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Interessat/ada de l'expedient

Assumpte

Extracte de la sessió AYT/PLE/2/2018
Localització de l'activitat

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA. NÚM. 2/2018
ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2018
Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 27 de febrer de 2018
Hora d’inici: 19.30 h
Hora d’acabament: ...
Règim de sessió: ordinària
Assistents:

President:
Vocals:

Àlex Garrido Serra
Enric Vilaregut Sàez
Maria Carme Trillas Torrents
Marta Alsina Teixidó
Eudald Sellarès València
Maica Bassas Aumedes
Maria Josep Palomar Gonzalez
Benjamí Nieto Moral
Ramon Soldevila Casacuberta
Miquel Gay Estévez
Maria Teresa Gallifa Company
Isabel Casadevall Torras
Albert Generó Prat
Ismael Dot Cantillo
Laura Generó Prat
Eudald Rifà Castro
Marta Moreta Rovira
Àlex López Garcia
Antoni Poyato Rodríguez
Dolors Collell Suriñach
Miquel Sànchez Gueldos
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Secretària:
Interventor:

Alícia Vila Torrents
Manel Vàzquez Díaz

Excusa:
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ
A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Aprovació del Pla normatiu de l'Ajuntament per a l'any 2018
3. Aprovació del Pla intern d'Igualtat dona-home 2018-2021 de l'Ajuntament de
Manlleu"
4. Aprovació de les tarifes urbanes d'auto taxis. Any 2018
5. Modificació del contracte de gestió de l'Escola Bressol "Els Picarols"
6. Aprovació provisional de la modificació puntual número 29 del PGOU - zona D
(normes urbanístiques, articles 60 i 94.1.1.4)
7. Aprovació de la publicació i exposició dels documents de l'avanç de planejament
de la modificació puntual número 30 del PGOU al sector del Mas
8. Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements exp. 03/2018
9. Donar compte al Ple de l'estat d'execució del pressupost de l'exercici 2017
10. Informes trimestrals llei de morositat 2017
C) PROPOSTES I MOCIONS:
11. Moció per demanar a la Generalitat l'abonament del deute pendent de les escoles
bressol.
12. Moció en defensa dels drets de les treballadores i treballadors del sector carni.
13. Moció per a la garantia de suficiència de la revalorització de les pensions per a
l'any 2018.
14. Moció de suport a la vaga de 2 hores per torns del dia 8 de març convocada per
CCOO i UGT
D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:
15. Coneixement dels acords de la Junta de Govern Local, des de la darrera sessió
plenària ordinària
16. RESOLUCIONS:
 Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia i de les regidories que tenen
competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.
 Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple
municipal.
17. Informació de les regidories
18. Precs i preguntes

A) ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
1.00 APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (23/01/2018)
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El senyor president anuncia que, l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 23 de gener de
2018, que s’ha lliurat adjunta amb la convocatòria d’aquesta sessió, es considerarà
aprovada, si cap de les persones assistents no té objeccions a fer al seu contingut.
Atès que no es produeixen intervencions, s’entén doncs que tots els regidors i regidores
donen la seva conformitat amb el text de l’esborrany confeccionat i lliurat per la Secretaria.
Per tant, el senyor alcalde declara l’acta aprovada per unanimitat, i ordena la seva
transcripció al llibre corresponent.
B) RESOLUCIONS DE GOVERN
2.00 APROVACIÓ DEL PLA NORMATIU DE L'AJUNTAMENT PER A L'ANY 2018.
La secretària llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a continuació
“Part expositiva:
1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (en endavant LPACAP) incorpora com a novetats un nou títol VI relatiu a
l'exercici de la potestat normativa que d’acord amb el preàmbul de la pròpia llei busca tres
objectius:
a. Millorar la planificació normativa ex ante –previ a la seva elaboració- en nom
d'una major seguretat jurídica i la predictibilitat de l'ordenament jurídic.
b. Incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de
normes, entre les quals destaca, la necessitat de demanar, amb caràcter previ
a l'elaboració de la norma, l'opinió de ciutadans i empreses sobre els
problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i
oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles
solucions alternatives.
c. Enfortir l'avaluació ex post, ja que juntament amb el deure de revisar de
manera contínua l'adaptació de la normativa als principis de bona regulació,
s'imposa l'obligació d'avaluar periòdicament l'aplicació de les normes en vigor,
amb l'objecte de comprovar si han complert els objectius perseguits i si el cost
i càrregues derivats d'elles estava justificat i adequadament valorat.
2. Amb aquesta finalitat l’article 132 de la LPACAP recull l’obligació que tenen les
administracions, d’aprovar un "Pla normatiu" que contingui les iniciatives reglamentàries
que han de ser aprovades en l'any següent. Aquest Pla, un cop aprovat, es publicarà
obligatòriament al Portal de la Transparència de l'Administració corresponent.
3. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació públic i bon
govern també recull l’obligació de fer pública la informació relativa a les decisions i les
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actuacions amb una rellevància jurídica especial; els procediments administratius
relacionats amb l’exercici de les seves competències i en l’article 10 preveu les obligacions
de publicitat activa i transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica.
4. En tractar-se d’un pla normatiu que conté les ordenances i reglaments, que el Ple de
l’Ajuntament haurà d’aprovar en exercici de les competències que li atribueixen l’article
22.2.d i el procediment d’aprovació de les ordenances de l’article 49 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb els articles 52.2.d i
178 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, la competència per aprovar el Pla normatiu
correspon al Ple municipal, no requerint-se per a la seva aprovació cap quòrum especial.
5. Els diferents caps d’àrea de l’Ajuntament han informat les disposicions normatives que
tenen previst aprovar, modificar o derogar durant aquest 2018.
Fonaments de dret:
I.
II.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
administracions públiques (LPACAP).

procediment

administratiu

comú

de

les

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació públic i bon
govern.

Tenint en compte que la competència per a aprovar el Pla normatiu, per analogia amb
l’aprovació, modificació i derogació d’ordenances i reglaments locals, correspon al Ple de la
corporació d’acord amb el que preveuen els articles 22.2 d) de la LRBRL i 65 del ROAS
(competència indelegable per aplicació de l’apartat 1r d’aquest últim precepte legal en relació
a l’apartat 4t del precepte bàsic) i que requereix el vot favorable de la majoria simple del
número legal de membres d’acord amb el que disposa l’article 47.1 de la LRBRL, atenent al
que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic des ens
locals, s’ha informat favorablement i s’ha dictaminat per part de la comissió informativa
corresponent, abans del seu sotmetiment al Ple, i es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el Pla normatiu per a l’any 2018 que es detalla a continuació:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge
1. Reglament del servei d’aparcament a les zones blava i verda, es preveu la seva
modificació per tal d’incloure en el seu àmbit d’intervenció l’anomenada zona taronja
ja que aquesta modalitat d’estacionament limitat només està prevista en l’ordenança
fiscal que regula la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les
vies públiques municipals però no en la que regula pròpiament l’organització del
servei públic d’aparcament.
2. Ordenança municipal d’ocupació de la via pública amb terrasses.
Àrea de Serveis Generals
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1. Ordenança de civisme i convivència ciutadana, per ajustar el seu contingut a les
diferents ordenances que l’Ajuntament vagi aprovant i modificant durant aquest any i
per revisar-ne la seva regulació.
Àrea de Serveis Econòmics
1. Ordenances fiscals, per donar compliment a les previsions del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
Àrea de Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum
1. Ordenança reguladora de la Tinença d’animals domèstics i de companyia, per
modificar els fonament legals, el protocol de mossegada, actualitzar les races
d’animals potencialment perillosos i revisar el títol referent a les infraccions i
sancions.
Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica
1. Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Manlleu, per adaptarla als canvis normatius esdevinguts.
2. Reglament del mercat municipal, per fer-ne una revisió en general i modificar els
apartats de faltes i sancions i el capítol V de drets i obligacions.
3. Reglament d’ús de piscina municipal descoberta per tal de regular les normes d’ús
d’aquesta instal·lació i els drets i els deures dels seus usuaris.
4. Reglament de funcionament de la Biblioteca Municipal, per tal de regular les normes
d’ús d’aquesta instal·lació i els drets i els deures dels seus usuaris.
Segon. Disposar la publicació del Pla Normatiu en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament de Manlleu tal com preveu l’article 132 de la LPACAP i els articles 8 i següents
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Tercer. Comunicar aquests acords a les persones responsables de les diferents àrees
municipals, i a la tècnica de transparència municipal als efectes de la publicació del Pla
normatiu aprovat en la web de transparència de Manlleu. “
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Posada a votació la proposta, s’aprova per
GRUP
ERC
Regidora N/A
PDCAT
CUP
PSC
IC-V
MES

SI NO

ABSTENCIONS

7
1
4
4
3
1
1

3.00 APROVACIÓ DEL PLA INTERN D'IGUALTAT DONA-HOME 2018-2021 DE
L'AJUNTAMENT DE MANLLEU"
La secretària llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a continuació
“Part expositiva:
1. El Ple de l’Ajuntament de Manlleu celebrat el 20 d’abril de 2010, va adoptar, entre
d’altres el següent acord: Aprovació del Pla intern d’Igualtat d’Oportunitat Dona-Home
2009 de l’Ajuntament de Manlleu.
2. Al 2016 es va procedir a l’avaluació del Pla intern d’Igualtat 2009.
3. El 22 de maig de 2017 La Comissió d’Igualtat va sol·licitar la pròrroga del Pla Intern
d’Igualtat 2009.
4. El 23 de maig de 2017 la Junta de Govern va aprovar aquesta la sol·licitud de pròrroga.
A l’hora que s’estava elaborant el nou Pla.
5. El 29 de maig de 2017 es va fer tramesa al Departament de Treball, Direcció general
d’igualtat d’Oportunitats en el treball, de la Generalitat, de l’acord de pròrroga de la
inscripció del Pla d’Igualtat d’Oportunitats dona-home 2009 en el registre.
6. El Pla intern d’Igualtat d’oportunitats dona-home 2018-2021 dona continuïtat a la tasca
iniciada l’any 2010, en tant que s’ajusta a la realitat actual i a les noves necessitats.
Fonaments de dret:
1. L’article 51 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre
dones i homes, estableix que les Administracions Públiques, en l’àmbit de les seves
respectives competències i en aplicació del principi d’igualtat entre dones i homes, han
de:
a) Remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de
discriminació amb la finalitat d’oferir condicions d’igualtat efectiva entre dones i
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

homes en l’accés a l’ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera
professional.
Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sens menyspreu de la
promoció professional.
Fomentar la formació en igualtat, tant en l’accés a l’ocupació pública com al llarg de
la carrera professional.
Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció i
valoració.
Establir mesures efectives de protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament
per raó de sexe.
Establir mesures efectives per eliminar qualsevol discriminació retributiva, directa o
indirecta, per raó de sexe.
Avaluar periòdicament l’efectivitat del principi d’igualtat en els seus respectius àmbits
d’actuació.

