ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 9 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.

Dia: 15 de setembre de 2008
Hora: 20.00 h
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il·lm. Sr. Josep Camprubí Duocastella
Tinents d'alcalde
Primer: Sr. Ignasi Perramon Carrió
Segona: Sra.Núria Sensat Borràs
Tercera: Sra.Àngels Mas Pintó
Quart:
Sr. José Luís Irujo Fatuarte
Cinquena:Sra. Aida Guillaumet Cornet
Sisè:
Sr. Joan Vinyes Sabata
Setè:
Sr. Alain Jordà Pempelonne
Regidors i Regidores
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Sònia Díaz Casado
Mar Canet Torra
José Luis Buenache Catalán
Josep Vives Portell
Alexis Serra Rovira
Imma Torra Bitlloch
Maria Mercè Rosich Vilaró
Josep Maria Sala Rovira
Maria Rosa Riera Montserrat
Miquel Davins Pey
Josep Maria Subirana Casas
Alba Alsina Serra
Xavier Rubio Cano
Xavier Javaloyes Vilalta
Domingo Beltran Arnaldos
Adam Majó Garriga

Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero Vilarasau

Interventor
Sr.

Josep Trullàs Flotats

ABSENTS
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Sr.

Xavier Arcas González

El president obre la sessió, en primera convocatòria, a les 20 h 05 min, un cop
comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució.

I.

PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 8, corresponent al
dia 21 de juliol de 2008.
Se sotmet a la consideració dels membres de la corporació l’aprovació de l'acta de la
sessió ordinària núm. 8 del dia 21 de juliol de 2008, que s'ha entregat als regidors i
regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna
observació a formular respecte al seu contingut.
En no formular-se’n cap, l'acta de la sessió ordinària núm. 8 del dia 21 de juliol de
2008 queda aprovada per unanimitat dels 24 membres presents.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6436, DE 12
D’AGOST DE 2008, SOBRE ACTUALITZACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA
COMISSIÓ DE SEGURETAT.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
“1r.- Actualitzar la composició de la Comissió de Seguretat d’acord amb el nou cartipàs
municipal i l’organigrama funcional de l’Ajuntament de Manresa, que estarà formada
pels membres següents:
•
•

•
•
•
•

El regidor delegat de Governació:
Sr. José Luis Irujo Fatuarte, que actua com a president de la
comissió.
3 regidors de l’equip de govern:
Sr. Alain Jordà Pempelonne
Sr. Ignasi Perramon Carrió
Sra. Núria Sensat Borràs
El secretari general de l’Ajuntament:
Sr. José Luis González Leal
El director de l’Àrea de Governació:
Sr. José Luis González Leal
La cap de Servei de Tecnologies i Sistemes d’Informació:
Sra. Montserrat Morera Solé
El cap de Servei de Secretaria Tècnica i Règim Jurídic Local:
Sr. Lluís Granero Vilarasau
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2n.- Donar compte d'aquesta Resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc.”
2.2

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 5819, DE 7 DE
JULIOL DE 2008, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS NÚM. 19/2008, DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 19/2008, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i
transferències, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals i l’article 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici de 2008, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.
2.3

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6301, DE 24 DE
JULIOL DE 2008, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS NÚM. 21/2008, DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 21/2008, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i
transferències entre partides de la mateixa subfunció i partides del capítol 1 de
personal, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals i l’article 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici de 2008, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”
2.4

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 6574, DE 19
D’AGOST DE 2008, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 22/2008, DINS DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL VIGENT.
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 22/2008, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjantçant generació de crèdits per ingressos i
transferències, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals i l’article 7è. i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici de 2008, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”
L’alcalde altera l’ordre del dia, en el sentit que es passi a tractar la proposició 8.8 de
l’ordre del dia, després de les questions prèvies.
8.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP REFERENT AL SUPORT
AL CORRELLENGUA 2008

El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal de la CUP, de 10 de
setembre de 2008, que, transcrita, diu el següent:
“Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general,
L'ús social del català segueix disminuint any rere any arreu dels Països Catalans. Per
aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) es
vol donar un nou impuls a la normalització de la nostra llengua per mitjà de la dotzena
edició del Correllengua. Una tasca que requereix de l’esforç de tothom. Només
d’aquest manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en un
món cada cop més globalitzat.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i
comunitàries.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertintla en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en l’element d’integració de
les persones nouvingudes.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi, el Ple de l'ajuntament de Manresa reunit el dia 15 d’octubre del 2008.
ACORDA:

4

1. Donar suport al Correllengua 2008 com a instrument reivindicatiu de la societat
a favor de la plena normalització de l'ús social de la llengua arreu dels territoris
de parla catalana i a favor de la seva unitat.
2. Donar suport a la necessitat d'un nou marc legislatiu per a la nostra llengua,
que es concreti amb una nova llei de Política lingüística.
3. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l'ajuda necessària pel bon
desenvolupament de les activitats programades.
4. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d'aquesta corporació.
5. Fer una aportació econòmica general per a l'organització dels actes i el bon
funcionament del Correllengua 2008.
6. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d'Associacions
per la Llengua catalana (CAL), al carrer Santa Perpètua,15 baixos 08012 de
Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.”
El senyor Eudald Camprubí Subirana, en representació de l’entitat Associació
cultural Esquella de l’Alba, agraeix en primer lloc el gest de passar al tractament de
la moció 8.8 en el primer lloc de les intervencions. Així mateix, agraeix públicament
l’ajuda que ha donat la CUP alhora de presentar la moció a l’Ajuntament de Manresa.
El Correllengua és una iniciativa de la CAL, la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua, que va començar ja fa dotze anys, tot i que a Manresa serà el desè any que
es fa. Va començar, no només com una festa popular, que també ho és, no només
com una forma d’afirmació de la cultura pròpia dels Països Catalans, que també ho és,
sinó que va començar com una afirmació i una reivindicació de la unitat de la llengua
catalana arreu dels Països Catalans. Va començar amb la intenció d’afirmar la
reivindicació de la unitat de la llengua davant, potser, la ignorància supina d’alguns
polítics, o potser per la mala intenció d’alguns dels polítics. I davant de la mala intenció
o la ignorància, la CAL va voler propugnar una activitat lúdica, una activitat que sortís
al carrer, que expliqués a la gent que es tracta d’un poble que parla la mateixa llengua
i que, si no és té la llengua, no es tindrà el punt de vista que es té de les coses, i que si
no hi ha un poble, segurament també es perdrà la llengua.
Per tant, el Correllengua 2008, posa especial èmfasi, a part dels punts que consten a
la moció, a la necessitat de crear una nova política lingüística vàlida, una política
lingüística basada en fets, basada en rerefons i no una política lingüística com la que
hi ha avui en dia, que només es basa en papers mullats. Per tant, des de la necessitat
que en el Correllengua 2008 es posa èmfasi en la creació de la nova llei de política
lingüística, deixant clar també que el Correllengua és una festa que propugna, anima, i
explica la unitat de la llengua comuna a tots els Països Catalans, dient també, que el
Correllengua és una eina per deixar clar a aquells que tossudament insisteixen a
trencar la llengua catalana i el país, el correllengua és la resposta a tot el que s’ha dit i,
a més a més, és una mostra de què en català es poden fer moltes activitats, de què en
català, la gent hi viu i conviu tranquil·lament i que viure en català i reafirmar la unitat de
la llengua catalana és l’única manera i l’únic sistema de poder fer que la llengua
sobrevisqui molt més temps.
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El senyor Majó Garriga explica que des de la CUP es subscriu plenament el que ha
manifestat el representant de la CAL. A nivell tècnic, expressa que es retiraria el punt
número 5, tal com s’ha sol·licitat des de la regidoria de Cultura, i perquè s’entén que en
el punt número 1 ja queda recollida l’ajuda material que aporta l’Ajuntament al
Correllengua d’enguany.
Comenta que estaria bé que algun dia el Correllengua no fos necessari, tot i que com
activitat lúdica que és, ja està bé que existeixi, fins i tot el dia que no fos necessari,
però es recorda que en el fons, si es demana i s’exigeix una política lingüística més
activa i més decidida és perquè els Països Catalans no són els únics que fan política
lingüística. Es recorda que la Constitució Espanyola manifesta clarament que els
ciutadans de l’Estat espanyol del Regne d’Espanya tenen l’obligació de saber el
castellà. Això també és política lingüística; i mentre els espanyols i l’Estat espanyol
mantinguin la política lingüística activa i coercitiva, segurament el poble català també
haurà de tenir una política activa i defensiva. En el fons, es reacciona a la política
lingüística de l’Estat.
El senyor Javaloyes Vilalta expressa que es donarà suport a totes les activitats que
donin suport a la cultura i a la llengua catalana, i a la seva preservació. I no únicament
fer preservar la llengua des del vessant legislatiu, que és necessari, sinó
fonamentalment per l’esperit de la cultura pròpia de cadascun dels territoris.
Des del Grup Municipal del PPC sempre s’ha donat suport al Correllengua. S’agraeix
que es retiri el punt 5è. Es considera que la dotació econòmica no és del tot
necessària.
Sobre el punt 2n, es considera que sí que hi ha d’haver un marc legislatiu per la
llengua catalana. Es considera que actualment es disposa d’una política lingüística que
s’adequa a la legalitat. Es podria discutir sobre el model adequat de política lingüística,
i segurament no s’arribaria a un acord. Però es considera que un dels avantatges de
les societats civilitzades i modernes és que es pot presentar una proposta per part del
GM de la CUP, sobre la qual el Grup Municipal del PPC segurament discreparia de
l’acord número 2, però tot i així es considera que el conjunt total de la proposta permet
continuar donant el suport a la proposta.
Així mateix, de polítics n’hi ha de tota mena, a tot arreu, i accions de manipulació de
les veritats es donen a totes les cases, i la ignorància supina segurament no existeix
enlloc.
El senyor Vives Portell expressa que el GMCiU donarà suport a la proposta i agraeix
que hi hagi una Coordinadora que presenti la proposta encara, que sigui a través d’un
grup municipal, com es la CUP, perquè de fet vol dir que hi ha persones a la societat

6

civil que es preocupen, que tenen inquietuds i que, més enllà que els partits politics
puguin representar millor o pitjor les sensibilitats de les persones i, també, els
pensaments d’una societat a la qual a vegades es representa millor i a vegades pitjor,
es bo que hi hagi col·lectius que empenyin, que sigui crítics, que proposin i que sense
cap mena d’afany de lucre, sinó senzillament en la defensa d’un pensament, d’una
ideologia i també d’una cultura, emprenguin accions com la que es tracta. Des del
GMCiU sempre s’ha donat suport al Correllengua, i a qualsevol iniciativa que s’adrecés
a defensar la cultura del país i, sobretot, la llengua.
Recalca que la llengua catalana és avui a Catalunya una llengua en crisi. Quan
algunes vegades, algú afirma tal cosa, hi ha gent que immediatament se li tira al
damunt. Mitjans de comunicació, persones que no coneixen la realitat del país, però
que n’opinen a tota hora, fins i tot persones que pràcticament no han trepitjat el país ni
els carrers, ni han escoltat la seva gent, ni han tractat de comunicar-se de manera
quotidiana amb qualsevol persona del país en català i no saben o no s’han adonat perquè evidentment no ho han fet mai-, que a vegades resulta impossible, a qualsevol
carrer, a qualsevol indret del país.
Quan una llengua està en perill, un país està en perill. Quan una llengua està en perill,
una identitat col·lectiva, una història, una trajectòria, una manera d’entendre el mon
està en perill, i per tant, des del GMCiU s’entén que qualsevol acció que estigui
adreçada a defensar la pervivència de la llengua, no com un element d’agressió sinó
com un element d’integració, de coneixement, d’aprofundiment en la identitat, més
enllà de la ideologia política, però sobretot tenint en compte qui som, que volem ser i
d’on venim, per el GMCiU és fonamental, de manera que es dóna ple suport a la
proposició.
S’entén que el punt 5è de la proposició, en bona mesura, s’hagi eliminat, entre d’altres
coses perquè hi ha un procediment pressupostari i el capítol de subvencions ja està
exhaurit per aquest exercici, però en tot cas, és important que l’Ajuntament torni a
donar el seu suport ple a una iniciativa que és molt important no només per Manresa,
sinó pel país en general.
El senyor Perramon Carrió expressa que des del GMERC i des del conjunt del
govern de la ciutat es comparteixen els objectius que marquen el preàmbul de la
proposició, que és que cal garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur i, a
més a més, que es vol que s’assoleixi la plena normalitat del català a tot el seu territori
i que es converteixi en la llengua vehicular i comuna de relació entre les persones i
també l’element d’integració a les persones que han vingut de nou.
Per aconseguir els objectius esmentats i per aconseguir que l’ús social del català sigui
viu i, a més a més, progressi dins de la societat, cal una acció coordinada d’institucions
i també de privats, de persones i entitats.
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L’ajuntament de Manresa sempre ha tingut un compromís clar -i això es reconeix en la
proposta que es fa - amb la llengua catalana, i la institució municipal en les seves
comunicacions, en la seva actuació, ha tingut clar el posicionament descrit. En d’altres
edicions s’ha donat suport al Correllengua i que es farà també en aquesta edició.
Respecte al punt segon, en el qual es parla d’un nou marc legislatiu, és que de fet hi
ha un marc legislatiu diferent aquesta vegada, que és l’Estatut, i l’Estatut en els
avenços que té, un és justament que normalitza la situació legal del català, ja que no
és nomes un dret, sinó també un deure, i això implica que en algun moment en el
desplegament de l’Estatut això s’haurà de legislar. I no s’entra en el com, però
lògicament és un avenç respecte la situació anterior. Es valora, doncs, la proposta que
fa la CAL, en el sentit d’aconseguir l’objectiu de normalitat del català. Es considera que
la salut i la vitalitat de la llengua no depèn nomes de les institucions, sinó també de la
societat civil, de l’actitud personal de cadascú en el parlar habitualment i relacionar-se,
i també de les entitats que tenen clares les idees en aquest àmbit i procurem impulsar
en la seva activitat la normalitat del català.
L’alcalde sotmet la proposició, amb l’esmena in voce incorporada, i s’aprova per
unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, es declara acordat:
1. Donar suport al Correllengua 2008 com a instrument reivindicatiu de la societat
a favor de la plena normalització de l'ús social de la llengua arreu dels territoris
de parla catalana i a favor de la seva unitat.
2. Donar suport a la necessitat d'un nou marc legislatiu per a la nostra llengua,
que es concreti amb una nova llei de Política lingüística.
3. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l'ajuda necessària pel bon
desenvolupament de les activitats programades.
4. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d'aquesta corporació.
5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d'Associacions
per la Llengua catalana (CAL), al carrer Santa Perpètua,15 baixos 08012 de
Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.”

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2007.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 2 de setembre de 2008, que,
transcrit, diu el següent:
“El Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici de 2007, ha estat informat
favorablement, per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, en la reunió
de 30 de maig de 2008, i exposat al públic, juntament amb els seus justificants i l’informe
de l’esmentada Comissió, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província,
núm. 136 de 6 de juny de 2008, i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Manresa, no
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havent-se presentat durant el termini de quinze dies i vuit dies més, cap reclamació en
contra, per tot el qual, l’Alcalde que subscriu, proposa al Ple de la Corporació Municipal
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2007, rendit per
l’Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha
estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest
Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l’art 212 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, sense que s’hagi presentat cap reclamació.
SEGON.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, s’entén
sense perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes, en virtut d’allò
que disposa l’article 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCiU, 8
GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 1 GMCUP) i 2 abstencions (GMPPC) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.2

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MINUTA DE CONVENI A
SIGNAR ENTRE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE
MANRESA, QUE TÉ PER OBJECTE ESTABLIR ELS TERMES DE LA
COL·LABORACIÓ ENTRE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER A DUR A TERME EL PROJECTE
PADICAT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de 5 de setembre de 2008, que,
transcrit, diu el següent:
“Antecedents
1. El projecte PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya) és un projecte impulsat
per la Biblioteca de Catalunya i té per objecte constituir un dipòsit nacional que
garanteixi la preservació, la pervivència i l’accés a la producció digital catalana.
Concretament, el projecte Padicat pretén dissenyar un sistema informàtic que
permeti a la Biblioteca de Catalunya la captura, l’emmagatzemament,
l’organització, la preservació i l’accés permanent a les pàgines web publicades
a Internet.
2. El projecte preveu implicar en una primera fase 1.000 institucions
representatives de la societat civil catalana, per assegurar que les diferents
versions de les seves produccions digitals s’incorporin al Padicat.
3. L’acord que es proposa formalitzar amb la Biblioteca de Catalunya té l’objectiu
d’implicar l’Ajuntament de Manresa en el projecte, autoritzant la BC a donar
accés en línia a les versions històriques de les pàgines web capturades pel
sistema informàtic, alhora que garanteix la preservació de la pagina web de
l’Ajuntament i dóna visibilitat a l’Ajuntament per mitjà de la web Padicat i en les
accions de comunicació que dugui a terme la Biblioteca de Catalunya.
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Fonaments de dret
I. L’apartat 1 de l’article 88 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
Administracions públiques i el procediment administratiu comú, segons el qual
les administracions públiques poden subscriure convenis amb persones tant de
dret públic com privat.
Així mateix, l’apartat 2 de l’article 88 de la citada Llei estableix que els
instruments esmentats han d’establir, com a contingut mínim, la identificació de
les parts que hi intervenen, l’àmbit personal, funcional i territorial, i el termini de
vigència, i s’han de publicar o no segons la seva naturalesa i les persones a les
quals van adreçades.
II. Article 191 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, segons el qual l’Administració de la
Generalitat i els ens locals poden establir convenis o consorcis sobre serveis
locals o assumptes d’interès comú, amb la finalitat d’instrumentar fórmules
d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
III. Article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, segons el qual s’establiran per
conveni les relacions de cooperació consensuada entre ens locals o entre
aquests i altres administracions públiques, per a la prestació dels serveis o per
al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció
de les quals tinguin un interès comú.

Per tot això, com a alcalde president, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
Acord
Únic. Aprovar la minuta de conveni a signar entre la Biblioteca de Catalunya i
l’Ajuntament de Manresa, que té per objecte establir els termes de la
col·laboració entre la Biblioteca de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per a
dur a terme el projecte Padicat.”

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE
MANRESA PER AL PROJECTE PADICAT (PATRIMONI DIGITAL DE CATALUNYA)

Barcelona, a de

de 2008

REUNITS
D’una part la senyora Dolors Lamarca Morell, directora de la Biblioteca de Catalunya
I d’altra part, el senyor Josep Camprubí Duocastella, alcalde de l’Ajuntament de Manresa
ACTUEN
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La primera, en representació de la Biblioteca de Catalunya, en virtut de les facultats que li confereix
l’article 15 de la Llei 4/1993, del sistema bibliotecari de Catalunya, i d’acord amb les decisions del Consell
Rector de la sessió de 14 de juliol de 2004.
I el senyor Duocastella, en representació de l’Ajuntament de Manresa en virtut de les facultats que li
atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local, i d’acord amb les decisions
del Ple municipal de la sessió de 16 de juny de 2007.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte i

EXPOSEN
PRIMER. Que la Biblioteca de Catalunya impulsa un projecte de preservació del patrimoni digital de
Catalunya, que rep el nom de Patrimoni Digital de Catalunya, d’ara en davant Padicat.
SEGON. Que aquest projecte Padicat consisteix en la compilació, la preservació i l’accés obert als
documents publicats digitalment que siguin representatius de la cultura i la societat catalana.
TERCER. Que la Biblioteca de Catalunya vol fomentar la recuperació, difusió i preservació del patrimoni
digital català, i especialment, assegurar l’accés permanent a la producció digital publicada a Internet.
QUART. Que la Biblioteca de Catalunya vol realitzar el projecte Padicat en col·laboració amb aquelles
institucions, organismes o entitats que generin continguts digitals.
PACTES
PRIMER. La finalitat del present conveni és establir els termes de la col·laboració entre la Biblioteca de
Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per dur a terme el projecte Padicat.
SEGON. La Biblioteca de Catalunya gestionarà la plataforma, eines tecnològiques i el personal per a la
creació i manteniment del Padicat.
TERCER. L’Ajuntament de Manresa podrà subministrar el recurs o recursos digitals propis quan es
produeixin canvis significatius, o bé notificar aquests canvis per possibilitar la captura automatitzada, que
està previst en un mínim de dues captures anuals. En el cas dels canvis diaris es determinarà la
periodicitat del lliurament dels recursos diaris.
QUART. L’Ajuntament de Manresa facilitarà la informació suficient pel que fa a la identificació del recurs
que diposita, sigui per metadades o altres llenguatges, únicament en el cas que aquesta sigui requerida
per la Biblioteca de Catalunya.
CINQUÈ. L’Ajuntament de Manresa facilitarà la informació suficient pel que fa al format del recurs que
diposita, incloent llenguatges de programació, tipologia dels fitxers no estàndards, etc.
SISÈ. L’Ajuntament de Manresa autoritza a conservar el recurs dipositat.
SETÈ. L’Ajuntament de Manresa autoritza la transformació dels fitxers informàtics dipositats que es pugui
realitzar des dels serveis tècnics de la Biblioteca de Catalunya amb l’objectiu de preservar el contingut i la
forma original del recurs.
VUITÈ. L’Ajuntament de Manresa autoritza a publicar la totalitat del recurs conservat en obert i en línia.
NOVÈ. L’Ajuntament de Manresa podrà identificar el recurs virtual vigent amb el segell “Padicat”, que
certifica de la institució la voluntat de contribuir a la preservació del patrimoni digital de Catalunya, i que
per la seves característiques i continguts forma part d’aquesta col·lecció.
DESÈ. La Biblioteca de Catalunya facilitarà una via senzilla, sense cap cost econòmic per a L’Ajuntament
de Manresa per realitzar el dipòsit amb la periodicitat acordada.
ONZÈ. La Biblioteca de Catalunya facilitarà el tractament professional de les dades relatives a la
identificació del recurs que es diposita.
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DOTZÈ. La Biblioteca de Catalunya preservarà en la mesura de les possibilitats tecnològiques la
conservació en forma i contingut dels recursos dipositats, emprant les eines i les tècniques que tingui a
l’abast per aquesta finalitat.
TRETZÈ. La Biblioteca de Catalunya promocionarà L’Ajuntament de Manresa per mitjà de la presència de
la URL del recurs vigent juntament amb els recursos dipositats, i altres formen que reforcin la visibilitat de
la cooperació que s’acorda.
CATORZÈ. La durada d’aquest conveni és de quatre anys, a comptar des del moment de la seva
signatura, i s’entendrà renovat anualment en el mes de desembre de cada any. En qualsevol moment les
parts poden rescindir-ne la vigència per mutu acord.

