Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 27 de juny del
2003. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per celebrar la
sessió número 10 del Ple de la Corporació, amb caràcter extraordinari, en primera
convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.

Joan Canongia i Gerona
Ramon Fontdevila i Subirana
Maria Àngels Mas i Pintó
Núria Sensat i Borràs
José Luís Irujo i Fatuarte
Ignasi Perramon i Carrió

Regidors i Regidores
Sra.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.

Montserrat Mestres i Angla
Aida Guillaumet i Cornet
Anna Torres i García
Alain Jordà i Pempelonne
Montserrat Selga i Brunet
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes
Xavier Rubio i Cano
Josep Vives i Portell
Imma Torra i Bitlloch
Miguel Angel Martínez i Conde
Josep Becerra i Finestras
Maria Rosa Riera i Montserrat
Gregori García i Lladó
Alexis Serra i Rovira
Josep Maria Sala i Rovira
Carina Rius i Díaz

Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero i Vilarasau

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

Sr.
Sr.

Josep Camprubí i Duocastella
Xavier Javaloyes i Vilalta

ABSENTS

El senyor Serra i Rovira s'incorpora a la sessió durant el coneixement de l'assumpte
inclòs a l'ordre del dia amb el número 6 i el senyor Martínez Conde ho fa durant el
coneixement de l'assumpte número 8.
El president obre la sessió a les 20 hores, i, un cop comprovat el quòrum d’assistència
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit al tractament dels
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació.
1.

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE NÚM. 4254,
DEL 16 DE JUNY DEL 2003, SOBRE NOMENAMENT, AMB CARÀCTER
PROVISIONAL, DELS REGIDORS DELEGAT DE L'ALCALDIA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"PRIMER.- Nomenar, amb caràcter provisional, regidors delegats de l’alcaldia els
membres corporatius que s’indiquen a continuació, amb facultats de direcció interna i
gestió dels serveis corresponents, amb l’abast previst a l’article 43.5.b) del ROF,
aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre:
- Regidor-Delegat d’ Urbanisme: M. Àngels Mas i Pintó.
- Regidor-Delegat d’Administració i Sanitat: José-Luis Irujo i Fatuarte.
- Regidor-Delegat d’Ensenyament i Universitat: Montserrat Mestres i Angla.
- Regidor-Delegat de Seguretat Ciutadana: Joan Canongia i Gerona.
- Regidora-Delegada de Serveis Socials i Joventut: Aida Guillaumet i Cornet.
- Regidor-Delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica: Josep Camprubí i Duocastella.
- Regidor-Delegat de Presidència i Noves Tecnologies: Alain Jordà i Pempelonne.
- Regidora-Delegada de Via Pública: Anna Torres i Garcia.
- Regidor-Delegat de Cultura i Turisme: Ramon Fontdevila i Subirana.
- Regidor-Delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats: Ignasi Perramon i Carrió.
- Regidora-Delegada de Medi Ambient: Montserrat Selga i Brunet.
- Regidor-Delegat d’Esports: Josep-Lluís Gozalbo i Fuertes.
- Regidora-Delegada de Dona i Participació Ciutadana: Núria Sensat i Borràs.
- Regidor d’Ocupació, Immigració i Cooperació: Xavier Rubio i Cano
SEGON.- Aquestes delegacions d’atribucions entraran en vigor en data d’avui, 16 de
juny de 2003, sense perjudici de la seva preceptiva publicació al BOP.
TERCER.- Notificar aquesta resolució als regidors respectius als efectes del seu
coneixement i la seva acceptació.
QUART.- Traslladar aquest Decret a tots els serveis i dependències municipals.
CINQUÈ.- Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació Municipal, i
publicar-lo íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província."
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2.

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4483,
DEL 20 DE JUNY, SOBRE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
MUNICIPAL, DESIGNACIÓ DELS SEUS MEMBRES, NOMENAMENT DE
TINENTS D'ALCALDE, DETERMINACIÓ DEL DIA I HORA DE CELEBRACIÓ
DE LES SEVES SESSIONS ORDINÀRIES, I DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES DE L'AL CALDE A L'EXPRESSAT ÒRGAN COL.LEGIAT.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1.- Constituir la Comissió de Govern, òrgan col.legiat municipal de caràcter resolutori,
la qual quedarà integrada pels següents regidors, sota la presidència d’aquesta
Alcaldia:
-

Joan Carles Canongia i Gerona
Ramon Fontdevila i Subirana
M. Àngels Mas i Pintó
Núria Sensat i Borràs
José-Luis Irujo i Fatuarte
Josep Camprubí i Duocastella
Ignasi Perramón i Carrió

2.- Els regidors designats queden nomenats Tinent d’Alcalde, i substituiran aquesta
Alcaldia per l’ordre de nomenament que es designa, en els casos de vacant, absència
o malaltia. Així mateix exerciran les atribucions que aquesta Alcaldia els hi delegui,
mitjançant les resolucions pertinents:
Primer Tinent d’Alcalde:
Segon Tinent d’Alcalde:
Tercer Tinent d’Alcalde:
Quart Tinent d’Alcalde:
Cinquè Tinent d’Alcalde:
Sisè Tinent d’Alcalde:
Setè Tinent d’Alcalde:

Joan Carles Canongia i Gerona
Ramon Fontdevila i Subirana
M. Àngels Mas i Pintó
Núria Sensat i Borràs
José-Luis Irujo i Fatuarte
Josep Camprubí i Duocastella
Ignasi Perramón i Carrió

3.- La Comissió de Govern tindrà el següent règim de sessions:
Periodicitat:

Aquesta alcaldia proposarà al Ple que tingui carácter setmanal.

Dia:

Dilluns. En cas que sigui inhàbil, la sessió es celebrarà el dia següent
hàbil a la mateixa hora.

Hora:

13 hores.

A la Comissió de Govern li correspon l’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves
atribucions. Així mateix, tindrà les competències que expressament li delegui el Ple o
aquesta Alcaldia, i totes aquelles que li atribueixin les Lleis.
4.- Es delega a la Comissió de Govern les competències següents:
a.- La facultat de resoldre, respecte de qualsevol expedient que hagi
d’entendre un altre òrgan resolutori per raó de les delegacions efectuades
per aquesta Alcaldia, si la proposta de resolució fos divergent del que
s’informi en l’expedient.
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b.- L'exercici de la competència relativa a l'assignació de la retribució
complementària no fixa ni periòdica corresponent a les gratificacions
extraordinàries a percebre per una sola vegada pel personal funcionari o
laboral de l'Ajuntament que s'aculli a la jubilació voluntària anticipada.
5.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació, i publicar-lo
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província."
3.

DONACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE NÚM. 4484,
DEL 20 DE JUNY, SOBRE NOMENAMENT DE REGIDORS DELEGATS DE
L'ALCALDIA, INTEGRAC IÓ DELS MATEIXOS EN LES ÀREES DEFINIDES I
ATRIBUCIÓ DE FACULTATS.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"PRIMER.- Es nomenen regidors delegats de l’alcaldia els membres corporatius que
s’indiquen a continuació, amb les facultats de gestió, direcció política i inspecció dels
serveis inclosos dins el seu àmbit competencial que així mateix s’indiquen; sota la
coordinació del president de la Comissió Informativa i de Control, i d’Àrea, a la qual
quedin adscrits.
Aquests regidors delegats tindran la facultat de dictar resolucions vinculants per a
tercers o bé facultat de proposta, segons s’indica per a cada cas. La resolució de les
propostes, en el segon cas, correspon al regidor president de la Comissió informativa i
de control, i d’Àrea, a la qual quedin adscrits.
Tant els regidors amb facultats resolutòries com de proposta, signaran els dictàmens
respectius que s’elevin al Ple de la Corporació o, en el seu cas, a la Comissió de
Govern.
1.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
1.1.

REGIDOR DELEGAT DE PRESIDÈNCIA I TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ: ALAIN JORDÀ I PEMPELONNE
Àmbit competencial: Relacions institucionals amb altres administracions i/o
autoritats; coordinació de les polítiques d’administració, i de comunicació i
informació ciutadanes.
Política d’informació i comunicació. Desenvolupament de l’Oficina
municipal d’informació i atenció al ciutadà.
Foment i promoció del coneixement de les noves tecnologies en els
diferents àmbits ciutadans; relacions institucionals amb el Consorci
Localret; promoció de la implantació dels serveis derivats de l’ús de les
noves tecnologies.
Aquest regidor tindrà facultats de proposta de resolució

1.2.

REGIDOR DELEGAT
FATUARTE.

D’ADMINISTRACIÓ:

JOSÉ-LUIS

IRUJO

I

Àmbit competencial: Política de recursos humans de l’Ajuntament:
organització municipal; selecció de personal, formació contínua, llicències i
permisos, situacions administratives del personal, designacions de
comissions de servei, règim econòmic del personal, seguretat i salut
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laboral, autorització de la percepció de les indemnitzacions previstes al RD
236/88, de 4 de març; règim d’incompatibilitats i deontologia del personal
municipal, proposta d’instrucció d’expedients sancionadors; negociació
col.lectiva del conveni i acords de condicions laborals de tot el personal i
tot allò que se’n derivi pel seu compliment; contractació del personal
laboral i nomenament del personal funcionari; i política de modernització de
l’administració municipal.
Aquest regidor delegat té facultats resolutòries.
1.3

REGIDOR DELEGAT DE SEGURETAT CIUTADANA: JOAN CANONGIA I
GERONA.
Àmbit competencial: Ordenació general dels serveis de la policia local, i
facultats derivades de la legislació vigent en matèria de trànsit i seguretat
viària; foment de la coordinació entre els cossos i forces de seguretat
ciutadana; protecció civil.
Aquest regidor delegat té facultats resolutòries.

2.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI
2.1.

REGIDORA DELEGADA D’URBANISME: ÀNGELS MAS I PINTÓ
Àmbit competencial: Política municipal en matèria de planejament, gestió i
disciplina urbanística; urbanització del sistema viari i del sistema d’espais
lliures; construcció d’equipaments i infraestructures; desenvolupament i
seguiment de l’execució del Pla General d’Ordenació Urbana: planejament
urbanístic derivat i instruments de gestió urbanística..
Intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i el subsòl; llicències urbanístiques
d’obres, excepte obres a la via pública, llicències urbanístiques d’usos del
sòl; llicències de parcel·lacions; ordres d’execució i declaracions d’estat
ruïnós.
Resolució d’expedients de protecció de la legalitat urbanística; ordres de
suspensió d’obres i de llicències; disciplina urbanística; control i protecció
del sòl no urbanitzable.
Desenvolupament, conjuntament amb la regidoria de cultura, del pla
d’equipaments culturals.
Aquesta regidora delegada té facultats resolutòries.

2.2.

REGIDORA DELEGADA DE MEDI AMBIENT I PARCS I JARDINS:
MONTSERRAT SELGA I BRUNET.
Àmbit competencial: Política municipal en matèria de protecció del medi
ambient; actuacions en l’àmbit de la sensibilització social;
desenvolupament de l’Agenda 21; política municipal en matèria de residus,
neteja de la via pública, recollida selectiva i servei de deixalleria; control i
seguiment de la prestació d’aquests serveis.
mesures per a l’estalvi energètic i les energies renovables; seguiment de
les ordenances reguladores de matèries mediambientals.
Política de protecció, manteniment i promoció de parcs, jardins i espais
verds.
Aquesta regidora delegada té facultats de proposta de resolució.
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2.3

REGIDORA DELEGADA DE VIA PÚBLICA: ANNA TORRES I GARCIA.
Àmbit competencial: Política municipal en matèria d’aparcaments i illes de
vianants; política municipal en matèria de transports urbans; control i
seguiment del servei públic d’autobusos, del servei de parquímetres i del
servei d’explotació de les marquesines i plafons publicitaris; proposta
d’atorgament de llicències de taxis; elaboració i execució del Pla de
barreres arquitectòniques.
Proposta d’atorgament de llicències d’obres a la via pública (rases, guals,
tanques, bastides, grues, etc.) i autoritzacions d’ocupació de la via pública
(revetlles, festes de barri, aplecs, espectacles a la via pública i fires
tradicionals).
Política de manteniment de vies públiques i edificis municipals; mobiliari
urbà i equipaments i política de mobilitat.
Aquesta regidora delegada té facultats de proposta de resolució.

2.4.

REGIDOR DELEGAT D’HABITATGE, REHABILITACIÓ I ACTIVITATS:
IGNASI PERRAMON I CARRIÓ
Àmbit competencial: Política de promoció de l’habitatge públic; impuls de
les estratègies de rehabilitació i renovació integral del nucli antic,
assegurant que contempli d’una manera global els aspectes urbanístics,
socials i d’activitats, creant mecanismes operatius que ho garanteixin;
política de protecció dels edificis i monuments de caràcter històrico-artístic;
resolució d’expedients d’atorgament de subvencions i altres ajuts en
matèria de rehabilitació.
Direcció, seguiment i supervisió de la societat municipal Foment de la
Rehabilitació Urbana de Manresa SA.
Atorgament de llicències d’activitats classificades i les seves incidències;
atorgament de llicències per realitzar espectacles en locals no municipals
de pública concurrència; atorgament de llicències ambientals i les seves
incidències; resolució d’expedients de protecció de la legalitat ambiental;
proposta d’instrucció d’expedients sancionadors en matèria ambiental i
d’activitats, sempre que la sanció a imposar sigui multa inferior a 6.000,00
€ o clausura temporal fins a quinze dies, i la seva resolució; seguiment
dels controls periòdics i les revisions de llicències ambientals i de les
activitats amb impacte ambiental.
Aquest regidor delegat té facultats resolutòries.

3.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
3.1.

REGIDOR DELEGAT DE CULTURA I TURISME: RAMON FONTDEVILA I
SUBIRANA
Àmbit competencial: Elaboració i desenvolupament del Projecte Cultural de
Ciutat; Política municipal en matèria de planificació, programació i foment
de la cultura i gestió d’equipaments culturals; foment de la interrelació entre
les diverses cultures; política museística, arxiu històric, biblioteques i
centres cívics; política de festes; impuls de la normalització lingüística;
instrucció d’expedients d’honors i distincions i de denominació de vies
públiques. Desenvolupament del Pla d’Equipaments Culturals
conjuntament amb la regidoria d’urbanisme. Desenvolupament del turisme
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cultural conjuntament amb la regidoria de promoció econòmica.
Autoritzacions per a l'ús de les instal.lacions municipals per a actes de
caràcter no esportiu. Signatura de convenis de concessió de subvencions
de caire cultural fins a 6.000,00 €.
Impuls i potenciació de les rutes turístiques de la ciutat; promoció del
turisme ciutadà i participació en òrgans de promoció turística.
Aquest regidor delegat té facultats resolutòries
3.2.