2. Per la seva banda, l’article 45 de la mateixa Llei estableix l’obligació de les empreses de
més de 250 treballadors d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat, amb l’abast i el contingut
establerts en el capítol III del títol IV d’aquesta Llei, que haurà de ser, alhora, objecte de
negociació en la forma que es determini en la legislació laboral.
3. La disposició addicional vuitena de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la que s’aprova
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que les Administracions Públiques estan
obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb
aquesta finalitat, hauran d’adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de
discriminació laboral entre dones i homes. Sense perjudici del que estableix l’apartat
primer d’aquesta disposició, el seu apartat segon preveu que les Administracions
Públiques hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat a desenvolupar en el conveni
col·lectiu o acord de condicions de treball del personal funcionari que sigui aplicable, en
els termes previstos en aquest.
4. Article 13. Plans d'igualtat i actuació transversal
Les polítiques públiques en matèria d'igualtat de dones i homes s'articulen per mitjà de
l’actuació transversal de la perspectiva de gènere en les competències que la Generalitat
té assumides, i també per mitjà dels plans d'igualtat següents:
a) Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del Govern de la Generalitat, d'acord
amb el que estableix l'article 14.
b) Plans operatius o programes d’actuació departamentals que desenvolupen i executen
el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del Govern de la Generalitat.
c) Plans de polítiques d’igualtat de gènere de les administracions locals de Catalunya,
d'acord amb el que estableix l'article 14.4.
d) Plans d'igualtat de dones i homes destinats al personal que presta serveis en el sector
públic de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 15.
e) Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu, d'acord amb la Llei 12/2009,
del 10 de juliol, d'educació, i l'article 21.3 de la present llei.

 743
Plaça Fra Bernadí, 6 * 08560 Manlleu * Tel. (93) 850 66 66 * Fax (93) 850 79 70 * www.manlleu.cat * NIF: P0811100-G

f) Pla d'acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i
d'oportunitats de dones i homes en el treball, d'acord amb el que estableix l'article
34.
g) La resta de plans i programes en matèria d'igualtat que estableix la normativa.
5 Article 14. Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat
a) El Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat a
què fa referència l’article 3.d de la Llei 11/1989, del 10 de juliol, de creació de
l’Institut Català de la Dona, estableix els objectius i les mesures de caràcter
transversal que s’han d’aplicar per a garantir la igualtat efectiva entre dones i homes
en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.
b) L’Institut Català de les Dones, amb la col·laboració dels departaments
corresponents i amb la participació dels agents socials i econòmics implicats i de les
entitats, associacions i col·lectius de defensa dels drets de les dones d’arreu de
Catalunya, és l’òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar l’elaboració dels
plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l’Administració de la
Generalitat, i també de fer-ne el seguiment i l’avaluació.
c) El Govern ha d’aprovar el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere de
l’Administració de la Generalitat.
d) El Govern ha d’incentivar l'Administració local i donar-li el suport necessari perquè
pugui elaborar i aprovar els plans en matèria de polítiques d'igualtat de gènere que
corresponguin. L’elaboració d’aquests plans ha de comptar amb la participació dels
agents socials i econòmics implicats i de les entitats, associacions i col·lectius de
defensa dels drets de les dones de l'àmbit territorial corresponent.
Article 15. Plans d'igualtat de dones i homes del sector públic
a) Les institucions de la Generalitat, l’Administració de la Generalitat i els organismes
públics vinculats o que en depenen, i també les entitats, públiques i privades, que
gestionen serveis públics, han d’aprovar, en el termini de dos anys a partir de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, un pla d’igualtat de dones i homes destinat al
personal que hi presta serveis, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en l’acord
de condicions de treball, amb l’objectiu de garantir l’aplicació efectiva del principi
d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes i eliminar la discriminació per
raó de sexe amb relació a l’accés al treball remunerat, al salari, a la formació, a la
promoció professional i a la resta de les condicions de treball.
b) Els ens locals que tenen òrgans específics de representació del personal a llur
servei han d’aprovar un pla d’igualtat de dones i homes, que s’ha de definir en el
conveni col·lectiu o en el pacte o acord de condicions de treball.
c) La Generalitat ha de vetllar perquè les administracions corporatives, les
organitzacions empresarials i sindicals, les entitats sense ànim de lucre, els consorcis i
tota mena d’entitats que gestionin serveis públics disposin de plans d’igualtat.
d) Els plans d’igualtat de dones i homes del sector públic han de complir els requisits
següents:
d-1) Fixar, amb l’elaboració prèvia d’una diagnosi de la situació, els objectius
concrets d’igualtat efectiva a assolir, les estratègies i les pràctiques a adoptar
per a aconseguir-los, i també l’establiment de sistemes eficaços de seguiment
i avaluació dels objectius fixats.
d-2) Tenir en compte, entre altres, els àmbits d’actuació relatius a la
representativitat de les dones, l’accés, la selecció, la promoció i el
desenvolupament professionals, les condicions laborals, la conciliació de la
vida personal, laboral i familiar, la violència masclista, la prevenció de riscos
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laborals amb perspectiva de gènere, la comunicació inclusiva i l’ús d'un
llenguatge no sexista ni androcèntric, i també l’estratègia i l’organització
interna de l’organisme.
d-3) Incloure mesures específiques per a adequar-los, en cada cas, a les peculiaritats
del personal docent, sanitari, investigador i penitenciari, i també dels bombers,
agents rurals i cossos i forces de seguretat.
d-a) Tenir en compte els representants del treballadors a l'hora d'elaborar-los i
aprovar-los.
d-5) Regular en l'articulat l'avaluació pròpia, que ha d'ésser quadriennal.
d-6) Formar part com a annex del conveni col·lectiu o pacte de condicions de
l'Administració pública corresponent o dels organismes autònoms, empreses
públiques, consorcis, fundacions i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia en
què sigui majoritària la representació directa de la Generalitat o de les
administracions locals.
Tenint en compte que la competència per a prendre aquest acord és del Ple, d’acord amb el
que disposa la Llei de bases, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, s’ha informat favorablement i s’ha dictaminat
per part de la comissió informativa corresponent, abans del seu sotmetiment al Ple, i es
proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el Pla intern d’Igualtat dona-home 2018-2021 de l’Ajuntament de Manlleu.
Segon. Notificar aquests acords a l’Institut Català de les Dones, al Departament de Treball,
Afers socials i Família de la Generalitat i comunicar-ho a totes les àrea municipals, a la
presidència de la Junta de Personal i del Comitè d’Empresa.”
Posada a votació la proposta, s’aprova per
GRUP
ERC
Regidora N/A
PDCAT
CUP
PSC
IC-V
MES

SI NO

ABSTENCIONS

7
1
4
4
3
1
1
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4.00 APROVACIÓ DE LES TARIFES URBANES D'AUTO TAXIS. ANY 2018
La secretària llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a continuació
“Part expositiva:
1.

La Unió intercomarcal d’Osona del Sindicat del Taxi de Catalunya, en data 27-12-2017
i registre d’entrada 15991, va presentar escrit en el que proposava un augment del 2,6
% de les tarifes del servei urbà de taxi per al municipi de Manlleu per a l’any 2018.

2.

En data 15-01-2018, la Unió intercomarcal d’Osona del Sindicat del Taxi de Catalunya
va presentar instància que rectificava els imports proposats en l’escrit anterior.
Posteriorment mitjançant correu electrònic de data 7 de febrer, van enviar escrit que
rectificava els imports de l’apartat de les tarifes relatiu als suplements (equipatge i
animals domèstics).

3.

L’Ajuntament de Manlleu en data 22 de gener de 2018 va requerir al sindicat
sol·licitant la documentació següent:
-

Documents acreditatius de la personalitat del sol·licitant i de la seva
legitimació.
Memòria i estudi econòmic que serveixi de base a la proposta, acompanyats de
la documentació comptable i general que reglamentàriament es determini.

4.

La documentació requerida va ser presentada mitjançant correu electrònic de l’1 de
febrer de 2018 (estudi econòmic) i instància de 16/02/2018 (document legitimació).

5.

La Llei catalana del taxi preveu el procediment i obligatorietat de l’aprovació de les
tarifes del servei de taxi, sota el règim de preus autoritzats mitjançant el tràmit
corresponent a l’Ajuntament de cada municipi.

Fonaments de dret:
I.

Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i
comunicats, modificat pel Decret 320/1990, de 21 de desembre disposa al seu art. 2
el règim per a la implantació i modificació de les tarifes dels serveis d’interès local i
que no es realitzen per les pròpies corporacions.

II.

Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat per a
l’actualització dels preus i les tarifes regulats al decret 149/1988 esmentat.

III.

L’art. 32.1 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi (DOGC 3926, de 16/07/2003)
estableix que els taxis hauran de disposar d’aparell taxímetre amb les corresponents
tarifes urbanes i interurbanes autoritzades per l’ens atorgant de les llicències i, si
s’escau, la Comissió de Preus de Catalunya
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Tenint en compte que la competència per a prendre aquest acord és del Ple, d’acord amb el
que disposa l’art. 3 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels
preus autoritzats i comunicats, s’ha informat favorablement i s’ha dictaminat per part de la
comissió informativa corresponent, abans del seu sotmetiment al Ple, i es proposa l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la proposta de les tarifes del servei de taxi de Manlleu per a l’any 2018
que ha presentat el Sindicat del Taxi de Catalunya, en representació del col·lectiu de taxistes
de Manlleu de l’explotació del servei, que es modifiquen i que, amb l’aplicació de l’IVA
corresponent, són les que es detallen a continuació:

Tarifes

Baixada de bandera
Franquícia per l’usuari per
baixada de bandera
Km. Recorregut
Hora d’espera

SUPLEMENTS:

Tarifa 1
Nocturna, dissabtes i festius

Tarifa 2
Diürna

Sense IVA
Amb IVA
6,43 €
7,07 €
1871,79 metres o 405,14
segons
1,24 €
1,36 €
20,88 €
22,98 €

Sense IVA
Amb IVA
5,38 €
5,91 €
1644,23 metres o 337,69
segons
1,12 €
1,23 €
19,57 €
21,53 €

EQUIPATGE
ANIMALS DOMESTICS

1,15 € (sense IVA) – 1,26 (amb IVA)
1,15 € (sense IVA) – 1,26 (amb IVA)

SUPLEMENT de 2,00 € per servei:
-

Entre les 22.00 hores del dia 23/06/2018 a les 00.00 hores del dia 24/06/2018 (Sant
Joan)
Entre les 22.00 hores del dia 31/12/2018 a les 00.00 hores del dia 01/01/2019 (Cap
d’Any)

Segon.- Reconèixer l’horari d’aplicació de les tarifes que proposa l’ STAC segons es detalla a
continuació:
TARIFA 1 (nocturna, dissabtes i festius). S’aplica:
-

De dilluns a divendres de les 20:00 hores a les 08:00 hores del matí
Els dissabtes, diumenges i festius, tot el dia.
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TARIFA 2 (diürna). S’aplica:
-

De dilluns a divendres laborables, de les 08:00 a les 20:00 hores

FESTES LOCALS : 29 de març i 21 de maig de 2018
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya, per al seu
coneixement.
Quart.- Notificar els presents acords al Sindicat del taxi de Catalunya i als titulars de les
llicències atorgades al municipi, als efectes oportuns.”
Posada a votació la proposta, s’aprova per
GRUP
ERC
Regidora N/A
PDCAT
CUP
PSC
IC-V
MES