I en prova de conformitat i aprovació, ambdues parts signen aquest document per
duplicat, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

El senyor Perramon Carrió expressa que fins ara el patrimoni tenia diferents formats de
representació. A partir d’aquest moment, el projecte planteja el fet de poder conservar tot
el patrimoni digital editat i, per tant, bàsicament tot el tema de les webs que al llarg del
temps van variant i que és un patrimoni que es considera també útil per veure l’evolució
de la comunicació dels ajuntaments amb els ciutadans i la funcionalitat de les diferents
webs municipals.
L’acord que es proposa és que l’Ajuntament passarà informació de l’evolució de la web
municipal a la Biblioteca de Catalunya i es permet, doncs, a la Biblioteca de Catalunya
que accedeixi i pugui mantenir els continguts, de manera que així com es guarden llibres
o altres tipus de documents, en aquest cas serà documentació digital que serà
conservada des de la pròpia Biblioteca de Catalunya.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.3

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU,DE L’AUTORITZACIÓ LA
MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL PER AL FINANÇAMENT DE
DIVERSES OBRES DE CONDICIONAMENT I MILLORA DEL PALAU FIRAL
DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de 2 de setembre de 2008, que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, promouen la realització de diverses
obres de condicionament de l’ala nord de la planta primera del Palau Firal , amb la
finalitat d’ubicar-hi diversos serveis de desenvolupament econòmic i empresarial.
Atès que, degut al règim de condomini de la propietat de l’immoble, la contractació i
execució de les obres és preveu realitzar a través del Consorci per a la Gestió del
Condomini del Palau Firal de Manresa, i es finançaran a parts iguals entre l’Ajuntament
i la Generalitat, com a Administracions titulars del condomini .
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Atès que les aportacions a realitzar per l’Ajuntament de Manresa al Consorci per a la
Gestió del Condomini del Palau Firal pel finançament de les obres reuneixen les
condicions per a poder autoritzar la modalitat de despesa plurianual, previstes a
l’article 174.2 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i articles 79 i 80 del reial decret 500/1900,
de 20 d’abril.
Atès que de conformitat amb l’article 174.5 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i l’article 84.1 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la Corporació Municipal pot
acordar l’ampliació dels percentatges de distribució plurianual que s’estableixen a
l’apartat 3 de l’article 174 del reial decret 2/2004, de 5 de març, esmentat.
Atès que, de conformitat amb els Estatuts del Consorci, l’execució d’obres per part
d’aquest Ens, així com la concertació d’operacions de crèdit, requereix de la prèvia
aprovació i autorització de les Administracions consorciades.
Vist l’informe tècnic emès pel Cap del Servei de Desenvolupament.
L’Alcalde-President proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció dels següents
A C O R D S

:

Primer.- Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per al finançament de diverses
obres de condicionament i millora del Palau Firal de Manresa, a executar pel Consorci
per a la Gestió del Condomini del Palau Firal de Manresa, per un import total de
1.326.000,00 €.
Segon.- Aprovar la següent distribució de la despesa i finançament plurianuals :

Exercici
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL

Anualitat (€)
180.000,00
177.500,00
175.000,00
172.500,00
170.000,00
167.500,00
165.000,00
118.500,00
1.326.000,00

% s/total pressupost
13,57 %
13,39 %
13,20 %
13,00 %
12,81 %
12,63 %
12,45 %
8,95 %
100,00 %

Tercer.- Aprovar la minuta del Conveni de Col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa, l’ajuntament de Manresa i el Consorci per a la Gestió del Condomini del
Palau Firal de Manresa, per al finançament i execució de diverses obres de
condicionament i millora del Palau Firal de Manresa.
Quart.- Autoritzar al Consorci per a la Gestió del Condomini del Palau Firal de
Manresa per a concertar una operació de préstec amb l’entitat DEXIA SABADELL,
S.A., per un import màxim de 2.212.568,00 €, d’acord amb les condicions financeres
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del contracte proforma que figura com a annex al conveni que s’esmenta a l’apartat
tercer.
Cinquè.- Autoritzar al Consorci per a la Gestió del Condomini del Palau Firal de
Manresa a realitzar la contractació i execució de les obres que s’especifiquen als
projectes executius de remodelació i canvi d’ús de l’ala nord, i de mesures contra
incendis, del Palau Firal de Manresa.
Sisè.- Aprovar el canvi d’ús de l’ala nord de la planta primera del Palau Firal, que serà
destinada a la prestació de serveis de desenvolupament econòmic i empresarial , la
titularitat o competència dels quals correspongui a qualsevol de les dues
Administracions titulars del condomini.
Setè.- Facultar el senyor Alcalde-President de la Corporació perquè en el seu nom i
representació pugui subscriure els documents necessaris per a l’execució dels
esmentats acords.”
CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA, L’AJUNTAMENT DE MANRESA I EL
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DEL CONDOMINI DEL PALAU FIRAL DE MANRESA PER AL
FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE DIVERSES OBRES DE CONDICIONAMENT I MILLORA DEL PALAU
FIRAL DE MANRESA
A la ciutat de Manresa, a

.

R E U N I T S:
L’Honorable Sr. Josep Huguet i Biosca, Conseller d’Innovació , Universitats i Empresa de la Generalitat
de Catalunya.
L’Il.lm Sr. Josep Camprubí i Duocastella, Alcalde-President de l’Ajuntament de Manresa, expressament
facultat per atorgar el present acte en virtut de l’acord del ple de la Corporació Municipal celebrat el dia 15
de setembre de 2008.
I el Sr. Enric Aloy i Bosch, en la seva condició de President del Comitè de direcció del Consorci per a la
gestió del Condomini del Palau Firal de Manresa, nomenat per Resolució IUE/2195/2007, de 3 de juliol,
expressament facultat per atorgar el present acte en virtut de l’acord del Comitè de Direcció de l’esmentat
Ens celebrat el dia 25 de juliol de 2008.
E X P O S E N:
Primer.- La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa son titulars per parts iguals i indivises
del ple domini de la finca on s’ubica el Palau Firal de Manresa, que és la que consta inscrita en el tom
2.133, llibre 762 de Manresa, foli 202, inscripció 5a de la finca número 33.573 del Registre de la Propietat
de Manresa. Ambdues administracions van constituir l’any 1996, per parts iguals i legalment com a entitat
pública de caràcter associatiu i naturalesa voluntària, el Consorci per a la Gestió del Condomini del Palau
Firal de Manresa, que té com a objecte social la gestió i l’administració patrimonial del Palau Firal.
Segon.- Des de la seva construcció el Palau Firal ha estat destinat preferentment a activitats firals,
gestionades per Fira de Manresa Fundació Privada. Amb l’objecte d’atendre noves necessitats i de
rendibilitzar l’equipament, en els darrers anys s’ha produït una ampliació a altres usos i activitats
relacionades amb la promoció econòmica i el desenvolupament empresarial. Així en l’actualitat el Palau
ubica el Centre de Formació Pràctica de Fundació Lacetània, que ofereix programes formatius en les
seves diferents modalitats per als treballadors del sector del metall, els serveis de promoció econòmica i
desenvolupament empresarial de l’Ajuntament de Manresa (Centre de Desenvolupament EmpresarialCEDEM) , i, des del dia 1 de gener del 2008, els serveis de la Subdelegació territorial del Govern de la
Generalitat a la Catalunya Central, i els Serveis territorials a la Catalunya Central del Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa.
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Tercer.- Continuant en la línia de diversificació dels usos per una major ocupació i rendibilització de
l’equipament, les dues administracions titulars del condomini van encarregar al Consorci l’estudi del canvi
d’usos d’una de les ales de la planta primera de l’edifici, juntament amb la solució d’algunes deficiències
estructurals que presenta l’immoble, per tal de complir la vigent normativa contra incendis . En
compliment d’aquest encàrrec, el Consorci va contractar la realització dels projectes executius següents :
-

Projecte executiu de remodelació i canvi d’ús de l’ala nord.
Projecte de mesures contra incendis.

Ambdós projectes van ser analitzats a les reunions del comitè de direcció del Consorci celebrades els dies
15 de febrer i 23 d’abril de 2008, acordant-se a l’ultima d’aquestes reunions la seva aprovació.
Quart.- L’Ajuntament de Manresa i la Generalitat, a través del Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa, expressen la seva voluntat d’executar les obres de mesures contra incendis i les de
remodelació i canvi d’us de l’ala nord de la planta primera, per tal d’ubicar-hi diferents serveis de la seva
competència directament destinats a la promoció econòmica i el desenvolupament empresarial.
Cinquè.- Atès el règim jurídic de propietat de l’immoble, el Consorci per a la gestió del Condomini del
Palau Firal està facultat per a la contractació i execució de les obres, prèvia autorització per part de les
dues Administracions titulars del condomini.
És per això que de comú acord s’estableix aquest Conveni d’acord amb les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
L’objecte del present Conveni és la regulació de les condicions per a la gestió, execució i finançament de
les obres de remodelació i condicionament de l’ala nord de la planta primera del Palau Firal, i d’instal·lació
general de les mesures contra incendis de tot l’immoble.
Segona.- Obres a realitzar i usos
Les obres a executar són les que figuren descrites als projectes següents :
-

Projecte bàsic i d’execució de mesures contra incendis del Palau Firal de Manresa, amb un
pressupost total pel coneixement de l’Administració de 571.337,45 €.
Projecte bàsic i d’execució de remodelació i canvi d’ús de la planta primera de l’ala nord del Palau
Firal de Manresa, amb un pressupost total pel coneixement de l’Administració de 1.641.230,60 €.

Els esmentats projectes van ser aprovats a la reunió del comitè de direcció del Consorci del dia 23 d’abril
de 2008, i també han estat aprovats per les dues Administracions titulars del condomini.
L’àmbit d’intervenció de la remodelació és el de l’ala nord, d’acord amb la delimitació del plànol del
projecte incorporat com a document annex núm. 1 al present conveni.
El destí i distribució d’usos de l’ala objecte de remodelació figura detallat al plànol de l’annex 1 i haurà
d’estar directament relacionat amb la prestació de serveis de desenvolupament econòmic i empresarial
que siguin competència de qualsevol de les dues Administracions titulars del condomini.
Els nous usos previstos per a l’ala nord de la planta primera del Palau Firal, així com qualsevol
modificació posterior dels mateixos , així com de la distribució dels espais, requereix de la prèvia
autorització i conformitat de les dues Administracions titulars del condomini.
La tramitació de l’aprovació dels projectes executius és realitzarà, com a encomana de gestió del
Consorci, per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Manresa.

Tercera.- Finançament de les obres
El pressupost total de la inversió a realitzar , d’acord amb els projectes executius aprovats, és de
2.212.568,04 €, segons detall del document annex núm.2 al present conveni.
Pel seu finançament, l’Ajuntament de Manresa i la Generalitat assumeixen els compromisos següents :
a)

b)

c)

Autoritzar al Consorci per a la concertació d’una operació de préstec amb destí al finançament de les
obres, amb l’entitat DEXIA SABADELL,S.A. , d’acord amb les condicions del contracte que s’adjunta
com a annex núm.3 al present conveni.
Fer una aportació anual al Consorci, abans del dia 31 de març de cada any, en concepte de
transferència de capital, pels imports i nombre d’anualitats autoritzats, tal com s’especifica al
document annex núm.4 al present conveni.
Modificar les quanties de les anteriors aportacions anuals, en el cas de produir-se un increment
dels interessos que meriti l’operació de préstec subscrita pel Consorci, per variació dels tipus d’interès
del contracte.

15

Les aportacions anuals de l’Ajuntament de Manresa i Generalitat derivades dels acords de despesa
plurianual, quedaran afectades al pagament dels terminis amortitzatius periòdics de l’operació de préstec
autoritzada, i altres despeses derivades de la mateixa”.

Quarta.- Contractació i execució de les obres
L’Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya autoritzen al Consorci a realitzar la contractació de
les obres , amb subjecció a la legislació de contractació de les administracions públiques. L’expedient de
contractació és tramitarà a través dels serveis jurídics de l’Ajuntament de Manresa, com a encomana de
gestió del Consorci.
La supervisió i seguiment de l’execució de les obres és realitzarà per part de dos tècnics facultatius
competents, dels que cada Administració titular del condomini en designarà un.

Cinquena.- Vigència
El present conveni entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i continuarà vigent durant tot el
període d’execució de les obres i en el que subsisteixen els compromisos de les aportacions anuals al
Consorci per part de l’Ajuntament i la Generalitat.

Sisena.- Règim de la cessió dels espais
El comitè de direcció del Consorci establirà les condicions de l’utilització dels espais a que fa referència
la clàusula segona del present conveni, en aplicació de les normes i criteris que amb caràcter general
s’estableixin pel conjunt de l’edifici.
Igualment, el comitè de direcció del Consorci aprovarà el pressupost anual de despeses de funcionament
de l’equipament i els cànons d’utilització del Palau Firal, per tal d’aconseguir l’equilibri pressupostari .

Setena.- Jurisdicció
Les parts acorden que qualsevol qüestió litigiosa en relació amb aquest conveni es sotmetrà a la
jurisdicció de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
En prova de conformitat les parts signen aquest Conveni per triplicat en el lloc i data senyalats al
encapçalament.

El senyor Jordà Pempelonne explica que es tracta de l’aprovació de la despesa
plurianual necessària per desenvolupar les obres de condicionament i millora del Palau
Firal per tal d’ubicar-hi una sèrie de serveis. Per una banda, la Delegació del Govern a
la Catalunya Central, per l’altra, la Delegació del Departament d’Innovació, Universitat i
Empresa, és a dir, els temes d’innovació, internacionalització, comerç, turisme, etc.
Està planificat que hi hagi a Manresa al voltant d’una dotzena de persones per aquests
serveis, i també permetrà ubicar al mateix lloc, els Serveis de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament i la nova incubadora d’empreses, de la que en aquest moment no es
disposa. Les estances estaran a l’ala nord del Palau Firal, a la planta superior, i el cost
total del projecte és de 2.212.568 euros. Donat que el Palau Firal és gestionat per un
Consorci, el Consorci del Condomini del Palau Firal de Manresa, que està constituït al
50% per l’Ajuntament i la Generalitat, toca a l’Ajuntament el 50% de l’aportació. Tot i
així, és el Consorci qui contracta les obres, per tant, qui sol·licita també el finançament,
i l’Ajuntament el que fa és aprovar a priori la despesa plurianual per permetre
contractar el crèdit. S’especifica el detall dels pagaments anuals.
Es tracta d’un projecte que es presentarà a la convocatòria de FEDER que s’ha d’obrir
probablement el mes d’octubre, que està dedicada explícitament a temes d’innovació i
promoció de l’activitat econòmica i, per tant, entra absolutament de ple i es confia que
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la part municipal correspongui al FEDER. Si fos el cas, es rebria el 75% del total de la
despesa. Per tant, les aportacions que s’haurien de fer serien molt inferiors a les que
consta en el document.
El senyor Majó Garriga expressa que el GMCUP s’abstindrà, no perquè no li sembli
bé el model de finançament escollit, sinó perquè es considera que no s’ha fet l’esforç
que es considera que s’hagués hagut de fer, per ubicar molts dels equipaments
esmentats en el nucli antic de la ciutat, que és on es considera que hagués produït un
efecte a la ciutat molt més positiu en molts àmbits.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, amb la incorporació d’una esmena en el conveni, i
s’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 1 GMICV-EUiA, 2 GMPPC) i 9
abstencions (8 GMCiU, 1 GMCUP) i 1 abstenció de la senyora Sensat per estar absent
de la sala en el moment de la votació (art. 100 ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.

4.

ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

4.1.1

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 23/2008 DINS EL PRESSUPOST
MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 9 de setembre de 2008, que,
transcrit, diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2009, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a baixes de
crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, no compromeses i
reduïbles sense pertorbació del servei, per a finançar els costos necessaris per
atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici de 2009.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 23/2008 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 23/2008 s’exposarà al públic, previ
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anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat
reclamacions.”
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 23/2008

ESTAT DE DESPESES

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

PARTIDA

DENOMINACIÓ

452.3.221

Piscines municipal.- Subministraments

121.4.221

Edificis municipals.- Subministraments.

AUGMENT

BAIXA

90.000,00
90.000,00

90.000,00

CAUSES
Crèdit insuficient. E23/2008
Per augmentar partida 452.3.221.
E23/2008

90.000,00

El senyor Jordà Pempelonne explica que es pretén cobrir una necessitat
complementària no prevista en la partida de subministraments de les piscines
municipals, en particular, consum elèctric, i els diners es detreuen de la partida
d’edificis municipals, també de subministraments. Per tant, el mateix concepte es
traspassa d’una partida a una altra. L’import és de 90.000 euros.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i, s’aprova per 12 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, 1 GMICV-EUiA) i 11 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP) i 1
abstenció de la senyora Sensat per estar absent de la sala en el moment de la votació
(art. 100 ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.2

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESTABLIMENT DELS
PREUS PÚBLICS PER LA VENDA DE DVD DE LA COL.LECCIÓ MEMÒRIA
DE MANRESA

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Economia, de 2 de setembre
de 2008, que, transcrit, diu el següent:
“El Servei de les persones, secció de Cultura, ha produït en 4 DVDs que formen part
de la col·lecció Memòria de Manresa, “Entre el soroll i el silenci. Els bombardejos
franquistes a Manresa (1938-1939)”,"Viure en una dictadura", “Jorba”, "La Ciutat de
Plàcido" .
La cap del Servei de Tresoreria general i gestió tributària ha emès la corresponent
memòria econòmica financera, segons la qual el preu proposat s’ajusta al que
s’estableix al text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El Regidor Delegat d’Economia proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORDS
PRIMER: Aprovar l’establiment de la tarifa per a la venda de compact disc, cd roms i
altres publicacions següents:
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5. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE COMPACT DISCS, CD ROMS I ALTRES
PUBLICACIONS EN SUPORT MAGNÈTIC
3.
3.1.
3.2
3.3
3.4

Col.lecció Memòria de Manresa
Entre el soroll i el silenci. Els bombardejos franquistes a
Manresa (1938-1939)
Viure en una dictadura
Jorba
La Ciutat de Plàcido

8 euros.
2 euros.
2 euros.
2 euros.
2 euros.

SEGON Publicar al Butlletí Oficial de la Província la modificació de la tarifa, que
entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació.”

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen
directament a votació i, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICVEUiA) i 11 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.3 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’AUTORITZACIÓ A
MANRESANA D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS, SL, PER CONCERTAR UNA
OPERACIÓ DE PRÉSTEC PER IMPORT DE 16.353,13 €, PER FINANÇAR
L’ADQUISICIÓ D’ASSISTENTS DIGITALS PERSONALS (PDA’S).
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Economia, de 5 de setembre
de 2008, que, transcrit, diu el següent:
“L’article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Març, pel que s’aprova el text
refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que els organismes
autònoms i els seus ens i societats mercantils dependents precisaran la prèvia
autorització del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació
d’operacions de crèdit a llarg termini.
Per escrit de data 4 de Setembre del 2008 del gerent, En Valentí Oviedo i Cornejo, de
la societat Manresana d’equipaments escènics S.L., es sol·licita al Ple de l’Ajuntament
l’aprovació de la concertació d’un préstec a llarg termini amb Caixa d’Estalvis de
Manresa i dins el Plan Avanza de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), per a finançar
l’adquisició d’Assistents Digitals Personals (PDA’s) i l’actualització del sistema
informàtic emprat per la societat, per un import de 16.353,13€.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Autoritzar a Manresana d’Equipaments Escènics S.L., la concertació d’un
préstec amb Caixa d’Estalvis de Manresa i dins el Plan Avanza de l’Institut de Crèdit
Oficial (ICO), per a finançar l’adquisició d’Assistents Digitals Personals (PDA’s) i
l’actualització del sistema informàtic emprat per la societat, per un import de
16.353,13€; amb les següents condicions:
-Tipus d’interès: 0%
-Termini: 3 anys. Quota mensual de 454,25€ durant 36 mesos.
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SEGON.- Notificar a la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la
Generalitat de Catalunya, i per mitjà de la tramesa dels models CL0, CL1, CL2, CL3 i
CL4.3; tot això d’acord amb el que disposa l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’Abril, sobre
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen
directament a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.

ÀREA DE TERRITORI

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

5.1.1

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA (ART.
82.3 DEL ROF): DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
CESSIÓ DE FORMA GRATUÏTA A FAVOR DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA D’UN DRET DE SUPERFÍCIE SOBRE DOS IMMOBLES DE
PROPIETAT MUNICIPAL, SITUATS A LA PARTIDA DEL GUIX, AMB
DESTINACIÓ A LA FUTURA AMPLIACIÓ DEL PARC DE BOMBERS.