REGIDORA DELEGADA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT: MONTSERRAT
MESTRES I ANGLA.
Àmbit competencial: Projecte educatiu de ciutat; política municipal en
matèria d’ensenyament primari i secundari; control i gestió dels centres
públics d’ensenyament infantil i primari i de l’Escola d’Arts; Conservatori
Municipal Professional de Música com a centre d’ensenyament; gestió per
a la creació de places públiques d’escola bressol; vetllar pel desplegament
del mapa escolar i l’aplicació de la reforma educativa, prioritzant l’oferta de
places públiques; impuls de l’escola d’adults; política d’impuls de la
descentralització de la Generalitat en matèria d’ensenyament a les
comarques de la Catalunya central; impuls a la creació del Consell Escolar
Territorial del Bages.
Relacions institucionals en l’àmbit de la promoció universitària de la ciutat;
foment de l’activitat de recerca, científica i tècnica; campus universitari i
serveis vinculats a la Universitat
Aquesta regidora té facultats de proposta de resolució.

3.3

REGIDOR-DELEGAT DE SALUT: JOSÉ-LUIS IRUJO I FATUARTE.
Àmbit competencial: Política municipal en matèria de protecció i promoció
de la salut; consum i control alimentari; programa de salut escolar; servei
de planificació familiar; programes de sensibilització ciutadana sobre el
sida; servei de cementiri; programa de prevenció de les
drogodependències; relacions institucionals en l’àmbit sanitari; política de
coordinació hospitalària i desenvolupament del mapa sanitari.
Aquest regidor delegat té facultats resolutòries.

3.4.

REGIDOR DELEGAT D’ESPORTS: JOSEP-LLUIS GOZALBO I FUERTES
Àmbit competencial: Política en matèria esportiva; programació,
conservació, control i gestió de les instal.lacions esportives municipals;
autoritzacions per a l'ús de les instal.lacions municipals per a actes de caire
esportiu; promoció de l’esport, particularment l’esport escolar; foment de la
col.laboració entre clubs i entitats esportives; propostes d’atorgament de
distincions al mèrit esportiu.
Aquest regidor delegat té facultats de proposta de resolució.

3.5.

REGIDORA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS I JOVENTUT : AIDA
GUILLAUMET I CORNET.
Àmbit competencial: Polítiques d’atenció social i d’igualtat; beques de
menjador escolar i ajuts a sectors socials neces sitats; propostes
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relacionades amb l’ús d’habitatges per a serveis socials; foment del
voluntariat; atenció a la infància i a l’adolescència amb projecció comarcal;
seguiment i control del pla de supressió de les barreres arquitectòniques i
pla de vialitat per a discapacitats motrius o visuals; atenció a les persones
disminuïdes; atenció als grups socials amb especials dificultats: sida, etc.;
seguiment i control de la gestió relacionada amb els centres de dia, servei
de telealarmes, atenció domiciliària i altres; targes especials per a la gent
gran en matèria de transport públic municipal i altres.
Política municipal en matèria de promoció i coordinació d’activitats
dedicades als joves; control i seguiment de la gestió de les instal.lacions
juvenils municipals; relacions amb entitats i moviments juvenils.
Desenvolupament del Pla Integral de Joventut
Aquesta regidora delegada té facultats de proposta de resolució.
3.6

REGIDOR DELEGAT DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT: XAVIER RUBIO
I CANO
Àmbit competencial: Impulsar, gestionar i dirigir els programes integrals de
cooperació i solidaritat internacional que es desenvolupin des de l’àmbit
municipal. Així com la direcció política de la Casa per la Solidaritat i la Pau
Flors Sirera.
Aquest regidor delegat té facultats de proposta de resolució.

4.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA.
4.1

REGIDORA DELEGADA PER A POLÍTIQUES DE LA DONA I
PARTICIPACIÓ CIUTADANA: NÚRIA SENSAT I BORRÀS
Àmbit competencial: Política de promoció, revalorització i reconeixement
social de les dones de la ciutat en tots els àmbits de la vida pública.
Desenvolupament del Pla Transversal per a les dones de la ciutat, així com
la direcció del PIAD. Impulsar i promoure polítiques contra la violència
domèstica.
Política de relacions amb les entitats ciutadanes. Posada en marxa i
seguiment dels Consells Territorials de participació i del Consell de Ciutat.
Elaboració del PAM-2004-2007. Impulsar noves metodologies per a
l’elaboració dels pressupostos municipals (treballar paral.lelament
ingressos i despeses). Impulsar i fomentar els pactes de proximitat.
Des de l’àrea impulsar i promoure les relacions interdepartamentals per tal
d’articular i impulsar els Plans Transversals existents, fins ara, a
l’Ajuntament.
Aquesta regidora delegada té facultats de resolució.

4.2

REGIDOR D’OCUPACIÓ: XAVIER RUBIO I CANO.
Àmbit competencial: Polítiques d’ocupació com a instrument de lluita contra
l’exclusió social. Gestió del Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) així
com l’observatori del Mercat de Treball, els pactes Territorials així com tots
aquells programes que tenen com a objectiu el foment de l’ocupació i la
inclusió social.
Aquest regidor delegat té facultats de proposta de resolució.
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4.3

REGIDOR DEL PROGRAMA TRANSVERSAL
COOPERACIÓ: XAVIER RUBIO I CANO.

D’IMMIGRACIÓ

I

Àmbit competencial: Impulsari dirigir els programes integrals d’immigració i
cooperació que es desenvolupin des de l’àmbit municipal..
Aquest regidor delegat té facultats de proposta de resolució.
4.4.

REGIDORA DEL PROGRAMA TRANSVERSAL D’INFÀNCIA I FAMÍLIA:
MONTSERRAT MESTRES I ANGLA
Àmbit competencial: Impulsar i dirigir els programes integrals d’atenció a la
infància i família que es desenvolupin des de l’àmbit municipal.
Aquesta regidora delegada té facultats de proposta de resolució.

4.5

REGIDOR DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE GENT GRAN: ALAIN
JORDÀ I PEMPELONNE
Àmbit competencial: Impulsar i dirigir els programes integrals d’atenció a la
gent gran que es desenvolupin des de l’àmbit municipal.
Aquest regidor delegat té facultats de proposta de resolució.

4.6

REGIDORA DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE JOVENTUT: AIDA
GUILLAUMET I CORNET
Àmbit competencial: Impulsar i dirigir els programes integrals de joventut
que es desenvolupin des de l’àmbit municipal.
Aquesta regidora delegada té facultats de proposta de resolució.

5.

ÀREA D’ HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
5.1.

REGIDOR-DELEGAT D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA: JOSEP
CAMPRUBÍ I DUOCASTELLA
Àmbit competencial: Ordenació de despeses i ordenació de pagaments fins
al límit previst a l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local; resolucions en matèria d’ús comú general,
privatiu i especial del demani públic i béns de propis municipals, llevat de
les atribuïdes a un altre òrgan; resolucions en matèria de gestió tributària
que corresponguin a l’òrgan polític delegant, i execució del pressupost;
aprovació de padrons fiscals.
Resolucions en matèria d’estadística, censos i padró d’habitants; signatura
del vistiplau de certificats (previstos a l’art. 205 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre) i pràctica de la rúbrica (prevista a l’art. 199 del mateix Real
Decret).
Desenvolupament de polítiques de concertació amb els agents socials dins
de la promoció econòmica; política de promoció industrial; política de
promoció comercial; concessió de llicències municipals comercials; política
de mercats; relacions exteriors i promoció de la ciutat..
Aquest regidor delegat té facultats resolutòries
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SEGON.- Els regidors delegats s’integraran en les àrees, presidides i coordinades pel
president de la Comissió informativa i de control corresponent. Així:
1.

2.

3.

4.

5.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
Coordinador:

El president de la Comissió informativa i de control de
Presidència i Serveis Centrals.

Delegacions:

Presidència i Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Administració
Seguretat Ciutadana

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI
Coordinador:

El president de la Comissió informativa i de control de Serveis
del Territori.

Delegacions:

Urbanisme
Medi ambient i Parcs i Jardins
Via pública
Habitatge, rehabilitació i activitats

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
Coordinador:

El president de la Comissió informativa i de control de Serveis a
les Persones.

Delegacions:

Cultura i Turisme
Educació i Universitat
Salut
Esports
Serveis Socials i Joventut
Cooperació i Solidaritat

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA.
Coordinador:

El President de la comissió Informativa i de control de Drets de
la Ciutadania.

Delegacions:

Polítiques de la Dona i Participació Ciutadana
Ocupació
Immigració i Cooperació
Infància i família
Gent gran
Joventut

ÀREA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Coordinador:

El president de la Comissió informativa i de control d’Hisenda,
Promoció Econòmica i especial de Comptes.

Delegacions:

Hisenda
Promoció Econòmica
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TERCER.- Declarar les anteriors delegacions atorgades per aquesta Alcaldia com les
úniques vigents.
QUART.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un
altre òrgan o regidor.
Les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per aquesta Alcaldia
com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de
l’exercici de la delegació, sent per tant aquestes, executives i presumptament
legítimes.
CINQUÈ.- Delegar en els tinents d’alcalde la facultat de resoldre els recursos de
reposició que s’interposin contra els actes dictats en l’exercici de les seves atribucions.
Així mateix es delega en els tinents d’alcalde la facultat de resoldre els recursos de
reposició que s’interposin contra els actes que, a proposta dels regidors delegats amb
facultats de proposta de resolució, hagin dictat com a presidents d’àrea..
SISÈ.- Notificar aquesta resolució als regidors respectius als efectes de la seva
acceptació.
SETÈ.- Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació Municipal, i publicarlo íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província."
4.

DELEGACIÓ EN LA COMISSIÓ DE GOVERN DE L'EXERCICI DE LES
COMPETÈNCIES O ATRIBUCIONS PLENÀRIES RELATIVES A LES
CONCESSIONS DE DRET FUNERARI I A LA CONSTITUCIÓ DE GARANTIA
COMPLEMENTÀRIA PER INCREMENT DE L'IPC.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 20 de juny del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
"Atès que l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, i l'article 54.2.b del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refòs de la llei municipal i de règim local
de Catalunya, estableixen que correspon a la Comissió de Govern les atribucions que
l'alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin o li atribueixin les lleis, i alhora
determina les atribucions reservades al Ple que no són delegables.
Atès que l'article 13 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, estableix que els òrgans de les diferents Administracions públiques podran
delegar l'exercici de les competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de la
mateixa Administració, amb les limitacions corresponents, que no afectin l'àmbit
d'aquesta delegació.
Atès que l'article 5 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d'octubre, assenyala que els cementiris són béns de domini públic
afectes al servei públic, i la seva utilització constitueix un ús privatiu del domini públic
municipal, segons la definició establerta a l'article 57 del mateix Reglament, subjecte a
concessió administrativa d'acord amb l'article 59.
Atès que l'article 221.2 del decret 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refòs
de la llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 60 del Reglament del
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patrimoni dels ens locals estableixen que els acords relatius a les concessions sobre
béns de domini públic són competència del Ple, però es podran delegar en la Comissió
de Govern.
Atès que l'article 57 del decret legislatiu 2/2003 esmentat, estableix que la delegació
d'atribucions del Ple a favor de la Comissió de Govern requereix l'acord adoptat per la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
L'alcalde president, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Delegar a la Comissió de Govern, com a òrgan col.legiat, l'exercici de les
competències o atribucions plenàries relatives a les concessions de dret funerari sobre
nínxols, previstes al Reglament del cementiri municipal i de policia mortuòria. L'àmbit
dels assumptes delegats es refereix als acords següents:
a) Constitució de concessió temporal de dret funerari per cinc anys (article 12 del
Reglament).
b) Constitució de concessió de dret funerari per 50 anys (article 10 del Reglament).
c)

Pròrrogues de concessions temporals per 5 anys (article 12 del Reglament).

Les facultats que es deleguen són les de resoldre respecte de cada un dels tres
expedients esmentats, que estan previstes als articles citats del Reglament del
cementiri municipal i de policia mortuòria.
SEGON. Delegar a la Comissió de Govern, com a òrgan col.legiat, l'exercici de les
competències o atribucions relatives a la constitució de garantia complementària per
increment de l'IPC per part de les persones o entitats adjudicatàries de contractes de
concessió administrativa d'ús privatiu sobre béns de domini públic.
TERCER. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment i
als efectes d'allò que disposa l'art. 51.2 del ROF, en concordança amb l'art. 13.3 de la
Llei 30/1992.
De conformitat amb l'article 51.2 del ROF, ambdues delegacions tindran efectes des
del dia següent al de la seva aprovació.
QUART. Donar compte d'aquest dictamen a la Comissió de Govern, per al seu
coneixement i acceptació de la delegació conferida, conforme a allò que disposa l'art.
114.1 del ROF."
El senyor Irujo i Fatuarte explica que la Comissió de govern queda constituïda pels
regidors i regidores senyor Joan Carles Canongia, senyor Ramon Fontdevila, senyora
Maria Àngels Mas, senyora Núria Sensat, senyor José Luís Irujo, senyor Josep
Camprubí i senyor Ignasi Perramon, per aquest mateix ordre.
Comenta que, seguint el mateix criteri que s'aplicava en l'anterior legislatura, la
Comissió de govern tindrà un règim de sessions de caràcter setmanal, que queda fixat
en el dilluns a les 13 hores.
Així mateix, explica que aquest òrgan tindrà les competències previstes per la
legislació, a les quals s'afegeixen les corresponents a la concessió del dret funerari,
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que ja desenvolupava aquest òrgan en l'anterior legislatura, i les relatives als
increments de l'IPC en la constitució de garanties complementàries.
Diu que l'equip de govern queda format per quinze membres i explica que es
mantenen les àrees de Presidència i Serveis centrals, Territori, Serveis a les persones,
i Hisenda, Promoció Econòmica i Especial de Comptes, a les que s'afegeix una de
nova creació, que és la de Drets de ciutadania, on s'engloben els regidors i regidores
que tindran competències específiques sobre matèries que afecten directament a
grups socials que mereixen una especial atenció i sobre programes transversals que
l'equip de govern pretén impulsar de manera decidida.
Sense entrar en el detall de les competències de cada regidoria, explica que dins de
l'Àrea de Presidència i Serveis Centrals s'integren la regidoria de Presidència i
Tecnologies de la informació i la comunicació, que es delega al senyor Alain Jordà
Pempelonne; la d'Administració, amb el senyor José Luís Irujo; i la de Seguretat
Ciutadana, amb el senyor Joan Canongia i Gerona.
Continua amb l'Àrea de Serveis del Territori, on s'inclou la regidoria d'Urbanisme, que
es delega a la senyora Maria Àngels Mas i Pintó; la de Medi Ambient i Parcs i Jardins,
amb la senyora Montserrat Selga i Brunet; la de Via Pública, amb la senyora Anna
Torres i García; i la d'Habitatge, Rehabilitació i Activitats, amb el senyor Ignasi
Perramon i Carrió.
Seguidament, explica que en l'Àrea de Serveis a les Persones, s'inclou la regidoria de
Cultura i Turisme, amb el senyor Ramon Fontdevila; la d'Educació i Universitat, amb la
senyora Montserrat Mestres i Angla; la de Salut, amb el senyor José Luís Irujo i
Fatuarte; la d'Esports, amb al senyor José Luís Gozalbo i Fuertes; la de Serveis
Socials i Joventut, amb la senyora Aida Guillaumet i Cornet; i la de Cooperació i
Solidaritat, amb el senyor Xavier Rubio i Cano.
A continuació, fa referència a l'Àrea de Drets de Ciutadania, de nova creació, que està
integrada per la regidoria de Polítiques de la Dona i Participació Ciutadana, amb la
senyora Núria Sensat i Borràs; i la d'Ocupació, amb el senyor Xavier Rubio i Cano.
Comenta, així mateix, que dins d'aquesta Àrea el regidor senyor Xavier Rubio i Cano
serà el responsable del Programa transversal d'Immigració i Cooperació; la senyora
Montserrat Mestres i Angla, d'Infància i Família; el senyor Alain Jordà i Pempelonne,
de Gent gran; i la senyora Aida Guillaumet i Cornet, de Joventut.
Acaba dient que la Regidoria d'Hisenda i Promoció Econòmica, tindrà el senyor Josep
Camprubí i Duocastella com a responsable polític, i explica que en la legislatura
anterior la regidoria de Promoció Econòmica estava inclosa en l'Àrea de Presidència,
Serveis Centrals i Promoció Econòmica, i ara s'integra en l'Àrea d'Hisenda i Promoció
Econòmica.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents, pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.

APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
18/2003, DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 20 de juny del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2004, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
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incoació d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec al Romanent de
Tresoreria per a despeses generals de la liquidació del pressupost de l’exercici de
2002 i a baixes de crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, no
compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a finançar els costos
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici
del 2004.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 18/2003 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 158, en relació amb el 150, de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient
18/2003 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze
dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el termini
esmentat no s’haguessin presentat reclamacions."
PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 18/2003
ESTAT DE DESPESES
SUPLEMENTS DE CRÈDIT

Partida
111.0.100.00

Denominació

222.0.120

Organs de govern-Regidories.- Retribucions
membres Corp.Dedi.Esculs.
Organs de govern-Regidories.- Altres
remuneracions.Despeses repres.
Seguretat.- Retribucions bàsiques

222.0.121

Seguretat.- Retribucions complementàries

111.0.220

Organs de govern-Regidories.- Material
d'oficina
Organs de govern-Regidories.- Despeses
diverses
Organs de govern-Regidories.-Atencions
protocolàries i representatives
Organs de govern-Alcaldia.- Mobiliari i estris

111.0.100.01

111.0.226
111.0.226.01
111.1.625
451.4.489
511.0.601.70

Altres programes culturals.- Altres
transferències
Carreteres, camins veïn. I vies publ.Urbanització entorn Pl.Bages

Crèdit
actual
457.006,00
153.533,00

Augment
90.800,00

Crèdit
Causes
definitiu
547.806,00 Consignació insuficient

9.510,00

163.043,00 Consignació insuficient

869.713,00
1.422.914,00

Baixa

9.510,00

860.203,00 Atendre partida 111.0.100.01

90.800,00

1.332.114,00 Atendre partida 111.0.100.00

3.053,26

3.000,00

6.053,26 Consignació insuficient

58.064,46

30.000,00

88.064,46 Consignació insuficient

19.054,10

48.000,00

67.054,10 Consignació insuficient

2.500,00

12.000,00

14.500,00 Consignació insuficient

428.000,00

24.000,00

452.000,00 Consignació insuficient

180.000,00 285.000,00

465.000,00 Consignació insuficient

502.310,00 100.310,00

PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 18/2003
ESTAT D'INGRESSOS
Partida
870.01

Denominació
Romanent de Tresoreria.- Aplicació per
finançament a suplements de crèdit

Crèdit
actual

Augment

Baixa

402.000,00

Crèdit
Causes
definitiu
402.000,00 Aplicació romanent

0,00
TOTAL . . . . 402.000,00

0,00
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PRESSUPOST 2003
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 18/2003
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 18/2003 queda resumit per capítols de
la forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes

ESTAT DE DESPESES

19.081.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

20.808.359,00
14.531.940,36

Capítol 2.- Impostos indirectes

1.530.000,00

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

9.020.105,90

Capítol 3.- Despeses financeres

1.843.989,00

Capítol 4.- Transferències

4.031.574,00

Capítol 4.- Transferències
Capítol 5.- Ingressos patrimonials

15.079.981,50
723.800,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

2.016.200,00

Capítol 6.- Inversions reals

Capítol 7.- Transferències de capital

1.878.354,50

Capítol 7.- Transferències de capital

Capítol 8.- Actius financers
Capítol 9.- Passius financers
TOTAL .....................................................................

15.707.059,91
6.049.162,01
71.085.663,82

Capítol 8.- Actius financers
Capítol 9.- Passius financers
TOTAL ...................………...........................................

22.871.333,08
3.969.370,88
6.010,00
3.023.087,50
71.085.663,82

El senyor Canongia i Gerona explica el dictamen en substitució del regidor delegat
d'Hisenda, senyor Camprubí, que no ha pogut assistir a aquesta sessió per haver-se
sotmès a una intervenció quirúrgica de la qual encara no està recuperat.
Diu que aquest canvi de partides és per atendre tota una sèrie de necessitats, entre
d'altres, el tema de les remuneracions dels membres de la Corporació, petits temes de
material d'oficina, algunes coses de despeses diverses, algun tema d'atencions
protocol·làries, petites coses de mobiliari i de programes culturals, i també es fa una
ampliació de 285.000 euros, per fer front a la urbanització sencera de la fase I, de la
plaça Bages, ja que amb la consignació que hi havia de 180.000 euros, només es
podia fer una primera part d'aquesta fase.
El senyor Vives i Portell anuncia l'abstenció del GMCiU a la votació, en coherència
amb la seva postura habitual respecte el Pressupost i la seva execució per part de
l'equip de govern.
Sense la intenció d'entrar en el detall de cada una de les partides, fa referència a la
destinada a la reforma de la plaça Bages.
Aclareix que no es tracta que el GMCiU consideri que no s'ha de reformar aquella
plaça ni invertir-hi diners, sinó que considera que hi ha una petita incongruència
respecte a les últimes actuacions que s'han fet. Es refereix concretament als treballs
d'asfaltat que s'han dut a terme fa dos mesos, aproximadament, en aquella zona i que
es malmetran amb la remodelació de la zona.
Opina, al respecte, que aquesta no és la millor manera d'administrar els cabals
públics, ja que no sembla gaire lògic que sabent que en un termini tan curt de temps
s'hauria d'escometre una obra tan important en una primera fase, s'hagin invertit tant
diners en asfaltar la plaça Bages.
Afegeix que ho hauria entès si s'haguessin fet intervencions més concretes en les
zones més malmeses, en lloc d'executar una obra tan important, tenint en compte que

15

ara s'hauran d'invertir molts diners per poder completar aquesta primera fase i
posteriorment la segona.
Defineix aquesta actuació com a un mal presagi per començar aquest nou mandat i
creu que en el futur s'haurien de rectificar aquests tipus d'estratègies a l'hora de
treballar, d'invertir diners i treure més rendiment.
Acaba reiterant l'abstenció del GMCiU en la votació del dictamen.
El senyor Canongia i Gerona explica que el reasfaltatge de la plaça Bages es va fer
en aquell moment perquè s'estava deteriorant.
Diu que l'equip de govern era molt conscient que s'estava produint aquest
deteriorament i que s'havien de fer les obres aquest estiu, donat que no es podien fer
durant el període normal de funcionament o d'efervescència de la ciutat, per tractar-se
d'un important nucli de comunicació i, per això, no es reasfaltava.
Recorda que a l'hivern es van produir importants nevades, que van ocasionar el
trencament del ferm, que ja estava deteriorat, i l'Ajuntament tenia dues opcions: per
una banda, no fer res i esperar fins ara per fer les obres, tenint en compte que la plaça
estava intransitable; i, per una altra banda, tapar els forats.
Explica que els tècnics van valorar que era més pràctic portar les màquines i tapar-ho
tot, cosa que es podia fer en un dia, que tapar els forats.
Diu que el cost va ser de 30.000 euros, que, malgrat ser una quantitat relativament
important, ha permès circular amb normalitat.
Està d'acord amb el senyor Vives i li hauria agradat no haver de fer les obres, però
creu que quan una cosa està destrossada i es fa servir cal reparar-la, i en aquest cas
es va fer una operació de reposició.
Comenta que algú es va arribar a plantejar fins i tot la possibilitat d'esperar una mica a
fer les obres de la plaça, tenint en compte l'asfaltat que ja s'havia fet, però considera
que la rotonda és important per a la circulació i, per tant, no té massa sentit no fer les
obres, malgrat la important inversió de reposició de 30.000 euros que s'ha hagut de
fer.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA i 4
GMERC) i 7 abstencions (6 GMCiU i 1 GMPPC), pel que esdevé en acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.
6.

DETERMINACIÓ DEL NOMBRE, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS
DEL PERSONAL EVENTUAL.

El senyor Serra i Rovira s'incorpora a la sessió en aquest moment.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 20 de juny del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
"Atès el que preveuen els articles 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, 304 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya i 9 a 11 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals de
Catalunya.
Atès que de totes les disposicions abans esmentades es dedueix que pel que fa als
llocs de treball que es configuren com de confiança i assessorament especial, aquests
han de ser determinats pel Ple de la Corporació al començament del mandat
Corporatiu, determinant les característiques dels llocs, el règim de dedicació i les
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retribucions, a l’efecte que, posteriorment l’Alcalde pugui efectuar per Decret el
nomenament a favor de les persones que consideri més adients i sense perjudici
d’efectuar les publicacions d’aquests nomenaments en el Butlletí Oficial de la Província
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Constituïda aquesta Corporació Municipal en data 14 de juny de 2003 com a
conseqüència de les Eleccions locals del proppassat 25 de maig, correspon al Ple la
determinació dels llocs de treball reservats a personal eventual de confiança i
assessorament especial.
Per tot això aquesta alcaldia, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
1.

El nombre i denominació dels llocs de treball que aquest Ajuntament crea per al
seu desenvolupament per personal eventual, de confiança i assessorament
especial serà el següent:
-

CAP DE GABINET D’ALCALDIA
SECRETÀRIA D’ALCALDIA
CAP DE PREMSA I COMUNICACIÓ
CAP DE L’ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA

2.

El lloc de treball de CAP DE GABINET D’ALCALDIA tindrà atribuïdes les funcions
de responsable de la coordinació general tècnica de l’activitat de l’Alcaldia, dels
òrgans de govern i del regidor de Presidència. També coordinarà l’activitat de
relacions externes i línies bàsiques de comunicació i imatge. El lloc de treball
requereix plena dedicació i disponibilitat de la persona que l’ocupi. La retribució
anual es fixa, per tots els conceptes en 40.984,86€, distribuïts en dotze
mensualitats i dues pagues extraordinàries a meritar en els mesos de juny i
desembre per l’import equivalent a una mensualitat cadascuna.

3.

El lloc de treball de SECRETÀRIA D’ALCALDIA, tindrà atribuïdes les funcions
d’auxili i col·laboració a les activitats que desenvolupi la Presidència. El lloc de
treball requereix plena dedicació i disponibilitat de la persona que l’ocupi. La
retribució anual es fixa, per tots els conceptes en 33.178,32€, distribuïts en dotze
mensualitats i dues pagues extraordinàries a meritar en els mesos de juny i
desembre per l’import equivalent a una mensualitat cadascuna.

4.

El lloc de treball de CAP DE PREMSA I COMUNICACIÓ, tindrà atribuïdes les
funcions de comunicació externa, informació als ciutadans i als mitjans de
comunicació. El lloc de treball requereix plena dedicació i disponibilitat de la
persona que l’ocupi. La retribució anual es fixa, per tots els conceptes en
33.178,32€, distribuïts en dotze mensualitats i dues pagues extraordinàries a
meritar en els mesos de juny i desembre per l’import equivalent a una mensualitat
cadascuna.

5.

El lloc de treball de CAP DE L’ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA tindrà
atribuïdes les funcions de coordinació general tècnica de les regidories de
Participació Ciutadana, de Polítiques de la Dona, d’Ocupació i Programes
Transversals. El lloc de treball requereix plena dedicació i disponibilitat de la
persona que l’ocupi. La retribució anual es fixa, per tots els conceptes en
33.178,32€, distribuïts en dotze mensualitats i dues pagues extraordinàries a
meritar en els mesos de juny i desembre per l’import equivalent a una mensualitat
cadascuna.
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6.

Per l’Alcaldia s’efectuarà el corresponent nomenament a favor de la persones que
hagin de desenvolupar els llocs de treball abans esmentats, donant compte dels
corresponents nomenaments al Ple de la Corporació.

7.

A les persones nomenades per desenvolupar els llocs de treball abans esmentats
els seran aplicables les prevencions contingudes als articles 20.2 i 3 de la Llei
30/1984 de 2 d’agost, article 104.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, article 304.2 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i articles 9 a 15 del Decret 214/1990, de 30
de juliol.

8.

Procedir a la publicació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, del nomenament de personal eventual, del règim de les
seves retribucions i de la seva dedicació, de conformitat amb el que preceptuen
l’article 304 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril l’article 3 i article 10.1 del
Decret 214/1990 de 30 de juliol."