SI NO

ABSTENCIONS

7
1
4
4
3
1
1

5.00 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE L'ESCOLA BRESSOL "ELS
PICAROLS"
La secretària llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a continuació
“Part expositiva:
1. En data 17 de juny de 2008 es va adjudicar el contracte per l’execució de l’obra i gestió
del servei públic, mitjançant concessió administrativa, de la nova escola bressol municipal
a l’empresa Escaler SCCL, la qual posteriorment va comunicar la seva fusió per absorció
amb dues cooperatives més passant a denominar-se Suara Serveis, SCCL.
2. El contracte administratiu a banda de regular a relació contractual per la gestió del servei
públic, també encomanava al contractista la construcció de l’edifici de l’escola bressol.
3. Per al finançament d’aquesta obra els plecs de clàusules preveien en el seu apartat 3.3.1
(apartat 4.3.1. del contracte) que una part de la retribució de l’adjudicatària consistia en
una aportació municipal de l’Ajuntament destinats a l’amortització de la inversió per la
construcció de l’edifici, els seus entorns i el mobiliari de primer establiment.
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Així mateix, en l’apartat 3.2.c. (apartat 4.2.c. del contracte) s’autoritzava a l’adjudicatari
a hipotecar o constituir càrrega o gravamen sobre el del dret real de concessió.
4. Precisament, i prèvia autorització per l’Ajuntament per acord plenari de 17 de febrer de
2009, el concessionari va assumir el finançament de l’obra concertant una hipoteca i
sol·licitant una pignoració de la mateixa amb l’Institut Català de Finances.
5. L’any 2013, a causa de la important minoració de les aportacions de la Generalitat de
Catalunya al finançament de les escoles bressols municipals, es va modificar el contracte
per tal d’ajustar els costos de funcionament d’aquesta escola amb la davallada
significativa d’ingressos soferts els darrers temps i intentar així mantenir la viabilitat del
centre educatiu. Fruit d’aquell treball es van establir determinats compromisos vinculats a
la retribució del contractista, el seu pagament, la revisió de preus i els personal, que
intentaven minimitzar els impactes abans esmentats.
6. En aquests moments, l’Ajuntament es planteja avançar/amortitzar la totalitat de la
retribució que satisfà al concessionari per la inversió efectuada en l’obra, aconseguint
d’aquesta manera uns estalvis significatius en els imports dels interessos a satisfer durant
la vida del préstec.
7. En tant que el contracte signat en data 1 d’agost de 2013, preveu com una part de la
retribució al concessionari una aportació municipal destinada a l’amortització de la
inversió per la construcció de l’edifici, els seus entorns i el mobiliari de primer
establiment, regulant que el pagament d’aquest import serà mensual amb un màxim
anual de 94.422,36€ (IVA inclòs), cal modificar aquest redactat preveient la possibilitat
que l’Ajuntament faci aportacions superiors a l’establerta en el contracte per tal permetre
l’amortització anticipada total o parcial de la hipoteca.
8. En data 31 d’octubre de 2017 el Ple de la corporació va aprovar .- Amortitzar operacions
d’endeutament per import de 518.698,69 euros.
9. La tresoreria i la intervenció d’aquesta corporació van informar en data 4 d’octubre de
2017 que de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, una possible destinació de la
capacitat de finançament de 942.837,05 euros, podria ser l’amortització operacions
d’endeutament que estiguin per import de 518.698,69 euros.
10. Segons informe de l’interventor el préstec més econòmic en relació a la seva
amortització anticipada és el de construcció de l’Escola Bressol Picarols, la quantitat a
amortitzar anticipadament del qual, al mes de febrer de 2018, correspondria a l’import de
508.074,40 euros, la qual cosa suposaria un estalvi de 108.220,00 euros, atès que
aquesta corporació s’estalviaria l’abonament dels interessos, que es detallen el la
consideració anterior i que es marquen amb un fons groc del quadre adjunt.
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11. En el present supòsit l’interès públic de la modificació del contracte es justifica per la
possibilitat que té l’Ajuntament d’amortitzar tot l’import del préstec sol·licitat per l’empresa
concessionària i obtenir d’aquesta manera un estalvi significatiu en el cost que ha de satisfer
l’Ajuntament en concepte d’interessos.
12. Així mateix, aquesta modificació del contracte no suposa cap alteració substancial dels
plecs ni les condicions del mateix que pugui vulnerar la concurrència o que d’haver-se
conegut hagués permès que altres empreses es presentessin a la licitació, en tant que el
plecs ja preveien que l’Ajuntament assumia íntegrament el cost de les obres més les
despeses financeres que aquestes comportessin sempre en els termes que hagués
formulat l’adjudicatari en la seva proposició.
13. En aquest sentit, Suara Serveis, SCCL ha donat la seva conformitat en data 19/02/2018 a
les modificacions que es formulen en aquest acord.
14. En la comissió informativa reunida en data 19/02/2018 s’ha tractat la modificació
contractual que es proposa.
Fonaments de dret:
1. La Disposició transitòria primera del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic estableix que els
contractes adjudicats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es regiran pel que fa als
seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de pròrrogues per la
normativa anterior.
En tant que la normativa d’aplicació quan es va aprovar el contracte era el Reial Decret
2/2000 de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques (TRLCAP) , aquesta és la norma que regeix també per a les seves
modificacions.
2. L’art. 101 de la TRLCAP disposa, amb caràcter general, que un cop perfeccionat el
contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions per raó d’interès
públic en els elements que l’integren, sempre que aquestes modificacions siguin degudes
a necessitats noves o a causes imprevistes, prèvia justificació raonada a l’expedient. L’art.
163 de la TRLCAP permet la modificació de les característiques dels serveis contractats i
les tarifes que hagin de ser abonades pels usuaris sempre que s’hagi acreditat o justificat
prèviament l’interès públic d’aquestes mesures.
3. L’article 59 del TRLCAP determina que quan l’administració exerceixi les seves potestats
d’interpretar, aclarir dubtes, modificar, resoldre el contracte i concretar els efectes de la
resolució caldrà donar audiència al contractista.
4. L’article 248 del ROAS, contempla entre les potestats de l’ens concedent d’ordenar
discrecionalment les modificacions que l’interès públic exigeix, de la mateixa manera que
quan es gestiona directament el servei i, entre d’altres, la variació de la qualitat, la
quantitat, el temps o el lloc de les prestacions en què consisteix el servei, i l’alteració de
la retribució del concessionari, sens perjudici del règim específic de les tarifes que
depenen de l’autorització d’un altra administració (i en termes similars es recull a l’art.
127 RSCL i ss.); els preceptes correlatius que segueixen obliguen al manteniment de
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l’equilibri econòmic financer de la concessió.
5. Les modificacions del contracte s’han de formalitzar mitjançant contracte o una addenda
contractual.
6. Per tot l’exposat es proposa que l’òrgan competent per a la contractació, aprovi, previ
informe dels serveis jurídics i econòmics, la modificació que es proposa.
Tenint en compte que la competència per a aprovar la modificació d’un contracte
administratiu és del Ple, d’acord amb el que disposa la Llei de bases, atenent al que disposa
l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, s’ha
informat favorablement i s’ha dictaminat per part de la comissió informativa corresponent,
abans del seu sotmetiment al Ple, i es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Modificar els següents articles del contracte per les raons d’interès públic
enumerades en la part expositiva d’aquest acord:
Article 4.3. Retribució de l’adjudicatària
Apartat 1. S’afegeix el segon paràgraf

1. Una aportació municipal de l’Ajuntament de com a màxim 94.422,36 € (IVA inclòs)
destinats a finançar l’amortització de la inversió relativa a la construcció de l’edifici,
els entorns de l’escola bressol i el mobiliari de primer establiment.
L’Ajuntament podrà acordar que l’import d’aquestes aportacions siguin superiors a la
xifra indicada en el punt anterior per tal d’amortitzar total o parcialment la inversió
realitzada pel contractista.
Article 4.4. Forma de pagament
Apartat B), s’afegeix un nou segon paràgraf. Modificació.

En el cas que l’Ajuntament acordi una aportació d’import superior a la xifra indicada en el
punt anterior el concessionari haurà:
a) Emetre una nova factura per l’import de l’amortització parcial de la inversió
realitzada pel contractista.
b) Emetre una nova factura per l’import de l’amortització total de la inversió
realitzada pel contractista, per la qual cosa haurà de deixar d’emetre la factura
mensual corresponent a una dotzena part del cost anual de 94.422,36 euros (IVA
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inclòs) destinats a finançar l’amortització de la inversió relativa a la construcció de
l’edifici, els entorns de l’escola bressol i el mobiliari de primer establiment.
Segon.
Acordar realitzar una aportació anticipada de 508.074,40 euros destinada a
finançar l’amortització de la inversió, equivalent a la totalitat del deute pendent de satisfer
fins a la data d’adopció d’aquest acord.
Tercer.
Facultar l’alcalde per a la signatura de l’annex al contracte que reculli la
modificació objecte d’aprovació en aquests acords, d’acord amb les condicions que es detallen
anteriorment, i requerir a aquesta empresa perquè en el termini màxim d’un mes procedeixi a
la signatura d’aquesta modificació.
Quart.
Remetre una còpia de l'annex que recollirà les modificacions del contracte
que ara s'aproven a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que estableix l'article 29 del
TRLCAP, i així mateix, remetre la informació corresponent a aquesta modificació contractual
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat als efectes estadístics
previstos als articles 30 i 308 del TRLCAP.
Cinquè.
Notificar aquests acords a l’empresa contractista i comunicar-los a la
Intervenció municipal i a la directora de l’Àrea de Serveis Personals i a l’institut Català de
Finances.”
Posada a votació la proposta, s’aprova per
GRUP
ERC
Regidora N/A
PDCAT
CUP
PSC
IC-V
MES