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, acordada per unanimitat
dels 24 membres presents, de conformitat amb l’article 82.3 del ROF, el secretari dóna
compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 8 de setembre de 2008,
que transcrit diu el següent:
“Antecedents
I. L’Ajuntament de Manresa és titular de dos immobles, amb la descripció
següent:

FINCA núm. 1 (Manresa)
Descripció: Porció de terreny, situada al terme municipal de Manresa, a
la Partida del Guix, de figura aproximadament trapezoïdal, de mil
quatre-cents setanta-dos metres quadrats de superfície (1.472 m2),
grafiada en color lila al plànol que s’annexa al dictamen. Configura la
parcel·la 40 dins l’àmbit del Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial de
delimitació del sector del Parc Tecnològic del Bages.
Límits: A l’est, oest i sud, amb finca matriu de la qual se segrega; al
nord, amb terreny propietat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Classificació urbanística: Sòl urbanitzable no delimitat
Qualificació urbanística: Equipament de
administratius. Parc de Bombers (clau E6.a).

serveis

públics

i

Dades cadastrals: Forma part de les parcel·les cadastrals de referència
08112A008000380000QD i 08112A008000220000QA.
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Títol: Acta de cessió anticipada del domini d’una finca inclosa en el
sector del Pla Parcial del Parc Tecnològic del Bages, subscrit per
l’Institut Català del Sòl a favor de l’Ajuntament de Manresa, en data 11
de juny de 2008.
FINCA núm. 2 (Sant Fruitós de Bages)
Descripció: Porció de terreny, situada al terme municipal de Sant
Fruitós de Bages, a la Partida del Guix, en forma d’L, de sis mil doscents trenta-nou metres quadrats de superfície (6.239 m2), grafiada en
color groc al plànol que s’annexa al dictamen.
Límits: Al nord, a l’est, i a l’oest, amb la finca de la qual se segrega; i al
sud, part amb terreny de la Generalitat de Catalunya ocupat per Bombers,
part amb finca que radica a Manresa.
Classificació urbanística: Sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: Zona preferentment agrícola Clau 12. Pla
Especial Àrea de l’Agulla – PE 10. Es tracta d’un àrea delimitada per un
tram de la línia de divisió de terme amb Manresa, la traça de l’Eix
Transversal, la carretera C-1411 i el sòl industrial del Polígon Sant
Isidre. Juntament amb un àrea de grandària similar del terme municipal
de Manresa, constitueix una reserva de terrenys que es pretén destinar
a usos públics i/o col·lectius d’abast comarcal.
Dades cadastrals: 08212A003000450000DB Correspon a la parcel·la
rústica 45 del polígon 3 de Sant Fruitós de Bages.
Títol: Acta de cessió atorgada per l’entitat mercantil Projectes Territorials del Bages,
SA a favor de l’Ajuntament de Manresa en data 20 de desembre de 2006.
II. L’alcaldessa accidental, mitjançant resolució dictada el dia 8 d’agost de 2008,
va incoar procediment de cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya
dels immobles de propietat municipal, amb una superfície de 1.472 m2 i 6.239
m2 respectivament, descrits al primer punt dels antecedents d’aquesta
resolució, amb destinació a la futura ampliació del Parc de Bombers de la
Regió d’Emergències Centre.
III. Els immobles en qüestió figuren anotats al full número 331.188 i formant part
del full 331.154 de l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions
d’aquest Ajuntament, amb la qualificació jurídica de bens patrimonials, segons
resolucions d’actualització dictades per l’alcalde president en data 17 de gener
de 2007 i 8 d’agost de 2008, respectivament.
IV. L’expedient es troba en exposició pública per un termini de 30 dies hàbils
comptats des del dia 19 d’agost de 2008, previ anunci publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona número 199, que correspon al dia 19 d’agost de
2008.
V. Mitjançant ofici de l’alcalde president de data 29 d’agost de 2008, s’ha donat
compte de l’expedient de cessió al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
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VI. El cap de Secció de Suport Central de les Àrees d’Economia, Governació i
Serveis del Territori ha emès ha emès un informe en data 8 de setembre de
2008 en el qual considera ajustat a dret el procediment de cessió gratuïta d’un
dret de superfície sobre dos immobles de propietat municipal, situats a la
Partida del Guix, amb destinació a la futura ampliació del Parc de Bombers de
la Regió d’Emergències Centre, a favor de la Generalitat de Catalunya.
Consideracions jurídiques
1a. Règim jurídic aplicable. El règim jurídic aplicable ve constituït pels articles 211 i
212 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC, en
endavant), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en concordança amb els
articles 49 i 50 del Reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL, en endavant),
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Aquesta normativa preveu que les entitats locals puguin cedir gratuïtament a altres
administracions o entitats públiques béns immobles patrimonials per a fins que
redundin en benefici dels habitants del terme municipal.
2a. Procediment. La cessió gratuïta del dret de superfície d'un immoble requereix la
instrucció d'un expedient d'acord amb els requisits i les prescripcions de l'article 49 del
RPEL.
Abans que l’òrgan competent aprovi la cessió, l’expedient s'ha de sotmetre a informació
pública per un període mínim de 30 dies, i se n’ha de donar compte al Departament de
Governació de la Generalitat.
Així mateix, és necessari l'informe previ del secretari i l'interventor de la corporació, de
conformitat amb l'article 179.1 lletra b) del TRLMRLC.
3a. Òrgan competent i quòrum qualificat. L’òrgan competent per acordar la cessió
gratuïta és el ple de la corporació, de conformitat amb els articles 214.1 del TRLMRLC i
41.1 del RPEL.
L’adopció de l'acord per part del ple requereix el quòrum de votació especial de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb els
articles 114.3 lletra n) i 214.2 del TRLMRLC i 41.2 del RPEL.
Per tot això, com a regidora delegada d’Urbanisme, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció del següent

ACORD

PRIMER. Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya un dret de
superfície sobre dos immobles de propietat municipal, amb una superfície de 1.472 m2
i 6.239 m2 respectivament, situats a la Partida del Guix, amb destinació a la futura
ampliació del Parc de Bombers de la Regió d’Emergències Centre, d’acord al següent
detall:

FINCA núm. 1 (Manresa)
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Descripció: Porció de terreny, situada al terme municipal de Manresa, a
la Partida del Guix, de figura aproximadament trapezoïdal, de mil
quatre-cents setanta-dos metres quadrats de superfície (1.472 m2),
grafiada en color lila al plànol que s’annexa al dictamen. Configura la
parcel·la 40 dins l’àmbit del Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial de
delimitació del sector del Parc Tecnològic del Bages.
Límits: A l’est, oest i sud, amb finca matriu de la qual se segrega; al
nord, amb terreny propietat de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Classificació urbanística: Sòl urbanitzable no delimitat
Qualificació urbanística: Equipament de
administratius. Parc de Bombers (clau E6.a).

serveis

públics

i

Dades cadastrals: Forma part de les parcel·les cadastrals de referència
08112A008000380000QD i 08112A008000220000QA.
Títol: Acta de cessió anticipada del domini d’una finca inclosa en el
sector del Pla Parcial del Parc Tecnològic del Bages, subscrit per
l’Institut Català del Sòl a favor de l’Ajuntament de Manresa, en data 11
de juny de 2008.
FINCA núm. 2 (Sant Fruitós de Bages)
Descripció: Porció de terreny, situada al terme municipal de Sant
Fruitós de Bages, a la Partida del Guix, en forma d’L, de sis mil doscents trenta-nou metres quadrats de superfície (6.239 m2), grafiada en
color groc al plànol que s’annexa al dictamen.
Límits: Al nord, a l’est, i a l’oest, amb la finca de la qual se segrega; i al
sud, part amb terreny de la Generalitat de Catalunya ocupat per Bombers,
part amb finca que radica a Manresa.
Classificació urbanística: Sòl no urbanitzable
Qualificació urbanística: Zona preferentment agrícola Clau 12. Pla
Especial Àrea de l’Agulla – PE 10. Es tracta d’un àrea delimitada per un
tram de la línia de divisió de terme amb Manresa, la traça de l’Eix
Transversal, la carretera C-1411 i el sòl industrial del Polígon Sant
Isidre. Juntament amb un àrea de grandària similar del terme municipal
de Manresa, constitueix una reserva de terrenys que es pretén destinar
a usos públics i/o col·lectius d’abast comarcal.
Dades cadastrals: 08212A003000450000DB Correspon a la parcel·la
rústica 45 del polígon 3 de Sant Fruitós de Bages.
Títol: Acta de cessió atorgada per l’entitat mercantil Projectes
Territorials del Bages, SA a favor de l’Ajuntament de Manresa en data
20 de desembre de 2006.
SEGON. Establir el següent règim per al dret de superfície objecte de cessió:
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–

Termini. El dret de superfície se cedeix per un termini de setanta-cinc (75) anys,
comptats a partir del dia de la seva formalització en document públic.

–

Finalitat. La finalitat del dret de superfície és que en l’immoble sobre el qual es
constitueixi el dret s’hi construeixi la futura ampliació del Parc de Bombers de la
Regió d’Emergències Centre.

–

Contingut del dret de superfície. La constitució del dret de superfície objecte de
cessió comporta l’atribució al superficiari del dret a edificar en la finca sobre la
qual es constitueix el dret i la propietat temporal sobre tot allò que s’edifiqui a
partir de la constitució del dret de superfície.

–

Extinció del dret de superfície. El dret de superfície s’extingirà de forma
automàtica pel transcurs del seu termini.
També s’extingirà si la Generalitat de Catalunya no compleix amb la finalitat per a
la qual s’atorga la cessió dins el termini de cinc (5) anys següents a la constitució
del dret de superfície o bé no la manté durant un termini mínim de trenta (30)
anys, comptats també a partir de la seva constitució.

–

Constitució del dret. El dret de superfície es considerarà constituït en el moment
en què es formalitzi en document públic la seva cessió.

TERCER. Condicionar l’eficàcia de la cessió aprovada en el punt primer d’aquest acord al
fet que la Generalitat de Catalunya acordi, amb caràcter previ a la formalització de la
cessió, la reversió gratuïta a favor de l’Ajuntament de Manresa d’una porció de terreny de
forma rectangular de 235,55 m2 de superfície, grafiada en color vermell al plànol annex al
dictamen, que formava part de la finca cedida en el seu moment per l’Ajuntament per a
l’establiment del Parc de Bombers i que en l’actualitat té la qualificació urbanística de
recorregut per a vianants (clau a.1).
QUART. Facultar l’alcalde president per a la signatura dels documents necessaris per al
compliment de l’expedient i, en especial, per a l’elevació de la cessió del dret de
superfície a document públic.
CINQUÈ. Condicionar suspensivament l’eficàcia i executivitat d’aquest acord de cessió al
fet que durant el transcurs del període d’informació pública del present expedient de
cessió gratuïta d’un dret de superfície no es formuli cap reclamació o al·legació. La
condició suspensiva quedarà sense efectes, sense necessitat de cap tràmit addicional,
en cas que no es produeixin al·legacions o reclamacions. En cas contrari, caldrà adoptar
un nou acord plenari amb caràcter previ a l’efectivitat de la cessió, per tal de resoldre les
reclamacions formulades.”
La senyora Mas Pintó explica que en el sector del Guix s’hi ubica, no només el Parc
de bombers, sinó també el que s’anomena Regió Emergències Centre. La confluència
dels dos equipaments ha comportat que en els darrers anys s’hagi constatat una
mancança d’espai per poder desenvolupar amb una certa dignitat la doble
funcionalitat, i per part dels bombers sempre s’havia demanat a l’Ajuntament la
possibilitat que l’Ajuntament cedís uns terrenys en el sector per poder ampliar les
instal·lacions. Això no ha estat possible fins l’aprovació definitiva del Pla Parcial del
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Parc Tecnològic, en el qual s’incloïa en aquell sòl proper una qualificació
d’equipament, que és part de la superfície de terreny que en aquest moment es
proposa cedir. En concret, fa referència a 1.472 m² que se situen en el terme municipal
de Manresa i que es troben situats a l’àmbit del Pla Parcial del Parc Tecnològic.
La resta, els 6.239m² corresponen a una porció de terreny de la qual és titular
l’Ajuntament de Manresa per cessió, també, pel desenvolupament del Parc Tecnològic,
però com una cessió anticipada, i que se situen en el terme de Sant Fruitós d Bages.
En principi el Consorci entre Sant Fruitós i Manresa, el Consorci de l’Agulla, va acordar
que la cessió era possible, entenent una mica l’estratègica situació de la instal·lació, no
només per la ciutat, sinó per l’àmbit d’actuació de la Regió d’Emergències.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.2

REGIDORIA DELEGADA D’HABITATGE I REHABILITACIÓ

5.2.1 DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ, SI ESCAU,
PER SOTMETRE A
INFORMACIÓ PÚBLICA EL PLA LOCAL D’HABITATGE PER AL PERÍODE
2006-2015 DE MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Habitatge i Rehabilitació, de
2 de setembre de 2008, que, transcrit, diu el següent:
“En data 16 d’abril de 2007 es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament el Pla Local
d’Habitatge per al període 2006-2015, elaborat sota la coordinació de l’Institut
d’Urbanisme, Habitatge i Acció Local de la Diputació de Barcelona, i amb la
participació de l’Ajuntament de Manresa.
En el moment de l’elaboració del Pla i de la seva aprovació, havia estat sotmès a
informació pública l’avantprojecte de llei del dret a l’habitatge (publicat l’anunci en el
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya de 07.12.2005), i es trobava en tràmit
parlamentari el Projecte de Llei, la qual cosa quedà recollida en l’acord municipal.
El Pla es presentava amb l’objectiu de “proposar un seguit d’iniciatives a nivell
municipal en matèria d’habitatge, tal com aquelles encaminades a facilitar la creació de
noves promocions d’habitatge, a la creació de condicions idònies per afavorir les
promocions d’habitatge protegit i d’habitatge públic, la definició d’àmbits de possible
concertació públic-privat en matèria de promoció i gestió de l’habitatge, les actuacions
necessàries des del planejament urbanístic per tal de fer viables les actuacions en
matèria d’habitatge, i iniciatives per a la dinamització i intermediació en relació al parc
d’habitatges a lloguer, la mobilització del parc vacant i la rehabilitació dels habitatges
construïts.” Aquest s’estructurà en sis apartats i tres annexos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Territori, habitatge i població. Diagnòsi de la situació
Necessitats d’habitatge a l’horitzó 2015
Programa per l’habitatge protegit
Programa de rehabilitació d’habitatges
Programa de gestió
Avaluació econòmica dels programes
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Annex 1.- Estat de desenvolupament del planejament urbanístic
Annex 2.- Localització de les promocions recents d’habitatge
Annex 3.- Base estadística del Pla – quadres, gràfics, mapes.
En posterioritat a l’aprovació del Pla local d’habitatge, s’aprovà la Llei 18/2007, de 28
de desembre, del dret a l’habitatge (LDH) la qual fou publicada en el Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya el 9 de gener de 2008, i d’acord amb la seva Disposició final,
va entrar en vigor el 9 d’abril passat.
El Títol II de la Llei del dret a l’habitatge es refereix a la planificació territorial i la
programació en matèria d’habitatge, i a l’article 14 es regulen els Plans locals
d’habitatge, com a document on es determinen les propostes i els compromisos
municipals en política d’habitatge i com a proposta marc per a concertar polítiques
d’habitatge amb l’Administració de la Generalitat. S’estableix el seu contingut mínim
així com la tramitació. Tenen una vigència de sis anys.
La Disposició transitòria Vuitena de la Llei, estableix que els plans locals d’habitatge
elaborats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei poden servir de base per concertar
polítiques d’habitatge amb l’Administració de la Generalitat, si bé han de complir amb
els requisits que s’indiquen en el mateix precepte quant a contingut mínim i tramitació.
Pel que fa al contingut del Pla local d’habitatge de Manresa, aquest inclou els aspectes
mínims de l’article 14.3 per remissió de la DT 8a de la Llei, i que són: l’anàlisi i la
diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi; els objectius, els programes i les
estratègies de d’actuació; i l’avaluació econòmico-financera.
En relació a la seva tramitació, si bé fou aprovat pel Ple de la Corporació, tal i com ho
prescriu la DT 8a, no es va sotmetre a un tràmit d’informació pública ni tampoc es
traslladà a la Generalitat l’acord d’aprovació, requisits ambdós necessaris d’acord amb
aquella Disposició i l’article 14.10 de la Llei.
Vist el que disposa l’art. 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, sobre el tràmit
d’informació pública.
Vist l’informe de la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni
Per tot l’anterior, el regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següents

ACORDS

Primer.- SOTMETRE a informació pública el Pla Local d’Habitatge per al període
2006-2015 de Manresa, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 16 d’abril de 2007,
per termini d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del darrer
dels anuncis corresponents en el Butlletí Oficial de la Província i en la premsa periòdica, i
en els mitjans telemàtics, als efectes de presentació d’al·legacions, perquè així ho
prescriu la Disposició Transitòria 8a de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l’habitatge. Publicar-ho també en els mitjans de comunicació local i en el tauler d’edictes
de l’Ajuntament.
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Segon.- CONSIDERAR aprovat amb caràcter DEFINITIU el Text del Pla Local
d’Habitatge esmentat en el punt anterior, en el cas que no sigui presentada cap
al·legació o suggeriment durant el termini d’exposició pública del mateix, i amb efectes
jurídics a partir del dia hàbil següent al de l’acabament de l’esmentat termini.
Tercer.- TRAMETRE un exemplar del Pla Local d’Habitatge aprovat definitivament a
la Direcció General d’Habitatge, tal i com ho preveu la Disposició Transitòria 8a,
apartat e) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre.”

El senyor Buenache Catalán explica que en el ple del 16 d’abril de 2007 l’Ajuntament
va aprovar el Pla Local d’Habitatge de Manresa. Alguns dels presents en aquell
moment no hi eren, per això s’explicarà breument el contingut d’aquell document. El
Pla Local va ser redactat per un equip tècnic amb l’ajuda de l’Institut d’Urbanisme i
Habitatge de la Diputació de Barcelona i la finalitat era fer una diagnosi de la situació
de l’habitatge a Manresa. Per poder-ho fer, el document establia uns objectius, uns
programes, unes estratègies d’actuació i una avaluació econòmico financera dels
diferents aspectes.
Pel que fa al contingut del document, bàsicament tenia sis apartats. El primer es
referia a territori, habitatge i població, és a dir, feia una diagnosi de la situació; en
segon lloc, establia les necessitats d’habitatge en l’horitzó 2015; en tercer lloc, establia
un programa per fomentar l’habitatge protegit; en quart lloc, establia un programa per
la rehabilitació dels habitatges; en cinquè lloc, un programa de gestió i, finalment, una
avaluació econòmico-financera dels programes. També s’incorporaven tres annexos,
amb l’estat de desenvolupament del planejament urbanístic del terme municipal, amb
la localització de les promocions més recents d’habitatge, així com, un tercer annex,
amb una base estadística, quadres, gràfics, i altra documentació.
Posteriorment a l’aprovació del document, es va aprovar concretament la Llei 18/2007,
de 28 de desembre, del dret a l’accés a l’habitatge. La Llei regula els documents
anomenats “plans locals d’habitatge” i estableix en una disposició transitòria que
aquells documents que hagin estat aprovats amb una antiguitat no superior a tres anys
poden ser homologats, sempre i quan segueixin una sèrie de requisits.
En el moment d’aprovar el Pla, no hi havia aquella regulació i l’Ajuntament va fer tot el
que havia de fer, però en aquest moment succeeix que per poder concertar polítiques
amb el departament de la Generalitat, s’ha de sotmetre el document a informació
publica. S’han fet les consultes amb el Departament. Han comunicat que l’únic pas que
calia fer era sotmetre a informació publica el document.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU, 2 GMPPC,) i 1 abstenció (1 GMCUP) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

27

5.3

REGIDORIA DELEGADA D’ACTIVITATS

5.3.1

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESMENA D’ERROR
D’OMISSIÓ EN L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’ACTIVITATS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Activitats, de 2 de setembre
de 2008, que, transcrit, diu el següent:
“Antecedents
1. Per acord del Ple de la Corporació adoptat en data 18 de desembre de 2006 es va
aprovar inicialment l’Ordenança municipal sobre activitats, que va quedar
definitivament aprovada de forma tàcita per absència d’al.legacions, i es va publicar
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 2 de maig de
2007.
2. L’aplicació de l’esmentada Ordenança ha posat de manifest l’existència d’una
errada material, consistent en l’omissió en la documentació aprovada i publicada, de
l’Annex IV, referent als límits de caràcter general determinants de la inclusió d’una
activitat en la tipologia de comunicació prèvia corresponent (Annexos III.2 o III.3).
L’esmentat Annex IV apareix citat en el text de l’Ordenança i va ser objecte
d’informació pública però per error no es va incloure en la documentació oficialment
aprovada i publicada. L’omissió comporta que alguns dels preceptes de l’Ordenança
esdevinguin d’impossible aplicació per manca de l’Annex de referència.
Fonaments de dret
1. Article 105 de la Llei 30/19092, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, sobre facultat d’esmena d’errors materials
continguts en resolucions i actes administratius.
Pels fets i fonaments exposats, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del
següent
ACORD
1. Esmenar l’errada material d’omissió continguda en la documentació aprovada pel
Ple de la Corporació en data 18 de desembre de 2006, d’aprovació de l’Ordenança
municipal sobre activitats, en el sentit d’incloure-hi l’Annex IV, segons document adjunt
a aquest Dictamen, i que conté els límits de caràcter general que determinen la
inclusió d’una activitat en la tipologia de comunicació prèvia corresponent (Annexos
III.2 o III.3).
2. Publicar aquesta resolució i el text íntegre del document addicionat en el tauler
d'edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a general
coneixement.”
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen
directament a votació i, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICVEUiA) i 11 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.
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6.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’EDUCACIÓ

6.1.1 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER
AL SOSTENIMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA,
CORRESPONENT AL PERÍODE GENER-AGOST DE 2008.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d’Educació, de 3 de
setembre de 2008, que, transcrit, diu el següent:
“El 7 de juliol de 2008 el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va
signar un conveni amb la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques per al sosteniment de les escoles de música i de dansa de
titularitat de l’Administració local de Catalunya.
Segons el que disposa a la seva clàusula cinquena, d’acord amb les previsions de la
planificació escolar i dins les seves disponibilitats pressupostàries anuals, el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya col·laborarà en el sosteniment
de la despesa corrent ocasionada per les despeses de personal docent i les despeses
de funcionament de les escoles de música i/o de dansa.
Per tal de contribuir al cofinançament del cost de les despeses de personal docent i de
funcionament es va establir per al curs 2007-2008, un mòdul de subvenció de 600,00
euros per alumne escolaritzat en escoles de música, en edats compreses entre el 4 i
18 anys.
Per Acord de Govern de 29 d’abril de 2008 es va aprovar el finançament de les
escoles de música i de dansa de titularitat de l’Administració local de Catalunya per a
diverses anualitats.
En data 29 de juliol de 2008 s’ha publicat al DOGC núm. 5183, la Resolució
EDU/2408/2008 de 22 de juliol, per la quals s’atorguen subvencions a les corporacions
locals titulars d’escoles de música i dansa per al curs 2007-2008.
És d’aplicació l’article 71 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 en virtut dels qual els ens
locals poden exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions
Públiques i, en particular les relatives als conservatoris de música.
Segons preveu l’article 27 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, els poders públics garantiran l'exercici efectiu del dret a l'educació mitjançant
una programació general de l'ensenyament, amb la participació efectiva de tots els
sectors afectats, que atengui adequadament les necessitats educatives i la creació de
centres docents.
Pel que fa referència a l’organització, accés i titulació dels ensenyaments professionals
de música i dansa són d’aplicació els articles 48 i següents de la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’Educació.
Pel que fa referència a l’acord d’acceptació de la subvenció per part del plenari l’article
30è de les Bases d’Execució del Pressupost determina, entre d’altres, que serà
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competent aquest òrgan quan l’ens concedent demani un certificat acreditatiu de
l’acceptació de la subvenció pel Ple de la Corporació.
Vist l’informe emès pel cap de la Secció de suport central de l’Àrea de Serveis a les
Persones en data 3 de setembre de 2008.
És per això que aquesta Regidoria, en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de
CENT SETANTA-SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS (176.341,00 euros)
concedida pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al
sosteniment de l’Escola Municipal de Música de Manresa, corresponent al període
gener-agost de 2008.”
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen
directament a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.1.2

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CESSIÓ GRATUÏTA
DE DOMINI D’UN IMMOBLE DE PROPIETAT MUNICIPAL DE 7.273,33 M²
SITUAT AL XAMFRÀ ENTRE LA FUTURA PROLONGACIÓ DEL CARRER
PUIGMAL I LA FUTURA AVINGUDA JONCADELLA, A FAVOR DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d’Educació, de 2 de
setembre de 2008, que, transcrit, diu el següent:
“Antecedents
I. L’Ajuntament de Manresa és titular del següent immoble:
−

Descripció: Finca amb una superfície total de 7.273,33 m2, de forma
heptagonal irregular.

−

Límits: al nord i a l’oest, amb terrenys, avui erms, i destinats a Sistema
d’Espais Lliures de Gran Parc (D1); al sud, amb terrenys municipals
destinats a vial, continuïtat de l’actual carrer Puigmal eixamplat; i a l’est,
amb l’avinguda de Joncadella i la rotonda prèvia a la connexió sud amb l’Eix
Transversal.

−

Dades urbanístiques:
Planejament vigent: Pla general de Manresa, aprovat definitivament el 23
de maig de 1997; Modificació Puntual del Pla general Dotacions Escolars,
aprovada definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques el 6 de juny de 2008.
•
•
•

Classificació del sòl: Sòl urbà.
Qualificació del sòl: Equipament Educatiu (clau E1b)
Ús: Educatiu.
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•
•

Intensitat: 1.5 m2s/m2s
Ocupació: 50%

•
•

Alçada màxima: No determinada.
Nombre de plantes: No determinada.

−

Registre de la Propietat:
Finca 61.235 Tom 2.807, Llibre 1.436, Foli 49, Inscripció 1a.

−

Títol:
Per agrupació de les finques:
Finca 56.569 Tom 2.649, Llibre 1.278, Foli 98, Inscripció 1a.
Finca 4.713-N Tom 2.379, Llibre 1.008, Foli 206, Inscripció 9a.

−

Situació arrendatària: Lliure d’arrendataris i ocupants.