El senyor Irujo i Fatuarte explica que la finalitat d'aquest dictamen és acordar el
nomenament dels diferents càrrecs de confiança i assessorament especial, que és
preceptiu determinar pel Ple de la Corporació al començament de cada mandat
corporatiu.
Diu que es manté el mateix nombre de llocs de treball afectats per aquesta
configuració de confiança, que són el cap del Gabinet d'Alcaldia, la secretària
d'Alcaldia, el cap de Premsa i Comunicació i el cap de l'Àrea de Drets de Ciutadania.
Respecte els tres primers creu que no calen moltes explicacions pel que fa a les seves
funcions, però sí cal fer-ho amb el lloc de cap de l'Àrea de Drets de Ciutadania.
Recorda que en l'anterior legislatura d'entre els quatre llocs de treball que figuraven
com a càrrecs de confiança, n'existia un denominat Cap de Programació i Estudis, que
ara desapareix i per convertir-se en un lloc denominat Cap de l'Àrea de Drets de
Ciutadania.
Explica que, tenint en compte la nova Àrea de govern polític que s'ha creat sobre Drets
de Ciutadania, l'equip de govern creu que és vital no només dotar-la de contingut
polític, amb la gestió de les competències que tindrà assignades, sinó també de la
figura d'un lloc de treball que tingui com a funció la coordinació general tècnica de les
regidories de Participació Ciutadana, Polítiques de la Dona i Ocupació, així com dels
programes transversals que s'han creat.
Considera que aquesta reconversió de cap de Programació i Estudis a cap de l'Àrea
de Drets de Ciutadania és vital en el sentit de dotar-la de la suficient capacitat tècnica,
a fi que pugui coordinar els diferents programes transversals i les àrees esmentats.
Diu que aquest dictamen també fa referència a la dedicació i la retribució que tindran
aquests càrrecs de confiança i explica al respecte que tant pel que fa a la dedicació i
disponibilitat, com a la retribució anual queden fixats en la mateixa forma que fins ara,
sense que es produeixi cap tipus de modificació en aquest sentit.
El senyor Vives i Portell anuncia l'abstenció del GMCiU respecte a la votació
d'aquest dictamen, per considerar que aquests nomenaments formen part a l'àmbit
estricte de l'equip de govern i, per tant, el seu grup no vol entrar-hi. Comenta que
aquesta serà la postura del GMCiU en tots els dictàmens que facin referència a
nomenaments de càrrecs i responsabilitats dins del marc dels grups que integren
l'equip de govern.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA i 4
GMERC) i 8 abstencions (7 GMCiU i 1 GMPPC), pel que esdevé en acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.
7.

DETERMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR DE SERVEI DELS
SERVEIS A LES PERSONES, COM A PERSONAL EVENTUAL, I
NOMENAMENT DEL SENYOR JOSEP SERRANO BLANQUER PER
OCUPAR-LO.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 20 de juny del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
"Quan la complexitat dels serveis de l’ens local ho requereix, el ple, a proposta de
l’alcalde, pot nomenar personal eventual per exercir llocs de treball de caràcter
directiu, i ha d’expressar l’àrea administrativa o el servei que queda sota la seva
direcció.
Constituïda aquesta Corporació Municipal en data 14 de juny de 2003 com a
conseqüència de les Eleccions locals del proppassat 25 de maig, correspon la
determinació dels llocs de treball reservats a personal eventual per exercir llocs de
caràcter directiu.
Les característiques bàsiques i les retribucions del personal eventual els ha de
determinar el ple de la corporació municipal.
Atès que es considera convenient que el la direcció del servei dels Serveis a les
Persones sigui desenvolupada per personal eventual.
Atès el que disposen els articles 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim local, 306 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 9 a 15 i següents del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
dels ens locals de Catalunya.
Per tot això, aquesta alcaldia proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
1.

Crear un lloc de treball de personal eventual de caràcter directiu anomenat:
3

DIRECTOR DE SERVEI DEL SERVEIS A LES PERSONES

2.

El lloc de treball de DIRECTOR DE SERVEI DELS SERVEIS A LES PERSONES
tindrà les funcions de direcció que el vigent organigrama funcional assigna al lloc
de treball de cap de servei dels Serveis a la Persona. El lloc de treball requereix
dedicació exclusiva. La retribució anual del lloc de treball es fixa, per tots els
conceptes en 46.988,76€ anuals, distribuïts en dotze mensualitats i dues pagues
extraordinàries a meritar en els mesos de juny i desembre per l’import equivalent
a una mensualitat cadascuna.

3.

Nomenar el senyor JOSEP SERRANO BLANQUER per ocupar el lloc de treball
de personal eventual de Director de Servei dels Serveis a les Persones.
L’esmentat nomenament ho serà amb efectes de l’endemà de l’aprovació del
present dictamen per part del Ple de la Corporació Municipal.
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4.

La persona nomenada per desenvolupar el lloc de treball abans esmentat li
seran aplicables les prevencions contingudes als articles 20.2 i 3 de la Llei
30/1984 de 2 d’agost, article 104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, article 306 del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril i articles 9 a 15 del Decret 214/1990, de 30
de juliol.

5.

Procedir a la publicació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, el nomenament del personal eventual, les seves
retribucions i dedicació, de conformitat amb el que disposa l’article 304. 3 Decret
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril i article 10.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol."

El senyor Irujo i Fatuarte explica que en l'anterior Organigrama funcional, com a
conseqüència de la creació d'un nou Servei, va quedar vacant el lloc de treball de cap
de servei dels Serveis a la Persona, i que l'equip de govern va optar per la creació d'un
lloc de treball de caràcter eventual, amb funcions directives i proposa que, un cop
extingida la situació i el nomenament del senyor Josep Serrano, que estaven vinculats
a l'acabament de l'anterior mandat, s'acordi novament la creació d'aquest lloc de
treball, de personal eventual, de Director de Servei dels Serveis a les persones, que
tindrà les funcions que designa l'actual Organigrama Funcional a aquest lloc; que
aquest nomenament recaigui novament en la persona del senyor Josep Serrano
Blanquer.
Comenta també que la dedicació i la retribució anual d'aquesta plaça queden fixats de
la mateixa forma que ho estava fins ara.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA i 4
GMERC) i 8 abstencions (7 GMCiU i 1 GMPPC), pel que esdevé en acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.
8.

ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I
DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL; AIXÍ COM
INDEMNITZACIONS ALS GRUPS MUNICIPALS.

El senyor Martínez Conde s'incorpora a la sessió en aquest moment.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 20 de juny del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
"Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals convocades
mitjançant Reial Decret 374/2003, de 31 de març, i establert el nou Cartipàs Municipal,
resulta indispensable procedir a l’establiment del règim de dedicació dels membres
polítics d’aquesta Corporació, especialment tenint en compte les delegacions
efectuades per l’Alcaldia, mitjançant Resolució de data 20 de juny de 2003, així com
el seu règim de retribucions i indemnitzacions.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local; article 162.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de règim Local de
Catalunya; i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici
del seu càrrec, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que
estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència
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efectiva a les sessions dels òrgans col.legiats dels quals formen part, inclosos els
organismes autònoms.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 50.8 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, així com els articles 23 i següents del Reglament d’Organització,
funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Decret 2568/86, de 28
de novembre, els Grups Municipals tenen dret a disposar dels mitjans necessaris per a
poder portar a terme llurs tasques, el que, donades les possibilitats funcionals d’aquest
Ajuntament, aconsella la necessitat d’assignar una quantia econòmica de caràcter
mensual en concepte d’indemnització per les despeses realitzades en el
desenvolupament de les seves funcions.
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació Municipal,
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Establir que, amb efectes del dia 14 de juny de 2003, data de constitució
d’aquest Ajuntament, els membres de la Corporació que a continuació es relacionen,
exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva:
-

Montserrat Mestres i Angla
Joan Carles Canongia i Gerona
Josep Camprubí i Duocastella
Anna Maria Torres i Garcia
Ramon Fontdevila i Subirana
Ignasi Perramon i Carrió
Núria Sensat i Borràs

Segon.- Establir, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que a continuació es
relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i
desembre:
a) Montserrat Mestres i Angla - Regidora d’Educació i Universitat
3.011,81 Euros mensuals bruts
b) Joan Carles Canongia i Gerona – Tinent d’Alcalde Regidor de Seguretat
Ciutadana.
3.333,83 Euros mensuals bruts
c) Josep Camprubí i Duocastella – Tinent d’Alcalde Regidor d’Hisenda i Promoció
Econòmica
3.333,83 Euros mensuals bruts
d) Anna Maria Torres i Garcia – Regidora de Via Pública
3.011,81 Euros mensuals bruts
e) Ramon Fontdevila i Subirana – Tinent d’Alcalde Regidor de Cultura i Turisme.
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3.333,83 euros mensuals bruts
f) Ignasi Perramon i Carrió – Tinent d’Alcalde Regidor d’Habitatge, Rehabilitació,
Activitats i
3.333,83 euros mensuals bruts
g) Núria Sensat i Borràs – Tinent d’Alcalde i Regidora per a polítiques de la dóna i
Participació Ciutadana.
3.333,83 euros mensuals bruts
Tercer.- Establir, amb efectes del dia 14 de juny de 2003, data de constitució d’aquest
Ajuntament, el règim de dedicació parcial dels membres de la Corporació serà el que
a continuació es relaciona:
Sr. Jordi Valls i Riera
Sra. Àngels Mas i Pintó
Sr. José-Luis Irujo i Fatuarte
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sra. Montserrat Selga i Brunet
Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes
Sr. Xavier Rubio i Cano

3.833,62 € bruts mensuals (95 % de dedicació)
1.666,92 € bruts mensuals (50 % de dedicació)
1.666,92 € bruts mensuals (50 % de dedicació)
2.409,45 € bruts mensuals (80 % de dedicació)
2.409,45 € bruts mensuals (80 % de dedicació)
2.409,45 € bruts mensuals (80 % de dedicació)
1.504,28 € bruts mensuals (50 % de dedicació)
2.409,45 € bruts mensuals (80 % de dedicació)

Quart.- Els règims de dedicació exclusiva i parcial comporta per a cadascuna de les
persones compreses en la seva aplicació, l’alta al règim corresponent de la Seguretat
Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials. Així mateix
comportarà la incompatibilitat de percepció de les retribucions amb qualsevol altra
inclosa dins el règim d’incompatibilitat marcat per la legislació vigent.
Cinquè.- Establir, amb efectes del dia 14 de juny de 2003, data de constitució d’aquest
Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació no inclosos en els apartats segon i
tercer, el règim d’indemnitzacions següents:
a.- Per assistència als òrgans col.legiats municipals: 325,28 euros .
b.- Per l’exercici de les tasques de control de l’acció de govern, seguiment d’acords i
coordinació de grups municipals no integrats en el govern municipal, mitjançant
l’atribució de l’exercici d’aquestes tasques als càrrecs diferenciats de President,
Portaveu, Portaveu adjunt i Secretari dels Grups Municipals, tindran dret a les
indemnitzacions previstes al punt anterior, més les següents:
-

President del 1r grup municipal de l’oposició:
President del 2n grup municipal de l’oposició:
Portaveu del 1r grup municipal de l’oposició:
Portaveu del 1r grup municipal de l’oposició, adjunt:
Portaveu del 2n grup municipal de l’oposició:
Secretari del 1r grup municipal de l’oposició:

813,19 euros
650,55 euros
162,64 euros
162,64 euros
325,28 euros
162,64 euros

Sisè.- Determinar el següent:
a.- Que, de l’aplicació del règim d’indemnitzacions previst en el punt anterior, els
regidors que es relacionen percebran les següents indemnitzacions mensuals en total:
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Nom

Import indemnització mensual

Sr. Josep Vives i Portell
Sra. Imma Torra i Bitlloch
Sr. Miquel Àngel Martínez i Conde
Sr. Josep Becerra i Finestras
Sra. M. Rosa Riera i Monserrat
Sr. Gregori Garcia i Lladó
Sr. Alexis Serra i Rovira
Sr. Josep M. Sala i Rovira
Sr. Francesc Xavier Javaloyes i Vilalta
Sra. Carina Rius i Díaz

1.138,47 euros
325,28 euros
325,28 euros
325,28 euros
487,92 euros
325,28 euros
487,92 euros
487,92 euros
975,83 euros
650,56 euros

b.- Que en els mesos de juny i desembre, les indemnitzacions a que fa referència
l’apartat anterior, s’acreditaran en quantia doble a cada perceptor.
Setè.- La retribució i indemnitzacions que es reconeixen en els acords anteriors, serà
independent del dret que es reconeix igualment als membres corporatius, en virtut del
que disposa l’article 77 del Reglament Orgànic Municipal, a la percepció de dietes per
desplaçament i allotjament per raó del càrrec, així com indemnitzacions per les
despeses ocasionades en l’exercici del càrrec quan siguin efectives i amb justificació
documental prèvia.
Vuitè.- Les retribucions i indemnitzacions que es fixen en els acords anteriors,
s’adequaran, a partir de l’1 de gener de 2004, de forma automàtica i sense necessitat
d’acord exprés, en funció de la previsió de l’índex general de preus al consum de l’any
corresponent.
Novè.- Establir amb efectes del dia 14 de juny de 2003, data de constitució d’aquest
Ajuntament, a favor dels diferents grups polítics municipals, una indemnització
mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, en les quanties
següents:
Grup

Indemnització

Grup Municipal Socialista
Grup Municipal de Convergència i Unió
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya
Grup Municipal del Partit Popular

1.710,00 euros
1.620,00 euros
1.260,00 euros
1.080,00 euros
1.080,00 euros

Desè.- Notificar aquest acord als portantveus dels diferents grups polítics municipals, i
als regidors afectats, fent-lis constar que han estat designats per a desenvolupar el
seu càrrec en el règim determinat, i que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat,
de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva
notificació."
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada per l'alcalde al punt 8
de l'ordre del dia, el 26 de juny del 2003, que, transcrita, diu el següent:
"Atès que en el dictamen inclòs en el punt 8 de l'ordre del dia de la sessió
extraordinària del Ple de la Corporació convocat per al dia 27 de juny de 2003, s'han
detectat alguns errors materials.
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Atès que l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que les
Administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Per tot això, proposo que el Ple de la Corporació aprovi l'esmena següent:
1.

En el punt novè, on diu "Grup Municipal del Partit Popular", ha de dir "Grup
Municipal del Partit Popular de Catalunya"."