SI NO

ABSTENCIONS

7
1
4
4
3
1
1

6.00 APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 29 DEL
PGOU – ZONA D (NORMES URBANÍSTIQUES, ARTICLES 60 I 94.1.1.4)
La secretària llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a continuació
“Part expositiva:
1. El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 28 de novembre de 2017, va aprovar, per
unanimitat dels 21 regidors assistents, dels 21 que l’integren, entre altres, l’acord que
tenia la següent part dispositiva:
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“PRIMER.Aprovar inicialment la modificació puntual número 29 del PGOU, d’iniciativa
pública i promoguda per l’Ajuntament, que consisteix en la modificació de les normes
urbanístiques articles 60 i 94.1.1.4, el redactat del qual quedarà substituït pel següent:
“Article 60. Zona D: Illes de cases en filera
Són aquelles en les que l’edificació s’ordena en blocs longitudinals formats per repetició de
parcel·les entre mitgeres. La profunditat edificable màxima serà de 14 m, excepte que els plànols
d’ordenació n’assenyalin una altra. El pati d’illa és lliure de tota edificació excepte en línia de
façana lateral, que sempre podrà ocupar-se en planta baixa.
L’alçada màxima vindrà fixada en els plànols, essent l’altura reguladora màxima de 6,80 m, per a
planta baixa i un pis, i de 9,50 m, per a planta baixa i dos pisos, excepte per la zona D’ -Plaça de
Gràcia-, on cal mantenir l’alçada de les cornises originals.
Per a les finques incloses en els planejaments derivats o estudis de detall vigents preval la
ordenació que fixi la pròpia regulació específica.
L’ús principal és el residencial, admetent altres usos tal com queda detallat en l’article 94, apartat
4 referent a la zona D i D’ -Plaça de Gràcia-.
Article 94 Usos permesos en cada zona
1.1 Sens perjudici de les matisacions dels articles 94 A, 94 B i 94 C, s’estableix el règim d’usos
següent:
4. ZONA “D” CASES EN FILERA
Es permet l’ús residencial unifamiliar i plurifamiliar; l’ús comercial i d’oficines queda condicionat a
una ocupació de 150 m² i solament és admissible en planta baixa. Són prohibits l’ús industrial i el
de serveis privats, excepte en la zona D’ – Plaça de Gràcia – on es permeten els serveis privats
en totes les plantes.”
SEGON.- Convocar un termini d’informació pública d’un mes per mitjà de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de premsa periòdica de
més divulgació a l’àmbit municipal i en el tauler d’edictes electrònic de la Corporació.
TERCER.- Donar a conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i garantir
la consulta del projecte de modificació per aquests mitjans a través de la seva publicació íntegra
a la seu electrònica municipal (www.manlleu.cat).
QUART.- Sol·licitar, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials, d’acord amb el que determina l’article 85.5 del
TRLUC.
CINQUÈ.- Acordar la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb el que estableix l’article
73.2 TRLUC en l’àmbit en què les noves determinacions comportin una modificació del seu règim
urbanístic.”
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2. D’acord amb el certificat lliurat per la secretària municipal, l’expedient s’ha sotmès al
tràmit d’informació pública amb el resultat següent:
a. El dia 29.01.2018 ha finalitzat el termini d’exposició al públic d’un mes a què s’ha sotmès la
“Modificació puntual número 29 del PGOU que consisteix en la modificació de les normes
urbanístiques articles 60 i 94.1.1.4”, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament
en la sessió del dia 28 de novembre de 2017.
b. L'anunci relatiu a aquesta aprovació inicial i a l'obertura del corresponent termini d’exposició al
públic va ser publicat al diari “El Punt Avui” del dia 16.12.2017, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona del dia 27.12.2017 i a la seu electrònica de l’Ajuntament.
c. Dins del termini d’exposició al públic s’han presentat les següents al·legacions:
Interessat

Data registre
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018

Número de registre
1.175
1.192
1.193
1.194

3. La modificació puntual proposada no afecta a cap organisme per raó de llurs
competències sectorials, motiu pel qual no s’ha sol·licitat cap informe en aquest sentit.
4. L’arquitecta municipal ha emès el corresponent informe tècnic sobre les al·legacions
presentades, el qual en síntesi conclou en el següent:
a. En relació a la presentada per la senyora XXXXX, en què sol·licita que es reconegui
una alçada de PB+2PP a les finques del carrer Pau Caballeria, qualificades
urbanísticament de zona D, on els plànols normatius del PGOU vigents fixen una
alçada de PB+1PP, l’informe aclareix que l’objecte de la modificació puntual és el
d’adequar la normativa urbanística als plànols d’ordenació, en cap cas no es pretén
ampliar o reduir l’aprofitament urbanístic, com al·lega la interessada, sinó eliminar
qualsevol dubte interpretatiu per facilitar el procés d’atorgament de llicències
urbanístiques mentre estigui en vigència l’actual PGOU i aquest no sigui substituït pel
POUM que ara s’està elaborant; motius pels quals es proposa que es desestimin les
al·legacions.
b. Pel que fa a la resta d’al·legacions, aquestes s’han informat conjuntament ja que
totes tenen el mateix contingut, que consisteix en sol·licitar que s’ampliï
l’aprofitament de les cases situades a la façana nord de la plaça de Gràcia ja que
l’actual, el qual manté el de les construccions originals, és insuficient per encabir-hi el
programa d’un habitatge digne. Tanmateix, com en el cas anterior, l’informe aclareix
que l’objecte de la modificació puntual no és el d’alterar l’aprofitament urbanístic de
les finques afectades, sinó que es limita a eliminar els dubtes interpretatius que s’han
detectat arran de les discordances i imprecisions entre la normativa escrita i la
gràfica. La finalitat del document és concretar la normativa vigent per facilitar el
procés d’atorgament de llicències urbanístiques mentre estigui en vigència l’actual
PGOU i aquest no sigui substituït pel POUM que s’està elaborant, el qual ja
determinarà un correcte repartiment de l’aprofitament públic i privat; per aquests
motius, atès que les al·legacions no incideixen en els àmbits que són objecte de la
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modificació puntual sinó que pretenen altres objectius, es proposa la seva
desestimació.
5. Per tant, un cop sotmès a informació pública l’expedient i un cop s’han informat les
al·legacions presentades, cal procedir a la resolució de les mateixes i a l’aprovació
provisional de la modificació puntual del PGOU.
Fonaments de dret:
I.

El vigent Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) aprovat per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 29 de juny de 1988 (DOGC núm. 1065, de
7.11.1988);

II.

L’article 76 del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme (en endavant abreujat TRLUC), atribueix als ajuntaments la
competència per formular els plans d’ordenació urbanística municipal i, per tant, de
promoure’n la seva modificació puntual.

III.

L’article 96 del citat TRLUC estableix que la modificació de qualsevol dels elements
d’una figura de planejament urbanístic es subjecten a les mateixes disposicions que
en regeixen la seva formació, amb les particularitats que s’assenyalen en els diversos
apartats del citat article, el qual remet alhora, segons quin sigui el cas, al règim dels
articles 98; o 99 i 100; del mateix text legal en funció de les singularitats de la
modificació proposada.

IV.

L’article 23 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme (en endavant, RLUC) desenvolupa l’article 8 del TRLUC en relació a
la convocatòria d’informació pública en els procediments urbanístics i estableix, pel
cas de les modificacions puntuals de planejament general, que els edictes s’han de
publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de la premsa periòdica
de més divulgació a l’àmbit municipal al qual es refereix el projecte en tramitació. A
més, en el cas de l’Ajuntament de Manlleu, per tractar-se d’un ajuntament de més de
10.000 habitants, s’ha de donar a conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria
d’informació pública i s’ha de garantir la consulta del projecte de modificació del
planejament per aquests mitjans.

V.

L’article 73 del TRLUC obliga, amb motiu de l’aprovació inicial de la modificació del
planejament, a la suspensió de la tramitacions i de llicències en els àmbits en què les
noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic.

VI.

L’article 80 del TRLUC atribueix a les comissions territorials d’urbanisme l’aprovació
definitiva dels plans d’ordenació urbanística municipal i, per tant, les seves
modificacions, en municipis de menys de 100.000 habitants com és el cas de Manlleu.
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VII.

L’article 22.2. lletra c, de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (en endavant LRBRL), d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició
Addicional Novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Sòl (avui Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana),
atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament general i
l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i demés instruments
d’ordenació previstos a la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per
objecte l’alteració de qualsevol dels esmentats instruments.

VIII.

L’article 47.2. lletra ll., de la LRBRL, d’acord amb la redacció que li dóna la llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local,
prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de les corporació per a l’adopció dels acords relatius a la tramitació dels
instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística.

Tenint en compte que la competència per a prendre aquest acord és del Ple, d’acord amb el
que disposa la Llei de bases, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, s’ha informat favorablement i s’ha dictaminat
per part de la comissió informativa corresponent, abans del seu sotmetiment al Ple, i es
proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.Resoldre les al·legacions presentades en el termini d’informació pública de
l’expedient, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecta municipal, en el sentit següent:
a. Desestimar la que presenta la senyora XXXXX (registre d’entrada núm. 1175) perquè
l’objecte de la modificació puntual és el d’adequar la normativa urbanística als plànols
d’ordenació, en cap cas no es pretén ampliar o reduir l’aprofitament urbanístic, com
al·lega la interessada, sinó eliminar qualsevol dubte interpretatiu per facilitar el procés
d’atorgament de llicències urbanístiques mentre estigui en vigència l’actual PGOU i
aquest no sigui substituït pel POUM que ara s’està elaborant;
b. Desestimar les que formulen el senyor XXXXX (registre d’entrada núm. 1192); XXXXX
(registre d’entrada núm. 1193); i XXXXX (registre d’entrada núm. 1194), les quals tenen
el mateix contingut, perquè l’objecte de la modificació puntual no és el d’alterar
l’aprofitament urbanístic de les finques afectades, sinó que es limita a eliminar els dubtes
interpretatius que s’han detectat arran de les discordances i imprecisions entre la
normativa escrita i la gràfica.
La finalitat del document és concretar la normativa vigent per facilitar el procés
d’atorgament de llicències urbanístiques mentre estigui en vigència l’actual PGOU i
aquest no sigui substituït pel POUM que s’està elaborant, el qual ja determinarà un
correcte repartiment de l’aprofitament públic i privat. Com que les al·legacions no
incideixen en els àmbits que són objecte de la modificació puntual sinó que pretenen
altres objectius es desestimen.
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SEGON.Aprovar provisionalment la modificació puntual número 29 del PGOU,
d’iniciativa pública i promoguda per l’Ajuntament, que consisteix en la modificació de les
normes urbanístiques articles 60 i 94.1.1.4, el redactat del qual quedarà substituït pel
següent:
“Article 60. Zona D: Illes de cases en filera
Són aquelles en les que l’edificació s’ordena en blocs longitudinals formats per repetició de
parcel·les entre mitgeres. La profunditat edificable màxima serà de 14 m, excepte que els plànols
d’ordenació n’assenyalin una altra. El pati d’illa és lliure de tota edificació excepte en línia de
façana lateral, que sempre podrà ocupar-se en planta baixa.
L’alçada màxima vindrà fixada en els plànols, essent l’altura reguladora màxima de 6,80 m, per a
planta baixa i un pis, i de 9,50 m, per a planta baixa i dos pisos, excepte per la zona D’ -Plaça de
Gràcia-, on cal mantenir l’alçada de les cornises originals.
Per a les finques incloses en els planejaments derivats o estudis de detall vigents preval la
ordenació que fixi la pròpia regulació específica.
L’ús principal és el residencial, admetent altres usos tal com queda detallat en l’article 94, apartat
4 referent a la zona D i D’ -Plaça de Gràcia-.
Article 94 Usos permesos en cada zona
1.1 Sens perjudici de les matisacions dels articles 94 A, 94 B i 94 C, s’estableix el règim d’usos
següent:
4. ZONA “D” CASES EN FILERA
Es permet l’ús residencial unifamiliar i plurifamiliar; l’ús comercial i d’oficines queda condicionat a
una ocupació de 150 m² i solament és admissible en planta baixa. Són prohibits l’ús industrial i el
de serveis privats, excepte en la zona D’ – Plaça de Gràcia – on es permeten els serveis privats
en totes les plantes.”