II. És voluntat municipal que es formalitzi una cessió gratuïta de domini sobre la
superfície ajustada a l’àmbit de la dotació escolar, de 7.273,33 m2.
III. L’alcalde president, mitjançant resolució dictada el dia 9 de juliol de 2008, va incoar
procediment de cessió gratuïta de domini de l’immoble.
IV. L’immoble en qüestió figura anotat al full número 331.185 de l’Inventari general
consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament, amb la qualificació jurídica
de bé patrimonial, segons resolució d’actualització dictada per l’alcalde president en
data 8 de juliol de 2008.
V. L’expedient ha estat exposat al públic pel termini de 30 dies hàbils comptats des del
dia 17 de juliol fins al 21 d’agost de 2008, ambdós inclosos, publicat prèviament al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 170, que correspon al dia 16 de
juliol de 2008, sense que durant el període d’exposició s’hagi rebut cap reclamació,
segons resulta de l’informe emès per la TMG de Suport Central de les Àrees
d’Economia, Governació i Serveis del Territori en data 25 d’agost de 2008.
VI. Mitjançant ofici de l’alcalde president de data 29 d’agost de 2008, s’ha donat
compte de l’expedient de cessió al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya.
VII. La TMG de Suport Central de les Àrees d’Economia, Governació i Serveis del
Territori ha emès un informe en data 2 de setembre de 2008 en el qual considera
ajustat a dret el procediment de cessió gratuïta del domini de l’immoble 7.273,33 m2
situat al xamfrà entre la futura prolongació del carrer Puigmal i la futura avinguda
Joncadella (descrit a l’antecedent I d’aquest dictamen), a favor de la Generalitat de
Catalunya.

Consideracions jurídiques
1a. Règim jurídic aplicable. El règim jurídic aplicable ve constituït pels articles 211 i
212 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC, en
endavant), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en concordança amb els
articles 49 i 50 del Reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL, en endavant),
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
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Aquesta normativa preveu que les entitats locals puguin cedir gratuïtament a altres
administracions o entitats públiques béns immobles patrimonials per a fins que
redundin en benefici dels habitants del terme municipal.
2a. Procediment. La cessió gratuïta del domini d'un immoble requereix la instrucció d'un
expedient d'acord amb els requisits i les prescripcions de l'article 49 del RPEL.
Abans que l'òrgan competent aprovi la cessió, l'expedient s'ha de sotmetre a informació
pública per un període mínim de 30 dies, i se n'ha de donar compte al Departament de
Governació de la Generalitat.
Així mateix, és necessari l'informe previ del secretari i l'interventor de la corporació, de
conformitat amb l'article 179.1 lletra b) del TRLMRLC.
3a. Òrgan competent i quòrum qualificat. L'òrgan competent per acordar la cessió
gratuïta és el ple de la corporació, de conformitat amb els articles 214.1 del TRLMRLC i
41.1 del RPEL.
L'adopció de l'acord per part del ple requereix el quòrum de votació especial de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb els
articles 114.3 lletra n) i 214.2 del TRLMRLC i 41.2 del RPEL.
Per tot això, com a regidora delegada d’Educació, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya el domini de la
finca inscrita a l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest
Ajuntament com a bé patrimonial amb el número 331.185, que prové de l’agrupació de
les finques registrals números 56.569 i 4.713-N, i que es descriu a continuació:
−

Descripció: Finca amb una superfície total de 7.273,33 m2, de forma
heptagonal irregular.

−

Límits: al nord i a l’oest, amb terrenys, avui erms, i destinats a Sistema
d’Espais Lliures de Gran Parc (D1); al sud, amb terrenys municipals
destinats a vial, continuïtat de l’actual carrer Puigmal eixamplat; i a l’est,
amb l’avinguda de Joncadella i la rotonda prèvia a la connexió sud amb l’Eix
Transversal.

−

Registre de la Propietat:
Finca 61.235 Tom 2.807, Llibre 1.436, Foli 49, Inscripció 1a.

SEGON. La finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipament escolar mitjançant la
seva construcció i/o ús per a tal finalitat.
A aquests efectes, si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de
5 anys o deixa de destinar-se a l’esmentada finalitat dins dels 30 anys següents, el bé
objecte de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en
els termes que resulten de l’article 50 del RPEL.
En tot cas, operarà la reversió tant del bé objecte de cessió com de les instal·lacions i
construccions existents sobre la finca i a favor de l’Ajuntament de Manresa, transcorregut
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el termini de 30 anys a comptar de la data d’inscripció en el Registre de la Propietat de la
cessió acordada.
La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en les condicions que
facin possible continuar oferint el servei educatiu, d’acord amb la normativa vigent.
TERCER. La construcció de l’equipament escolar a què fa referència aquest acord podrà
ser portat a terme per la mateixa Generalitat de Catalunya o per un tercer, mitjançant
qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del servei educatiu en el mateix equipament
haurà de d’efectuar-la únicament la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament assumeix el compromís que el terreny sigui apte per a la seva destinació
com a equipament escolar i compti amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües,
subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per a l’execució de l’obra i el
posterior correcte funcionament de l’equipament escolar, així com amb la instal·lació
d’una estació transformadora d’energia –en el supòsit de ser necessari- , i que en el vial
que dóna davant del solar, la calçada es trobi pavimentada i tingui encintades les voreres;
així mateix, correspondrà a l’Ajuntament cedent l’adopció de les mesures necessàries per
aconseguir la seva destinació a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o càrrega
per a aquest.
QUART. Tots els impostos i taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres del centre
docent, gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes al Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i a les Ordenances fiscals municipals.
CINQUÈ. En relació amb l’equipament escolar, la Generalitat de Catalunya, directament
o a través de l’ens que determini, es farà càrrec del manteniment normatiu i del preventiu,
així com de totes les reformes, adequacions i millores que requereixi el centre educatiu.
L’Ajuntament assumeix les despeses corresponents a la vigilància, neteja,
subministraments (electricitat, aigua i combustibles) i conserge en el cas que se’n disposi,
així com el manteniment correctiu (petits desperfectes que es derivin de l’activitat escolar
ordinària com ara bombetes, reposició de vidres trencats, etc.)
SISÈ. Es garanteix l’ús de l’equipament escolar, inclòs el solar no edificat, per part de
l’AMPA del centre i de les entitats i associacions ciutadanes del municipi que ho sol·licitin
a l’Ajuntament, atenent el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social
dels edificis dels centres docents públics. En cas de sol·licituds diferents a les anteriors,
per a realitzar activitats vinculades o compatibles al servei escolar, l’ús de l’equipament
escolar s’autoritzarà de mutu acord entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.
SETÈ. Es faculta l’alcalde president de l’Ajuntament de Manresa per a la signatura de la
documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present
acord.”

La senyora Guillaumet Cornet expressa que la cessió fa referència a l’expedient
iniciat al juliol, que va passar pel ple, i que era l’inici de la cessió del terreny. En
aquest moment es proposa la cessió definitiva a la Generalitat per tal que pugui tenir la
propietat del terreny per construir l’escola Flama, la qual es trasllada al nucli urbà de la
ciutat. El primer pas era poder fer la cessió del terreny. El segon pas és fer el projecte.
Es va acordar amb la Generalitat, que l’Ajuntament faria el projecte per avançar temps.
Es va firmar el conveni de redacció del projecte amb la Generalitat fa uns dies, en què
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va arribar la proposta de la Generalitat. Han estat treballant sobre l’avantprojecte,
L’avantprojecte es va contrastar amb la associació de pares i mares i amb la direcció
de l’escola. També s’ha anat al Departament de la Generalitat, en la seva secció
d’Obres per contrastar que l’avantprojecte s’adeqüi a les funcionalitats que necessita el
Departament d’Educació perquè sigui una escola. Falta portar l’avantprojecte a la
Inspecció perquè reafirmi que tot està correcte o si s’ha de fer alguna modificació
sobre l’avantprojecte, fer-ho ara, i poder tirar endavant el projecte.
El senyor Majó Garriga pregunta quins han estat els motius que han fet decidir a
l’Ajuntament per la nova ubicació quan s’havia parlat d’una ubicació per l’escola Flama
a prop de les Escodines i de la Balconada.
La senyora Guillaumet Cornet expressa que bàsicament desprès d’un procés de
diàleg amb la direcció i els membres de l’escola Flama, també per un motiu de
planificació escolar, es va entendre que la ubicació que es proposa podria ser una
bona ubicació per una escola ja que és la zona nord de la ciutat on hi ha un creixement
urbanístic important, on hi havia previstes en la planificació inicial una altra escola, a
part del trasllat de la Flama, i on podia ser adequat que hi hagués una escola. Amb
consens o amb acord, tant amb la direcció com amb l’escola, però també, perquè sinó
tampoc tenia sentit, per necessitats de la pròpia ciutat.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova 23 vots afirmatius (8 GMCiU, 8 GMS, 3
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPC) i 1 abstenció (GMCUP) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I PROGRAMES TRANVERSALS

7.1

REGIDORIA DELEGADA DEL PROGRAMA TRANSVERSAL D’INCLUSIÓ
SOCIAL

7.1.1 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL DOCUMENT DE BASES
PER AL PLA D’INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL I CREACIÓ DE LA XARXA
PER A LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL DE MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada del Programa d’Inclusió
Social, de 4 de setembre de 2008, que, transcrit, diu el següent:
“L’Ajuntament de Manresa va iniciar la legislatura 2007-2011 amb la voluntat
d’impulsar polítiques a favor de la inclusió i cohesió social per tal d’evitar que persones
de la ciutat entrin en processos d’exclusió social. Això es plasma en la creació del
Programa Transversal d’Inclusió Social dins l’àrea de Programes Transversals i
Projectes de Ciutat, recolzat per un compromís de govern que dóna una especial
rellevància a aquest àmbit i, per una aposta també des de la Regidoria de Serveis
Socials, amb el suport del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya.
Més enllà de les institucions s’és conscient també que des del teixit empresarial i,
especialment, des de les entitats sense ànim de lucre s’està realitzant un treball
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imprescindible per a la inclusió social de la ciutadania entenent que la construcció
social de la ciutat és responsabilitat de tots els agents que hi actuen.
Aquestes iniciatives convergeixen en la necessitat d’elaborar un pla que permeti conèixer
la situació de Manresa, que ordeni l’acció en matèria d’inclusió social i que situï els
diferents actors en un marc de treball conjunt i compartit. És per això que l’instrument no
pot ser un sol agent sinó que és necessari crear una Xarxa per a la Inclusió i Cohesió
Social que permeti aquests objectius operatius.
A gener de 2006 la Generalitat de Catalunya elabora i presenta el Pla per a la Inclusió i
Cohesió Social de Catalunya, explicitant el seu compromís de lluita contra l’exclusió
social i a favor d’una societat més cohesionada i més justa, així com posant les bases per
a crear sinergies amb tots els agents de Catalunya, incloses les autoritats locals. Aquest
document es pren de referència en aquestes bases per a l’elaboració del Pla per a la
Inclusió Social de Manresa, i situa un marc conceptual que compartim.
En l’elaboració d’aquestes bases no ens proposem descriure les prioritats, les accions, la
temporalització i el pressupost, sinó aquells elements que han de servir de punt de
partida compartit:
-la finalitat: quin és l’ideal per al que treballem
-els eixos estratègics: quines són les àrees prioritàries
-els principis generals: quins objectius generals ens proposem per apropar-nos a la
finalitat
-les línies de treball: quins mecanismes posarem en marxa per assolir els objectius
Més enllà d’aquests elements volem destacar el caràcter preventiu que vol tenir el Pla,
fomentant la lectura de “foment de la inclusió per tal d’evitar l’exclusió” més que no pas
únicament la “d’atenció a l’exclusió”. És d’aquesta manera que creiem que podem
plantejar les accions que han de donar resposta a les situacions conjunturals que poden
iniciar processos d’exclusió, des d’una perspectiva de quotidianitat, proximitat, família,
comunitat i conciliació. A més volem promoure el concepte “integral” de la inclusió,
entenent que tots els diferents àmbits de la vida de l’individu i les famílies són
indissociables, i així cal tenir-ho en compte a l’hora de planificar l’acció.
Encara més enllà entenem que el Pla ha de suposar un desenvolupament social a nivell
de ciutat, proposant generar una socialització de la qualitat de vida entre la ciutadania de
Manresa.
Vist l’informe emès pel Tècnic Coordinador del Programa Transversal d’Inclusió social en
data 4 de setembre de 2008.
Vist l’informe emès en data 4 de setembre de 2008 pel Cap de la Secció de Suport
Central de les Àrees de Serveis a les Persones i de Programes Transversals i
Projectes de Ciutat.
Per tot això, la Tinent d’Alcalde, Regidora delegada del Programa Transversal proposa
al Ple de la Corporació, previ informe favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Programes Transversals i Projectes de Ciutat, l’adopció dels següents:
ACORDS
“Primer.- Aprovar, d’acord amb el text que s’adjunta a l’expedient, el document de
bases per al Pla d’Inclusió Social
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Segon.- Aprovar, d’acord amb l’esmentat text, la creació de la Xarxa per a la Inclusió i
Cohesió Social de Manresa a la que es podran adherir totes aquelles entitats
públiques i privades amb aquesta voluntat.”
A gener de 2006 la Generalitat de Catalunya elabora i presenta el Pla per a la Inclusió i
Cohesió Social de Catalunya, explicitant el seu compromís de lluita contra l’exclusió
social i a favor d’una societat més cohesionada i més justa, així com posant les bases per
a crear sinergies amb tots els agents de Catalunya, incloses les autoritats locals. Aquest
document es pren de referència en aquestes bases per a l’elaboració del Pla per a la
Inclusió Social de Manresa, i situa un marc conceptual que compartim.
En l’elaboració d’aquestes bases no ens proposem descriure les prioritats, les accions, la
temporalització i el pressupost, sinó aquells elements que han de servir de punt de
partida compartit:
-la finalitat: quin és l’ideal per al que treballem
-els eixos estratègics: quines són les àrees prioritàries
-els principis generals: quins objectius generals ens proposem per apropar-nos a la
finalitat
-les línies de treball: quins mecanismes posarem en marxa per assolir els objectius
Més enllà d’aquests elements volem destacar el caràcter preventiu que vol tenir el Pla,
fomentant la lectura de “foment de la inclusió per tal d’evitar l’exclusió” més que no pas
únicament la “d’atenció a l’exclusió”. És d’aquesta manera que creiem que podem
plantejar les accions que han de donar resposta a les situacions conjunturals que poden
iniciar processos d’exclusió, des d’una perspectiva de quotidianitat, proximitat, família,
comunitat i conciliació. A més volem promoure el concepte “integral” de la inclusió,
entenent que tots els diferents àmbits de la vida de l’individu i les famílies són
indissociables, i així cal tenir-ho en compte a l’hora de planificar l’acció.
Encara més enllà entenem que el Pla ha de suposar un desenvolupament social a nivell
de ciutat, proposant generar una socialització de la qualitat de vida entre la ciutadania de
Manresa.

Finalitat

La finalitat és la fita que ha de guiar els objectius i l’acció. Això no vol dir que la no
consecució d’aquesta porti a valorar com a fracàs la implementació del Pla, sinó que s’ha
de valorar amb els paràmetres d’apropament o allunyament a la finalitat.
Ens proposem fer de Manresa una ciutat diversa, inclusiva i solidària, on totes les
persones (infants, dones i homes de totes les edats i condicions) puguin accedir als
mecanismes de desenvolupament humà i inserció en xarxes socials que els hi permetin
portar a terme els seus projectes vitals en condicions de màxima llibertat i igualtat, tot
afeblint les relacions de dominació i dependència, en un marc generador d’autonomia,
fraternitat i reconeixement de totes les diferències.

Eixos estratègics d’accés
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Partint de la finalitat ens proposem actuar per a garantir a la ciutadania l’accés a aquells
àmbits que considerem bàsics per al desenvolupament humà:

1. Accés a la renda i a l’ocupació digne
2. Accés a l’educació i a la formació
3. Accés a la salut i el benestar
4. Accés a la cohesió territorial i la mobilitat
5. Accés a l’àmbit residencial i a l’habitatge digne
6. Accés a l’àmbit relacional i foment de mesures de protecció a les famílies i a les
xarxes socials de proximitat
7. Accés a la ciutadania i foment de l’acció comunitària i participativa

Principis generals i línies de treball

1. Emprendre actuacions que superin el marc estricte dels serveis socials: treballar de
forma transversal per a donar respostes integrals que ens permetin ser més
eficaços en la lluita contra l’exclusió social i estigmatització de les persones que la
pateixen.
-Creant els marcs municipals apropiats per a impulsar el Pla, posant en marxa
els respectius espais de treball als diferents àmbits: espais de coordinació de la
xarxa, taules de planificació i altres espais de treball conjunt.
-Desenvolupant estratègies d’inclusió en els àmbits definits en els eixos
estratègics d’accés.
-Incorporant les dimensions apropiades d’inclusió social al conjunt de plans i
programes municipals, a partir dels paràmetres estructurals de risc: el sexe,
l’edat, l’origen, la discapacitat i el tipus de llar.

2. Debilitar els factors generadors de processos d’exclusió, tot fomentant i assegurant
l’autonomia de les persones: garantir per a totes les persones i famílies els
recursos mínims bàsics i actuar de manera intensiva i preventiva a la ciutat,
d’acord amb els diferents graus de necessitat i factors.
-Definint i posant en marxa accions contra la pobresa per tal d’avançar en
l’objectiu de Pobresa Zero i accions d’atenció a la manca d’habitatge.
-Establint protocols d’actuació davant de situacions d’alt risc.
-Identificant buits de cobertura social.
-Impulsant campanyes de sensibilització que incideixin en avançar cap uns
valors realment més igualitaris i un estil de vida sostenible i solidari (canvis en
les persones, sectors productius, dinàmiques socials).
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3. Adequar totes les accions a les diverses realitats territorials i col·lectives: tenir en
compte les necessitats especials de les zones i col·lectius de persones que
pateixen greus dèficits socials.
-Adequant l’accés als àmbits bàsics de desenvolupament humà a les necessitats
especials: accés físic, psíquic, social, cultural i econòmic.

4. Treballar en xarxa: coordinar les accions dels diferents agents presents en el
territori i garantir la més àmplia participació i diàleg social tant en el procés de
concertació que es donarà en el marc del Pla com en la seva execució,
implementació, seguiment i avaluació.
-Formalitzant i desplegant el Compromís per a la Inclusió Social a la ciutat de
Manresa.
-Potenciant la cooperació amb altres ciutats i altres àmbits territorials a l’entorn
dels drets socials i de les polítiques d’inclusió.
-Aprofundint la dimensió comunitària de les polítiques d’inclusió.
-Aprofundint els espais de participació social en el marc de les polítiques
d’inclusió.

5. Generar i transferir coneixement sobre el fenomen de l’exclusió social i les
pràctiques i polítiques per a la inclusió social: construir, en col·laboració amb els
experts en matèria d’exclusió social, els instruments de mesura del fenomen de la
l’exclusió social, garantint sempre la transferència del coneixement que se’n generi
per mitjà d’aquests i de les pràctiques i les polítiques d’inclusió que es duen a
terme.
-Enfortint i millorant el sistema d’informació i coneixement de les dinàmiques i
realitats d’exclusió social a la ciutat, de l’evolució de les polítiques, i de l’accés
als drets socials.

6. Sensibilitzar respecte el fenomen de l’exclusió social i desenvolupar polítiques
innovadores per a la inclusió: visualitzar, sensibilitzar i difondre les causes i
conseqüències de l’exclusió social, així com fomentar i promocionar les pràctiques i
polítiques innovadores en matèria d’inclusió social.
-Promovent el debat i la reflexió sobre els drets socials a Manresa i sobre les
polítiques necessàries per avançar en el reconeixement i l’accés efectiu als
drets socials de ciutadania.

La senyora Sensat i Borràs explica que el dictamen, tal com s’ha comentat amb els
diferents grups municipals en els espais de les comissions informatives, no és un
dictamen que tingui una traducció jurídica, ni hi havia cap obligació de presentar el
dictamen al ple, però es considerava que després de més d’un any de treball i que en
aquest moment ja es van esgotant fases, per iniciar les que segurament poden donar
sentit a la raó per la qual es fa el Pla d’Inclusió, s’entenia que era important rebre el
suport o no de les organitzacions que representen als ciutadans.
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En el marc del darrer pacte es va situar un tema per part del Govern i que queda
recollit en el Pacte de Govern, que és treballar per la inclusió social a Manresa. Amb el
concepte d’inclusió es volia recalcar que hi ha persones que viuen a la ciutat de
Manresa en unes condicions molt difícils per factors diferents i que aquestes situacions
difícils generen relacions i situacions de desigualtat terriblement evidents i visibles,
però, per arribar aquest punt d’exclusió extrem, hi ha un entremig. Es tracta d’una
lògica fronterera, a vegades no prou visible, de tots aquells col·lectius que
potencialment són vulnerables, i segurament totes les persones tenen elements de
vulnerabilitat, però hi ha determinats col·lectius, situacions, moments en què una
situació de possible vulnerabilitat porti a una situació d’exclusió social.
L’Ajuntament desenvolupa polítiques de suport a situacions d’exclusió. Aquestes
polítiques milloren i dignifiquen la situació de les persones, però no poden transformar
aquestes situacions. El que cal fer és actuar abans. Per tant, s’entenia que calia
començar a treballar amb el concepte de la inclusió. Es fa amb dos elements o
compromisos molt senzills. El document que s’adjunta al dictamen, que és el de bases
per a la inclusió, és un document molt genèric que marca quins són els elements que
porten a aquelles situacions, però no entra en valoracions, ni tan sols en prioritzacions,
S’entén que la feina s’ha de fer a partir d’ara.
Per tant, durant l’any 2008 s’ha estat treballant en un doble sentit. D’una banda, per
poder tenir una idea de quina és la situació de la ciutat i com es poden estructurar
polítiques per la inclusió a partir de les que ja s’estan desenvolupant. Cal que es faci
una certa diagnosi acurada. Per fer la diagnosi es compte amb els documents de
l’administració i d’altres entitats, i també en l’elaboració d’indicadors que permetin anar
detectant les pautes. De l’altra, s’entenia que a Manresa les polítiques socials i els
programes que es porten a terme, no només els desenvolupa de manera directa
l’Ajuntament, sinó que en molts casos també es porten a terme amb organitzacions,
amb entitats, amb diner públic, a vegades amb diner públic i privat. S’entenia, doncs,
que en la diagnosi, les entitats i el teixit professional hi havien de participar.
Les entitats que ja s’han adherit al document són: La FAMPA, l’associació de Bipolars,
Ampans, Bages per Tothom, ARCS, Sant Egidi, ARANS, Creu Roja, CC.OO.,
Associació Cristiana per la Reinserció Social, el Centre de Desenvolupament Infantil i
l’Atenció Precoç del Bages, Associació d’Infermeres i Infermers del Bages, Diputació
de Barcelona amb tots els departaments pertinents i, això és molt important i
estratègic. També es té el “sí”, encara que no s’ha formalitzat l’adhesió de: Fundació
Althaia, UGT, Fundació Comaposada, Associació de Veïns de les Escodines, i els
barris que formen part de l’estructura d’Adigsa, és a dir, la Font, el Xup i la Balconada,
i queda pendent encara una reunió amb la Federació.
La línia a seguir després de l’aprovació del dictamen és la següent: Els propers 24 i 25
d’octubre es faran unes jornades sobre inclusió social, obertes a tothom, que tenen
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precisament la funció de fer una certa definició del concepte d’inclusió i de com traduir
aquest concepte en el territori de Manresa, i des de l’octubre fins arribar a finals d’any
o potser agafant una mica de gener, seure amb el conjunt d’entitats i col·lectius que ja
estiguin adherits, per constituir el que s’anomena Taules de Planificació.
A partir dels elements que determinen la vulnerabilitat social i que s’han establert en el
document de bases, les taules han de determinar quines són aquelles accions, tenint
en compte les ja existents, que s’entén que cal impulsar en el territori.
Per tant, es porta més d’un any fent un treball silenciós, molt més soterrat, de parlar
amb molta gent, de recollir molta informació, i en aquest moment, després de tota la
feina interna, més silenciosa, ve la part inevitable i bàsica de traslladar-la en els espais
col·lectius.
També s’ha incidit molt en com es volia que en el procés, l’Ajuntament fos una entitat
més entre les altres entitats. S’hauria de mirar que totes les entitats estiguessin de
costat, les unes a les altres, amb l’objectiu bàsic d’optimitzar al màxim els recursos,
optimitzar les informacions i optimitzar les polítiques diana, aquells col·lectius, que
s’entén que són més vulnerables, i més, en l’horitzó que es presenta, amb una situació
econòmica que es complica i, per tant, la vulnerabilitat es farà terriblement visible i, de
fet, en determinats espais ja es pot observar: les dades d’atur augmenten, les dades
de determinats suports, siguin beques, siguin ajudes individualitzades també, perquè
la situació s’ha complicat.
Cal dir, també, que en el marc del procés que s’ha portat, el GMCiU va fer una reflexió
sobre fins a quin punt les mateixes organitzacions polítiques es podien adherir a la
xarxa, ser un agent més. La reflexió que es va fer és que qui forma part de la xarxa és
perquè d’alguna manera directa, o si més no indirecta, actua en polítiques, és a dir, les
fa, les executa. S’entenia que el paper de les organitzacions polítiques és un altre. No
executen, sinó que es sensibilitza, es fiscalitza, s’acorda, i per tant, es considerava que
situar en el mateix espai dues lògiques diferents podia portar a barrejar coses.
El senyor Javaloyes Vilalta explica que és imprescindible que des de l’administració
municipal, com a administració més propera als ciutadans, es doni una sèrie de
respostes als problemes d’inclusió social. Així mateix, és imprescindible que des de
l’Ajuntament es coneguin les diferents realitats que conviuen a la ciutat.
Sobre el fet que les organitzacions polítiques no formin part d’aquest entramat, es
comparteix l’opinió de la senyora Sensat, en el sentit que han de ser les persones i
entitats que de manera més directa treballen en el dia a dia qui desenvolupin aquestes
feines. Tot i així, tenint en compte la funció de control i seguiment que realitzen els
grups polítics, es considera que seria convenient que, dins de l’organigrama,
s’estableixi un mecanisme per tal que els grups municipals poguessin ser convidats de
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manera que coneguessin de primera mà quines són les realitats que de manera
directa els professionals es troben en el dia a dia.
El senyor Serra Rovira expressa l’interès que CiU va mostrar en el seu moment, en
comissió informativa. Segueix dient que el plantejament del dictamen té una música
interessant, però és evident que queda per fer molta feina. Ressalta que qualsevol pla
que reverteixi a favor de la inclusió o en contra de l’exclusió ha de crear ciutats futures
justes.
El Grup Municipal de CiU té interès a treballar en el document perquè considera que
hi ha factors que no se saben veure en el document presentat, factors que es
consideren necessaris per treballar per la finalitat de construir una societat sense
exclusions, ja que al cap i a la fi, tothom voldria que no hi hagués el tracte d’exclusió
per la situació que sigui, ja sigui per un tema de pobresa, de discapacitat, etc. Cal
incidir, doncs, en com treballar en la construcció de ciutats futures i es considera que
hi ha molts elements que en el document encara no hi són, i des de CiU s’ofereix tota
l’ajuda possible, en el marc que sigui, per poder anar concretant les línies que
s’esdevinguin.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