El senyor Irujo i Fatuarte diu que aquest és un dictamen típic i preceptiu de l'inici de
qualsevol mandat corporatiu, que estableix el règim de dedicació dels membres
polítics d'aquesta Corporació, tant si estan integrats en l'equip de govern, amb les
seves diferents responsabilitats, com si formen part dels grups municipals de
l'oposició.
Explica que les dedicacions dels membres de l'equip de govern poden ser exclusives o
parcials i que en aquest dictamen s'assigna la dedicació exclusiva a set membres de
l'equip de govern i la dedicació parcial, amb diferents percentatges de dedicació, a vuit
regidors i regidores de l'equip de govern.
Diu que es manté la mateixa retribució que quedava aprovada en l'anterior mandat
corporatiu.
Explica, així mateix, que en el dictamen també s'estableix el règim d'indemnitzacions a
les quals tenen dret els membres corporatius que no formen part de l'equip de govern,
tant per la seva assistència als òrgans col.legiats, com per les diferents
responsabilitats que desenvoluparan els regidors i regidores dins dels grups
municipals.
Per últim, diu que en el dictamen es fixa la indemnització mensual per les despeses
realitzades pels diferents grups polítics municipals en l'exercici de les seves funcions.
La senyora Rius i Díaz demana, en primer lloc, que es rectifiqui el nom del seu
company de grup municipal que figura en el punt sisè del dictamen, en el sentit que on
diu "Francesc Xavier Javaloyes i Vilalta" digui "Xavier Javaloyes i Vilalta".
Respecte al contingut del dictamen, diu que el GMPPC ignora el criteri que s'ha seguit
per establir la dedicació de cada regidor i l'ha sorprès negativament que la regidora
d'Urbanisme, que ocupa, en la seva opinió, una de les regidories més importants de
l'Ajuntament, només dediqui el 50 per 100 del seu temps a aquesta responsabilitat.
El senyor Irujo i Fatuarte respon, respecte a la qüestió dels criteris per establir les
diferents dedicacions, que, en principi, les dedicació es fixen en qualsevol ens local en
funció del grau de responsabilitat i de la previsió de temps que el regidor o regidora de
qui es tracta haurà de dedicar al desenvolupament de les seves funcions.
Afegeix, però, que aquest criteri, que és en principi objectivable, no ho és tant si es
considera que els regidors i regidores també tenen les seves circumstàncies
personals, entre les que sovint figura la seva vinculació a altres Administracions
públiques, que moltes vegades obliguen als regidors a optar per un tipus de dedicació
diferent a la d'altres membres corporatius, malgrat que desenvolupin un grau de
responsabilitat semblant.
Diu que això no significa en cap cas que el regidor de qui es tracta no complirà les
seves funcions, sinó que, en tot cas, haurà d'implicar-se personalment en un grau
d'esforç superior al que tenen reconegut com a dedicació.
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En aquest sentit, comenta que alguns regidors de l'actual equip de govern presten els
seus serveis en altres Administracions públiques, cosa que provoca que hagin de
compatibilitzar aquesta situació.
Respecte al cas concret de la regidora d'Urbanisme, a la que ha fet referència la
senyora Rius, assegura que la senyora Mas i Pintó complirà les seves funcions més
enllà de la dedicació que té reconeguda en aquest dictamen.
Manifesta també que la dedicació que es reconeix en aquest dictamen respon a la
voluntat personal de la regidora, com a conseqüència d'una sèrie de circumstàncies
estrictament personals, que no poden interpretar-se, en cap cas, com a una disminució
de la dedicació que farà la senyora Mas diàriament a l'Ajuntament, responsabilitzantse de les seves competències.
Sotmès el dictamen a votació, amb l'esmena presentada per l'alcalde i l'esmena oral
proposada per la senyora Rius incorporades, s’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMS,
2 GMICV-EA i 4 GMERC) i 9 abstencions (8 GMCiU i 1 GMPPC), pel que esdevé en
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Queda rectificat l'error material detectat en el moment de la redacció de l'acta, dins de
l'apartat a) del punt sisè, consistent en que on diu "Sra. Imma Torras i Bitlloch" ha de
dir "Imma Torra Bitlloch".
9

CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS, CREAC IÓ DE LES
COMISSIONS INFORMATIVES, RÈGIM DE SESSIONS DELS ÒRGANS
DECISORIS COL.LEGIAT S, (PLE I COMISSIÓ DE GOVERN), DESIGNACIÓ
DELS REPRESENTANTS CORPORATIUS EN TOTA CLASSE D'ÒRGANS
COL.LEGIATS EN QUÈ HAGI DE SER REPRESENT ADA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 23 de juny del 2003, que,
transcrit, diu el següent:
"Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 374/2003,
de 31 de març, el proppassat dia 25 de maig de 2003, i constituït el nou Ajuntament en
data 14 de juny de 2003, es fa necessari, en compliment de la legislació vigent i per a
un normal funcionament de serveis, acordar la constitució dels grups municipals, el
nombre, àmbit material i integració de les comissions municipals, el règim de sessions
dels òrgans decisoris col.legiats, i la designació dels representants municipals que han
d’integrar-se en diferents fundacions, entitats, empreses, mancomunitats i altres
òrgans.
Atès el que disposen els articles 20, 73.3 i 116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril; articles 48,
49, 50, 60, 61, 62 I concordants 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; article 22 i
següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre; articles 31 al 42 del Reglament Orgànic
Municipal, i 23, 123 i següents del R.D. 2568/86, de 28 de novembre i concordants.
Aquesta Alcaldia Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels
següents,
ACORDS
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GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
1.

Declarar constituïts els grups polítics municipals de l’Ajuntament de Manresa,
d’acord amb les declaracions signades pels respectius regidors i presentades a
aquesta Alcaldia, amb els drets i deures que els atorga la legislació vigent:
- Grup Municipal Socialista
- Grup Municipal de Convergència i Unió
- Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
- Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Alternativa
- Grup Municipal del Partit Popular

2.

D’acord amb les declaracions signades pels respectius regidors, la representació
de cada grup municipal ha quedat conferida a :
2.a. Grup Municipal Socialista:
President: Sr. Jordi Valls i Riera
Portaveu: Sr. Joan Canongia i Gerona
Portaveu suplent: Sr. José-Luis Irujo i Fatuarte
2.b. Grup Municipal de Convergència i Unió:
President: Josep Vives i Portell
Portaveu: Alexis Serra i Rovira
Portaveu suplent: Josep M. Sala i Rovira
Secretari: M. Rosa Riera i Montserrat
2.c. Grup Municipal de l’Esquerra Republicana de Catalunya:
President: Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Portaveu: Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Portaveu suplent: Montserrat Selga i Brunet
Secretària: Josep Lluís Gozalbo i Fuertes
2.d. Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Alternativa
President: Núria Sensat i Borràs
Portaveu: Xavier Rubio i Cano
2.e. Grup Municipal del Partit Popular:
President: Francesc Xavier Javaloyes i Vilalta
Portaveu: Carina Rius i Díaz
Portaveu suplent: Francesc Xavier Javayoles i Vilalta
Secretària: Carina Rius i Díaz

COMISSIONS INFORMATIVES I DE CONTROL
3.

Es creen les comissions informatives i de control següents amb la denominació i
l’àmbit material que s’especifica:
3.a. Comissió Informativa i de control de Presidència i Serveis Centrals
Política de recursos humans de l’Ajuntament
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Política de modernització de l’Administració Municipal.
Política d’informació i comunicació.
Política d’ordenació general dels serveis de la policia local.
Política de tecnologies de la informació i la comunicació
Matèries no expressament integrades en les altres comissions informatives
i de control municipals.
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors
delegats que integren l’Àrea de Presidència i Serveis Centrals.
3.b. Comissió informativa i de control de Serveis del Territori.
Política municipal en matèria de planejament, gestió i disciplina urbanística;
obres públiques, equipaments, infraestructures.
Pla General d’Ordenació Urbana
Llicències d’obres.
Llicències ambientals.
Política municipal en matèria de protecció i promoció del medi ambient.
Oficina municipal de medi ambient.
Servei de neteja
Llicències d’activitats classificades i no classificades.
Política d’estalvi energètic i d’energies renovables.
Control de les activitats contaminants.
Política de manteniment de les vies públiques i dels edificis municipals.
Servei d’enllumenat públic.
Política municipal de planificació en matèria de circulació, trànsit i
senyalització.
Política municipal en matèria d’aparcaments i illes de vianants
Servei de transports urbans
Servei de parquímetres
Servei de l’estació d’autobusos
Llicències de transport en automòbils lleugers
Parcs, jardins i espais verds
Política de promoció d’habitatges públics
Política de rehabilitació i intervenció integral del nucli antic
Pla estratègic 2020
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors
delegats que integren l’àrea de Serveis del Territori.
3.c. Comissió Informativa i de control de Serveis a les Persones
Política municipal en matèria de planificació, programació i foment de la
cultura i equipaments culturals.
Museu, arxiu històric, centres cívics, biblioteques, festes, activitats
culturals, conservatori municipal de música.
Normalització lingüística.
Política municipal en matèria d’ensenyament primari i secundari.
Política de manteniment dels centres públics d’ensenyament primari i
l’Escola d’Art.
Impuls a la renovació pedagògica, aplicació de la reforma educativa, i la
dotació adequada de places públiques d’ensenyament.
Política municipal en matèria de protecció i promoció de la salut, de
protecció dels consumidors i control alimentari.
Servei de planificació familiar; programes de sensibilització ciutadana en
diferents àmbits de la salut; drogodependències, i qualsevol altra activitat o
gestió sanitària.
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Control de salubritat de l’aigua.
Servei de Cementiri.
Política en matèria esportiva, programació, conservació, control, i gestió de
les instal.lacions esportives municipals; promoció de l’esport; distincions al
mèrit esportiu.
Polítiques d’atenció social i d’igualtat; ajuts als diferents sectors socials
necessitats; barreres arquitectòniques; programes per a discapacitats i
persones disminuïdes; gestió de serveis a la gent gran.
Política en matèria de joventut.
Impuls i potenciació de rutes turístiques de la ciutat, promoció del turismes
i participació en organismes de promoció turística.
Honors i distincions, i denominació de vies públiques.
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors
delegats que integren l’àrea de serveis a les persones.
3.d. Comissió Informativa de Drets de Ciutadania
Política de promoció a la participació de la dona en els diferents àmbits de
la vida pública; servei d’assessorament i orientació per a la dona.
Política d’immigració, polítiques d’infància i adolescència.
Política de foment de l’ocupació i la integració
Política de participació ciutadana
Programes transversals
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors
delegats que integren l’àrea de Drets de Ciutadania.
3.e. Comissió Informativa i de control
especial de Comptes

d’Hisenda, Promoció Econòmica i

Les funcions previstes com a Comissió Especial de Comptes a l’article 56
de la Llei 8/87, de 15 d’abril, l’article 24.3 del R.D. 2568/1986, de 28 de
novembre, i l’article 38 del Reglament Orgànic Municipal, i concordants.
Política municipal en matèria pressupostària, política de finançament,
ordenació i gestió fiscal.
Compres i subministraments.
Administració del patrimoni municipal
Promoció i projecció exterior de la ciutat.
Política municipal de promoció industrial
Política municipal de promoció comercial i desenvolupament econòmic en
general; política de mercats;
Escorxador comarcal
I totes les matèries competencials objecte de delegació al regidor delegat
d’hisenda i promoció econòmica.
4.

Les comissions municipals informatives i de control esmentades en el punt
anterior, quedaran integrades cadascuna per un total de 11 membres, mantenint
la proporcionalitat derivada del resultat de les últimes eleccions locals.
La Presidència d’aquestes comissions informatives es delegarà per aquesta
Alcaldia, mitjançant decret, en aquell regidor/a que sigui proposat per la pròpia
Comissió.
S’adscriuen a cadascuna d’aquestes comissions els membres electes designats
pels respectius grups municipals, que són els següents:
4.a. Comissió Informativa i de control de Serveis Centrals

28

Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC

José Luís Irujo i Fatuarte
Joan Canongia i Gerona
Josep Camprubí i Duocastella
Alain Jordà i Pempelonne

CIU
CIU
CIU

Gregori Garcia i Lladó
Miquel Àngel Martínez i Conde
Imma Torra i Bitlloch

ERC
ERC

Ramon Fontdevila i Subirana
Ignasi Perramon i Carrió

ICV-EA

Núria Sensat i Borràs

PP

Xavier Javayoles i Vilalta

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC

Àngels Mas i Pintó
Montserrat Mestres i Angla
Aida Guillaumet i Cornet
Anna Torres i Garcia

CIU
CIU
CIU

Josep Becerra i Finestras
Josep M. Sala i Rovira
Josep Vives i Portell

ERC
ERC

Josep Lluís Gozalbo i Fuertes
Montserrat Selga i Brunet

ICV-EA

Xavier Rubio i Cano

PP

Carina Rius i Díaz

4.b. Comissió Informativa i de control de Serveis del Territori.
Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC

Àngels Mas i Pintó
Joan Canongia i Gerona
Josep Camprubí i Duocastella
Anna Torres i Garcia

CIU
CIU
CIU

Josep Vives i Portell
Josep M. Sala i Rovira
Gregori Garcia i Lladó

ERC
ERC

Ignasi Perramón i Carrió
Montserrat Selga i Brunet

ICV-EA

Xavier Rubio i Cano
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PP

Xavier Javayoles i Vilalta

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC

José Luis Irujo i Fatuarte
Montserrat Mestres i Angla
Aida Guillaumet i Cornet
Alain Jordà i Pempelone

CIU
CIU
CIU

Josep Becerra i Finestras
Imma Torra i Bitlloch
Miquel Àngel Martínez i Conde

ERC
ERC

Ramon Fontdevila i Subirana
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes

ICV-EA

Núria Sensat i Borràs

PP

Carina Rius i Díaz

4.c. Comissió Informativa i de control dels Serveis a les Persones
Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC

José Luis Irujo i Fatuarte
Montserrat Mestres i Angla
Aida Guillaumet i Cornet
Alain Jordà i Pempelonne

CIU
CIU
CIU

Imma Torra i Bitlloch
M. Rosa Riera i Montserrat
Alexis Serra i Rovira

ERC
ERC

Ramon Fontdevila i Subirana
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes

ICV-EA

Núria Sensat i Borràs

PP

Carina Rubio i Díaz

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC

Àngels Mas i Pintó
Joan Canongia i Gerona
Josep Camprubí i Duocastella
Anna Torres i Garcia

CIU
CIU
CIU

Josep Becerra i Finestras
Miquel Àngel Martínez i Conde
Josep Vives i Portell

ERC
ERC

Montserrat Selga i Brunet
Ignasi Perramon i Carrió

ICV-EA

Xavier Rubio i Cano
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PP

Xavier Javayoles i Vilalta

4.d. Comissió Informativa de Drets de Ciutadania.
Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC

Montserrat Mestres i Angla
Aida Guillaumet i Cornet
Anna Torres i Garcia
Alain Jordà i Pempelonne

CIU
CIU
CIU

M. Rosa Riera i Montserrat
Alexis Serra i Rovira
Josep Becerra i Finestras

ERC
ERC

Ramon Fontdevila i Subirana
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes

ICV-EA

Núria Sensat i Borràs

PP

Carina Rius i Díaz

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC

Angels Mas i Pintó
José Luis Irujo i Fatuarte
Joan Canongia i Gerona
Josep Camprubí i Duocastella

CIU
CIU
CIU

Imma Torra i Bitlloch
Josep M. Sala i Rovira
Josep Vives i Portell

ERC
ERC

Ignasi Perramon i Carrió
Montserrat Selga i Brunet

ICV-EA

Xavier Rubio i Cano

PP

Xavier Javayoles i Vilalta

4.e. Comissió Informativa i de control d’ Hisenda, Promoció Econòmica i
Especial de Comptes
Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC

Josep Camprubí i Duocastella
Joan Canongia i Gerona
Angels Mas i Pintó
José Luis Irujo i Fatuarte

CIU
CIU
CIU

Josep M. Sala i Rovira
Josep Vives i Portell
Miquel Àngel Martínez i Conde
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ERC
ERC

Ignasi Perramon i Carrió
Ramon Fontdevila i Subirana

ICV-EA

Xavier Rubio i Cano

PP

Xavier Javayoles i Vilalta

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC

Alain Jordà i Pempelonne
Montserrat Mestres i Angla
Aida Guillaumet i Cornet
Anna Torres i Garcia

CIU
CIU
CIU

Josep Becerra i Finestras
M. Rosa Riera i Montserrat
Gregori Garcia i LLadó

ERC
ERC

Montserrat Selga i Brunet
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes

ICV-EZ

Núria Sensat i Borràs

PP

Carina Rius i Díaz

5.