TERCER.Trametre una còpia complerta de l’expedient administratiu i de la
documentació tècnica en què es formalitza la modificació puntual del planejament, en suport
paper i digital, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per tal que, si
escau, l’aprovi definitivament d’acord amb les competències que li atribueix l’article 80 a) del
TRLUC.”
QUART.Notificar aquests acords a les persones que han presentat al·legacions amb
una còpia de l’informe tècnic emès per l’arquitecta municipal que motiva la resolució de les
mateixes.”
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Posada a votació la proposta, s’aprova per
GRUP
ERC
Regidora N/A
PDCAT
CUP
PSC
IC-V
MES

SI NO

ABSTENCIONS

7
1
4
4
3
1
1

7.00 APROVACIÓ DE LA PUBLICACIÓ I EXPOSICIÓ DELS DOCUMENTS DE
L'AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 30
DEL PGOU AL SECTOR DEL MAS.
La secretària llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a continuació
“Part expositiva:
1. Actualment aquest àmbit territorial està classificat com a sòl urbanitzable la
transformació del qual es preveia per mitjà de la tramitació i aprovació definitiva d’un
únic pla parcial urbanístic, el del sector del Mas, de 57,5 Ha de superfície.
2. El projecte d’urbanització de l’àmbit (executiu des del 8.8.2012) es va declarar caducat i
es va procedir a l’arxiu de les actuacions per acord de la Junta de Govern Local en la
sessió de 25.4.2017, en haver-se exhaurit llargament el termini d’execució de les obres.
Tampoc no es va presentar mai el projecte de reparcel·lació del sector per a la seva
tramitació. És a dir que, un cop exhaurits llargament els terminis per fer-ho, l’execució
del planejament no s’ha dut a terme per causes que siguin imputables a l’administració
sinó a la incapacitat dels promotors privats de tirar-lo endavant.
3. Actualment, la Junta de Compensació del sector està duent a terme els tràmits finals de
la seva dissolució davant de la impossibilitat d’assolir les seves finalitats bàsiques, com
són la de formular el projecte de reparcel·lació i el d’urbanització, i la gestió i execució
complerta del polígon d’actuació que desenvolupen, que en aquest cas coincideix amb
l’àmbit del pla parcial en haver-se delimitat un sòl polígon per a la seva execució. Les
raons que addueixen per justificar la incapacitat per executar el planejament són,
bàsicament, per les greus dificultats d’aconseguir finançament per assumir els costos de
gestió i urbanització d’un sector de grans dimensions (57,51 Ha); i alhora de garantir la
viabilitat econòmica del retorn de les inversions amb la promoció i venta de sòl ulterior,
ja que es tracta d’un sector que, si bé té un predomini dels usos industrials, també té un
percentatge important de sostre residencial, el qual és actualment del tot excedentari a
Manlleu i per tant de difícil sortida al mercat immobiliari a un preu competitiu.
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4. No obstant això, val a dir que l’ajuntament sí que ha anat obtenint anticipadament a
compte de la reparcel·lació ulterior del sector –per mitjà de l’ocupació directa primer i
l’expropiació forçosa després- 17.964,21 m2 de terrenys destinats a sistemes urbanístics
de titularitat pública.
5. En aquest context de paràlisi de la gestió del planejament vigent en aquell àmbit, es
constata la lenta però progressiva dinamització de l’activitat econòmica, en particular la
industrial, a Manlleu. Prova d’aquesta, és la petició que diversos propietaris –cada cop
més nombrosos- de terrenys dins de l’àmbit del sector del Mas, que alhora són titulars
d’activitats industrials situades en els terrenys colindants del sector industrial de La
Coromina, els quals han manifestat a l’ajuntament les seves necessitats de disposar de
terrenys amb la qualificació adient per poder ampliar les seves instal·lacions, en el
termini de temps més curt possible, per poder donar resposta a les demandes de
producció industrial i de serveis que cada cop van més en augment.
6. La paradoxa es dóna quan es comprova que el planejament vigent ja té terrenys amb la
classificació i la qualificació urbanística adients per a poder acollir activitats econòmiques,
si bé la dificultat rau en la gestió urbanística que faci possible la transformació de l’ús del
sòl amb la seva urbanització i l’edificació dels solars resultants, per les grans dimensions
que té el sector actualment delimitat i per la previsió d’usos residencials i comercials, a
banda dels industrials.
7. Amb aquesta finalitat l’ajuntament ha encarregat als seus serveis tècnics municipals la
modificació del planejament general per fer possible la delimitació d’un o diversos àmbits,
de dimensions assumibles –territorialment i econòmicament- per facilitar la seva execució
urbanística i amb aquesta donar resposta a curt termini a les demandes de sòl per a
activitats econòmiques en els terrenys colindants amb el sector industrial ja consolidat de
la Coromina.
8. El resultat d’aquest encàrrec és el document que es sotmet a informació pública com a
avanç de planejament per tal de facilitar la participació dels ciutadans en la seva
posterior formulació, amb la presentació prèvia de suggeriments, alternatives o
al·legacions en aquest tràmit d’informació pública.
Fonaments de dret:
I.

L’article 101 del Decret 305/2006, del 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’Urbanisme (abreujat RLUC) concreta les actuacions preparatòries de la
formulació del planejament general i estableix el caràcter potestatiu de la publicació i
subjecció a informació pública de l’avanç de l’instrument de planejament en el cas de
modificacions puntuals del planejament general, com és el cas.
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II.

L’article 106 del citat RLUC regula la informació pública de l’avanç dels instruments de
planejament.

III.

L’article 86 bis, del TRLUC, en relació a la Disposició Transitòria Divuitena de la
mateixa norma, regula el procediment d’avaluació ambiental dels instruments de
planejament urbanístic.

IV.

La Disposició Addicional Vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, estableix les regles aplicables mentre
no es dugui a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental
de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013,
del 9 de desembre d’avaluació ambiental.

V.

L’article 23.1.a del RLUC estableix els requisits de la convocatòria d’informació pública
en els procediments urbanístics; i en el cas concret de la revisió del planejament
general disposa que els edictes s’han de publicar al diari oficial o Butlletí oficial que
correspongui i a dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit
municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació; a més s’ha
de donar a conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i la
consulta íntegra de la documentació per aquests mitjans.

VI.

L’article 22.2. lletra c, de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (en endavant LRBRL), d’acord amb la nova redacció donada per la Disposició
Addicional Novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Sòl (avui Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana),
atribueix al Ple la competència per a l’aprovació inicial del planejament general i
l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i demés instruments
d’ordenació previstos a la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per
objecte l’alteració de qualsevol dels esmentats instruments; en el mateix sentit es
pronuncia l’article 52.2 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLLMRLC);

VII.

L’article 47.2. lletra ll., de la LRBRL, d’acord amb la redacció que li dóna la llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local,
prescriu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de les corporació per a l’adopció dels acords relatius a la tramitació dels
instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística; i l’article
114.3, lletra k, del TRLLMRLC, estableix que cal el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació per adoptar els acords que
corresponguin a la corporació en la tramitació dels plans i els instruments d’ordenació
urbanística.

Tenint en compte que la competència per a prendre aquest acord és del Ple, d’acord amb el
que disposa la Llei de bases, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, s’ha informat favorablement i s’ha dictaminat
per part de la comissió informativa corresponent, abans del seu sotmetiment al Ple, i es
proposa l’adopció dels següents
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ACORDS:
PRIMER.Aprovar la publicació i subjecció a informació pública dels documents de
l’avanç de planejament de la modificació puntual número 30 del PGOU al sector del Mas, el
qual es formalitza en els següents documents:

 DOCUMENT I:
Memòria descriptiva i justificativa.
Normes urbanístiques.
Agenda de les actuacions.
Plànols d’informació i d’ordenació urbanística.
 DOCUMENT II:
Avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.
 DOCUMENT III:
Documentació mediambiental.
Document inicial estratègic (DIE).
 DOCUMENT IV:

Estudi d’inundabilitat.
Avaluació del risc d’inundació i estudi de drenatge de l’àmbit.

SEGON.Convocar la informació pública per
edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el
diaris de premsa periòdica de més divulgació en
pública serà d’un mes, el qual es computarà
obligatòries.

mitjà de la publicació dels corresponents
Diari Oficial de la Generalitat i a dos dels
l'àmbit municipal. El termini d’informació
des de la darrera de les publicacions

TERCER.Garantir l’accés i consulta íntegra dels documents de l’avanç per mitjans
telemàtics per mitjà de la seva publicació a la seu electrònica municipal (www.manlleu.cat).
QUART.Recordar que, durant el termini d’informació pública, totes les persones
físiques o jurídiques poden:
a) Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l’expedient de
l’avanç de planejament i obtenir-ne còpia.
b) Presentar els suggeriments o alternatives; així com els informes o
documents que considerin oportú aportar, els quals seran analitzats i
valorats amb l’objecte de confirmar o rectificar els criteris i solucions
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generals del planejament. Aquesta valoració s’expressarà mitjançant
l’acord d’aprovació inicial del corresponent instrument de planejament que
desenvolupi l’avanç.
CINQUÈ.Trametre l’avanç del pla, en el qual s’integra el document inicial estratègic
(DIE), a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de Barcelona per tal d’iniciar el
procediment d’avaluació ambiental estratègica.”
Posada a votació la proposta, s’aprova per
GRUP
ERC
Regidora N/A
PDCAT
CUP
PSC
IC-V
MES

SI NO

ABSTENCIONS

7
1
4
4
3
1
1

8.00 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST.CREDITS EXTRAORDINARIS i SUPLEMENTS
EXP 03/2018
La secretària llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a continuació
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“Part expositiva:
CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
02
12
01

4312M
323
912E

6290000
6290000
4890100

SUPLEMENTS DE
CRÈDIT
01 912E
1510000

BAIXES
12 323E
02 4312M
01 912

2269900
6320014
4890000

ALTRES INVERSIONS
ALTRES INVERSIONS
CONVENI ABADIA DE MONTSERRAT 2017-2018

485,30
578,90
870,00

TOTAL

1.934,20

TOTAL

5.128,20
5.128,20

TOTAL

578,90
485,30
870,00
1.934,20

TOTAL

5.128,20
5.128,20

PRODUCTIVITAT ELECCIONS

MATERIAL ESPECÍFIC
OPE EDIFICI MERCAT
SUBVENCIONS

MAJORS INGRESSOS AFECTATS
01E 45080

GENE-ELECCIONS PARLAMENT

També cal modificar el finançament de la partida:
03 342 6320000
03 333 6320000

ROCODROM
CAN PATALARGA

20.000,00
50.000,00

PRESTEC
RECURSOS PROPIS

03 342 6320000

ROCODROM

03 333 6320000

CAN PATALARGA

10.000,00
10.000,00
40.000,00
10.000,00

PRESTEC
RECURSOS PROPIS
RECURSOS PROPIS
RESTEC

Per

Fonaments de dret:
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I.