8.

PROPOSICIONS

8.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC EN RELACIÓ A LA
COL.LOCACIÓ D’UNA BARANA A L’ESCALA DE LA PLAÇA DEL CARME.

El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal PPC, de 4 de setembre de
2008, que, transcrita, diu el següent:
“A la plaça del Carme hi ha unes escales que accedeixen al carrer del Cap del Rec.
Aquestes són unes escales d’aquelles que en diuen “de tota la vida”.
El cert és que els esglaons de la mateixa són irregulars, tant en alçada com en
amplada així com el ferm, i provoca o bé un cert desànim a ultiltzar-les o bé una
sensació d’aventura al fer-les servir. En més d’una ocasió l’aventur5a s’acaba amb el
cult a terra.
Per a poder fer més accessible l’escala i el seu ús i la seguretat i integritat física, tant
per a la gent gran com per als més menuts, i fer plausible la facilitat de la mobilitat a
les persones.
PROPOSEM:
Que en aquest darrer quadrimestre l’Ajuntament de Manresa instal.larà uina barana a
l’escala esmentada per a facilitar el seu ús i la seguretat dels vianants que l’utilitzen.”
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El senyor Javaloyes Vilalta explica que es tracta que es pugui baixar i pujar
tranquil·lament l’escala.
El senyor Vinyes Sabata explica que fa més de mig any que l’equip de Govern va
veure que la zona de la plaça del Carme i sector Sobreroca era un dels sectors que
segurament, esperant la seva reurbanització, li tocava algun canvi. Últimament s’han
fet algunes actuacions a nivell d’una reordenació de l’espai, intentar aprofitar l’espai
públic per altres usos diferents de l’aparcament, s’acaba d’asfaltar el carrer Pedregar
fa just una setmana, queda per enjardinar alguna zona i queda per arreglar les voreres
i efectivament un dels aspectes amb què es coincidirà és que en una escala de la
tipologia de què es tracta falta una barana i que, per tant, es posarà.
L’alcalde sotmet la proposició a votació, i s’aprova per 21 vots afirmatius (7 GMS, 7
GMCiU, 3 GMERC, 1 GMICV-EUiA, 2 GMPPC, 1 GMCUP) i 3 abstencions de les
senyores Sensat i Díaz i del senyor Sala per absència de la sala en el moment de la
votació (article 100 ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.

8.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC EN RELACIÓ A
L’ARRANJAMENT DEL CARRER DEL CAMÍ DE VILLAREMEDIOS AL
BARRI DE SANT PAU

El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal PPC, de 4 de setembre de
2008, que, transcrita, diu el següent:
“Atès que és fa evident que la millora de la qualitat de vida és a través, entre altres
factors, de la millora dels accessos a les nostres llars i als arranjaments dels carrers i
places de la nostra ciutat.
Atesa la necessitat de què veïns i veïnes es troben en una situació precària d’accés tant
en vehicle com a peu en el carrer del Camí de Villaremedios per a poder arribar fins a
casa seva.
PROPOSEM
L’ajuntament de Manresa portarà a terme una actuació urbanística que permeti poder
accedir amb normalitat, tant en vehicle com a peu, als veïns i veïnes a casa seva del
carrer de Villaremedios, al Barri de Sant Pau”.
El senyor Javaloyes Vilalta explica que el barri de Sant Pau necessita una sèrie de
millores en infraestructures. S’ha presentat la proposta que fa referència a una qüestió
molt concreta. En el camí de Villaremedios hi passen vehicles per tal que els veïns
accedeixin als seus habitatges i també hi passa molta gent caminant. És un camí en
què la gent que va a peu pateix una sèrie de conseqüències bastant nefastes alhora
de passar per allà.
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No es demana un projecte urbanístic perquè s’entén que si es demanés un projecte
urbanístic s’hauria de demanar un projecte que abracés mig barri de Sant Pau. Es
demana una actuació urbanística que incideixi en l’accés descrit. Es considera que no
cal fer un projecte ni una gran obra d’infraestructura en aquell espai, fins que no
s’emprengui la reforma del barri de Sant Pau. Però sí que es considera necessària i
urgent l’actuació descrita per tal que l’accés dels veïns a casa seva estigui en
condicions.
El senyor Vinyes Sabata explica que hi ha una sèrie de camins i carrers, sobretot en
barris més perifèrics, però també en el nucli urbà, que tenen unes condicions
especifiques. Seria el cas del camí de Villaremedios. Des de l’equip de Govern i una
vegada vist el carrer, es considera que per l’accés a peu no és ni molt menys dels que
està pitjors a Manresa. Altres prioritats hi hauria. Si que és cert que la pendent que
agafa el carrer en el moment de la seva corba, ha fet que, a més a més amb l’erosió
del pas del temps, ha anat erosionat el camí fins fer-lo certament una mica més
perillós, justament en el punt descrit. Es considera que, com d’altres punts de la ciutat,
el punt descrit requereix un reforç i, per tant, s’agafa el tema com un dels que es farà
en els propers mesos.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per 21 vots afirmatius (7GMCiU, 7
GMS, 3 GMERC, 1 GMICV-EUiA, 2 GMPPC i 1 GMCUP) i 3 abstencions del senyors
Irujo i Serra i de la senyora Sensat per estar absents de la sala en el moment de la
votació (article 100 ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.

8.3

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC REFERENT AL PROJECTE
DE LA ZONA D’OCI DEL BARRI DE SANT PAU.

El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal PPC, de 4 de setembre de
2008, que, transcrita, diu el següent:
“Atès que el barri de Sant Pau no té prou i suficients elements d’espais d’esbarjo i oci al
barri
Atès que el poc que disposa és en una zona de difícil accés per als més menuts i per a
la gent gran, i és ubicat en una zona de transformador enorme en què conviuen en un
espai no superior als quinze m²
Atès que hi ha el compromís d’aquest equip de govern de dotar d’una zona d’espai per a
esbarjo i oci al barri.
Atès a que ens trobem ja l’últim quadrimestres de l’any i ningú sap donar raó de en quina
situació es troba aquest compromís del govern de la ciutat.
PROPOSEM
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Que en el seu projecte d’aquest últim quadrimestre es realitzi el projecte de la zona d’oci i
esbarjo del barri de Sant Pau per a poder tenir previsions pressupostàries d’execució per
l’any vinent.”
A continuació el secretari dóna compte de l’esmena de substitució presentada pels grups
municipals del PSC, ERC, ICV-EUiA i PPC, de 15 de setembre de 2008, que transcrita,
diu el següent:
“El barri de Sant Pau, per la seva pròpia configuració, pateix una mancança de llocs
per al joc dels infants en indrets amb unes condicions d’accessibilitat adequades.
Malgrat l’existència de dos parcs infantils, l’escassa dimensió d’un d’ells i la situació
de l’altre en un emplaçament només accessible mitjançant escales comporta una
certa inadequació d’aquests espais al seu ús.
Tanmateix, la darrera millora del camp de futbol, amb la disposició de gespa sobre
l’antic camp de joc de sauló, ha comportat una restricció a l’accés d’aquesta
instal·lació que ha agreujat aquesta situació de mancança de llocs d’esbarjo per als
infants i els joves.
Conscients d’aquesta situació, l’ajuntament va acordar amb l’associació de veïns la
possibilitat de destinar un espai proper al barri, amb unes condicions de proximitat i
accessibilitat adients, a zona de joc i esbarjo, compromís que va quedar reflectit en el
document aprovat del Pla d’Actuació Municipal.
L’acord d’emplaçament d’aquesta nova zona de joc i esbarjo va recaure en un espai
amb una topografia adequada situat al llarg del torrent de Sant Pau però de titularitat
privada. Per aquest motiu, en el pressupost de l’any 2008 es va preveure una partida
per a l’adquisició dels terrenys com a primer i indispensable pas per a la
materialització del compromís esmentat. L’adquisició dels terrenys per mutu acord
però, ha resultat inviable per la impossibilitat de contactar amb la propietat la qual
cosa ha comportat la necessitat d’iniciar un procés d’expropiació.
Per aquest motiu
PROPOSEM
1. Mantenir el compromís de desenvolupar una zona de joc i esbarjo al barri de
Sant Pau amb unes condicions d’accessibilitat i proximitat adequades.
2. Accelerar les actuacions d’adquisició dels terrenys que han de possibilitar el
desenvolupament d’aquest espai.”

El senyor Javaloyes Vilalta explica que, en referència a la proposició anterior i tal com
deia el regidor Vinyes, hi ha molts carrers a la ciutat de Manresa amb unes
característiques específiques, tals com la del camí de Villaremedios. Per això, des de
l’oposició s’anirà recordant cada mes i es mirarà de fer un petit inventari perquè l’equip de
Govern sàpiga on han de fer petites adaptacions urbanístiques i solucionar els
problemes.
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Entrant a tractar la proposta, a la qual el GMPPC s’ha adherit a l’esmena presentada,
el GMPPC feia referència al fet que dins el pressupost del 2008 hi ha una dotació
econòmica per poder fer l’adquisició d’un solar al barri de Sant Pau per una zona d’oci
i esbarjo que el barri des de fa molts anys reclama i que hi ha el compromís per part
del Govern. Es demana, doncs, l’execució del projecte per fer passes endavant per
poder plasmar a la realitat allò que està fet en el paper. Arran de l’inici del procés
d’expropiació dels terrenys perquè és impossible contactar amb la propietat, es
considera que els temps no juguen a favor, s’entén que si hi ha partida pressupostària
i està en vies d’expropiació, s’entén que s’accelerarà el procés de desenvolupar la
zona d’oci i d’esbarjo, i s’entén que és l’objectiu que es perseguia.
La senyora Mas Pintó explica que hi ha una mancança al barri de Sant Pau, per les
seves pròpies característiques, d’un lloc pla, mínimament accessible i amb una certa
dimensió per al joc dels infants. La situació es va agreujar encara més quan amb la
instal·lació de la gespa natural del camp es va restringir l’accés en aquesta instal·lació.
Com a conseqüència de la problemàtica es va pactar amb l’associació de veïns la
possibilitat de destinar una part d’uns terrenys propers al barri, amb una accessibilitat
adequada per la zona. Malauradament no hi ha terrenys públics en aquell sector i, per
tant, el primer pas que cal fer i que s’ha constatat en el pressupost de 2008 és
l’adquisició dels terrenys.
L’alcalde sotmet l’esmena de substitució a votació, i s’aprova per 22 vots afirmatius (8
GMCiU, 7 GMS, 3 GMERC, 1 GMICV, 2 GMPPC i 1 GMCUP) i 2 abstencions del
senyor Irujo i de la senyora Sensat per estar absents de la sala en el moment de la
votació (article 100 ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.

8.4

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP REFERENT AL CARRIL
BICI QUE HA D’UNIR CAN FONT I L’AVINGUDA DELS DOLORS PASSANT
PEL PARC DE L’AGULLA.

El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal de la CUP de 9 de setembre
de 2008, que, transcrita, diu el següent:
“Atès que actualment el carril bici de la ciutat de Manresa arriba al parc de Can Font i a
l’avinguda dels Dolors, ambdós punts situats a pocs metres del parc de l’Agulla.
Atès que el Parc de l’Agulla és un dels espais de lleure i esport més importants de la
ciutat
Atès que actualment l’accés en bicicleta a aquest espai no es pot realitzar en
condicions de seguretat òptimes.
Atès que aquest ajuntament ha endegat diverses campanyes destinades a promoure
l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport urbà.
Proposem
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Que a l’estiu del 2009 estigui finalitzat el tram del carril bici que ha d’unir Can Font i
l’avinguda dels Dolors passant pel Parc de l’Agulla.”
A continuació el secretari dóna compte de l’esmena de substitució presentada pels grups
municipals del PSC, ERC, ICV-EUiA, de 15 de setembre de 2008, que transcrita, diu el
següent:
“Atès que actualment el carril bici de la ciutat de Manresa ja arriba al parc de Can Font,
punt situat a pocs metres del parc de l’Agulla.
Atès que el Parc de l’Agulla és un dels espais de lleure i esport més important de la
ciutat.
Atès que actualment l’accés en bicicleta a aquest espai no es pot realitzar en
condicions de seguretat òptimes.
Atès que és voluntat d’aquest equip de Govern promoure l’ús de la bicicleta com a
mitjà de transport urbà.
PROPOSEM
Que al 2010 estigui acabat el recorregut que permeti enllaçar el centre de la ciutat amb
el Parc de l’Agulla aprofitant els trams ja existents de carril bici i completant la resta de
trams, si més no, tots aquells en els que sigui possible en aquesta data.
Així mateix, seguir treballant perquè també sigui possible en un futur pròxim l’accés al
Parc de l’Agulla per l’Avinguda dels Dolors.”

El senyor Majó Garriga explica que la setmana de la mobilitat sostenible es dedica a
la bicicleta i l’Ajuntament realitza una sèrie d’activitats enfocades a promocionar l’ús de
la bicicleta. Aquest fet no es correspon amb les accions que s’han de dur a terme a la
ciutat per facilitar l’ús de la bicicleta durant tot l’any, no només el dia concret que es fa
la bicicletada i es fa la fotografia. S’entén que en l’àmbit de facilitar l’ús de la bicicleta a
la ciutat, Manresa va a la cua de les ciutats de Catalunya i en un moment en què la
bicicleta és un mitjà cada vegada més utilitzat, Manresa està anant tard i ho està fent
malament, i al Grup Municipal de la CUP li sap greu.
Una prova de què les coses no s’estan fent bé: el punt de destí de la gent alhora de
gaudir d’espai verd i de practicar esport i de gaudir del lleure és el parc de l’Agulla. És
un lloc idoni per anar amb bicicleta. A més a més, comunica amb el parc de la Sèquia
i, en canvi, desplaçar-se amb bicicleta al parc de l’Agulla és molt poc recomanable
perquè és molt perillós i poc avinent. S’entén que és una acció que s’hauria d’haver
pres ja fa molt temps, però que en tot cas, com a mínim, s’hauria de prendre per l’estiu
que ve. Des de l’equip de Govern es diu que l’estiu que ve és molt just i que, per tant,
s’hauria de deixar pel 2010 perquè aquell tram de carretera entre Can Font i el Camí
de les Aigües, que és el tram més perillós, pertany a la Diputació i s’han de fer una
sèrie de gestions. Es considera que ja fa molts anys que se sap que la carretera
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pertany a la Diputació, i les gestions esmentades ja fa molts anys que s’haurien
d’haver fet. No es considera, doncs, un argument raonable. Allò que ja fa temps que
s’hagués hagut de fer, es demana que no es deixi per dos estius més, i que es faci
l’estiu que ve.
Es votarà, doncs, a favor de l’esmena de substitució perquè és la que guanyarà i
perquè sinó encara s’acabarà votant en contra d’una moció que ha presentat el
GMCUP, però hi vota bastant decebut i poc engrescats, perquè la cosa va molt més
per llarg del que hauria d’anar.
El senyor Vinyes Sabata explica que la setmana de mobilitat es fa una especial
dedicació a la bicicleta. No únicament a la bicicleta, sinó generalment a allò que
significa transports alternatius al cotxe privat. Normalment també es presenta o
s’aprofita per presentar totes aquelles millores que des de l’equip de Govern es van
fent en els dos sentits, en el transport públic i en l’ús de la bicicleta.
Des de l’equip de govern ja hi ha una planificació que es va realitzant i que any rere
any es van fent i es va completant quilometres de carrils bici. Es comparteix l’objectiu i
la idea de la proposició, que ja fa temps que es té clara: un espai natural com el parc
de l’Agulla és obvi que és bastant lògic que es faci els esforços possibles i necessaris
per arribar-hi amb bicicleta.
L’equip de Govern ha presentat l’esmena que de fet esmena bàsicament un parell de
coses. Es considera que l’accés al parc de l’Agulla a través de la zona de Can font,
carretera Santpedor, que és un dels llocs on ja hi ha alguns trams complerts, es
considera que val la pena fer l’esforç per acabar de completar el tram i, de fet,
l’esmena va una mica més enllà. No es tracta només d’arribar al parc de l’agulla, sinó
que es pugui arribar al parc de l’agulla des del centre de la ciutat. Aquest és l’objectiu
de l’equip de Govern i que es considera que es pot tenir acabat força aviat. Si que és
cert que cada administració es pot responsabilitzar de les seves competències i, per
tant, una part del tram és competència de la Diputació i es bastant difícil prendre un
compromís en nom d’una altra administració. En aquest sentit, s’ha agafat una mica
més de marge, entenent que si es pot fer abans, es tindrà resolt en menys temps, i
decididament apostar clarament perquè sigui un dels accessos en els quals es pugui
treballar en els pròxims mesos i fer-ho des del centre de la ciutat.
L’alcalde sotmet l’esmena de substitució a votació, i s’aprova per 22 vots afirmatius
(7GMS, 8 GMCiU, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 1 GMPPC i 1 GMCUP) i dues
abstencions de la senyora Guillaumet i del senyor Javaloyes per estar absents de la
sala en el moment de la votació, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que
ha quedat reproduït.
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8.5

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PSC, ERC, ICV-EUIA, CIU, PPC I
CUP EN RELACIÓ A DONAR EL SUPORT DEL CONSISTORI A LES
INVESTIGACIONS I ACTUACIONS DE DIVERSOS ORGANISMES EN
RELACIÓ ALS CRIMS INTERNACIONALS PRODUÏTS A RUANDA.