El règim de sessions ordinàries de les comissions informatives i de control seran
amb una periodicitat quinzenal, i en determinarà els dies i hora de reunió, el seu
president respectiu.

6.

Les comissions informatives i de control tindran les atribucions següents:
a)
b)
c)
d)

7.

Emetre dictamen previ sobre els assumptes de la seva àrea de gestió que
han de ser sotmesos al Ple de la Corporació
Informe i debat sobre temes proposats per la presidència de la comissió.
Controlar les tasques de govern i gestió de l’àrea corresponent. Seguiment
de la gestió de l’Alcalde, la Comissió de Govern i dels regidors delegats, en
les matèries atribuïdes a l’àrea corresponent.
Debatre les línies d’actuació de l’àrea corresponent.

El Ple de la Corporació podrà crear comissions especials transitòries per
assumptes concrets o específics, quan convingui a l’interès general i a l’eficàcia
administrativa.

RÈGIM DE SESSIONS PLENÀRIES I DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
8.

El Règim de sessions del Ple de la Corporació serà el següent:
-

Les sessions ordinàries tindran lloc el tercer dilluns de cada mes, llevat el del
mes d’agost, que es declara inhàbil a aquests efectes.

-

En cas que aquest dia sigui festiu, la sessió ordinària tindrà lloc el dia
immediat hàbil posterior.

-

Les sessions extraordinàries seguiran el règim de convocatòria i realització
establerts per la Llei.
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9.

El règim de sessions de la Comissió de Govern tindrà una periodicitat setmanal,
amb caràcter ordinari. El règim de sessions extraordinàries el decideix l’Alcalde
President. Així mateix, el dia i hora de celebració de les sessions ordinàries ha
quedat determinat per Resolució de l’Alcaldia del dia 20 de juny: dilluns, a les 13
hores.

DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS
10.

Es designen els membres corporatius que es diuen a continuació, com a
representants d’aquest Ajuntament en les fundacions, entitats, mancomunitats,
empreses i altres òrgans col.legiats que requereixen representació municipal, o
bé que han d’integrar-se en aquests en funció dels respectius càrrecs:
En el supòsit que la designació del representant municipal no sigui directe o
automàtica, d’acord amb la normativa interna de cada ens o entitat en qüestió, i
que per tant, precisi d’una elecció de caràcter intern de l’òrgan competent,
aquesta designació té el caràcter de proposta:

JUNTA DE LA SÈQUIA
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sra. Montserrat Selga i Brunet
FUNDACIÓ SOCIO SANITÀRIA DE MANRESA
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. José-Luis Irujo i Fatuarte
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
JUNTA DE LA RESIDÈNCIA ASSISTENCIAL
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ “AIGÜES DE MANRESA, S.A.”
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sra. Montserrat Selga i Brunet
Sr. Josep M. Sala i Rovira
Sr. Xavier Javayoles i Vilalta
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE FOMENT DE REHABILITACIÓ URBANA DE
MANRESA, S.A.
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Sra. Àngels Mas i Pintó
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sr. Xavier Rubio i Cano
Sr. Josep Vives i Portell
Sr. Xavier Javayoles i Vilalta
CONSELL TECNOLÒGIC DEL BAGES
Sr. Jordi Valls i Riera

33

Sr. Josep Camprubí i Duocastella
COMISSIÓ LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Joan Canongia i Gerona
COMITÉ D’EMERGÈNCIES DE LA COMISSIÓ LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL
Director: Sr. Jordi Valls i Riera
Suplent: Sr. Joan Canongia i Gerona
PONÈNCIA TÈCNICA DE CIRCULACIÓ
Sra. Anna Torres i Garcia
PONÈNCIA TÈCNICA D’ACTIVITATS
President: Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Suplent: Sra. Montserrat Selga i Brunet
ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA SEU. ASSOCIACIÓ MANRESANA PER A LA
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE LA BASÍLICA
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
FIRA DE MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sra. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Xavier Rubio i Cano
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Comitè Executiu:
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sr. Pere Massegú i Bruguera
PATRONAT DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MANRESA
Sra. Montserrat Mestres i Angla
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES
Sr. Jordi Valls i Riera
Sra. Montserrat Mestres i Angla
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Xavier Rubio i Cano
Sra. Imma Torra i Bitlloch
Sra. Carina Rius i Díaz
PATRONAT DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Sra. Montserrat Mestres i Angla
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PATRONAT DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ESTUDIS EMPRESARIALS
Sra. Montserrat Mestres i Angla
FUNDACIÓ LACETÀNIA
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL PLA DE BAGES
Sr. Joan Canongia i Gerona
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PER AL SANEJAMENT
Sr. Jordi Valls i Riera
Sra. Montserrat Selga i Brunet
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sr. Josep M. Sala i Rovira
CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS
Consell Plenari:
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sra. Anna Torres i Garcia
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sra. Montserrat Selga i Ubach
Sr. Xavier Rubio i Cano
Sr. Josep M. Sala i Rovira
Sr. Gregori Garcia i Lladó
Comissió Executiva:
Vice-President:
Vocal:

Sra. Montserrat Selga i Brunet (Delegació Alcalde)
Sr. Alain Jordà i Pempelonne

CONSORCI DE L’ESCORXADOR COMARCAL DEL BAGES
Junta General:
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sr. Xavier Rubio i Cano
Comissió Permanent:
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA
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Sra. Aida Guillaumet i Cornet
CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS NO UNIVERSITARIS
CEIP BAGES
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
CEIP LA FONT
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
CEIP PARE ALGUÉ
Sr. Xavier Rubio i Cano
CEIP PARE IGNASI PUIG
Sra. Anna Torres i Garcia
CEIP PUIGBERENGUER
Sra. Montserrat Mestres i Angla
CEIP RENAIXENÇA
Sra. Núria Sensat i Borràs
CEIP SANT IGNASI
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
CEIP ESCOLA FLAMA
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
CEIP JAUME SERRA I HUNTER
Sra. Montserrat Mestres i Angla
IES LLUÍS DE PEGUERA
Sra. Àngels Mas i Pintó
IES PIUS FONT I QUER
Sra. Montserrat Mestres i Angla
IES LACETÀNIA
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
IES GUILLEM CATÀ
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Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes
CONSERVATORI MUNICIPAL PROFESSIONAL DE MÚSICA
Sra. Montserrat Mestres i Angla
ESCOLA D’ART DE MANRESA
Sra. Montserrat Mestres i Angla
CENTRE DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA DE MANRESA
Sra. Montserrat Selga i Brunet
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS JACINT CARRIÓ I VILASECA
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
President:
Vice-president:
Vocals:

Sra. Montserrat Mestres i Angla
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sr. Josep Lluis Gozalbo i Fuertes
Sra. Núria Sensat i Borràs

PATRONAT DE LA MISTERIOSA LLUM
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sra. Núria Sensat i Borràs
Junta permanent:
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL BAGES
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sr. Xavier Rubio i Cano
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DEL CONDOMINI DEL PALAU FIRAL DE MANRESA
Representants de l'Ajuntament al Comitè de Direcció
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
President: Sr. Jordi Valls i Riera
Secretari: Sr. Pere Massegú i Brugera
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ASOCIACIÓN DE CIUDADES ESPAÑOLAS DEL VINO (ACEVIN)
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
AGRUPACIÓ DE DESENVOLUPAMENT EMRUTA
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
RED ESPAÑOLA DE CIUDADES DEL AUTOMÓVIL (RECA)
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
ASOCIACIÓN DE COLECTIVIDADES TEXTILES EUROPEAS (ACTE)
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT
Sra. Montserrat Selga i Brunet
ASOCIACIÓN DE CIUDADES PARA EL RECICLAJE
Sra. Montserrat Selga i Brunet
ASSOCIACIÓ CAMPUS ACTIU
Representant municipal a la Junta Directiva
Sra. Montserrat Mestres i Angla
XARXA CIUTAT I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
XARXA UNIVERCITIES
Sra. Montserrat Mestres i Angla
XARXA CIUTATS I SOCIETAT DEL CONEIXEMENT
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
FUNDACIÓ PRIVADA ALTHAIA.
Patronat:
President: Sr. Jordi Valls i Riera
Patró:
Sr. José-Luis Irujo i Fatuarte
Comitè Executiu:
Sr. José-Luis Irujo i Fatuarte
JUNTA GENERAL DE L’ENTITAT MERCANTIL TELEVISIÓ DE MANRESA, S.L.
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Sr. Alain Jordà i Pempelonne
ASSOCIACIÓ AGÈNCIA DE QUALITAT D’INTERNET (IQUA)
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE BUFALVENT
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS A ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Es designen els representants d'aquesta Corporació que han d'integrar els següents
òrgans de participació ciutadana:
Consell Municipal de Cultura
Alcalde-President
Regidor Àrea-Sots President
Regidor PSC
Regidor CIU
Regidor ERC
Regidor d'IC-V
Regidor PP

Jordi Valls i Riera
Ramón Fontdevila i Subirana
Monsterrat Mestres i Angla
Josep Becerra i Finestras
Josep Lluis Gozalbo i Fuertes
Núria Sensat i Borràs
Carina Rius i Díaz

Consell Municipal de Salut
Alcalde-President
Regidor Àrea-Sots President
Regidor PSC
Regidor CIU
Regidor ERC
Regidor d'IC-V
Regidor PP

Jordi Valls i Riera
José-Luis Irujo Fatuarte
Aida Guillaumet i Cornet
M. Rosa Riera i Montserrat
Ramon Fontdevila i Subirana
Núria Sensat i Borràs
Xavier Javayoles i Vilalta

Consell Municipal sobre drogodependències
Alcalde-President
Regidor Àrea-Sots President
Regidor PSC
Regidor CIU
Regidor ERC
Regidor d'IC-V

Jordi Valls i Riera
José-Luis Irujo Fatuarte
Aida Guillaumet i Cornet
M. Rosa Riera i Montserrat
Ignasi Perramon i Carrió
Núria Sensat i Borràs

Consell Municipal de Joves
Regidor Àrea-President
Regidor PSC
Regidor CIU
Regidor ERC
Regidor d'IC-V

Aida Guillaumet i Cornet
Alain Jordà i Pempelonne
Alexis Serra i Rovira
Josep Lluis Gozalbo i Fuertes
Xavier Rubio i Cano
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Consell Assessor Municipal per a la solidaritat i la cooperació a Manresa
Alcalde-President
Regidor Àrea-Sots President
Regidor PSC
Regidor CIU
Regidor ERC
Regidor d'IC-V
Regidor PP

Jordi Valls i Riera
Xavier Rubio i Cano
Monsterrat Mestres i Angla
Josep Vives i Portell
Montserrat Selga i Brunet
Núria Sensat i Borràs
Xavier Javayoles i Vilalta

Consell de la Gent Gran
Alcalde-President
Regidor Àrea-Sots President
Regidor PSC
Regidor CIU
Regidor ERC
Regidor d'IC-V

Jordi Valls i Riera
Alain Jordà i Pempelonne
Aida Guillaumet i Cornet
Josep M. Sala i Rovira
Ignasi Perramon i Carrió
Núria Sensat i Borràs

Consell Municipal d'Infància
Alcalde-President
Regidor Àrea-Sots President
Regidor PSC
Regidor CIU
Regidor ERC
Regidor d'IC-V

Jordi Valls i Riera
Monsterrat Mestres i Angla
Aida Guillaumet i Cornet
Imma Torra i Bitlloch
Ramon Fontdevila i Subirana
Núria Sensat i Borràs

Consell Municipal de la Dona
Regidor Àrea-President
Regidor govern Sots-President
Regidor PSC
Regidor CIU
Regidor ERC
Regidor d'IC-V
Regidor PP

Núria Sensat i Borràs
Anna Torres i Garcia
Monsterrat Mestres i Angla
Alexis Serra i Rovira
Montserrat Selga i Brunet
Xaveir Rubio i Cano
Carina Rius i Díaz

Consell Municipal d'Urbanisme
President
Sots-President primer
Sots-President segon
Vocal

M. Àngels Mas i Pintó
Ignasi Perramon i Carrió
Xavier Rubio i Cano

Comissió Mixta de Participació Ciutadana
President
Vice-President

Núria Sensat i Borràs
Anna Torres i Garcia
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Vocals

Ramon Fontdevila i Subirana

Comissió Mixta de Medi Ambient i Sos-tenibilitat (Comissió 21)
President
Sots-President
Vocals- Regidor ERC
Regidor IC-V
Regidor CiU
Regidor PP
Regidor PSC

Montserrat Selga i Brunet
Ignasi Perramon i Carrió
Xaveir Rubio i Cano
Gregori Garcia i Lladó
Xavier Javayoles i Vilalta
Alain Jordà i Pempelonne

Comissió Mixta de Circulació
President
Sots-President

Anna Torres i Garcia
Joan Canongia i Gerona

Consell Sectorial de Mobilitat
President
Vocal – Regidor PSC
Vocal – Regidor ERC
Regidor IC-V
Regidor CiU
Regidor PP
Regidor PSC

Anna Torres i Garcia
Joan Canongia i Gerona
Montserrat Selga i Brunet
Xavier Rubio i Cano
Gregori Garcia i Lladó
Xavier Javayoles i Vilalta
Àngels Mas i Pintó

Fòrum de Comerç
Representants de l'Ajuntament

Josep Camprubí i Duocastella

Pacte Territorial del Bages per a la promoció econòmica i l'ocupació
Representant de l'Ajuntament

Josep Camprubí i Duocastella
Xaveir Rubio i Cano

A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada per l'alcalde al punt 9
de l'ordre del dia, el 26 de juny del 2003, que, transcrita, diu el següent:
"Atès que en el dictamen inclòs en el punt 9 de l'ordre del dia de la sessió
extraordinària del Ple de la Corporació convocat per al dia 27 de juny de 2003, s'han
detectat alguns errors materials.
Atès que l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que les
Administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Per tot això, proposo que el Ple de la Corporació aprovi les esmenes següents:
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1.

En els punts 1 i 2.e., on diu "Grup Municipal del Partit Popular", ha de dir: "Grup
Municipal del Partit Popular de Catalunya".

2.

En el punt 2.b., on diu "Secretari", ha de dir: "Secretària".

3.

En el punt 2.c., on diu "Secretària", ha de dir: "Secretari".

4.

En el punt 2.e., on diu "Francesc Xavier Javaloyes i Vilalta" ha de dir "Xavier
Javaloyes i Vilalta".