Article 177 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), en quant a la regulació dels
crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdit.

II.

Articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990 sobre les modificacions de crèdit. Així
mateix, s’estableix que el finançament dels crèdits extraordinaris i suplements de
crèdits es pot fer a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reductibles sense pertorbació
del respectiu servei.

III.

Les bases 9 i 10 de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2018 regulen els
crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit.

IV.

L’article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera determina en el seu apartat primer que l’elaboració, aprovació
i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o ingressos
dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de
realitzar en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea i
en l’apartat segon defineix per estabilitat pressupostària de les administracions
públiques la situació d’equilibri o superàvit estructural.

V.

L’article 11 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o ingressos de les
administracions públiques i altres entitats que formen part del sector públic s’ha de
sotmetre al principi d’estabilitat pressupostària.

VI.

L’aprovació d’aquest expedient es competència del Ple de la corporació i hi són
d’aplicació les mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat previstes
en l’article 169 del TRLRHL per a l’aprovació del pressupost.

Tenint en compte que la competència per a aprovar la modificació de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit és del Ple, d’acord amb el que disposa el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, s’ha informat favorablement i
s’ha dictaminat per part de la comissió informativa corresponent, abans del seu sotmetiment
al Ple, i es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit per import de 7.062.40 €, finançats amb càrrec a nous
ingressos afectats i baixes d’altres aplicacions.
Segon.- Aprovar les modificacions de finançament de les partides 03 342 6320000
ROCODROM i 03 333 6320000 CAN PATALARGA.
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Tercer.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i la publicació al Butlletí Oficial de la Província.
Si no es presenten reclamacions durant aquest termini, aquesta modificació es considerarà
definitivament aprovada. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes comptat des
de la finalització del període d’exposició pública per resoldre-les. Finalment, la modificació de
crèdit definitivament aprovada haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de la Província.”
Posada a votació la proposta, s’aprova per
GRUP
ERC
Regidora N/A
PDCAT
CUP
PSC
IC-V
MES

SI NO

ABSTENCIONS

7
1
4
4
3
1
1

9.00 DONAR COMPTE AL PLE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE
L'EXERCICI 2017
La secretària llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a continuació
“Part expositiva:
Atès que ha transcorregut el quart trimestre natural de l’any 2017, cal donar compte al Ple
de la corporació de l’estat d’execució del pressupost vigent i dels moviments de la Tresoreria
produïts durant aquest període de temps.
Fonaments de dret:
1. L’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), estableix que la intervenció
de l’entitat local ha de remetre al Ple, per conducte de la seva Presidència, informació de
l’execució del pressupost i del moviment de la tresoreria, en els terminis i amb la
periodicitat que el Ple estableixi.
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2. La base 3 de les bases d’execució del pressupost de l’any 2017 disposa que la intervenció
haurà de presentar al Ple de la Corporació, en la primera sessió que es dugui a terme
després del venciment de cada trimestre natural, l’estat d’execució del pressupost i el
moviment de la tresoreria.
3. Les regles 105 i 106 de la Instrucció de comptabilitat per a l’administració local (ICAL)
estableixen el contingut mínim de la informació que s’ha de remetre al Ple.
Tenint en compte la normativa esmentada i atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, s’ha informat favorablement i
s’ha dictaminat per part de la comissió informativa corresponent, abans del seu sotmetiment
al Ple, i es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Únic.- Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al quart trimestre de
2017 de l’Ajuntament amb el grau de detall que tot seguit s’especifica:
a) Estat d’execució del pressupost d’ingressos de l’exercici corrent, per cada aplicació
pressupostària.
b) Estat d’execució del pressupost de despeses de l’exercici corrent, per cada aplicació
pressupostària.
c) Els moviments i la situació de la tresoreria.”
El regidors assistents al Ple en prenen coneixement
10.00 INFORMES TRIMESTRALS LLEI DE MOROSITAT 2017
La secretària llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a continuació
“Part expositiva:
Atès que ha transcorregut el 4rt. trimestre natural de l’any 2017, cal donar compte al Ple
dels informes de morositat en els quals s’acrediti el compliment dels terminis legals
establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
Fonaments de dret:
1. Article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, segons el qual “els tresorers o, si no, els interventors de les
corporacions locals han d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels
terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local,
que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions
pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.”

Unitat / Àrea

Negociat administració SSGG - Àrea de Serveis generals
JEM
Codi de verificació

0U4F5O5Y5B2L6R720HRW
Document

Expedient

ASG12I0DV

2. Article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, determina que “sense perjudici que es pugui presentar i debatre
en el ple de la corporació local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als
de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius,
tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden
igualment requerir la remissió dels informes esmentats.”
3. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
4. Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament mitjançant el
qual es regulen les obligacions de facturació.
5. Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic.
6. Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul
del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les
condicions i procediment de retenció de recursos dels règims de finançament previstos a
la Llei Orgànica de 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Tenint en compte que correspon al Ple prendre coneixement dels informes de morositat,
atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals, s’ha informat favorablement i s’ha dictaminat per part de la comissió
informativa corresponent, abans del seu sotmetiment al Ple, i es proposa l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer. Prendre coneixement dels informes de morositat corresponents al 4rt. trimestre de
2017 que figuren annexos a l’expedient.
El regidors assistents al Ple en prenen coneixement
C) PROPOSTES I MOCIONS:
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11.00 MOCIÓ PER DEMANAR A LA GENERALITAT L'ABONAMENT DEL DEUTE
PENDENT DE LES ESCOLES BRESSOL.
La secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu a continuació
“Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va procedir a
l’anul·lació de l’aportació econòmica al sosteniment de les escoles bressol municipal de
Manlleu.
Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 198 de la
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, es recull que l’ensenyament de 0-3 anys és de
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que s’ha d’articular
mitjançant convenis amb els ens locals.
Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar al curs
2012-2013 quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries de la
institució passant a ser els ajuntaments qui fessin el sosteniment del servei d’escoles bressol
municipals. (Actualment, les famílies i els ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre
que els 17% restant es finança a través de les diputacions)
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800
euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.
Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de Catalunya per al
2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la Generalitat havia de garantir
un finançament de les escoles bressol que cobrís, com a mínim, un mòdul econòmic de
1.600 euros per plaça i any, i s’havia de comprometre a augmentar-lo progressivament fins
als 1.800 euros per plaça i any i aquest mandat no s’ha complert per part del Govern de la
Generalitat.
Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer cop a la
Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les escoles bressol, donant
la raó a un seguit de municipis que havien interposat reclamació individual i una de
col.lectiva (amb 30 consistoris) contra la Generalitat de Catalunya, exigint el pagament del
deute contret amb les escoles bressol; Unes inversions que el Departament d’Ensenyament
no va abonar, tot i haver-s’hi compromès, entre els anys 2012 i 2015.
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de
Manlleu els acords següents:
1) Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb l’escrit de la sentència
del TSJC retorni el deute contret i pendent d’abonar per la gestió del servei de l’escola
bressol a aquest municipi ja que hi ha pendent un deute per aquesta gestió pels cursos
escolars del 2012 a 2015, els mateixos que preveu la sentència del TSJC.
2) Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’escoles
bressol de Manlleu.”
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Posada a votació la moció, s’aprova per
GRUP
ERC
Regidora N/A
PDCAT
CUP
PSC
IC-V
MES