El secretari dóna compte de la proposició dels grups municipals de PSC, ERC, ICV-EUiA,
CiU, PPC i CUP, 8 de setembre de 2008, que, transcrita, diu el següent:
“Antecedents
Primer.- El 18 de gener de 1997 moria assassinada a Rwanda l’infermera
manresana Mª FLORS SIRERA, juntament amb dos companys més de l’organització
Médicos del Mundo, Manuel Madrazo i Luís Valtueña, resultant greument ferit el
cooperant de nacionalitat nord-americana Nitin Mahdav. Aquest atac es va produir en
el marc d’una operació violenta executada amb armament automàtic.
Encara que ja ho van fer abans d’aquesta data, des de llavors els ciutadans de
Manresa i les institucions manresanes es van mobilitzar contra la barbàrie a Rwanda,
contra la impunitat dels crims que es produïen a l’Àfrica Central i en favor de la pau i la
resolució pacífica del conflicte.
Casualment o causalment aquesta matança va coincidir amb una campanya de
42 dies de dejuni voluntari, al més pur estil gandià, duta a terme per l'espanyol JUAN
CARRERO SARALEGUI amb el suport de 19 premis Nobel, tots els grups polítics del
Parlament Europeu i moltes altres institucions nacionals i internacionals, en denúncia
dels crims contra la humanitat que s'estaven produint a Rwanda i el llavors Zaire
(actualment, República Democràtica del Congo) i en el qual demanava una intervenció
de la comunitat internacional per aturar els atacs als camps de refugiats que estava
duent a terme els exèrcits de Rwanda, Uganda i d’altres aliats. Dejuni voluntari
realitzat davant de les institucions europees i el Consell de Ministres de la Unió
Europea a Brussel·les. El dejuni va estar a punt de produir-li danys físics i psíquics
irreparables.
Segon.- Vuit anys més tard, això és el 17 de gener de 2005 el Ple del
Consistori decidia personar-se a la querella criminal que es volia presentar com a
culminació de la investigació de les circumstàncies de la mort de la Mª FLORS
SIRERA, vuit espanyols més i cents de mils de rwandesos i congolesos a l’Àfrica
Central, tot posant de manifest el següent:
La mort de la cooperant manresana va colpir la ciutat, especialment a les
persones més implicades amb la solidaritat i la cooperació internacional. Una persona
jove i vital havia pagat el seu compromís social amb la vida. Juntament amb els seus
companys assassinats, va rebre, a títol pòstum, diverses distincions al mèrit civil, i va
ser homenatjada en un acte públic celebrat a Madrid, que va comptar amb l’assistència
de l’alcalde de la ciutat.
Amb el pas dels anys, na Ma Flors Sirera i Fortuny s’ha convertit en un
exemple i un símbol del compromís amb els més febles, i l’Ajuntament de Manresa ha
promogut o col·laborat amb iniciatives per mantenir ben viu el seu record en la
memòria col·lectiva. Així, cal destacar:
El Premi Flors Sirera a la Cooperació Sanitària Internacional, instituït pel
Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona l’any 1999 i que premia els millors treballs
sobre les actuacions de les infermeres i els infermers en l’àmbit del 3er i el 4t món.
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La Casa per la Pau i la Solidaritat Flors Sirera, creada per l’Ajuntament
de Manresa l’any 2003. És un equipament de referència a Manresa i el Bages, que
acull el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i aglutina bona part de les ONG
de la ciutat.
Pel que fa al crim, sembla evident que el govern de Rwanda no ha pogut o no
ha volgut, durant els gairebé vuit anys que ja han passat, aclarir les circumstàncies
d’aquells fets i portar els seus responsables davant la justícia. Cal tenir en compte,
d’altra banda, que l’assassinat de Ma Flors Sirera i Fortuny s’emmarca en la situació
de conflicte i guerra que viu la regió africana dels Grans Llacs des de principis dels
anys 90, la qual ha costat la vida a entre cinc i set milions de persones, segons
estimacions diverses. Per això, portar als tribunals el cas de l’assassinat de Ma Flors
Sirera i Fortuny, en forma de querella criminal, a més d’aconseguir que es faci justícia
per al seu cas particular, por contribuir a un millor esclariment dels crims a gran escala
que s’han produït a Rwanda, Burundi i el Congo durant els últims deu anys.
Tercer.- De conformitat amb el referit Ple el llavors Alcalde de la ciutat en data
21 de gener de 2005 va atorgar davant notari poders especials per plets, que es van
acompanyar a la dita querella, acceptant-se per part del Jutjat Central d’Instrucció nº 4
de l’Audiència Nacional tant la querella presentada com la personació de l’Ajuntament
de Manresa amb data 6 d’abril de 2005.
Quart.- El Ministeri Fiscal, va instar l’admissió a tràmit de la querella
interposada el 25 de febrer de 2005 davant l’Audiència Nacional, per aquest Consistori
en el marc del Fòrum Internacional per la Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels Grans
Llacs, “limitada a la investigación de los hechos relacionados con la muerte de los
ciudadanos españoles”. D’aquest fet s’en pot despendre la voluntat de l’Estat
espanyol, a traves del seu Ministeri Públic, d’investigar la mort dels 9 ciutadans
espanyols, entre ells la mort dels dos catalans Flors Sirera i Joaquim Vallmajó.
La posició del Gobierno español ha estat sempre favorable a la investigació i
aclariment dels fets, així com el processament en justícia dels presumptes
responsables, segons resta documentada per compareixences del Secretari d’Estat
per a la Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica i sengles respostes del
Gobierno de España a diverses preguntes formulades en el Congrés dels Diputats al
llarg d’aquests anys.
Cinquè.- Després de quasi tres anys d’investigació judicial el Magistrat del
Jutjat Central d’Instrucció nº 4 de l’Audiència Nacional, Sr. Fernando Andreu Merelles,
va decidir processar a quaranta militars de l’Armée Patriotique Rwandaise/Front
Patriotique Rwandais com a presumptes responsables de crims internacionals de
genocidi, crims contra la humanitat, crims de guerra i tortura, entre d’altres, resolent
per Acte de data 6 de febrer de 2008 emetre 40 ordres d’arrest internacional que han
estat tramitades al sistemes internacionals de policia INTERPOL i el sistema europeu
SIRENE.
El Consell General del Poder Judicial, a través del seu portaveu va demanar el
dia següent, això és en data 7 de febrer de 2008, tenint especialment en compte que
aquesta resolució judicial feia referència a víctimes espanyoles a Rwanda i la
República Democràtica del Congo, tota la col·laboració internacional per culminar el
procés judicial i la investigació endegada.
Sisè.- D’entre els 40 processats pel tribunal espanyol cal destacar nou
processats que ocupen llocs claus fora de les fronteres de Rwanda, la majoria dels
quals estan directa o indirectament implicats en la mort violenta de la manresana Mª
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FLORS SIRERA i els seus companys de Médicos del Mundo, així com de les altres
víctimes espanyoles:
·
Processat nº 2: General Major KAYUMBA NYAMWASA, actual
ambaixador plenipotenciari rwandès a New Delhi, India.
·
Processat nº 3: General de Brigada KARENZI KARAKE, actual segon
comandant de la Força Híbrida de Manteniment de la Pau de l’Organització de
Nacions Unides (ONU)-Unió Africana a Darfur (Sudan) denominada UNAMID.
·
Processat nº 7: Tinent Coronel RUGUMYA GACINYA, amb darrer destí
conegut Attaché Militar de l’Ambaixada de Rwanda a Washington, als Estats Units
d’Amèrica.
·
Processat nº 12: Coronel ERIK MUROKORE, amb darrer destí conegut
a la República Democràtica del Congo.
·
Processat nº 13: Major DENYS KARERA, amb residència actual a
Califòrnia, als Estats Units d’Amèrica.
·
Processat nº 24: General de Brigada WILSON GUMISIRIZA, adscrit a la
Força Híbrida de Manteniment de la Pau de l’Organització de Nacions Unides (ONU)Unió Africana a Darfur (Sudan) denominada UNAMID, amb darrera residència
coneguda a Kampala (Uganda).
·
Processat nº 29: Capità KARARA MISINGO, actualment responsable de
verificació de desarmament del Programa de l’Organització de Nacions Unides per al
Desenvolupament al Nepal, UNDP Katmandú, Nepal.
·
Processat nº 31: Capità FRANK BAKUNZI adscrit a la Força Híbrida de
Manteniment de la Pau de l’Organització de Nacions Unides (ONU)-Unió Africana a
Darfur (Sudan) denominada UNAMID.
·
Processat nº 34: Coronel CHARLES KARAMBA, adscrit a la Força
Híbrida de Manteniment de la Pau de l’Organització de Nacions Unides (ONU)-Unió
Africana a Darfur (Sudan) denominada UNAMID.
Setè.- Aquest Consistori ha tingut coneixement sobre la imminència de la
decisió que ha de prendre l’Organització de les Nacions Unides en aquestes dates
sobre la consideració o no de renovar el contracte al General de Brigada KARENZI
KARAKE, actual segon comandant de la Força Híbrida de Manteniment de la Pau de
l’Organització de Nacions Unides (ONU)-Unió Africana a Darfur (Sudan) denominada
UNAMID, contracte que fineix el proper mes de setembre de 2008.
Tenint en compte els anteriors antecedents el Grups Municipals de l’Ajuntament
de Manresa sotasignants, proposen adoptar, al Ple de l’Ajuntament de Manresa, els
següents Acords:
Primer.- Fer palès el suport d’aquest Consistori a la investigació duta a terme
pel Poder Judicial espanyol en relació als crims internacionals produïts a Rwanda i la
República Democràtica del Congo contra la conciutadana manresana Mª FLORS
SIRERA, les altres vuit víctimes de la resta de l’Estat i víctimes rwandeses i
congoleses en base al principi de justícia universal i de personalitat passiva aplicables
segons la normativa aplicable.
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Segon.- Fer palès el suport d’aquest Consistori a les accions pertinents que el
Gobierno de España hagi realitzat i pugui endegar en el marc de les seves
competències legals i compromisos nacionals i internacionals perquè els presumptes
responsables d’aquests crims internacionals siguin portats davant la Justícia i els fets
siguin convenientment investigats i aclarits a traves d’un procés just i equitatiu amb
totes les garanties processals.
Tercer.- Demanar al Gobierno de España perquè de conformitat amb la
legislació nacional i els convenis internacionals signats per l’Estat espanyol insti a les
Altes Autoritats d’altres estats pertinents la detenció i lliurament a les autoritats
judicials espanyoles dels 40 processats per la justícia espanyola i, molt en particular, la
detenció del General Major KAYUMBA NYAMWASA, actual ambaixador
plenipotenciari rwandès a New Delhi, India, presumpte implicat directe en la mort
violenta de la manresana Mª FLORS SIRERA, els altres dos cooperants de Médicos
del Mundo i de l’altra víctima catalana JOAQUIM VALLMAJO, segons la resolució
judicial abans esmentada, tot i considerant que la immunitat de la que gaudeix com
ambaixador afecta als actes realitzats a la Índia en l’exercici del seu càrrec com a tal,
però que tal immunitat no és aplicable a fets criminals produïts fora de la Índia amb
anterioritat al seu nomenament i molt menys a crims internacionals que afecten la
humanitat en el seu conjunt i que són de vigència internacional generalitzada.
Quart.- Demanar a la Unió Europea, a traves de l’Estat Espanyol, perquè en els
seus estats membres facin tot el legal i convencionalment oportú per executar en
l’espai europeu les 40 ordres d’arrest internacional abans esmentades a traves del
sistema de lliurament directe SIRENE, així com que la Unió Europea insti en totes les
reunions regionals i internacionals en les que participi com a tal el compliment sense
dilació de la resolució judicial d’un Estat membre, com és España.
Cinquè.- Demanar a l’Organització de les Nacions Unides, a traves del seu
Secretari General, perquè cessi i separi dels seus càrrecs que ocupen davant
d’aquesta organització internacional a les persones processades judicialment
detallades en l’antecedent Sisè, i en particular, el General de Brigada KARENZI
KARAKE, el General de Brigada WILSON GUMISIRIZA, Capità KARARA MISINGO,
Capità FRANK BAKUNZI i el Coronel CHARLES KARAMBA.
Sisè.- Demanar a l’Organització de les Nacions Unides, a traves del seu
Secretari General, perquè de conformitat amb els convenis internacionals aplicables, (i
en especial la Convenció sobre prerrogatives i immunitats de les Nacions Unides de
data 13 de febrer de 1946, The Status of Forces Agreement signat entre el Govern de
Sudan i la Missió de Nacions Unides-Unió Africana a Darfur de data 9 de febrer de
2008, així com l’Acord de Cooperació entre l’Organització de les Nacions Unides i
l’Organització Internacional de Policia Criminal-Interpol) es puguin fer les gestions
oportunes i pertinents perquè les persones processades judicialment i que treballen
per l’ONU, i en particular, el General de Brigada KARENZI KARAKE, el General de
Brigada WILSON GUMISIRIZA, Capità KARARA MISINGO, Capità FRANK BAKUNZI i
el Coronel CHARLES KARAMBA puguin ser lliurades a l’Organització Internacional de
Policia Criminal-Interpol, als efectes legals oportuns i per iniciar els tràmits per a la
seva extradició a la justícia espanyola, tot i considerant que la immunitat de la que
gaudeixen en els seus càrrecs davant les Nacions Unides afecta als actes realitzats al
Sudan i Nepal respectivament en l’exercici dels seu càrrecs com a tal, però que tal
immunitat no és aplicable a fets criminals produïts fora del Sudan i Nepal amb
anterioritat al seu nomenament i molt menys a crims internacionals que afecten a la
humanitat en el seu conjunt i que són de vigència internacional generalitzada.”
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El senyor Rubio Cano explica que es tracta d’aprovar institucionalment, i si també es vol
políticament, la decisió important que va prendre la Junta de Portaveus el 21 de juliol.
Aquella declaració el que feia era instar al Govern espanyol i a les Nacions Unides que
s’entregui conseqüències de l’aute de processament que el febrer de 2008 va fallar el
jutge Fernando Andreu de la Audiència Nacional, dictant ordre de recerca i captura per tal
que puguin ser jutjats en territori espanyols a quaranta persones que estan relacionades
amb els fet d’assassinats de nou espanyols i catalans, entre ells la conciutadana Flors
Sirera.
Arran del fet descrit, a partir de la declaració important que va fer la Junta de Portaveus el
21 de juliol, els consistoris de Navata i de Figueres de l’Alt Empordà han pres decisions
pràcticament semblants. En el mes de setembre hi ha previst, si no es torcen les coses,
fer-ho l’ajuntament de Sevilla, i és possible que també ho faci l’ajuntament de Donostia a
Sant Sebastià el mes d’octubre.
El que és important és que d’ençà del que va fer l’ajuntament de Manresa, a Nacions
Unides que havia de renovar el contracte a determinades persones que estan acusats en
l’aute del jutge espanyol perquè continuïn gestionant la força d’interposició de pau de
Nacions unides i de la Unió Africana al conflicte de Darfur al Sudan, de moment no ho ha
fet.
Cal pensar que una de les qüestions és que administracions, per petites a nivell mundial
com l’ajuntament de Manresa, va prendre la declaració.
Que avui s’aprovi té la importància perquè demà mateix la secretaria de l’Ajuntament pot
expedir el certificat enviant-ho directament al secretari general de Nacions Unides i al
president del Govern espanyol i explica’ls-hi que el petit cas per l’ajuntament de Manresa
està tenint certa repercussió internacional perquè la proposició que avui s’espera aprovar
s’ha traduït a l’anglès i ha arribat a la redacció del Washington Post.
Per tant, és important el que es farà i es convida a seguir treballant en la mateixa línia,
per recordar als que van morir, però sobretot per demostrar que encara que sembli que
és difícil avui dia en ple segle XXI és possible fer justícia internacional i, sobretot, treballar
perquè pobles que han estat enfrontats avencin perquè deixin d’estar-ho.
L’alcalde sotmet la proposició a votació, i s’aprova per 22 vots afirmatius i 2 abstencions
dels senyors Buenache y Javaloyes per absència de la sala en el moment de la votació
(article 100 ROF), i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

8.6

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS ICV-EUIA I ERC EN RELACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL PLA DE
BAGES I EL RESCABALAMENT DEL PEATGE DE LA C-16
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El secretari dóna compte de la proposició dels grups municipals d’ICV-EUiA i ERC, de 8
de setembre de 2008, que, transcrita, diu el següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el Pla Director Urbanístic del Pla de Bages fou aprovat, definitivament
pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 10 d’octubre de 2006.
Atès que, el Pla Director Urbanístic del Pla de Bages (PDU) afirma, a les pàgina
9-11 del document aprovat de SÍNTESI, en relació a l’Ordenació de les infraestructures:
a) “ EL PDU valora les necessitats d’infraestructures al servei d’un model de
desenvolupament competitiu, equitatiu i sostenible, i el seu encaix en el marc de la
proposta d’ordenació territorial de conjunt”
b) “ L’ordenació de les infraestructures (...) es planteja tres objectius fonamentals:
completar la xarxa viària bàsica per consolidar el Pla de Bages com una ròtula
estratègica d’eixos territorials; consolidar un sistema de vies interurbanes i urbanes que
optimitzin la comunicació entre els nuclis funcionalment integrats de la comarca; i
modernitzar i ampliar la xarxa ferroviària”
c) “Subsisteixen, però, problemes de conectivitat entre aquest eixos [territorials]: la
connexió entre la C-55 i la C-16 o entre la C-55 i la C-25 en direcció a Vic es fa través de
la Ronda de Manresa i del tram de l’antiga carretera Manresa-berga que creua tots els
polígons de Sant Fruitós...”
d)“ Tenint en compte la distinció establerta dins de les infraestructures viàries
entre eixos territorials, interurbans i estructures viàries urbanes, el PDU es planteja
alguns criteris (...): El sistema de vies interurbanes ha de constituir una xarxa que
comuniqui els nuclis funcionalment integrats del Pla de Bages de forma directa, sense
haver d’emprar vies de caràcter urbà i minimitzant la utilització dels eixos territorials per
part d’aquest transit local. “
Atès que, el Pla Director Urbanístic del Pla de Bages (PDU) afirma, a les pàgines
120-121 del document aprovat de MEMÒRIA:
“Un aspecte clau a considerar en relació a la funcionalitat dels diversos eixos
territorials és el repartiment de fluxos entre la C-55 i la C-16 entre Sant Fruitós de Bages i
Castellbell i el Vilar, molt descompensada actualment a causa del fet que la C-16
sigui de peatge, la qual cosa contribueix a la congestió de la C-55. Les opcions per
afrontar la correcció d’aquesta disfunció passen per modificacions en els peatges, i
per la construcció de noves vies o enllaços. El rescabalament del peatge de la C-16 a
la seva arribada a la connurbació del Pla de Bages podria afrontar-se
esglaonadament. En un primer moment el tram de peatge podria finalitzar en el nou
accés Manresa-Nord (situat entre Sant Fruitós de Bages i Viladordis). ... En una segona
fase, en cas de suprimir-se el peatge a partir del nou accés proposat a Manresa-Sud (al
peu dels contraforts meridionals de l’altiplà de Bufalvent), es podria reduir el tràfic de pas
corresponent a l’Eix del Llobregat a través de la ronda de Manresa. “
Atès que, segons declaracions a un mitjà de comunicació escrit (29 d’agost de
2008) el Departament de PTOP no té dins dels seus plans de futur (malgrat el que diu el
PDU citat anteriorment) “treballar per rescatar ni totalment ni parcialment el peatge de
l’autopista Terrassa-Manresa (C-16) a Castellbell-St Vicenç”.
Atès que, sí és voluntat de l’Ajuntament de Manresa, continuar treballant per
aconseguir la “Supressió, per trams, del peatge de la C-16, de nord a sud, i creació de
noves connexions entre la C-16 i la C-55”, tal com proposa el projecte 1.2.3 de la línia
Estratègica 1 del Pla Estratègic Manresa 2015, aprovat per unanimitat al ple de setembre
de 2006, tot recollint el màxim consens social i cívic
Els grups municipals sotasignants proposen l’adopció dels següents acords:
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1. L’Ajuntament de Manresa proposa crear, al Govern de la Generalitat, en el termini
més breu possible, un grup de treball per col·laborar en el desenvolupament del PDU i,
en concret, la implementació del sistema de vies interurbanes i l’estudi del rescabalament
del peatge de la C-16 per avançar-hi.
2. L’Ajuntament de Manresa celebra, un any després d’haver aprovat una moció que ho
proposava, l’adaptació territorial a la realitat de les comarques de la Catalunya Central,
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, mitjançant la creació i
constitució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Centra (CTUCC).
Considerem aquest, un primer pas important, en el procés de descentralització del
Departament, que considerem que ha d’anar-se desenvolupant progressivament.
3. Donar coneixement d’aquests acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya i
al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, al Delegat del Govern a la
Catalunya Central i a les diputades del Bages dels grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya.”
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena dels grups municipals d’ICV-EUiA,
ERC, PSC, PPC i CiU, de 15 de setembre de 2008, que, transcrita, diu el següent:
En la proposta d’Acord 1 allà on es proposava:
1. L’ajuntament de Manresa proposa crear, al Govern de la Generalitat, en el termini més
breu possible, un grup de treball per col·laborar en el desenvolupament del PDU i, en
concret, la implementació del sistema de vies interurbanes i l’estudi del rescabalament
del peatge de la C-16 per avançar-hi.
Canviar per:
1. L’ajuntament de Manresa proposa, al Govern de la Generalitat, crear en el termini més
breu possible, un grup de treball per col·laborar, en general, en el desenvolupament del
PDU i, en concret, sobre la implementació del sistema de vies interurbanes i l’estudi del
rescabalament del peatge de la C-16 per avançar-hi.

En la proposta d’acord 3, allà on es proposava:
3. Donar coneixement d’aquests acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya i
al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, al Delegat del Govern a la
Catalunya Central i a les diputades del Bages dels grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya.”

Canviar per:
3. Donar coneixement d’aquests acords a la Presidència de la Generalitat de
Catalunya i al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, al Delegat del
Govern a la Catalunya Central i a les diputades del Bages dels grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya. Així també s’informarà, al Consell Comarcal del Bages i al
Consorci Viari de la Catalunya Central.”