5.

Substituir en tots els llocs on diu "Xavier Javayoles i Vilalta" o "Francesc Xavier
Javayoles i Vilalta", el cognom de "Javayoles" pel de "Javaloyes".

6.

En el punt 3.d., on diu "Comissió Informativa de Drets de Ciutadania", ha de dir:
"Comissió Informativa i de control de Drets de Ciutadania".

7.

En el punt 4.a., on diu "Comissió Informativa i de control de Serveis Centrals", ha
de dir: "Comissió Informativa i de Control de Presidència i Serveis Centrals".

8.

En el punt 4.c., on diu "Carina Rubio i Díaz", ha de dir: "Carina Rius i Díaz".

9.

En el punt 10, dins l'apartat del Consorci del Bages per a la gestió de Residus, on
diu "Montserra Selga i Ubach", ha de dir: "Montserrat Selga i Brunet"."

El senyor Irujo i Fatuarte explica el dictamen dient que fa referència a la constitució
dels grups polítics municipals, de les comissions informatives i de control, el règim de
sessions d'aquests òrgans i la designació de representants municipals que han
d'integrar-se en les diferents fundacions, entitats, empreses, mancomunitats i altres
òrgans en els quals l'Ajuntament està representat.
Diu que el primer grup d'acords fa referència als grups polítics municipals, que estan
constituïts pels cinc grups que els membres presents coneixen i als quals representen.
Comenta que en cada grup s'especifica la persona que ocuparà la seva presidència,
qui serà el portaveu, el suplent i el secretari o secretària.
Continua dient que el segon grup d'acords fa referència a la constitució o creació de
les comissions informatives, que finalment seran cinc, que coincideixen amb les cinc
àrees de govern polític de l'Ajuntament de Manresa: Presidència i Serveis Centrals,
Serveis del Territori, Serveis a les Persones, Drets de Ciutadania, i Hisenda, Promoció
Econòmica i Especial de Comptes.
Diu, respecte a aquest punt, que en el dictamen es descriuen els assumptes sobre els
que entendran aquestes comissions.
Explica que les comissions estan integrades per onze membres, mantenint la
proporcionalitat derivada del resultat de les darreres eleccions locals, per tant, seguint
aquest criteri, cada comissió informativa quedarà constituïda, quan als seus membres
titulars, per quatre regidors del PSC, tres, de CiU, dos, d'ERC, un d'ICV-EA, i un del
PPC.
Diu que també figuren en el dictamen els membres suplents d'aquestes comissions i el
règim de sessions, que serà quinzenal i queda per determinar el dia i l'hora de la
reunió.
Comenta que el règim de sessions del Ple no varia respecte a com estava determinat
en l'anterior mandat, per tant, aquest òrgan es reunirà en sessió ordinària el tercer
dilluns de cada mes. Diu, així mateix, que la Comissió de Govern es reunirà un cop per
setmana, que queda fixat en el dilluns, a les 13 hores.
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Quant a la designació de representants municipals, diu que consten en el dictamen de
forma concreta i precisa, i es nomenen representants dels diferents grups, tant si
formen part de l'equip de govern com si són a l'oposició, en les fundacions, entitats,
mancomunitats, o aquells òrgans en els que l'Ajuntament de Manresa té representació.
Manifesta que aquest dictamen es modificarà en el futur, quan s'hagin de designar
representants en els òrgans de participació ciutadana, com són ara els Consells
municipals, que continuaran funcionant, i d'altres que es crearan de nou, que són els
Consells Territorials.
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu dels presents, al dictamen, amb la
incorporació de les esmenes.
Sotmès a votació el dictamen amb l'esmena incorporada, s'aprova per 15 vots
afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA, 4 GMERC i 1 GMPPC) i 8 abstencions (GMCiU), pel
que esdevé en acord plenari amb el contingut següent:
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
1.

Declarar constituïts els grups polítics municipals de l’Ajuntament de Manresa,
d’acord amb les declaracions signades pels respectius regidors i presentades a
aquesta Alcaldia, amb els drets i deures que els atorga la legislació vigent:
- Grup Municipal Socialista
- Grup Municipal de Convergència i Unió
- Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
- Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Alternativa
- Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

2.

D’acord amb les declaracions signades pels respectius regidors, la representació
de cada grup municipal ha quedat conferida a :
2.a. Grup Municipal Socialista:
President: Sr. Jordi Valls i Riera
Portaveu: Sr. Joan Canongia i Gerona
Portaveu suplent: Sr. José-Luís Irujo i Fatuarte
2.b. Grup Municipal de Convergència i Unió:
President: Josep Vives i Portell
Portaveu: Alexis Serra i Rovira
Portaveu suplent: Josep M. Sala i Rovira
Secretària: M. Rosa Riera i Montserrat
2.c. Grup Municipal de l’Esquerra Republicana de Catalunya:
President: Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Portaveu: Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Portaveu suplent: Montserrat Selga i Brunet
Secretari: Josep Lluís Gozalbo i Fuertes
2.d. Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Alternativa
President: Núria Sensat i Borràs
Portaveu: Xavier Rubio i Cano
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2.e. Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya:
President: Xavier Javaloyes i Vilalta
Portaveu: Carina Rius i Díaz
Portaveu suplent: Xavier Javaloyes i Vilalta
Secretària: Carina Rius i Díaz
COMISSIONS INFORMATIVES I DE CONTROL
3.

Es creen les comissions informatives i de control següents amb la denominació i
l’àmbit material que s’especifica:
3.a. Comissió Informativa i de control de Presidència i Serveis Centrals
Política de recursos humans de l’Ajuntament
Política de modernització de l’Administració Municipal.
Política d’informació i comunicació.
Política d’ordenació general dels serveis de la policia local.
Política de tecnologies de la informació i la comunicació
Matèries no expressament integrades en les altres comissions informatives
i de control municipals.
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors
delegats que integren l’Àrea de Presidència i Serveis Centrals.
3.b. Comissió informativa i de control de Serveis del Territori.
Política municipal en matèria de planejament, gestió i disciplina urbanística;
obres públiques, equipaments, infraestructures.
Pla General d’Ordenació Urbana
Llicències d’obres.
Llicències ambientals.
Política municipal en matèria de protecció i promoció del medi ambient.
Oficina municipal de medi ambient.
Servei de neteja
Llicències d’activitats classificades i no classificades.
Política d’estalvi energètic i d’energies renovables.
Control de les activitats contaminants.
Política de manteniment de les vies públiques i dels edificis municipals.
Servei d’enllumenat públic.
Política municipal de planificació en matèria de circulació, trànsit i
senyalització.
Política municipal en matèria d’aparcaments i illes de vianants
Servei de transports urbans
Servei de parquímetres
Servei de l’estació d’autobusos
Llicències de transport en automòbils lleugers
Parcs, jardins i espais verds
Política de promoció d’habitatges públics
Política de rehabilitació i intervenció integral del nucli antic
Pla estratègic 2020
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors
delegats que integren l’àrea de Serveis del Territori.
3.c. Comissió Informativa i de control de Serveis a les Persones
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Política municipal en matèria de planificació, programació i foment de la
cultura i equipaments culturals.
Museu, arxiu històric, centres cívics, biblioteques, festes, activitats
culturals, conservatori municipal de música.
Normalització lingüística.
Política municipal en matèria d’ensenyament primari i secundari.
Política de manteniment dels centres públics d’ensenyament primari i
l’Escola d’Art.
Impuls a la renovació pedagògica, aplicació de la reforma educativa, i la
dotació adequada de places públiques d’ensenyament.
Política municipal en matèria de protecció i promoció de la salut, de
protecció dels consumidors i control alimentari.
Servei de planificació familiar; programes de sensibilització ciutadana en
diferents àmbits de la salut; drogodependències, i qualsevol altra activitat o
gestió sanitària.
Control de salubritat de l’aigua.
Servei de Cementiri.
Política en matèria esportiva, programació, conservació, control, i gestió de
les instal.lacions esportives municipals; promoció de l’esport; distincions al
mèrit esportiu.
Polítiques d’atenció social i d’igualtat; ajuts als diferents sectors socials
necessitats; barreres arquitectòniques; programes per a discapacitats i
persones disminuïdes; gestió de serveis a la gent gran.
Política en matèria de joventut.
Impuls i potenciació de rutes turístiques de la ciutat, promoció del turismes
i participació en organismes de promoció turística.
Honors i distincions, i denominació de vies públiques.
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors
delegats que integren l’àrea de serveis a les persones.
3.d. Comissió Informativa i de control de Drets de Ciutadania
Política de promoció a la participació de la dona en els diferents àmbits de
la vida pública; servei d’assessorament i orientació per a la dona.
Política d’immigració, polítiques d’infància i adolescència.
Política de foment de l’ocupació i la integració
Política de participació ciutadana
Programes transversals
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors
delegats que integren l’àrea de Drets de Ciutadania.
3.e. Comissió Informativa i de control
especial de Comptes

d’Hisenda, Promoció Econòmica i

Les funcions previstes com a Comissió Especial de Comptes a l’article 56
de la Llei 8/87, de 15 d’abril, l’article 24.3 del R.D. 2568/1986, de 28 de
novembre, i l’article 38 del Reglament Orgànic Municipal, i concordants.
Política municipal en matèria pressupostària, política de finançament,
ordenació i gestió fiscal.
Compres i subministraments.
Administració del patrimoni municipal
Promoció i projecció exterior de la ciutat.
Política municipal de promoció industrial
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Política municipal de promoció comercial i desenvolupament econòmic en
general; política de mercats;
Escorxador comarcal
I totes les matèries competencials objecte de delegació al regidor delegat
d’hisenda i promoció econòmica.
4.

Les comissions municipals informatives i de control esmentades en el punt
anterior, quedaran integrades cadascuna per un total de 11 membres, mantenint
la proporcionalitat derivada del resultat de les últimes eleccions locals.
La Presidència d’aquestes comissions informatives es delegarà per aquesta
Alcaldia, mitjançant decret, en aquell regidor/a que sigui proposat per la pròpia
Comissió.
S’adscriuen a cadascuna d’aquestes comissions els membres electes designats
pels respectius grups municipals, que són els següents:
4.a. Comissió Informativa i de control de Presidència i Serveis Centrals
Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC

José Luís Irujo i Fatuarte
Joan Canongia i Gerona
Josep Camprubí i Duocastella
Alain Jordà i Pempelonne

CIU
CIU
CIU

Gregori Garcia i Lladó
Miquel Àngel Martínez i Conde
Imma Torra i Bitlloch

ERC
ERC

Ramon Fontdevila i Subirana
Ignasi Perramon i Carrió

ICV-EA

Núria Sensat i Borràs

PP

Xavier Javaloyes i Vilalta

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC

Àngels Mas i Pintó
Montserrat Mestres i Angla
Aida Guillaumet i Cornet
Anna Torres i Garcia

CIU
CIU
CIU

Josep Becerra i Finestras
Josep M. Sala i Rovira
Josep Vives i Portell

ERC
ERC

Josep Lluís Gozalbo i Fuertes
Montserrat Selga i Brunet

ICV-EA

Xavier Rubio i Cano

PP

Carina Rius i Díaz

4.b. Comissió Informativa i de control de Serveis del Territori.
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Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC

Àngels Mas i Pintó
Joan Canongia i Gerona
Josep Camprubí i Duocastella
Anna Torres i Garcia

CIU
CIU
CIU

Josep Vives i Portell
Josep M. Sala i Rovira
Gregori Garcia i Lladó

ERC
ERC

Ignasi Perramón i Carrió
Montserrat Selga i Brunet

ICV-EA

Xavier Rubio i Cano

PP

Xavier Javaloyes i Vilalta

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC

José Luís Irujo i Fatuarte
Montserrat Mestres i Angla
Aida Guillaumet i Cornet
Alain Jordà i Pempelonne

CIU
CIU
CIU

Josep Becerra i Finestras
Imma Torra i Bitlloch
Miquel Àngel Martínez i Conde

ERC
ERC

Ramon Fontdevila i Subirana
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes

ICV-EA

Núria Sensat i Borràs

PP

Carina Rius i Díaz

4.c. Comissió Informativa i de control dels Serveis a les Persones
Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC

José Luís Irujo i Fatuarte
Montserrat Mestres i Angla
Aida Guillaumet i Cornet
Alain Jordà i Pempelonne

CIU
CIU
CIU

Imma Torra i Bitlloch
M. Rosa Riera i Montserrat
Alexis Serra i Rovira

ERC
ERC

Ramon Fontdevila i Subirana
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes

ICV-EA

Núria Sensat i Borràs
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PP

Carina Rius i Díaz

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC

Àngels Mas i Pintó
Joan Canongia i Gerona
Josep Camprubí i Duocastella
Anna Torres i Garcia

CIU
CIU
CIU

Josep Becerra i Finestras
Miquel Àngel Martínez i Conde
Josep Vives i Portell

ERC
ERC

Montserrat Selga i Brunet
Ignasi Perramon i Carrió

ICV-EA

Xavier Rubio i Cano

PP

Xavier Javaloyes i Vilalta

4.d. Comissió Informativa de Drets de Ciutadania.
Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC

Montserrat Mestres i Angla
Aida Guillaumet i Cornet
Anna Torres i Garcia
Alain Jordà i Pempelonne

CIU
CIU
CIU

M. Rosa Riera i Montserrat
Alexis Serra i Rovira
Josep Becerra i Finestras

ERC
ERC

Ramon Fontdevila i Subirana
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes

ICV-EA

Núria Sensat i Borràs

PP

Carina Rius i Díaz

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC

Àngels Mas i Pintó
José Luís Irujo i Fatuarte
Joan Canongia i Gerona
Josep Camprubí i Duocastella

CIU
CIU
CIU

Imma Torra i Bitlloch
Josep M. Sala i Rovira
Josep Vives i Portell

ERC
ERC

Ignasi Perramon i Carrió
Montserrat Selga i Brunet

ICV-EA

Xavier Rubio i Cano
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PP

Xavier Javaloyes i Vilalta

4.e. Comissió Informativa i de control d’ Hisenda, Promoció Econòmica i
Especial de Comptes
Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC

Josep Camprubí i Duocastella
Joan Canongia i Gerona
Àngels Mas i Pintó
José Luís Irujo i Fatuarte

CIU
CIU
CIU

Josep M. Sala i Rovira
Josep Vives i Portell
Miquel Àngel Martínez i Conde

ERC
ERC

Ignasi Perramon i Carrió
Ramon Fontdevila i Subirana

ICV-EA

Xavier Rubio i Cano

PP

Xavier Javaloyes i Vilalta

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC

Alain Jordà i Pempelonne
Montserrat Mestres i Angla
Aida Guillaumet i Cornet
Anna Torres i Garcia

CIU
CIU
CIU

Josep Becerra i Finestras
M. Rosa Riera i Montserrat
Gregori Garcia i Lladó

ERC
ERC

Montserrat Selga i Brunet
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes

ICV-EZ

Núria Sensat i Borràs

PP

Carina Rius i Díaz

5.