SI NO

ABSTENCIONS

7
1
4
4
3
1
1

12.00 MOCIÓ EN DEFENSA DELS
TREBALLADORS DEL SECTOR CARNI.

DRETS

DE

LES

TREBALLADORES

I

La secretària llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a continuació
“La indústria càrnia és, des de fa ja diversos anys, un sector econòmic en creixement que té
un important i rellevant impacte a la comarca d’Osona, tant des del punt de vista econòmic,
com des de la perspectiva ecològica, com de la social. Per aquest motiu l’evolució i les
circumstàncies d’aquest sector suposen i impliquen també un fort impacte en tots els altres
àmbits de la nostra vida quotidiana.
La vaga a l’Escorxador d’ESFOSA els dies 29 i 30 de març de 2017 va ajudar a fer visible la
situació de les condicions de treball a la indústria càrnia, on a les dures condicions de treball
cal afegir-hi el fenomen de les «falses cooperatives», un frau a escala global en el sector,
realitzat amb la connivència de la patronal de les càrnies, on es devaluen les condicions dels
treballadors utilitzant la figura interposada de la cooperativa. Així, una figura pensada
inicialment com una eina de control democràtic de la producció per part dels treballadors,
esdevé en la pràctica, en l’àmbit de les càrnies un mer instrument defraudatori, en forma de
mecanisme de cessió laborals a favor dels escorxadors que, gairebé sense plantilla pròpia, es
nodreixen del personal cedit per part d’aquestes falses cooperatives, arribant a extrems on
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escorxadors amb una plantilla pròpia de poc més de 20 treballadors, ocupen a milers de
treballadors prestats per aquestes falses cooperatives.
Des de fa ja uns quants anys s’ha generalitzat la utilització d’aquestes suposades
cooperatives utilitzant falses excuses, com que permetien una major flexibilitat a les
empreses càrnies. Últimament la major part, de les indústries càrnies, però no totes, han
utilitzat aquesta forma habitual de contractació de treballadors (o de suposats socis
treballadors) que fan possible el funcionament diari de tot el sector i que permeten que
diàriament se sacrifiquin desenes de milers de porcs, i d’altres animals. Ho fan utilitzant
contractes mercantils privats, que renoven cada pocs mesos, simulant una contractació
privada entre empreses controlades pel mateix grup empresarial. Aquest fet els permet
prescindir dels treballadors contractats quan així els convé, però alhora incideix molt
negativament en els ingressos de la Seguretat Social, ja que a través del mecanisme de ferlos donar d’alta com a falsos autònoms els permet eludir també el pagament del major cost
que representaria la seva contractació com es fa amb la resta de treballadors, pel règim
general. A la pràctica això es tradueix en que tots aquests suposats socis treballadors,
tinguin molts menys drets que els altres. No tenen dret a atur, no tenen reconegut el dret a
vacances i tampoc perceben pagues dobles, ni baixes per accidents, ni tampoc percebien
d’altes prestacions familiars.
Alhora, una part d’aquestes empreses càrnies, suposades usuàries de les falses cooperatives,
utilitzen aquest mecanisme per abaratir costos laborals, pagant cada vegada pitjor el treball,
que ha esdevingut semiesclau, i en unes condicions cada vegada més precàries, abusives i
inhumanes.
Aquest fet, alhora suposa la introducció una competència deslleial a la resta d’empreses que
sí que retribueixen el treball segons marca el conveni del sector, i que sí que cotitzen al
règim general. Es crea així un cercle viciós que incentiva la precarització cada vegada més
greu del treball a tot el sector carni, i aquesta dinàmica negativa genera també una onada
expansiva cap a d’altres sectors que, veient la impunitat generalitzada amb que es duen a
terme aquest tipus de pràctiques, tendeixen a copiar formes de contractació i de treball
semiesclau, precaritzant i empobrint així a molts altres treballadors i treballadores. Avui dia
sectors com l’hostaleria, la subcontractació d’empreses de telefonia, transport i d’altres ja
han conegut o coneixen experiències similars.
A la vista de la greu situació i evolució d’aquest fenomen del fals cooperativisme, on les
suposades “cooperatives” queden contractualment subordinades a grups empresarials molt
més potents, el Parlament de Catalunya va legislar el passat mes de març de 2017, en el
marc de la Llei d’acompanyament dels pressupostos, una modificació de la llei catalana de
Cooperatives. Per tal d’evitar o minimitzar el fenomen es va establir que aquest tipus de
cooperatives havien de reunir dos requisits: per una banda, cal que garanteixin que la
retribució i condicions de treball dels treballadors han de ser equivalents a la retribució que
estableix el conveni del sector. Per altra banda, s’estableix que la cotització a la Seguretat
Social ha de garantir que les condicions de protecció social de les persones que hi treballen
hagin de ser almenys equivalents per a tots i totes les altres, en matèries com: atur,
cobertura de baixes per malaltia i accident, incapacitats permanents, prestacions familiars i
maternitat, etc.
D’aquesta forma s’està incidint en la millora de les condicions laborals dels treballadors
afectats, però alhora s’està alleugerint els serveis socials dels ajuntaments que, en cas de no
garantir-se aquests mínims, es veuen amb l’obligació d’intervenir quan un treballador o
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treballadora precari és acomiadat sense dret a prestacions d’atur, o quan pateix baixes
llargues, per malalties comunes, per malalties professionals o per accidents laborals, que
sovint no son degudament retribuïdes. Aquestes situacions són evitables i clarament
injustificables, i així es preveu a la llei: havien de ser evitades amb aquesta modificació legal.
La modificació legal, aprovada pel parlament, és plenament vigent ja que no ha estat
recorreguda ni suspesa al Tribunal Constitucional.
La realitat però és que, tot i el context d’augment dels milionaris beneficis en moltes
empreses del sector carni, les resistències a l’aplicació de la llei són molt importants, i estan
causant greus conseqüències. Després de nombroses peticions i comunicacions dels
treballadors demanant que es fes complir la llei, en algun cas, després de la intervenció de la
Inspecció de Treball, s’ha arribat a un compromís d’aplicar i complir-la, i aquest ha estat
aprovat en assemblea general. Aquesta decisió de l’assemblea de treballadors però no ha
estat ben vista per les suposades empreses “usuàries”, de manera que aquestes han decidit
arbitràriament, i sense motivació de cap mena, negar-se renovar la contractació de la
cooperativa. Aquest fet provoca que, de manera imminent, uns 500 treballadors de la
“cooperativa” Serveis d’Escorxador Clavial SCCL es poden quedar sense feina a partir del
proper mes de març.
S’ha pres la decisió de deixar-los sense feina i sense els ingressos mínims de subsistència de
les seves famílies, de manera arbitrària i abusiva, per decisió del Grupo Jorge (grup
d’empreses controlat per l’empresari aragonès Jorge Samper) i del que formen part
empreses com le Porc Gourmet, i altres que hi ha a les seves instal·lacions de Santa Eugènia
de Berga (Rivasam Intercontinental, PPS, Proteínas y Derivados). Aquesta decisió és, sense
cap dubte, una greu represàlia d’aquest grup empresarial contra els treballadors que el fan
funcionar, per la decisió i l’obligació de donar estricte compliment a la llei. La llei catalana és
rebutjada i boicotejada pel grup empresarial de manera conscient i deliberada.
Alhora, en una altra “cooperativa” del mateix centre de treball, T.A.I.C. SCCL, amb seu a
Terrassa, i que té més de 4.000 treballadors, s’hi ha anat intimidant i coaccionant els
treballadors i treballadores per tal que acceptessin de passar a ser falsos socis d’una
cooperativa gallega, anomenada Auga Sociedad Cooperativa. D’aquesta manera s’ha obligat
els “socis treballadors” a renunciar a les petites millores que havien aconseguit l’any passat
(tals com les vacances pagades) utilitzant, per obligar-los a canviar, la pressió exercida per
bona part de la mateixa direcció de TAIC SCCL, que han maniobrat per perjudicar la seva
pròpia cooperativa, i fent que els treballadors l’abandonessin. Per tant, en aquests moments
molts d’aquests treballadors i treballadores, que eren suposats socis de TAIC, i que tenien
dret a les millores aprovades, o les que els corresponien per ser una cooperativa catalana, a
la pràctica perden aquests drets perquè se’ls ha obligat a acceptar deixar la falsa cooperativa
i inscriure’s a una suposada cooperativa gallega, que no estaria, suposadament, obligada a
complir-ho.
D’aquesta forma, el grup empresarial Grupo Jorge intenta burlar la legislació catalana,
negant-se a reconèixer, als treballadors que treballen per a ells, cap dels drets que es
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reconeixen el conveni aplicable, i la legislació catalana, per a tothom. Amb aquesta maniobra
pretenen a més fer competència deslleial a les empreses catalanes del sector, que
actualment o en el futur, sí que compleixin la llei.
Aquesta modificació normativa es va realitzar amb la pretensió de desactivar aquest
mecanisme fraudulent per la via de l’equiparació de les condicions dels socis d’aquestes
cooperatives amb les condicions laborals del sector d’activitat on actuen. No obstant, cal
denunciar la resposta a dia d’avui de certs escorxadors, que s’aprofiten d’aquesta situació de
frau fent noves maniobres per eludir aquesta norma, acomiadar treballadors i mantenir la
situació de precarietat laboral. Estem encarant greus reaccions de certa patronal en contra
de la Llei de cooperatives catalana, modificada l’any 2017, on es va introduir l’apartat 5 de
l’article 132, com una resposta d’urgència per aturar els abusos i desemmascarar el frau.
Per això, davant de les situacions inhumanes i de terrible precarietat laboral que es viuen en
molts escorxadors catalans i de la resta de l’Estat, on treballadors, molts d’ells immigrants,
amb l’especial situació de vulnerabilitat afegida que això significa, denunciada des de fa
temps pels afectats i afectades i, entre altres, per la plataforma Càrnies en Lluita, proposem
al Ple l’aprovació d’aquesta moció, aprovant els següents
ACORDS:
1.- Declarem la nostra total solidaritat amb tots els treballadors i treballadores de la indústria
càrnia, que pateixen condicions molt precàries de treball, i reclamem la millora immediata de
les seves condicions laborals.
2.- Exigim que de manera immediata es doni compliment estricte de la llei catalana de
cooperatives, i que no es contractin més cooperatives de manera fraudulenta, ni tampoc
utilitzant maniobres irregulars amb la finalitat evitar el compliment de la legislació catalana
aplicable.
3.- Demanem a la patronal de indústria càrnia que denunciï i combati totes les maniobres
que estiguin destinades a facilitar una competència deslleial entre empreses, o que tinguin la
finalitat d’aconseguir avantatges competitius a través de la precarització del treball, o
mitjançant la contractació fictícia de suposades cooperatives que no funcionen com a tals.
4.- Instem al Departament de Treball i a la Inspecció de Treball per tal que utilitzin totes les
eines al seu abast, amb la finalitat d’acabar amb aquest frau de les falses cooperatives i
garantir el manteniment del lloc de treball i unes condicions laborals dignes, garantint alhora
que es persegueixi l’incompliment de la Llei catalana de cooperatives abans esmentada, que
és plenament obligatòria i vinculant per a totes les parts.
5.- Exigim que es preservi el dret al treball de les persones, i que es protegeixi les famílies
que pateixen l’amenaça de quedar-se de manera sobtada sense ingressos i sense mitjans de
subsistència, atès que no existeix cap causa econòmica ni de mercat que pugui emparar una
decisió tan dràstica i una situació tan terroritzadora per a les famílies afectades, ni tan
perjudicial per a la societat osonenca i catalana en el seu conjunt.
6.- Reclamar que des de totes les parts socials implicades es prenguin totes les mesures que
siguin necessàries, per tal de garantir que les condicions mínimes de treball i de remuneració
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seran respectades a totes les persones que treballen al sector carni, sigui quin sigui el seu
origen, ètnia, sexe o condició, i qualsevol que sigui la seva forma de contractació.
7. Posar els serveis socials d’aquest Ajuntament a disposició dels treballadors i treballadores i
de les seves famílies, afectades per les falses cooperatives, per facilitar-los tots els
mecanismes de suport, que puguin ajudar a pal·liar aquesta situació.
8.- Comunicar aquests acords a totes les administracions, de tots els àmbits, que tinguin
responsabilitats o competències en la gestió i superació d’aquesta greu situació.”
Posada a votació la moció, s’aprova per
GRUP
ERC
Regidora N/A
PDCAT
CUP
PSC
IC-V
MES

SI NO

ABSTENCIONS

7
1
4
4
3
1
1

13.00 MOCIÓ PER A LA GARANTIA DE SUFICIÈNCIA DE LA REVALORITZACIÓ DE
LES PENSIONS PER A L'ANY 2018.
La secretària llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a continuació
“Les pensions públiques constitueixen la principal font d’ingressos de més de nou milions de
pensionistes i de les seves famílies, havent-se constituït durant la crisi com un dels elements
que han contribuït a sostenir a moltes famílies en la difícil situació econòmica de Catalunya i
d’Espanya. No obstant això, i malgrat la baixa inflació registrada en els últims exercicis, des
de l’any 2009 les pensions públiques han vist limitada la seva revalorització, primer amb
mesures anuals el 2011 i el 2012 que els van fer perdre poder adquisitiu, després amb una
reforma integral en 2013, del sistema de revalorització, que va trencar unilateralment el
Pacte de Toledo. L’esmentada reforma del 2013 que introdueix el factor de sostenibilitat
(vinculant la prestació a l’esperança de vida, a partir de l’any 2019) i especialment la inclusió
de l’índex de revalorització desvinculat de l’increment de l’IPC, signifiquen una rebaixa
programada del poder adquisitiu de les pensions, que s’ha concreta, per als 2016 i 2017, en
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una pèrdua del 2,3% per al milió i mig de pensionistes catalans i catalanes. Enguany mentre
les pensions tindran una revalorització del 0,25%, les previsions d’inflació, tant públiques
com privades , preveuen un creixement dels preus del 2018 de l’1,5%.
D’altra banda, l’actual situació del sistema de Seguretat Socail exigeix una actuació urgent i
compromesa amb la seva funció social. La gravetat i durada de la crisi, la intensitat de la
desocupació, especialment l’atur de llarga durada, i el deteriorament de les condicions
laborals d’un gran nombre de persones que ha registrar el nostre mercat laboral en els
darrers anys, juntament amb l’evolució demogràfica, han contribuït a situar el sistema de
Seguretat Social en dèficit, molt abans del previst. Com ha reconegut l’Autoritat independent
de Responsabilitat Fiscal (AIREF), aquesta situació està relacionada amb la devaluació
salarial provocada per la reforma laboral, xifrant en 15.000 milions d’euros (1,5% del PIB)
l’impacte que ha tingut en la previsió de les cotitzacions del Sistema de Seguretat Social.
Per això, resulta urgent anticipar mesures de reforç de l’estructura d’ingressos del sistema,
de manera que amb això es garanteixi el seu adequat finançament, i la seva revitalització,
sostenibilitat i estabilitat, alhora possibilitant la recuperació del poder adquisitiu dels i les
pensionistes. La suficiència de les pensions i la solidaritat intergeneracional i territorial i
l’equitat han de retornar al sistema de protecció social.
En aquest sentit la proposta de la ministra d’Ocupació i Seguretat Social Fàtima Báñez
d’ampliació del període de càlcul de les pensions al conjunt de la trajectòria de cotització dels
treballadors i treballadores no s’adequa ni en la forma ni en el fons al debat, les propostes i
el consens que requereix el Sistema de Pensions. Ara bé, en el cas que aquesta proposta
s’abordi de manera rigorosa en el marc de la Comissió, cal condicionar el període de càlcul
del conjunt de cotitzacions laborals a què el treballador o treballadora pugui escollir els seus
millors any de cotització.
Alhora estimem que l’espai per presentar propostes de reforma del Sistema de Pensions és el
Pacte de Toledo, i que la prioritat ha de ser garantir la suficiència i sostenibilitat de les
pensions.
No es tracta doncs, de recuperar els millors moments de cotització, sinó de fer polítiques que
millorin les cotitzacions amb l’objectiu de garantir els ingressos que necessita el sistema.
Per tant la prioritat es fonamenta en dues qüestions: la millora de la qualitat de l’ocupació, i
l’assoliment d’amplis consensos socials, en el marc del Pacte de Toledo, per a garantir la
sostenibilitat, però també la suficiència del sistema de Pensions.
Així mateix en el marc de la Comissió del Pacte de Toledo caldrà prioritàriament garantir la
sostenibilitat del Sistema de Seguretat Social mitjançant una millora d’ingressos, dotant de
major progressivitat i adequació la cotització, amb un augment de les seves bases màximes;
l’equiparació de les bases de cotització dels autònoms al Règim General; l’augment temporal
d’alguns percentatges de la cotització, reforçant el principi de separació de fonts de
finançament, per a no gravar el sistema de pensions amb la despesa de l’Administració de la
Seguretat Social, i paral·lelament executar un pla de xoc que permeti augmentar el nombre
de llocs de treball i la seva qualitat i remuneració.
En virtut d’aquestes consideracions, el grup d’ICV-EUIA-EPM, proposa al Ple l’adopció dels
següents

Unitat / Àrea

Negociat administració SSGG - Àrea de Serveis generals
JEM
Codi de verificació

0U4F5O5Y5B2L6R720HRW
Document

Expedient

ASG12I0DV

ACORDS
1. Exigir al govern de l’Estat:
a) La derogació de la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor de
Sostenibilitat i de l’índex de revalorització del sistema de pensions de la Seguretat
Social.
b) Revaloritzar les pensions d’acord amb la previsió d’inflació prevista per al 2018,
no inferior al 1,5%.
c) Garantir la sostenibilitat del sistema de pensions amb la introducció progressiva
de finançament per via impositiva en el cas que sigui necessari, sobre la base
d’un sistema tributari just i progressiu que tingui en compte la capacitat
econòmica de les empreses i situï la pressió fiscal a nivells similars als de altres
països del nostre entorn.
2. Reiterar la petició de derogar el Real Decreto-ley/3/2012, de 10 de febrero, de
medidas urgentes par la reforma del mercador laboral (la reforma laboral) que ha
rebaixat els salaris empobrint les classes treballadores, ha abaratit l’acomiadament
indefinit i ha facilitat els acomiadaments col·lectius, destruint ocupació en el sector
públic i privat.
3. Traslladar els presents acords al Ministeri d’Empleo i Seguretat Social, als grups
polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, als sindicats de CCOO i UGT i a
les entitats municipalistes.”
Posada a votació la proposta, s’aprova per
GRUP
ERC
Regidora N/A
PDCAT
CUP
PSC
IC-V
MES

SI NO

ABSTENCIONS

7
1
4
4
3
1
1
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14.00 MOCIÓ DE SUPORT A LA VAGA DE 2 HORES PER TORNS DEL DIA 8 DE
MARÇ CONVOCADA PER CCOO I UGT
La secretària llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a continuació
“Les polítiques neoliberals i les reformes laborals dutes a terme arran de la crisi han colpejat
amb força el conjunt de la ciutadania, però amb més evidència encara les persones amb una
situació prèvia més desigual, com és el cas de les dones. A Catalunya les dones són el 52%
de la població en edat de treballar i, en canvi, no arriben a ser la meitat de la població
activa.
En l’actualitat, la taxa d’ocupació femenina és 10 punts percentuals inferior a la masculina,
aixó vol dir que l’actual mercat de treball segueix discriminant les dones.
Les dones es fan càrrec majoritàriament del treball de cura i de la llar, són la majoria de les
persones aturades de llarga durada i de les que tenen contractes a temps parcial obligat;
pateixen contractació temporal en massa, la seva jornada està en molts casos desregulada i
són, per tant, protagonistes principals de la precarietat.
Segons l’última enquesta d’estructura salarial (juny de 2017) la bretxa salarial entre dones i
homes a Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà anyal. És a dir que, teòricament, en
una jornada de 8 hores les dones treballen quasi dues hores sense cobrar-les. Una bretxa
salarial que afecta més les ocupacions de menys retribució, en què arriba a ser de més del
37%.
El 18% de les dones treballadores té guanys inferiors o iguals a l’SMI i més de la meitat
tenen ingressos inferiors als 18.160 euros anyals.
La violència masclista a la feina i a tot arreu és una de les mostres més flagrants de la
manca de justícia social i democràtica envers les dones; la violència masclista ataca un dels
valors centrals de la societat: la llibertat. En l’any 2017, 9 dones van assassinades per la
seva parella o ex-parella home, hi va haver 17.513 denúncies de violència masclista i 4.209
ordres de protecció. L’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses és una de les
situacions més esteses però a la vegada més ocultes en l’àmbit laboral.
Cal establir mesures de corresponsabilitat que facilitin el repartiment del treball de cura entre
dones i homes, acabar amb la segregació laboral, la divisió sexual del treball i la
desvalorització social dels sectors laborals feminitzats.
S’han d’obtenir polítiques orientades al be comú, a la vida plena, al benestar i a la
sostenibilitat. Un sistema de protecció social igualitari i amb equitat en condicions de vida per
a les dones. Cal que les dones tinguin més poder econòmic, element estratègic per a la
reducció de la pobresa.
Volem i ens volem vives i lliures, unim-nos per a la igualtat!
ACORDS
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1. Donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores per torn el dia
8 de març, i sumar-nos a les concentracions previstes per al mateix dia, a les 12
hores, a les places i portes dels ajuntaments.
2. Donar suport a la vaga de consum , a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants del dia
8 de març.
3. Defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la recuperació del poder
adquisitu, especialment dels més baixos, i l’increment de l’SMI.
4. Plans d’igualtat obligatoris en totes les empreses com a veritable eina per garantir la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa salarial i els
assetjaments sexuals.
5. Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a l’aprovació
d’una llei de transparència i d’igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial real entre
dones i homes al nostre país.
6. Demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l’OIT (Conveni sobre el
treball decent per les treballadores i treballadors de la llar).
7. Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, amb la
priorització de pressupostos per a les polítiques públiques per al benestar,
dependència, salut, educació i criança.
8. Fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la violència masclista i
exigir la posada en marxa immediata del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere
amb una dotació pressupostària real.”
Posada a votació la moció, s’aprova per
GRUP
ERC
Regidora N/A
PDCAT
CUP
PSC
IC-V
MES

SI NO

ABSTENCIONS

7
1
4
4
3
1
1

D) CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN:

15.00 CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DES DE LA
DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
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El Ple pren coneixement de tots els acords que ha adoptat la Junta de Govern Local des de la
darrera sessió plenària ordinària del dia 23 de gener de 2018.
16.00 RESOLUCIONS


Coneixement de les resolucions de l'alcaldia i de les regidories que tenen
competències delegades, des de la darrera sessió plenària ordinària.

El Ple pren coneixement de tots els decrets que han dictat l’Alcaldia i les Regidories que
tenen competències delegades des de la darrera sessió plenària ordinària del dia 23 de gener
de 2018. Les resolucions han estat a disposició de tots els grups municipals des de la
convocatòria de les sessions de les Comissions Informatives prèvies a la sessió plenària i es
recullen, en relació succinta annexa a l’expedient de la sessió.


Resolucions que preveuen expressament donar-ne compte al Ple municipal.

Núm. Extracte

Data
Decret

166

13-02-2018

Assignació de funcions a la regidora del grup municipal Mes Manlleu (MES)

Document
ASG12I09Y

17.00 INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES
Les intervencions que es produeixen dels regidors en aquest punt, es recullen en el fitxer
d’àudio corresponent a aquesta sessió i que consta en l’expedient de la sessió.
18.00 PRECS I PREGUNTES
Les intervencions que es produeixen dels regidors en aquest punt, es recullen en el fitxer
d’àudio corresponent a aquesta sessió i que consta en l’expedient de la sessió.
El senyor alcalde aixeca la sessió en el dia, lloc i hora assenyalats a l’encapçalament.
De tots aquests extrems, dels acords adoptats i llurs votacions i dels incidents més remarcables
que s’hagin succeït al llarg de la sessió, en dono fe, jo la secretària, acomplint la funció
reservada que la legislació local m’encomana a través d’aquesta acta en format PDF signada
electrònicament amb el contingut previst per a les actes plenàries a l’article 109 del RD
2568/1986, de 28/11, pel qual s’aprova el reglament d’Organització funcionament i règim
jurídic dels ens locals (ROF) amb la salvetat de les intervencions dels regidors i regidores en
el debat i deliberacions, fent constar així mateix que aquestes figuren en l’arxiu adjunt en
format àudio igualment signat electrònicament de la gravació de la sessió on s’hi registren les
intervencions dels regidors participants en la sessió.
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Així mateix es fa constar que la confecció i presentació de l’acta en la forma indicada s’efectua
d’acord amb les previsions contingudes als articles 10 i 26 del Reglament Orgànic MunicipalFuncionament del Ple (ROM) modificat en aquest extrem en data 22 de juliol de 2014.
L’acta en format PDF signat electrònicament juntament amb el seu annex de gravació
igualment signat electrònicament figuren a l’expedient de la sessió a disposició dels membres a
partir de la convocatòria de la sessió en què es proposi l’aprovació de l’acta i a través del
gestor documental d’expedients corporatiu AUPAC.
Codi document àudio annex: ........... (expedient ASG/58/2018).
I no havent-hi més intervencions en tractar-se d’una sessió ordinària el senyor alcalde aixeca
la sessió al dia, lloc i hora assenyalats a l’encapçalament.
De tots aquests extrems, dels acords adoptats i dels incidents o intervencions més remarcables
que s’han succeït al llarg de la sessió, en dono fe, jo la secretària, acomplint la funció reservada
que la legislació local m’encomana.

F_CONVFIRMA_PRE

F_CONVFIRMA_SEC
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