El senyor Rubio Cano explica que per part del grup municipal d’ICV-EUiA, i després
ERC i PSC, i després dos grups més, es va considerar que era important que en el ple
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de setembre s’aprovés una moció, que té per objectiu proposar al Govern de la
Generalitat que creï un grup de treball per col·laborar en el desenvolupament del PDU.
Un grup, si es vol de seguiment, i si es vol també d’acompanyament. El Pla Director
Urbanístic del Pla de Bages es va aprovar per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona actualment Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central - , per poder avançar en el
desenvolupament del Pla Director. Concretament, es pretén incidir en l’estudi de la
possibilitat del rescabalament del peatge de la C-16.
El Pla Director dibuixa una infraestructura viaria important, infrautilitzada
fonamentalment pel seu preu, però que podria ser utilitzada com a eix de pas o no del
que s’anomena del trànsit territorial, és a dir, entre la Regió Metropolitana, la
Catalunya Central i els Pirineus, entre els veïns del nord del Bages - que no tenen
perquè entrar en el nucli de la conurbació del pla de Bages -.
Actualment, avançar en la línia descrita encara seria més important, perquè per
l’activitat econòmica, no només del Bages, sinó també per la comarca veïna del
Berguedà, seria molt important poder utilitzar la infraestructura viària esmentada a un
preu, com a mínim rebaixat o tou - ja s’estudiarien les maneres- i també seria molt
important per la ciutadania que, més enllà de les empreses, han d’utilitzar la via o una
de les vies, no tan feixugues d’arribar, no només a Barcelona, sinó, per exemple, al
Vallès occidental, que és la gran comarca amb qui es té una relació més privilegiada a
nivell socioeconòmic. Per tant, era important proposar en el ple la creació de
l’esmentat grup de treball.
També es reconeix que en el present ple es compleix un any d’una moció presentada
a instàncies del Grup Municipal d’ICV-EUiA en què s’instava a la Generalitat que calia
anar implementant el procés de desplegament territorial de tots els departaments. El
juliol se’n va tenir una mostra amb la creació de la Comissió d’Urbanisme de la
Catalunya Central. I tot i que encara no ha vist la llum pública, s’està treballant des
dels grups parlamentaris catalans pell Pacte Nacional d’Infraestructures, el qual preveu
en el seu objectiu número 9 la redefinició de la política de peatge, en un sentit de
millora de la xarxa viaria catalana, però també de millora ambiental, i el Grup Municipal
d’ICV- EUiA consideraria important que des del territori es pugui avançar en la línia
descrita.
Es considera que des de l’administració local i des de l’ajuntament de Manresa, en el
seu rol de lideratge de la comarca de la Catalunya Central, és important que se li
recordi a la Generalitat el Pla Director que va ser aprovat pel conseller Nadal a
l’octubre del 2006. El Pla Director recull el fet que s’estudiï el rescabalament, ja que es
possible fer-ho de forma esglaonada. Òbviament que s’ha de fer en el marc de la
redefinició del model de peatges del país, però si s’està disposat a abaratir el peatge
de Sant Cugat per motiu de mobilitat amb el carsharing, encara amb més raó s’ha de
fer en aquells territoris que és necessari per sentit de sostenibilitat, però també per
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sentit socioeconòmic i d’igualtat a dins del país, com és el cas del Bages i de la
Catalunya Central.
El senyor Majó Garriga explica que el Grup Municipal de la CUP no s’ha afegit a la
proposició i, de fet, s’abstindrà, no perquè es consideri que crear un grup de treball per
col·laborar en el desenvolupament del Pla Director Urbanístic no estigui bé, ni tampoc
perquè es consideri que rescabalar el peatge tampoc no estigui be, sinó perquè es
considera que actualment el rescabalament valdria molts diners públics, i en aquests
moments els diners públics a infraestructures s’haurien d’invertir en el ferrocarril i no
en la carretera. Es porten molts anys, més de 50, en què es prioritza de manera
abusiva la carretera i no el ferrocarril, i es considera que és hora de donar la volta a
l’ordre de prioritats.
Per tant, també des de la Catalunya Central, el missatge que s’ha de fer arribar a la
Generalitat és que el que es vol són millors rodalies, el metro comarcal, el tramvia a
Manresa, poder anar a Lleida, Girona o Vic amb ferrocarril de pressa i no el 2030, sinó
abans, etc. Per una qüestió de prioritats no es comparteix el sentit de la moció.
El senyor Javaloyes Vilalta expressa que el GMPPC ha demanat formar part de la
proposició. El rescabalament del peatge de la C-16 s’ha demanat per activa i per
passiva per tots els grups municipals, amb iniciatives pròpies portades al ple de la
Corporació, i s’han defensat els arguments que en cada moment s’han considerats
oportuns i adequats.
És evident que el Pla Director Urbanístic és una eina que cal materialitzar, i és evident,
tal com diu el Pla Director Urbanístic, el fet del possible rescabalament. Es considera
un element prioritari pel desenvolupament socioeconòmic del Bages sud, però també
per la ciutat de Manresa en el moment de tenir una ronda que li permeti absorbir la
densitat de tràfic que actualment passa pel centre de la ciutat.
S’espera que el grup de treball faci cas del que es proposa i que es rescabali el peatge
de la C-16.
El senyor Serra Rovira expressa que el tema del plantejament de les infraestructures
i les vies de comunicació de la ciutat cap a diversos punts del país és un dels més
importants que actualment es baralla a l’ajuntament de Manresa.
El portaveu de la CUP posava sobre la taula el tema del transport ferroviari. Manresa
té una situació potencialment d’avantatge, respecte d’altres municipis, per poder estar
lluny i a prop de tot arreu, però si l’Ajuntament no assumeix el lideratge que li pertoca,
no s’aconseguirà que sigui més a prop que no pas lluny.
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Ja està bé de crear un grup de treball, i el Grup Municipal de CiU mostra el seu interès
per formar-ne part, però és evident que és un tema recurrent. Aquest tema ja s’ha
tractat en d’altres sessions i hi ha hagut instàncies demanant, o bé rescatar una part
del peatge o bé la gratuïtat absoluta del peatge, o com a mínim la gratuïtat en
moments determinats en què es feien obres a la C-55.
És evident que Catalunya és un país discriminat respecte el conjunt de l’Estat, i és
evident que hi ha unes dades que actualment continuen situant Catalunya en uns
percentatges de desequilibri respecte el conjunt de l’Estat, que no són els que haurien
de ser, amb més del 70% dels peatges del conjunt de l’estat, amb poc més del 5%
d’autovies gratuïtes del conjunt de l’Estat. Són dades que són reals i que les han
d’assumir quotidianament els ciutadans de Catalunya.
És bàsic poder intentar, si no rescatar el 100%, rescatar una part important del nus,
que ha de desenvolupar un equilibri entre el trànsit que hi ha a la C-55 i el trànsit que
hi ha a l’autopista.
En tot cas, han passat cinc anys de govern tripartit, i cal
que se’ls hi recordi que els
grups parlamentaris que conformen la major part del Parlament de Catalunya i que
conformen el Govern del país és el mateix que el grup que forma l’Ajuntament de
Manresa i, per tant, es demana que l’equip de Govern sigui hàbil en el moment de
poder plantejar les demandes que siguin oportunes.
El tema del peatge és important i també ho és el tema del transport ferroviari, i
qualsevol grup de treball que es pugui crear serà ben rebut per part del Grup Municipal
CiU, sempre i quan el grup de treball tingui força i que es marquin uns calendaris molt
concrets, per tal que Manresa estigui més a prop de tot arreu.
El senyor Rubio Cano expressa que si el Grup Municipal d’ICV-EUiA considerava
prioritari posar sobre la taula la situació del peatge és perquè es considera que
fonamentalment el tema ferroviari està en programació. Està en programació la
reforma de la línia de rodalies Renfe, que si no es torça, la línia que afecta a la ciutat
seria la R4 - Manresa-Aeroport, òbviament passant per Barcelona -. Així mateix,
Ferrocarrils de la Generalitat també està programat, està programat el metro comarcal
fins a Sallent, i més endavant Súria.
Per tant, s’ha passat de la planificació a la programació, i això és important.
Òbviament el que cal és estar-hi a sobre i vetllar-ho.
Posada en la programació la prioritat dels ferrocarrils, es considerava important situar,
perquè serà molt més difícil i complicat, el tema del rescabalament del peatge. Per
tant, ni com a grup municipal ni com a govern es renuncia al transport ferroviari, sinó
tot el contrari. La prioritat és la del transport més sostenible i més col·lectiu, que és el
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transport ferroviari. Però, a la vegada, cal avançar en d’altres línies. No cal que es parli
de qui governava quan es va concedir l’autopista Terrassa - Manresa. No es tracta
només d’estudiar, sinó que es tracta de treballar i portar a programació i execució el
que diu la planificació.
L’alcalde sotmet la proposició a votació amb l’esmena incorporada, i s’aprova per 23
vots afirmatius (8 GMCiU, 8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPC) i 1 abstenció
(GMCUP) , essent el text refós aprovat el següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el Pla Director Urbanístic del Pla de Bages fou aprovat, definitivament
pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 10 d’octubre de 2006.
Atès que, el Pla Director Urbanístic del Pla de Bages (PDU) afirma, a les pàgina
9-11 del document aprovat de SÍNTESI, en relació a l’Ordenació de les infraestructures:
a) “ EL PDU valora les necessitats d’infraestructures al servei d’un model de
desenvolupament competitiu, equitatiu i sostenible, i el seu encaix en el marc de la
proposta d’ordenació territorial de conjunt”
b) “ L’ordenació de les infraestructures (...) es planteja tres objectius fonamentals:
completar la xarxa viària bàsica per consolidar el Pla de Bages com una ròtula
estratègica d’eixos territorials; consolidar un sistema de vies interurbanes i urbanes que
optimitzin la comunicació entre els nuclis funcionalment integrats de la comarca; i
modernitzar i ampliar la xarxa ferroviària”
c) “Subsisteixen, però, problemes de conectivitat entre aquest eixos [territorials]: la
connexió entre la C-55 i la C-16 o entre la C-55 i la C-25 en direcció a Vic es fa través de
la Ronda de Manresa i del tram de l’antiga carretera Manresa-berga que creua tots els
polígons de Sant Fruitós...”
d)“ Tenint en compte la distinció establerta dins de les infraestructures viàries
entre eixos territorials, interurbans i estructures viàries urbanes, el PDU es planteja
alguns criteris (...): El sistema de vies interurbanes ha de constituir una xarxa que
comuniqui els nuclis funcionalment integrats del Pla de Bages de forma directa, sense
haver d’emprar vies de caràcter urbà i minimitzant la utilització dels eixos territorials per
part d’aquest transit local. “
Atès que, el Pla Director Urbanístic del Pla de Bages (PDU) afirma, a les pàgines
120-121 del document aprovat de MEMÒRIA:
“Un aspecte clau a considerar en relació a la funcionalitat dels diversos eixos
territorials és el repartiment de fluxos entre la C-55 i la C-16 entre Sant Fruitós de Bages i
Castellbell i el Vilar, molt descompensada actualment a causa del fet que la C-16
sigui de peatge, la qual cosa contribueix a la congestió de la C-55. Les opcions per
afrontar la correcció d’aquesta disfunció passen per modificacions en els peatges, i
per la construcció de noves vies o enllaços. El rescabalament del peatge de la C-16 a
la seva arribada a la connurbació del Pla de Bages podria afrontar-se
esglaonadament. En un primer moment el tram de peatge podria finalitzar en el nou
accés Manresa-Nord (situat entre Sant Fruitós de Bages i Viladordis). ... En una segona
fase, en cas de suprimir-se el peatge a partir del nou accés proposat a Manresa-Sud (al
peu dels contraforts meridionals de l’altiplà de Bufalvent), es podria reduir el tràfic de pas
corresponent a l’Eix del Llobregat a través de la ronda de Manresa. “
Atès que, segons declaracions a un mitjà de comunicació escrit (29 d’agost de
2008) el Departament de PTOP no té dins dels seus plans de futur (malgrat el que diu el
PDU citat anteriorment) “treballar per rescatar ni totalment ni parcialment el peatge de
l’autopista Terrassa-Manresa (C-16) a Castellbell-St Vicenç”.
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Atès que, sí és voluntat de l’Ajuntament de Manresa, continuar treballant per
aconseguir la “Supressió, per trams, del peatge de la C-16, de nord a sud, i creació de
noves connexions entre la C-16 i la C-55”, tal com proposa el projecte 1.2.3 de la línia
Estratègica 1 del Pla Estratègic Manresa 2015, aprovat per unanimitat al ple de setembre
de 2006, tot recollint el màxim consens social i cívic
Els grups municipals sotasignants proposen l’adopció dels següents acords:
1. L’ajuntament de Manresa proposa, al Govern de la Generalitat, crear en el termini més
breu possible, un grup de treball per col·laborar, en general, en el desenvolupament del
PDU i, en concret, sobre la implementació del sistema de vies interurbanes i l’estudi del
rescabalament del peatge de la C-16 per avançar-hi.

2. L’Ajuntament de Manresa celebra, un any després d’haver aprovat una moció que ho
proposava, l’adaptació territorial a la realitat de les comarques de la Catalunya Central,
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, mitjançant la creació i
constitució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Centra (CTUCC).
Considerem aquest, un primer pas important, en el procés de descentralització del
Departament, que considerem que ha d’anar-se desenvolupant progressivament.
3. Donar coneixement d’aquests acords a la Presidència de la Generalitat de
Catalunya i al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, al Delegat del
Govern a la Catalunya Central i a les diputades del Bages dels grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya. Així també s’informarà, al Consell Comarcal del Bages i al
Consorci Viari de la Catalunya Central.”
8.7

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA, ERC I PSC SOBRE
LA CRISI I LES SEVES AFECTACIONS EN EL FINANÇAMENT, LES
HISENDES I ELS PRESSUPOSTOS LOCALS

El secretari dóna compte de la proposició dels grups municipals d’ICV-EUiA, ERC i PSC,
de 8 de setembre de 2008, que, transcrita, diu el següent:
“Atès que, el Ple de l’ Ajuntament de Manresa, el passat 19 de maig, va aprovar una
Moció on es proposava “ al govern de la Generalitat (Departament d’Economia i
Finances i de Governació i Administració Pública) i als grups del Parlament de Catalunya,
la màxima celeritat possible en la redacció de la Llei de finances locals, tal i com regulen
l’article 219 i 220 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, per la palesa necessitat de
millora del finançament local, tant per fer front a les despeses no obligatòries que els
Ajuntaments assumeixen, com per poder prestar serveis i equipaments de qualitat i
dignitat en una societat cohesionada d’inici del segle XXI”
Atès que, ja llavors, es constava la necessitat de l’avenç vers el canvi del
conjunt de la regulació del finançament local que comporta una realitat totalment
injusta amb la major part dels ajuntaments catalans, i en concret amb situacions com
Manresa i aiixí, es manifestava, que (amb dades de 2001) un Ajuntament d’una ciutat
de més de 50.000 habitants com Manresa destina el 30’8 % del total de la seva
despesa a fer front depeses que la llei no contempla com a d’obligat compliment però
si d’utilitat i necessitat social (en temes de cultura, polítiques socials, d’ocupació,
seguretat, educació, habitatge, urbanisme, sanitat entre els més destacats).
Atès que, el Govern de l’Estat, ha comunicat a les entitats municipalistes la
seva intenció de reduir l’aportació estatal als ajuntaments en els Pressupostos
Generals del 2009. Una mesura que, si es fes efectiva, suposaria encara majors
dificultats econòmiques pels ajuntaments, tant per prestar els serveis que ja estem
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prestant i realitzant com per desenvolupar les mesures específiques i extraordinaries
per fer front a la crisi sòcio-econòmica.
Atès que el passat 1 de setembre, els presidents de la Federació de Municipis
de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, van presentar
l’Acord de la Comissió Municipalista de Catalunya sobre el finançament que, entre
d’altres, aspectes destaca: a)la necessitat de la revisió del finançament local i b)
manifesta que “els Ajuntaments hem de potenciar més que mai les polítiques socials,
especialment per a les persones més fràgils, i també, en la mesura del possible, hem
d’impulsar polítiques actives d’ocupació tot combinant-les amb mesures de
replantejament de la despesa, d’austeritat i de la màxima eficàcia en la gestió pública.
Al mateix temps, no podem deixar d’assumir responsabilitats que fins ara, en molts
casos sense tenir-ne les competències, hem desenvolupat. De forma especial, en
l’àmbit de l’habitatge social, per tal de compensar en la mesura del possible la baixada
de la inversió privada.”.;
Per tot això els Grups Municipals sotasignants proposa els següents,
ACORDS
1. L’Ajuntament de Manresa insta al Govern espanyol i als grups parlamentaris del
Congrés de Diputats, ha acordar i aprovar uns Pressupostos Generals de l’Estat
del 2009 que no signifiquin retallades, sinó reforç i millorar, de la capacitat
financera i dels recursos dels Ajuntaments, per continuar prestant les
competències i serveis obligatoris, els serveis que ve desenvolupant en els
darrers anys i aquells extraordinaris i específics per fer front a la crisi sòcioeconòmica present.
2. L’Ajuntament de Manresa recolza i aprova l’Acord de la Comissió Municipalista
(FMC i ACMC) de Catalunya sobre el finançament que proposa el següent:
a)

b)

c)

d)

e)

Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de
Catalunya que impulsin la necessària reforma del marc normatiu i del
finançament local per tal que reflecteixi les competències i el
finançament adients per als municipis.
Sol·licitar al Govern de l’Estat l’estudi d’una moratòria en l’aplicació de
la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, i una reforma urgent de la
mateixa, que permeti que aquelles administracions que compleixin
amb la resta de ratis legals i que demostrin una suficient capacitat
financera, puguin augmentar la seva capacitat d’endeutament en un
número limitat d’exercicis.
Demanar al Govern de l’Estat la creació d’un fons específic que
permeti retornar l’IVA pagat per les inversions fetes pels
Ajuntaments, amb l’obligació de reinvertir-los en nous projectes.
Declarar el suport dels alcaldes de Catalunya i, de les entitats
municipalistes que els representen, al procés negociador de
finançament entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya i reclamar, al
mateix temps, un acord específic per totes les administracions
públiques catalanes que doni resposta a les previsions contemplades
a l’Estatut d’Autonomia.
Continuar el procés de diàleg i de negociació per tal que amb
aquestes mesures proposades o d’altres que es puguin considerar
adients quedi garantit el finançament necessari per als Ajuntaments

60

3.

Donar coneixement d’aquests acords a la Presidència de la Generalitat de
Catalunya i del Govern espanyol, als grups parlamentaris del Congrés de Diputats
espanyol, a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.”

