
PROPOSICIÓ DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER MODIFICAR ELS ESTATUTS DELS ÒRGANS QUE REQUEREIXEN 
REPRESENTACIÓ MUNICIPAL

Atès que els estatuts dels diferents organismes autònoms i òrgans de participació ciutadana atorguen 
als diferents grups municipals la capacitat de designar algun dels regidors que els componen com a 
vocals de les respectives juntes gestores.

Atès que pels regidors que conformen els grups municipals això suposa una càrrega de feina molt 
important que pot condicionar la realització eficaç i rigorosa del seguiment i les aportacions a les 
juntes gestores dels diferents organismes autònoms municipals. 

Atès que, a l'entorn dels grups municipals i coordinats amb els respectius partits hi pot haver 
persones responsables, capacitades i amb disposició per realitzar aquesta tasca d'una manera molt 
més adequada.

Atès que, en algun dels estatuts dels organismes autònoms es limita el nombre de regidors 
representants dels diversos grups municipals, de manera que alguns grups en queden exclosos.

Proposem:
d'acord amb el que preveu l'article 85 bis c) i 85 bis d) de la llei 7/1985, reguladora de les Bases del 
Règim Local, modificar els estatuts dels diferents organismes autònoms municipals i òrgans de 
participació ciutadana  amb les següents esmenes substitutòries: 

1. Forum S.A.

On hi diu:

“Article 17.- Composició.- 

1, El Consell d'administració l'integren tretze consellers elegits, entre persones qualificades, per un 
termini de quatre anys, segons la composició següent: 

a. Sis membres ho seran també de la Junta General d'Accionistes. 

b. Tres membres seran funcionaris al servei de l'Ajuntament de Manresa en situació 
administrativa de servei actiu o que, per un altre títol, prestin efectivament i actualment els 
seus serveis en l'Ajuntament, o tècnics contractats per la societat. Aquests tres membres 
seran titulats o professionals de disciplines tècniques, jurídiques o econòmiques, dotats de 
capacitació i perícia reconeguda en matèries relacionades amb l'urbanisme, l'habitatge, les 
promocions immobiliàries, les obres públiques, la rehabilitació urbana, o que hagin 
desenvolupat activitats de direcció empresarial o d'assessorament a aquestes gestions. 

c. Un membre serà titulat universitari o professional acreditat en alguna de les disciplines o 
matèries incidides per l'objecte social. 



d. Un membre serà el qui sol·liciti la Federació d'Associació de Veïns de Manresa. 

e. Un membre pertanyerà a una entitat financera 

f. Un membre serà representant de les associacions de comerciants representatives en l'àmbit 
del nucli antic 

2. Són incompatibles el càrrec de conseller i el de Gerent  ”

Hi ha de dir:

“Article 17.- Composició.- 

1, El Consell d'administració l'integren vint-i-un consellers elegits, entre persones qualificades, per 
un termini de quatre anys, segons la composició següent: 

a. Deu membres a proposta de l'ajuntament, amb un mínim d'una persona designada per 
cadascun dels grups municipals d’acord amb la composició i les variacions que aquests 
tinguin, i nomenats pel Ple de l'Ajuntament .

b. Quatre membres seran funcionaris al servei de l'Ajuntament de Manresa en situació 
administrativa de servei actiu o que, per un altre títol, prestin efectivament i actualment els 
seus serveis en l'Ajuntament, o tècnics contractats per la societat. Aquests tres membres 
seran titulats o professionals de disciplines tècniques, jurídiques o econòmiques, dotats de 
capacitació i perícia reconeguda en matèries relacionades amb l'urbanisme, l'habitatge, les 
promocions immobiliàries, les obres públiques, la rehabilitació urbana, o que hagin 
desenvolupat activitats de direcció empresarial o d'assessorament a aquestes gestions. 

c. Dos membres seran titulats universitaris o professionals acreditats en alguna de les 
disciplines o matèries incidides per l'objecte social. 

d. Dos membres seran els qui sol·liciti la Federació d'Associació de Veïns de Manresa. 

e. Un membre pertanyerà a una entitat financera 

f. Dos membres seran representants de les associacions de comerciants representatives en 
l'àmbit del nucli antic 