El règim de sessions ordinàries de les comissions informatives i de control seran
amb una periodicitat quinzenal, i en determinarà els dies i hora de reunió, el seu
president respectiu.

6.

Les comissions informatives i de control tindran les atribucions següents:
a)
b)
c)
d)

Emetre dictamen previ sobre els assumptes de la seva àrea de gestió que
han de ser sotmesos al Ple de la Corporació
Informe i debat sobre temes proposats per la presidència de la comissió.
Controlar les tasques de govern i gestió de l’àrea corresponent. Seguiment
de la gestió de l’Alcalde, la Comissió de Govern i dels regidors delegats, en
les matèries atribuïdes a l’àrea corresponent.
Debatre les línies d’actuació de l’àrea corresponent.
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7.

El Ple de la Corporació podrà crear com issions especials transitòries per
assumptes concrets o específics, quan convingui a l’interès general i a l’eficàcia
administrativa.

RÈGIM DE SESSIONS PLENÀRIES I DE LA COMISSIÓ DE GOVERN
8.

9.

El Règim de sessions del Ple de la Corporació serà el següent:
-

Les sessions ordinàries tindran lloc el tercer dilluns de cada mes, llevat el del
mes d’agost, que es declara inhàbil a aquests efectes.

-

En cas que aquest dia sigui festiu, la sessió ordinària tindrà lloc el dia
immediat hàbil posterior.

-

Les sessions extraordinàries seguiran el règim de convocatòria i realització
establerts per la Llei.

El règim de sessions de la Comissió de Govern tindrà una periodicitat setmanal,
amb caràcter ordinari. El règim de sessions extraordinàries el decideix l’Alcalde
President. Així mateix, el dia i hora de celebració de les sessions ordinàries ha
quedat determinat per Resolució de l’Alcaldia del dia 20 de juny: dilluns, a les 13
hores.

DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS
10.

Es designen els membres corporatius que es diuen a continuació, com a
representants d’aquest Ajuntament en les fundacions, entitats, mancomunitats,
empreses i altres òrgans col.legiats que requereixen representació municipal, o
bé que han d’integrar-se en aquests en funció dels respectius càrrecs:
En el supòsit que la designació del representant municipal no sigui directe o
automàtica, d’acord amb la normativa interna de cada ens o entitat en qüestió, i
que per tant, precisi d’una elecció de caràcter intern de l’òrgan competent,
aquesta designació té el caràcter de proposta:

JUNTA DE LA SÈQUIA
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sra. Montserrat Selga i Brunet
FUNDACIÓ SOCIO SANITÀRIA DE MANRESA
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. José-Luis Irujo i Fatuarte
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
JUNTA DE LA RESIDÈNCIA ASSISTENCIAL
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ “AIGÜES DE MANRESA, S.A.”
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Joan Canongia i Gerona
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Sra. Montserrat Selga i Brunet
Sr. Josep M. Sala i Rovira
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE FOMENT DE REHABILITACIÓ URBANA DE
MANRESA, S.A.
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Sra. Àngels Mas i Pintó
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sr. Xavier Rubio i Cano
Sr. Josep Vives i Portell
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
CONSELL TECNOLÒGIC DEL BAGES
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
COMISSIÓ LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Joan Canongia i Gerona
COMITÉ D’EMERGÈNCIES DE LA COMISSIÓ LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL
Director: Sr. Jordi Valls i Riera
Suplent: Sr. Joan Canongia i Gerona
PONÈNCIA TÈCNICA DE CIRCULACIÓ
Sra. Anna Torres i Garcia
PONÈNCIA TÈCNICA D’ACTIVITATS
President: Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Suplent: Sra. Montserrat Selga i Brunet
ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA SEU. ASSOCIACIÓ MANRESANA PER A LA
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE LA BASÍLICA
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
FIRA DE MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sra. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Xavier Rubio i Cano
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Comitè Executiu:
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sr. Pere Massegú i Bruguera
PATRONAT DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MANRESA
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Sra. Montserrat Mestres i Angla
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES
Sr. Jordi Valls i Riera
Sra. Montserrat Mestres i Angla
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Xavier Rubio i Cano
Sra. Imma Torra i Bitlloch
Sra. Carina Rius i Díaz
PATRONAT DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Sra. Montserrat Mestres i Angla
PATRONAT DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ESTUDIS EMPRESARIALS
Sra. Montserrat Mestres i Angla
FUNDACIÓ LACETÀNIA
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL PLA DE BAGES
Sr. Joan Canongia i Gerona
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PER AL SANEJAMENT
Sr. Jordi Valls i Riera
Sra. Montserrat Selga i Brunet
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sr. Josep M. Sala i Rovira
CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS
Consell Plenari:
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sra. Anna Torres i Garcia
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sra. Montserrat Selga i Brunet
Sr. Xavier Rubio i Cano
Sr. Josep M. Sala i Rovira
Sr. Gregori Garcia i Lladó
Comissió Executiva:
Vice-President:
Vocal:

Sra. Montserrat Selga i Brunet (Delegació Alcalde)
Sr. Alain Jordà i Pempelonne

CONSORCI DE L’ESCORXADOR COMARCAL DEL BAGES
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Junta General:
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sr. Xavier Rubio i Cano
Comissió Permanent:
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS NO UNIVERSITARIS
CEIP BAGES
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
CEIP LA FONT
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
CEIP PARE ALGUÉ
Sr. Xavier Rubio i Cano
CEIP PARE IGNASI PUIG
Sra. Anna Torres i Garcia
CEIP PUIGBERENGUER
Sra. Montserrat Mestres i Angla
CEIP RENAIXENÇA
Sra. Núria Sensat i Borràs
CEIP SANT IGNASI
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
CEIP ESCOLA FLAMA
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
CEIP JAUME SERRA I HUNTER
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Sra. Montserrat Mestres i Angla
IES LLUÍS DE PEGUERA
Sra. Àngels Mas i Pintó
IES PIUS FONT I QUER
Sra. Montserrat Mestres i Angla
IES LACETÀNIA
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
IES GUILLEM CATÀ
Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes
CONSERVATORI MUNICIPAL PROFESSIONAL DE MÚSICA
Sra. Montserrat Mestres i Angla
ESCOLA D’ART DE MANRESA
Sra. Montserrat Mestres i Angla
CENTRE DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA DE MANRESA
Sra. Montserrat Selga i Brunet
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS JACINT CARRIÓ I VILASECA
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
President:
Vice-president:
Vocals:

Sra. Montserrat Mestres i Angla
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sr. Josep Lluis Gozalbo i Fuertes
Sra. Núria Sensat i Borràs

PATRONAT DE LA MISTERIOSA LLUM
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sra. Núria Sensat i Borràs
Junta permanent:
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Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL BAGES
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sr. Xavier Rubio i Cano
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DEL CONDOMINI DEL PALAU FIRAL DE MANRESA
Representants de l'Ajuntament al Comitè de Direcció
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
President: Sr. Jordi Valls i Riera
Secretari: Sr. Pere Massegú i Brugera
ASOCIACIÓN DE CIUDADES ESPAÑOLAS DEL VINO (ACEVIN)
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
AGRUPACIÓ DE DESENVOLUPAMENT EMRUTA
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
RED ESPAÑOLA DE CIUDADES DEL AUTOMÓVIL (RECA)
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
ASOCIACIÓN DE COLECTIVIDADES TEXTILES EUROPEAS (ACTE)
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT
Sra. Montserrat Selga i Brunet
ASOCIACIÓN DE CIUDADES PARA EL RECICLAJE
Sra. Montserrat Selga i Brunet
ASSOCIACIÓ CAMPUS ACTIU
Representant municipal a la Junta Directiva
Sra. Montserrat Mestres i Angla
XARXA CIUTAT I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
XARXA UNIVERCITIES
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Sra. Montserrat Mestres i Angla
XARXA CIUTATS I SOCIETAT DEL CONEIXEMENT
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
FUNDACIÓ PRIVADA ALTHAIA.
Patronat:
President: Sr. Jordi Valls i Riera
Patró:
Sr. José-Luis Irujo i Fatuarte
Comitè Executiu:
Sr. José-Luis Irujo i Fatuarte
JUNTA GENERAL DE L’ENTITAT MERCANTIL TELEVISIÓ DE MANRESA, S.L.
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
ASSOCIACIÓ AGÈNCIA DE QUALITAT D’INTERNET (IQUA)
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE BUFALVENT
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS A ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Es designen els representants d'aquesta Corporació que han d'integrar els següents
òrgans de participació ciutadana:
Consell Municipal de Cultura
Alcalde-President
Regidor Àrea-Sots President
Regidor PSC
Regidor CIU
Regidor ERC
Regidor d'IC-V
Regidor PP

Jordi Valls i Riera
Ramón Fontdevila i Subirana
Monsterrat Mestres i Angla
Josep Becerra i Finestras
Josep Lluis Gozalbo i Fuertes
Núria Sensat i Borràs
Carina Rius i Díaz

Consell Municipal de Salut
Alcalde-President
Regidor Àrea-Sots President
Regidor PSC
Regidor CIU
Regidor ERC
Regidor d'IC-V
Regidor PP

Jordi Valls i Riera
José-Luis Irujo Fatuarte
Aida Guillaumet i Cornet
M. Rosa Riera i Montserrat
Ramon Fontdevila i Subirana
Núria Sensat i Borràs
Xavier Javaloyes i Vilalta

Consell Municipal sobre drogodependències
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Alcalde-President
Regidor Àrea-Sots President
Regidor PSC
Regidor CIU
Regidor ERC
Regidor d'IC-V

Jordi Valls i Riera
José-Luis Irujo Fatuarte
Aida Guillaumet i Cornet
M. Rosa Riera i Montserrat
Ignasi Perramon i Carrió
Núria Sensat i Borràs

Consell Municipal de Joves
Regidor Àrea-President
Regidor PSC
Regidor CIU
Regidor ERC
Regidor d'IC-V

Aida Guillaumet i Cornet
Alain Jordà i Pempelonne
Alexis Serra i Rovira
Josep Lluis Gozalbo i Fuertes
Xavier Rubio i Cano

Consell Assessor Municipal per a la solidaritat i la cooperació a Manresa
Alcalde-President
Regidor Àrea-Sots President
Regidor PSC
Regidor CIU
Regidor ERC
Regidor d'IC-V
Regidor PP

Jordi Valls i Riera
Xavier Rubio i Cano
Monsterrat Mestres i Angla
Josep Vives i Portell
Montserrat Selga i Brunet
Núria Sensat i Borràs
Xavier Javaloyes i Vilalta

Consell de la Gent Gran
Alcalde-President
Regidor Àrea-Sots President
Regidor PSC
Regidor CIU
Regidor ERC
Regidor d'IC-V

Jordi Valls i Riera
Alain Jordà i Pempelonne
Aida Guillaumet i Cornet
Josep M. Sala i Rovira
Ignasi Perramon i Carrió
Núria Sensat i Borràs

Consell Municipal d'Infància
Alcalde-President
Regidor Àrea-Sots President
Regidor PSC
Regidor CIU
Regidor ERC
Regidor d'IC-V

Jordi Valls i Riera
Monsterrat Mestres i Angla
Aida Guillaumet i Cornet
Imma Torra i Bitlloch
Ramon Fontdevila i Subirana
Núria Sensat i Borràs

Consell Municipal de la Dona
Regidor Àrea-President
Regidor govern Sots-President
Regidor PSC
Regidor CIU

Núria Sensat i Borràs
Anna Torres i Garcia
Monsterrat Mestres i Angla
Alexis Serra i Rovira
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Regidor ERC
Regidor d'IC-V
Regidor PP

Montserrat Selga i Brunet
Xavier Rubio i Cano
Carina Rius i Díaz

Consell Municipal d'Urbanisme
President
Sots-President primer
Sots-President segon
Vocal

M. Àngels Mas i Pintó
Ignasi Perramon i Carrió
Xavier Rubio i Cano

Comissió Mixta de Participació Ciutadana
President
Vice-President
Vocals

Núria Sensat i Borràs
Anna Torres i Garcia
Ramon Fontdevila i Subirana

Comissió Mixta de Medi Ambient i Sostenibilitat (Comissió 21)
President
Sots-President
Vocals- Regidor ERC
Regidor IC-V
Regidor CiU
Regidor PP
Regidor PSC

Montserrat Selga i Brunet
Ignasi Perramon i Carrió
Xaveir Rubio i Cano
Gregori Garcia i Lladó
Xavier Javaloyes i Vilalta
Alain Jordà i Pempelonne

Comissió Mixta de Circulació
President
Sots-President

Anna Torres i Garcia
Joan Canongia i Gerona

Consell Sectorial de Mobilitat
President
Vocal – Regidor PSC
Vocal – Regidor ERC
Regidor IC-V
Regidor CiU
Regidor PP
Regidor PSC

Anna Torres i Garcia
Joan Canongia i Gerona
Montserrat Selga i Brunet
Xavier Rubio i Cano
Gregori Garcia i Lladó
Xavier Javaloyes i Vilalta
Àngels Mas i Pintó

Fòrum de Comerç
Representants de l'Ajuntament

Josep Camprubí i Duocastella

Pacte Territorial del Bages per a la promoció econòmica i l'ocupació
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Representant de l'Ajuntament

Josep Camprubí i Duocastella
Xavier Rubio i Cano

Queden rectificats els errors materials detectats en el moment de la redacció de l'acta,
dins dels apartats corresponents al Consell Municipal de la Dona i al Pacte Territorial
del Bages per a la promoció econòmica i l'ocupació, inclosos en el punt 10 sobre
designació de representants municipals, en el sentit que on diu "Xaveir Rubio i Cano"
ha de dir "Xavier Rubio i Cano".
Un cop tractats tots els assumptes i abans de tancar la sessió, l'alcalde recorda als
assistents que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació municipal continuaran
celebrant-se el tercer dilluns de cada mes, tal com s'ha acordat, i informa que en la
primera sessió de cada comissió informativa que s'ha creat es determinarà el dia de
celebració de les reunions d'aquest òrgan, que s'ha establert que serà cada quinze
dies.
Comenta, al respecte, que per a la propera sessió ordinària del Ple de la Corporació,
els dictàmens que se sotmetran a la consideració d'aquest òrgan ja hauran sigut
dictaminats per la comissió informativa que li correspongui, cosa que no s'ha produït
en aquesta sessió, ja que les comissions informatives encara no estaven creades.
A continuació, aixeca la sessió, quan són les 20 hores i 45 minuts, la qual cosa, com a
secretari general accidental, certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper
segellat de la Generalitat de Catalunya núm. ............... i correlativament fins el ............
El secretari general accidental,

Vist i plau,
L’alcalde
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