El senyor Rubio Cano expressa que la moció ho diu tot. Davant la situació
socioeconòmica actual, les dues associacions municipalistes de Catalunya, la
Federació de Municipis i l’Associació de Municipis i Comarques, a inicis del mes de
setembre van acordar, en la seva comissió municipalista, instar al Govern de l’Estat a
determinades qüestions perquè la situació de les finances locals no sigui pitjor del que
ja és històricament.
La situació de la crisi socioeconòmica ho agreuja i, per tant, era important portar
l’acord en el ple. També es va considerar important afegir-hi un primer punt, en el
sentit que calia enviar un missatge als grups parlamentaris i al Govern espanyol, el
qual ha anunciat que possiblement l’aportació als municipis durant el 2009 serà inferior
al que ha estat durant el 2008.
Per tant, cal passar, com es deia en l’acte de dimecres passat, que es va celebrar al
Palau de la Generalitat, i com ho deia l’alcalde del Prat, els ajuntaments ja no
necessiten declaracions d’estima dels presidents o dels ministres d’hisenda, el que
necessiten són recursos, per poder fer quelcom tan senzill com és allò a què s’està
obligat per llei, allò a què, sense estar obligat per llei, s’està desenvolupant a través
dels serveis que es presten, que en un ajuntament com el cas de Manresa, els serveis
no obligatoris ja suposen una tercera part de la despesa, i després, també, per poder
aplicar les mesures urgents i conjunturals - però que seran importants - per fer front a
la situació de crisi socioeconòmica.
En el ple de mes de maig es va votar una moció que feia referència al finançament
autonòmic i tenia en compte la reflexió sobre el finançament local. Malgrat tot, es va
considerar important que, tot i haver-ne parlat el mes de maig, calia tornar a parlar-ne
amb urgència i enviant un missatge suficientment clar perquè és el que correspon fer
en l’actual situació.
El senyor Majó Garriga explica que el Grup Municipal de la CUP votarà
favorablement perquè es considera que la situació financera que pateixen els
ajuntaments és prou greu, i perquè alguns dels acords que es proposen poden pal·liar
si més no relativament la situació tan precària.
No s’està d’acord amb el senyor Rubio quan ha dit que la moció ho diu tot. De fet, la
moció no fa referència a la situació de dèficit fiscal que pateixen els Països Catalans,
un dèficit fiscal derivat de la manca de sobirania política i que, fins que no s’afronti,
segurament s’haurien d’anar fent mocions i anar demanant engrunes, perquè no hi ha
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un atreviment a plantejar el problema de fons, que és de sobirania política i també de
manca de sobirania fiscal. I d’aquí provenen molts dels mals.
Per tant, es troba a faltar en els atesos, una certa reflexió política que es considera
imprescindible.
El senyor Javaloyes Vilalta expressa que el grup municipal PPC votarà a favor de la
proposició. Segueix dient que no entrarà a fer discursos politics sobre la mancança del
Govern espanyol respecte les seves promeses i respecte les seves conductes alhora
d’enganyar als ciutadans.
Segueix dient que la restricció als ajuntaments és una de les mesures del Govern
espanyol per intentar minvar la crisi econòmica. És evident que el que no poden fer
els ajuntaments és perdre capacitat de finançament, i ja no es parla de guanyar-ne que és el que s’hauria de mirar d’aconseguir-. No es pot permetre perdre ingressos per
part de transferències de capital de l’Estat.
El Grup Municipal del PPC donarà suport a un fet que es considera molt important, que
és no perdre els ingressos, i intentar aturar la decisió del Govern de l’estat. Un altre
element que es considera que serà més difícil d’aconseguir, però que també seria molt
efectiu, és el retorn de l’IVA de les inversions fetes pels ajuntaments, i que suposaria
una quantitat de diners importantíssima. Es considera que serà difícil que el Govern de
l’Estat actual estigui disposat ni tan sols a plantejar-s’ho.
El senyor Perramon Carrió explica que en la moció es planteja un conjunt de
mesures a curt termini per intentar pal·liar una situació que es presenta difícil, però que
potser d’aquí a un temps ho serà una mica més. Tothom sap que la solució que es
presenta és una solució immediata, però no és la solució que pot resoldre les finances
locals dels ajuntaments.
La solució està en reduir d’una manera molt important el dèficit fiscal de Catalunya. Els
ajuntaments del País Basc tenen un finançament molt millor, i veient les ciutats i
pobles que tenen es nota a simple vista.
Així mateix, el que estar clar, és que la solució òptima seria no només tenir el concert
econòmic que serà una reclamació que en el futur, segons com quedi el finançament
serà unànim de la població de Catalunya, sinó disposar d’un Estat propi que permeti
un repartiment de la despesa publica més equilibrat com hi ha a altres països
d’Europa. Actualment la despesa municipal que s’administra des dels ajuntaments és
molt reduïda, comparada amb d’altres països d’Europa i, a més a més, hi ha una
situació en què l’Estat transfereix competències, però va creant ministeris amb
competències transferides. Per tant, el camí està en aprimar l’administració de l’Estat i
reforçar el paper dels d’ajuntaments i de les autonomies.
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El senyor Jordà i Pempelonne expressa el suport a la moció d’acord amb la
Comissió Municipalista de Catalunya sobre el finançament municipal, que és una
moció aprovada per la Federació i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i,
per tant, amb el suport de tots els colors politics.
Com a representant del PSC, expressa que vol reafirmar els objectius que es
reclamen des del PSC, des de fa molts anys. El PSC, un partit amb clara vocació
municipalista i que, per tant, ha lluitat de sempre per els interessos dels municipis.
L’objectiu que s’ha marcat el PSC és el 40, 30, 30 que és el repartiment entre els tres
nivells de l’estat, el govern central, govern autonòmic i administració local, és a dir,
diputacions i ajuntaments. Es reclama un 30% per els governs locals. Actualment
s’està en el 13,4%, per tant, per sota de la meitat del que es considera que seria
raonable.
I la sol·licitud no és només pels serveis que presten els ens locals, perquè ningú més
els presta i, per tant, no hi ha més remei, o per aquells que es presten només si els
ens locals hi aporten diners - La Generalitat, en particular, cada vegada més, aporta
recursos sempre que l’ajuntament hi posi la mateixa quantitat al costat-. Per tant, no
només perquè és l’administració més propera als ciutadans i, per tant, rep les
sol·licituds de la ciutadania, sinó també perquè es considera que és des de la
proximitat com millor es poden gestionar molts serveis, sobretot les micropolítiques.
Pels motius exposats es considera que s’han d’incrementar substancialment els
recursos de l’Estat que reben els municipis.
Així mateix, cal que la unanimitat que s’està produint no és gratuïta ni circumstancial.
Es produeix després d’un període molt llarg de bonança econòmica, inusitat, que ha
permès als municipis anar millorant els serveis i també la col·laboració i les
aportacions al teixit social, cultural, econòmic, ONGs, etc. Perquè sempre hi havia més
ingressos, gràcies a la situació econòmica. S’han assumit també les anomenades
despeses impròpies.
Ara coincideix la situació descrita amb un moment de crisi econòmica, que fa que els
ingressos municipals baixin clarament i, en canvi, les despeses continuen creixent.
Encara que les despeses es parin, els IPC, els convenis, les condicions dels
contractes i de les concessions produeixen increments en la despesa. Per tant, no es
dubte algun dia hi haurà un nou finançament pels municipis, però serà una vegada es
resolgui el finançament autonòmic. De fet, és part del pacte que es va fer entre la
Federació i l’Associació amb la Generalitat i, per això, es va fer l’acte conjunt. Els
municipis donen suport a la Generalitat en les seves demandes davant del Govern
central, a canvi de què la Generalitat posteriorment tingui un tracte preferent. En tot
cas, segur que no serà el 2009 ni probablement el 2010.
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Fins que arribi la situació de nou finançament, caldria aplicar les paraules que va
adreçar el president Montilla en l’acte del 10 de setembre. Va dir: rigor i austeritat.
Significarà canviar la tendència dels pressupostos dels últims anys, incorporant-hi
reduccions que sempre son difícils i, fins i tot, algunes seran doloroses, però que seran
imprescindibles per tal de no generar uns dèficits inassolibles en les finances
municipals manresanes.
Per tant, rigor en la despesa, eficiència en la utilització dels recursos i, inevitablement,
per la reducció d’ingressos, reduccions de despeses. Hi haurà temps per parlar del
pressupost en el seu moment. No es volia deixar passar l’oportunitat de transmetre
que Manresa no queda fora de la situació econòmica de l’entorn. S’està en el mateix
vaixell i, per la ciutat de Manresa, també venen temps de dificultats econòmiques,
dificultats per manresanes i manresans, i que l’Ajuntament també haurà d’entomar tant
amb els seus propis números, però al mateix temps hi ha el deure d’estar al costat
d’aquells que ho passin més malament a la ciutat.
Es considera que tothom estarà d’acord amb els objectius esmentats, encara que
probablement en la forma d’arribar-hi es discrepi, i això es veurà properament, però si
més no, es compartissin els objectius. Per tant, rigor i austeritat, i prioritzar el suport
d’aquells que més malament ho passin a la ciutat.
El senyor Vives Portell expressa que el binomi rigor i austeritat no hauria de ser nou.
El binomi esmentat hauria de formar part de l’acció política de qualsevol govern
responsable, de qualsevol administració, sempre. Austeritat i rigor, no vol dir que es
deixin de fer coses ni de prestar serveis. Austeritat i rigor vol dir capacitat de gestió i
d’extreure de la riquesa que pot captar una administració determinada, els millors
rendiments per la població, per aquells que més pateixen, o per aquells que no
pateixen tant, però en qualsevol cas, en funció de l’interès general.
Segueix dient que se li permeti subscriure les paraules del president del Govern de la
Generalitat, però que s’estranyi que es pronunciïn justament en aquest moment quan
fa molt de temps ha estat titular d’administracions publiques, d’un ajuntament, per tant,
amb llarga experiència municipalista, que després ha estat president d’una diputació,
que curiosament deu ser l’única institució de Catalunya que té 300 milions d’euros de
romanent de caixa en l’últim tancament de fa dos anys, i que actualment es president
de la Generalitat de Catalunya. Per tant, sí, però no.
Preocupació per la situació econòmica? Es clar que sí. És la què és. És que fa molt de
temps que uns quants ja van dient que hi ha crisi, i alguns ho volien emmascarar d’una
altra manera, en funció d’uns interessos i un calendari electoral determinat. És clar que
n’hi ha de crisi. I no s’està encara en el pitjor moment. I amb això no es crida el mal
temps, senzillament s’explica allò que passarà en funció de dades que són certes, i
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que no només es corresponen a realitats presents a Manresa, al Bages o a Catalunya,
sinó molt enllà, a l’altre cantó de l’oceà i que afecten, en un món globalitzat, d’una
forma directe i d’una forma molt dura.
És evident que el finançament dels ajuntaments no és una qüestió que es posi ara
sobre la taula, fa molt de temps que se’n parla. Els ajuntaments durant molt de temps,
per tots els governs, de tots els colors polítics, han estat els parents pobres de
l’administració, i els que finalment han hagut de solucionar moltes vegades els
problemes immediats dels ciutadans i de les ciutadanes. I malgrat el plany, malgrat el
crit, malgrat la queixa, els governs de tots els colors polítics han mirat cap una altra
banda, han cregut que els problemes ja els anirien solucionant els ajuntaments d’una
manera més o menys precària, i que un dia o altre, passaria a la història. Però és que
ja no pot passar més a la història. Perquè com que, a més a més, s’ha passat d’un
cicle econòmic extraordinàriament bo a un cicle extraordinari que s’endevina
extraordinàriament dolent, resulta que tots els mals, que quan hi havia bonança ja es
veien a venir i ja es patien, ara ja són increïbles, són gairebé tràgics en la
conseqüència directa que tenen respecte la gent i respecte la capacitat que té
qualsevol ajuntament del país per poder donar els serveis que vol donar.
Però es considera també que el debat ha d’anar més enllà, el debat no pot quedar-se
només en la declaració que es presenta avui i que es subscriu, sinó que ha d’anar més
enllà. La pregunta és cap on va l’estat del benestar? I la pregunta també és, no tan si
els ajuntaments han de continuar donant els serveis, sobretot, a la gent que més ho
necessita, que això no ho posa en discussió cap dels presents, sinó si realment des de
l’Estat del benestar, des del Govern central, s’han de començar a reestructurar els
serveis que es presten, les prestacions que es donen en funció d’uns criteris que han
de ser més exigents per tothom, i quan es diu exigents no es vol dir restrictiu, es vol dir
exigent.
Perquè al final, l’estat del benestar, que és un dels grans assoliments que ha tingut la
societat occidental després de la segona guerra mundial, el que sí que és evident és
que d’alguna manera ha generat, de manera inconscient i no volguda, una generació
de molta gent que, al darrera d’això, ha viscut bé i continua vivint bé. I això s’ha de dir
en veu alta i s’ha de dir sense vergonya, i no ha de fer por dir-ho, sense complexos.
S’ha de poder dir en el moment que es debaten els problemes dels manresans, però
s’ha de dir també quan es va a parlar amb el Govern central, i se li planteja un
document com el que es presenta avui. I se li ha de dir clarament que una part dels
recursos que es malbaraten haurien de ser els que haurien d’ajudar als ajuntaments
ha poder solucionar aquelles qüestions que no admeten cap mena de dilació, que no
es poden negociar perquè, justament, estan dins del marc de les persones que més ho
necessiten. Es volia posar l’accent en aquest punt perquè es considerava important.
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És cert el que deia el senyor Majó o el que deia el senyor Perramon. També es
participa d’un fet que va més enllà de tot el que es parla, que és cap a quin model de
país es vol anar, quina nació, en quin marc determinat, no només en un marc
estatutari, sinó si realment es vol decidir el futur de Catalunya.
Potser si es comença a explicar als catalans que si poden decidir el seu futur amb
totes les seves conseqüències, també podran administrar els seus diners amb totes
les seves conseqüències, i això segur que tindrà una traducció positiva al seu dia a
dia. I potser s’ha de començar a dir i a explicar clarament, més enllà de les ideologies,
més enllà dels romanticismes que algú pugui tenir, o més enllà de les fòbies que
d’altres puguin tenir. I això s’ha de posar en el present moment en valor. I s’ha
d’explicar a la gent. A la que ve a la finestreta de l’Ajuntament i demana un ajut i se li
ha de dir que potser no podrà ser en aquell moment, sinó que haurà de ser més tard o
que aquell ajut que era d’un import determinat, el present any no se li podrà apujar
l’IPC perquè els ingressos de l’Ajuntament, no només no han pujat, sinó que han
baixat.
I en el cas concret de l’ajuntament de Manresa s’està d’acord amb el que deia el
senyor Jordà. Hi ha un problema, però també es veritat - sense culpabilitzar al senyor
Jordà de la situació, perquè seria una injustícia supina - que s’ha tingut un cicle de
bonança econòmica extraordinària, un cicle fantàstic, amb superàvits, que s’ha explicat
de manera orgullosa i lògica quan s’han fet els tancaments cada any, però que resulta
que de cop i volta, quan a començat a venir la crisi, i no fa tants anys, un any i mig,
resulta que les finances de l’Ajuntament s’han fos de cop, i no només això, sinó que
s’ha generat un endeutament molt important. Per tant, de tot plegat l’equip de Govern
n’ha d’extreure les seves conclusions alhora d’administrar la ciutat, alhora
d’administrar els recursos de la ciutat.
El senyor Rubio Cano expressa, com a grup proposant, que s’està obert a la caixa
de les intervencions polítiques. És sa, i el ple ho necessita i es pot parlar de tot. Es pot
parlar del que deia el senyor Majó, del que apuntava el senyor Vives, però des del
grup municipal d’ICV-EUiA, dins del vessant pràctic, a quinze de setembre de 2008, es
considerava que la proposició que s’havia de presentar és tal com s’ha fet, perquè és
el factible per poder aconseguir avenços ràpids per poder administrar el que és té
entre mans, i en el sentit esmentat, els objectius del Grup Municipal ICV-EUiA, amb
algunes coses es coincidiria amb el que deia el senyor Jordà, però els objectius del
grup municipal ICV-EUiA serien una mica diferents. Perquè el que batega en la moció
és que cal la reforma estructural del model de finançament local perquè sigui estable,
transparent i suficient per poder fer allò que és el mandat que pertoca per l’actual
legislació i per la que vingui. Per tant, el que batega és que es reformi el sistema de
finançament. S’hagués hagut de fer en el passat. D’acord. En aquest moment s’està
debatent el sistema de finançament. Però l’actual situació i la que vindrà encara fa més
urgent que es faci el que s’hagués hagut de fer i, per tant, en el sentit esmentat, de la
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mateixa manera que en l’anterior proposició l’Ajuntament s’ha dirigit al món, ara s’ha
de dirigir a qui s’ha de dirigir. I tants ajuntaments, com el de Manresa, puguin enviar el
missatge als grups parlamentaris del Congres de Diputats i a la Presidència del
Govern, dient-els-hi que l’Ajuntament gestiona un pressupost de 100 milions d’euros i
que el destinen a intentar atendre uns serveis, amb més encert o no. Però les regles
del joc són les que són i s’està lluitant perquè les regles del joc siguin estables,
transparents i suficients.
L’alcalde sotmet la proposició a votació, i s’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMCiU, 8
GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 1 GMPPC i 1 GMCUP) i 1 abstenció del senyor
Javaloyes per estar absent de la sala en el moment de la votació (article 100 ROF) i,
per tant, esdevé acord plenària amb el contingut que ha quedat reproduït.

8.8

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP REFERENT AL SUPORT
AL CORRELLENGUA 2008

Aquesta proposició ja ha estat debatuda després de les qüestions prèvies.
8.9

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIU REFERENT A LA
IMPLEMENTACIÓ DE MESURES INDEMNITZATÒRIES PELS PERJUDICIS
CAUSATS COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES OBRES DE REMODELACIÓ
DEL CARRER ALFONS XII.

El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal CiU, de 10 de setembre de
2008, que, transcrita, diu el següent:
“Atès que a finals del passat mes de juliol varen començar les obres de remodelació
del Carrer Alfons XII de la nostra ciutat;
Atès que la seva execució implica greus inconvenients tant pels veïns com pels
comerciants i professionals de tot el sector que, a banda de veure afectada la seva
mobilitat a peu, han vist com s’eliminaven de cop i volta tot un seguit de places
d’aparcament en zona blava sense tenir encara un aparcament alternatiu.
Atès que el compromís inicial de l’equip de govern d’aquest Ajuntament a l’hora
d’endegar aquest projecte, passava pel fet que a l’instant de començar les obres ja
hauria de funcionar el nou aparcament de la Plaça de la Reforma;
Atès que aquest compromís no només no s’ha complert, sinó que a hores d’ara encara
no hi ha una data fixada d’obertura d’aquest aparcament, la qual cosa està provocant
un greu perjudici a totes les persones i col·lectius esmentats anteriorment ;
Ateses les manifestacions realitzades per un col.lectiu molt important de persones
afectades del Carrer Alfons XII en el sentit de deixar constància del seu
descontentament envers el procés seguit per l’equip de govern de l’Ajuntament de
Manresa a l’hora de plantejar i executar aquest projecte de remodelació del carrer;
El Grup Municipal de Convergència i Unió, PROPOSA:
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.-PRIMER: Que, previ estudi del cas i, atenent a les especificitats de cadascun dels
col.lectius afectats, l’Ajuntament de Manresa implementi tot un seguit de mesures
destinades a indemnitzar a totes les persones, professionals i comerços d’aquesta
zona de la ciutat pels perjudicis derivats de l’execució d’aquestes obres de
remodelació del Carrer Alfons XII.”
El senyor Serra Rovira explica que la proposició planteja trobar una solució, una
compensació, un tipus d’indemnització per totes aquelles persones que tenen una
activitat professional o un comerç en la zona del carrer Alfons XII, el qual porta alguns
dies en obres, i que ha caigut en un conjunt de terminis posposats per part de la
concessió que havia de desenvolupar l’aparcament de la Reforma, que sumat a
d’altres obres en aquella zona, ha provocat una situació que, en un punt del nucli antic,
hi hagi un conjunt de dificultats per les persones que hi viuen, per les persones que
tenen el seu projecte personal, però també per les persones que hi transiten.
Segueix dient que fa un parell d’anys - quan hi va haver un conjunt de demores alhora
d’urbanitzar correctament el carrer Sant Joan d’en Coll - a partir de l’aplicació del
concepte de lucre cessant i d’un exercici de diàleg amb l’equip de Govern, es va
arribar a una solució que va passar per pactar una sèrie d’ajudes pel conjunt del
comerç.
En l’actual moment, es reclama una solució en els mateixos termes, per tal de
compensar als professionals i comerciants, la possible pèrdua de la clientela com a
conseqüència de tenir el carrer aixecat per obres i que és intransitable a nivell de
vianants.
I també fer una reflexió a l’equip de Govern i, sobretot, a la titular d’Urbanisme, sobre
com es gestionen els processos d’informació amb el conjunt de les parts afectades, els
veïns, els comerciants, etc.
En l’última reunió que va tenir lloc el mes de juliol, en la qual es podia preveure que hi
hauria un nivell de crispació elevat - perquè la paciència de la gent va cremant límits,
al temps que van cremant els terminis de la posada en marxa de l’aparcament de la
Reforma - , en el moment de plantejar el marc d’interlocució, s’hauria d’haver fet d’una
manera més curosa i més seriosa, s’hauria d’haver ofert el màxim ventall de solucions
possibles en una situació que, evidentment, ha de ser transitòria, però que provoca
tota una sèrie de desajustos en una zona molt cèntrica de la ciutat.
El que va acabar essent la reunió, més que un procés d’informació, va ser una suma
de guirigalls, i els guirigalls no els provoca la regidora d’Urbanisme i els seus tècnics,
sinó que els guirigalls els provoquen els excessos de les persones, que es pot
entendre que estan nervioses i enfadades per la situació. L’Ajuntament, però, ha de
preveure aquesta classe de situacions i assistir a la reunió amb els dispositius
necessaris. Per exemple, que no hi hagués un moderador que, senzillament ,agilités el
torn de paraula o el fet que moltes de les respostes o les queixes dels veïns no
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tinguessin una resposta perquè senzillament no hi havia els responsables polítics que
es podia haver pensat que podia ser interessant que hi fossin, com, per exemple, el
responsable de Mobilitat o el responsable de Seguretat Ciutadana.
Són exemples que han de fer veure que davant de situacions en les quals l’equip de
Govern va cremant previsions de terminis, fins el punt que actualment ningú es creu el
termini que es pugui plantejar per l’aparcament de la Reforma i, probablement, no es
puguin creure gaires terminis per part de l’equip de Govern, un element d’autocrítica,
un element de compensació i d’indemnització per part dels comerciants i de les
persones que tenen un comerç o un projecte professional, si que aniria molt bé que
pogués ser realitat per part de l’equip de Govern, i s’espera que l’equip de Govern doni
resposta positiva i, per tant, es pugui proposar un plantejament que hauria de ser molt
similar al de Sant Joan d’en Coll.
La senyora Mas Pintó explica que la revitalització del nucli antic ha estat sempre un
dels objectius prioritaris dels darrers equips de govern. Per això, l’any 2000 es van
consensuar tota una bateria d’actuacions, dins de l’àmbit del nucli antic, que
asseguressin una fita que es va resumir d’una manera molt correcta, que era la de
posar la zona esmentada al mateix nivell que la resta de zones en qualitat de vida.
El treball de consens i participació esmentat es va materialitzar en un document que es
denomina el Pla de Revitalització del Nucli Antic i que es coneix com el PIRNA. Totes
les actuacions que s’han engegat dins del nucli antic responent a la planificació
esmentada. Una planificació que es va acordar a finals de 2002, quan es dóna per
finalitzat el PIRNA.
La nova urbanització del carrer Alfons XII és una de les actuacions que es preveien en
aquell document. I es preveia perquè en aquells moments, i ara també, es considera
una actuació estratègica per revitalitzar un sector de la ciutat que està íntimament lligat
a una zona que ha estat l’eterna assignatura pendent, que és la façana sud de la
ciutat. La reurbanització del carrer no es pot entendre com una actuació aïllada, i això
seria un error, sinó que s’ha d’entendre precisament en el conjunt, que el què pretén
és donar una lectura global i revitalitzar el sector a què es fa referència.
En els darrers anys l’acompliment del PIRNA ha comportat l’execució d’una bona colla
d’obres en el nucli antic, amb tota la problemàtica que el tipus d’actuacions de què es
tracta comporten, de molèsties als veïns, als comerciants, i també a la gent que hi
passa.
El carrer Alfons XII no és diferent dels altres. Potser només té una única diferència,
que és que la seva reurbanització ha comportat la supressió d’una places
d’aparcament en zona blava. I la zona blava té un destí bàsic, que és el de facilitar
l’accés a l’activitat comercial.
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És cert que la previsió inicial de l’Alfons XII era executar l’obra després de l’obertura de
l’aparcament de la Reforma, però per diferents motius, i com que no va ser possible
posar en servei l’aparcament de la Reforma, es va optar per avançar la primera
previsió.
De totes maneres, s’ha intentat pal·liar la supressió de la zona blava a través de la
col·locació d’un aparcament provisional, que segurament no compensa totes les
places d’aparcament, però que no deixa de ser una voluntat de pal·liar la problemàtica
d’accessibilitat sobre tota la zona comercial, en un sector que és tan sensible. I en
qualsevol cas, es tracta d’un aparcament provisional que té una durada limitada, que
es pot establir al voltant d’un mes.
Però, al marge de la singularitat en la reurbanització del carrer Alfons XII, l’actuació no
comporta cap altre problemàtica o incidència diferent a les altres zones, i des de
l’Ajuntament el que s’ha procurat és minimitzar la incidència de l’actuació en els
aspectes que es podien considerar més sensibles, com per exemple, facilitar l’accés a
un aparcament alternatiu als dos aparcaments que es situen en l’àmbit de les obres.
Aquest aparcament alternatiu es va pactar amb els propietaris de les places, que es
posaria a la seva disposició, quan l’accés fos quartat durant tota una sèrie de dies, i
s’ha tingut una bona relació amb els propietaris. Per tant, aquest fet expressa la
voluntat de l’equip de Govern de minimitzar totes les molèsties que hi puguin haver
amb motiu de les obres.
Pels motius esmentats es considera que no s’escau actualment plantejar la
implantació de mesures destinades a indemnitzar als afectats, tota vegada que les
obres segueixen el seu curs normal. No tenen cap mena d’incidència. Fa un mes i mig
que van començar, i no tenen gaire problemàtica. Actualment, no es detecta que
puguin aparèixer problemes que retardin la seva finalització segons el termini que es
va establir en un inici.
Tanmateix, recordar que es tracta d’unes obres que tenen un finançament complex.
Tenen un bon percentatge d’aportació pública, de recursos públics, però també tenen
una aportació dels privats, només per un únic motiu. L’aportació dels privats és per
reflectir que la intervenció, en definitiva, el que suposa és una millora per les finques. I
això es pot constatar. I, tanmateix, té una aportació de finançament públic, perquè hi
ha el convenciment que la seva millora, la millora de l’espai públic urbà incideix
directament en la millora estructural d’un determinat àmbit de la ciutat i, per tant, la
reorganització de l’Alfons XII no només millorarà les finques que hi donen front – i això
serà una cosa inqüestionable –, sinó que suposarà un revulsiu de tota la part sud del
nucli antic, que necessitava una certa dinamització.
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El senyor Majó Garriga expressa que seria bo que quan l’Ajuntament incompleix
terminis d’una manera clarament excessiva, com ha estat el cas de l’aparcament de la
Reforma, o quan unes determinades obres provoquen unes molèsties superiors a allò
que seria raonable, com és el cas actualment del carrer Montserrat, es preveiessin
alguna classe de compensacions pels veïns, o fins i tot pels comerciants.
El que no es veu clar és que es faci per cassos particulars. Es considera que hauria de
ser una classe de previsió sistematitzada que valgués per tots els cassos. Perquè sinó
passarà que es presentaran mocions per cada obra i es compensaran o no en funció
d’aquell qui més capacitat té de cridar o de fer soroll i, en canvi, d’altres persones que
patiran molt més unes obres per la seva poca capacitat de fer-se sentir, no es veuran
compensats.
Per tant, es considera que des de l’equip de Govern, però, també, des del conjunt de
l’Ajuntament, establir una sèrie de barems o de referents, a partir dels quals quan es
sobrepassi un determinat nivell de molèsties o quan els terminis s’incompleixin a partir
d’un determinat nivell, doncs, els afectats puguin cobrar unes compensacions, però
d’una manera genèrica i que serveixi per tots els casos. No analitzant cadascun dels
casos i no fent casos concrets.
El senyor Javaloyes Vilalta expressa que des del GMPPC es té la sensació que
s’han tractat qüestios vinculades a la proposició, però no del que expressa la
proposició en sí. La proposició ha servit d’excusa per parlar d’un retard en l’execució
d’una infraestructura important i cabdal per la ciutat, per la revitalització del nucli antic,
ha servit per comentar que hi ha una aportació de diner públic molt important, és a dir,
que les quotes no són les típiques del 90% i sembla que s’han utilitzat uns arguments
per enfocar d’una manera esbiaixada el problema real que perseguia la proposició,
que és que s’indemnitzi a les persones que es vegin afectades per les obres del carrer
Alfons XII.
La regidora Mas ha fet referència al PIRNA, un document de l’any 2000. El PIRNA era
un document de referència, d’objectius, d’il·lusió. Però, com en molts d’altres casos en
què des de l’Ajuntament s’han emprès actuacions per transformar el nucli antic, hi ha
hagut un endarreriment molt gran. S’entén que la remodelació de nucli antic no es
pugui fer en dos anys, però es considera que vuit anys és un període suficientment
llarg com perquè s’hagi d’actualitzar les previsions inicials. I concretament es fa
referència a la façana sud de la ciutat, com a element que marca la dinamització.
Com deia el senyor Serra en el moment d’esmentar el carrer Sant Joan d’en Coll, que
va ser una proposta nascuda de la iniciativa del grup municipal PPC, és cert que hi
havia un problema de comerç i de serveis municipals. Amb independència de la
solució que es va donar, millor o pitjor, el problema és que es va perdre l’oportunitat
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per establir un decàleg o protocol d’actuació en els casos d’endarreriment i lesions en
l’àmbit de les obres públiques.
Tal com deia el senyor Majó, pot passar que a cada retard d’obres, es pugui arribar a
plantejar indemnitzacions, ja sigui pel comerç o pels veïns. En aquell moment, es va
perdre l’oportunitat de deixar per escrit les indemnitzacions que hauria d’assignar
l’Ajuntament o aquelles empreses constructores que transgredissin els terminis
d’execució d’una obra a la qual s’havien compromès. S’hauria de valorar quines són
les sancions que es poden aplicar per retard en l’entrega d’obra, d’una manera
flagrant, com succeeix en l’aparcament de la Reforma.
Altres exemples en què s’hauria pogut entrar a valorar la necessitat d’aplicar mesures
destinades a indemnitzar als afectats pel retard d’una entrega d’una obra, són: el cas
de la plaça Gispert i els seus entorns més immediats; la carretera Pont de Vilomara,
entre el carrer Viladordis i el carrer Sant Blai, on els comerços també estan afectats i
on ni tan sols poden aparcar els vehicles; la plaça de la Creu i el carrer Mallorca, quan
es va haver d’aixecar la carretera Santpedor , en una intervenció que va durar dos
mesos.
Seria més fàcil per l’oposició carregar contra l’equip de Govern per una falta de criteri i
de gestió en el planejament. