòmics. 
 
 
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, demana al senyor 
Javaloyes per què és el 3% de descompte. 
 
 
El senyor Josep Ma. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, diu que en 
mandats anteriors i per necessitats financeres de l’ajuntament per tal d’avançar la 
recaptació es va proposar cobrar a l’avançada l’IBI.  
 
Recorda que s’ha fet des de l’any 2006 fins l’any 2012, incrementant-se cada any el 
nombre de contribuents.  
 
Quan l’actual equip de govern va assumir les responsabilitats i donada la situació de 
mancances de liquiditat va estudiar la possibilitat d’incloure els impostos que fossin 
susceptibles d’incorporar-se en aquest paquet de cobraments a l’avançada. 
 
En aquell moment es va interpretar que els impostos que podien sumar-se al 
cobrament a l’avançada eren els que formaven part d’un padró i que el període de 
cobrament en el temps representava un avantatge financer real per a l’Ajuntament de 
Manresa, és a dir, recuperava uns diners amb mesos d’antelació. 
 
En aquells impostos entraven, a part de l’IBI que ja estava incorporat, la taxa 
d’escombraries, que es cobrava el dia 4 de setembre i es proposava avançar-ho al 5 
de març, la taxa de guals, que la seva data de càrrec estava prevista pel dia 5 de 
novembre, s’avançava el mes de març i l’IAE, que el seu venciment en període 
voluntari era el dia 5 de novembre i s’avançava el 5 de març. En el seu moment es va 
desestimar la taxa de cementiri perquè representava uns ingressos molt baixos per a 
l’Ajuntament. 
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L’impost de vehicles de tracció mecànica no es va incloure, ja que el període voluntari 
començava abans del dia 5 de març, estava entre el dia 2 de març i el 5 de maig, i 
l’ajuntament podia esperar amb comoditat aquests ingressos, ja que disposa dels 
altres que són de xifres més importants i representen un avançament de liquidesa per 
l’Ajuntament. 
 
Per aquest motiu dels que eren possibles es van poder incorporar l’any 2012 i no n’hi 
ha cap que representi una millora real per a l’Ajuntament i que es compensi amb el 3% 
de pagament a l’avançada. 
 
Acaba dient que tot el que es podia fer, ja s’ha fet, es continuarà mantenint i no hi ha 
possibilitat d’incorporar més impostos.      
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, respon al  
senyor Pericas que el 3%, és el percentatge que l’equip de govern va decidir per fer el 
descompte per l’avançament del pagament dels impostos. 
Creu que fonamentalment es fa per compensar als ciutadans que fan un esforç i 
avancen el pagament de l’impost i així l’administració disposi de més recursos 
econòmics per poder fer front a les seves responsabilitats i obligacions. 
 
Entenen que com a període voluntari de pagament per l’impost de vehicles de tracció 
mecànica que comença el dia 2 de març i acaba el dia 5 de maig, es paga el mes de 
maig, cosa que si es fes l’avançament, serien 60 dies en què l’ajuntament obtindria 
aquests recursos, però no volen entrar en aquesta disputa. 
 
Creu que les factures fiscals es podrien unificar i concentrar tots els impostos, si es 
vol, en un sol venciment, o fer fraccionaments de pagaments, i que l’esforç es faci per 
a tots els ciutadans. 
 
 
El senyor Josep Ma. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, diu que les 
coses s’han de deixar clares, i ho diu perquè quan es justifica econòmicament que es 
dóna un estímul perquè la gent pagui a l’avançada, es fa amb uns criteris de 
raonament que s’han de justificar.  
 
Es reitera amb els raonaments que ha fet abans i diu que el fet de fer-ho a l’avançada, 
representa una gestió específica per a cada padró i per a cada rebut, i aquestes són 
gestions complexes. 
Diu que l’Ajuntament ha de justificar el tipus d’estímul, en aquest cas del 3%, i si 
s’hagués de fer ara segurament seria inferior.  
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu al senyor 
Sala que si hi ha el 3% és perquè ho vol l’equip de govern, ja que cada any es fan les 
ordenances fiscals i el tant per cent també es pot canviar cada any. 
Diu que el ciutadà no ho fa pels diners que es pot estalviar sinó que ho fa perquè és 
conscient del que representa per al seu Ajuntament. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 6.6 del 
Grup Municipal del PP, i el Ple la rebutja per 22 vots negatius (11 GMCiU, 4 
GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i 3 vots afirmatius (3 GMPP). 
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7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
No se’n presenten 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
  
8. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i 

regidores  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. 65, 67 i 1, 

que corresponen a les sessions amb caràcter reservat dels dies 16 i 23 de 
desembre de 2014 i 7 de gener de 2015, i de les actes núm. 63 amb 
caràcter extraordinari públic i  66 amb caràcter públic, dels dies 2 i 16 de 
desembre de 2014. 

 
Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local en les seves sessions núm. 65, 67 i 1, que corresponen a les sessions 
amb caràcter reservat dels dies 16 i 23 de desembre de 2014 i 7 de gener de 2015, i 
de les actes núm. 63 i  66 que corresponen a les sessions amb caràcter públic dels 
dies 2 i 16 de desembre de 2014, 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,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
10.1 Pregunta del Grup Municipal de PxC sobre la despesa per a la rehabilitació 
 de la Torre Lluvià. 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de PxC, de 19 de gener de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
 
“A quant ascendeix la despesa per la rehabilitació de la Torre Lluvià o Vil·la Emília? 
 
 
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
respon dient que l’import total són 823.184,00 € a dividir a parts iguals entre una 
subvenció de la Diputació de Barcelona i una subvenció del Fons Europeu (FEDER). 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia, l’alcalde aixeca la sessió, de la 
qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de 
Catalunya número ............ i correlatius fins el número.......... 
 
 
El secretari            Vist i plau 
                          L’alcalde 
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