2. Són incompatibles el càrrec de conseller i el de Gerent  ”

2. Aigües de Manresa, S.A.

On hi diu:

“Article 16. – El Consell d’Administració és l’òrgan encarregat de realitzar la gestió de totes les 
activitats socials. Estarà integrat per onze Vocals anomenats Consellers, que seran designats 
lliurement per la Junta General, entre persones especialment capacitades a proposta de cadascuna de 
les Entitats o grups de representació en el Consell, i per períodes de quatre anys. Els onze 
Consellers esmentats ostentaran la següent representació :



a) Cinc seran membres de la Corporació Municipal, entre els quals hi haurà dos membres que 
no siguin del govern municipal. Tots ells, seran renovats al perdre el seu càrrec en la Corporació, o 
per acord del Ple. 

b) Un representant de la Junta de la Sèquia de Manresa.

c) Un representant dels propietaris plomistes.

d) Un  representant dels treballadors de l’Empresa.

e) Un representant d’una Entitat Econòmica Local.

f) Un representant de les Associacions de Veïns.

g) Un representant dels Usuaris Industrials”

Hi ha de dir:

“Article 16. – El Consell d’Administració és l’òrgan encarregat de realitzar la gestió de totes les 
activitats socials. Estarà integrat per vint-i-un Vocals anomenats Consellers, que seran designats 
lliurement per la Junta General, entre persones especialment capacitades a proposta de cadascuna de 
les Entitats o grups de representació en el Consell, i per períodes de quatre anys. Els vint-i-un 
Consellers esmentats ostentaran la següent representació :

a) Déu seran representants de la Corporació Municipal, amb un mínim d'una persona designada 
per cadascun dels grups municipals, d’acord amb la composició i les variacions que aquests tinguin 
i nomenades pel Ple del Ajuntament, entre els quals un mínim de 5 haurà de pertànyer al govern 
municipal. Tots ells, seran renovats al perdre el seu càrrec en la Corporació, o per acord del Ple. 

b) Dos representants de la Junta de la Sèquia de Manresa.

c) Dos representants dels propietaris plomistes.

d) Dos representants dels treballadors de l’Empresa.

e) Un representant d’una Entitat Econòmica Local.

f) Dos representants de les Associacions de Veïns.

g) Dos representants dels Usuaris Industrials”

3. Manresa d'Equipaments Escènics

On hi diu:

“Article 16. El Consell d'Administració.

L'administració i representació permanent de la societat correspon al Consell d'Administració, que 
estarà composat per tres consellers com a mínim i onze com a màxim. La determinació del nombre 
correspon a la Junta general.”



Hi ha de dir:

“Article 16. El Consell d'Administració.

L'administració i representació permanent de la societat correspon al Consell d'Administració, que 
estarà composat per tres consellers com a mínim i quinze com a màxim, entre els quals hi haurà 
persones designades per cadascun dels grups municipals presents al Ple de l'ajuntament, d’acord 
amb la composició i les variacions que aquests tinguin i nomenades pel Ple del Ajuntament . La 
determinació del nombre correspon a la Junta general.”

4. Consell Escolar Municipal

On hi diu: 

“Article 6. El Consell Escolar Municipal, d’acord amb el que s’estableix a l’article 6 del decret 
404/87, tindrà la composició següent:

-Ajuntament: 8 membres
-Sector pares: 5 membres
-Sector alumnes: 3 membres
-Sectors mestres i professors: 10 membres
-Sector personal administració i serveis: 3 membres
-Titulars centres privats: 3 membres
-Altres: 5 membres.”

Hi ha de dir:

“Article 6. El Consell Escolar Municipal, d’acord amb el que s’estableix a l’article 6 del decret 
404/87, tindrà la composició següent:

-Ajuntament: 8 membres, com a mínim amb una persona designada per cadascun dels grups 
municipals  presents al Ple de l'ajuntament, d’acord amb la composició i les variacions que aquests 
tinguin i nomenada pel Ple del Ajuntament.
-Sector pares: 5 membres
-Sector alumnes: 3 membres
-Sectors mestres i professors: 10 membres
-Sector personal administració i serveis: 3 membres
-Titulars centres privats: 3 membres
-Altres: 5 membres.”

No obstant el ple decidirà

Adam Majó  Garriga        GM de la CUP                                          15 de juliol del 2011


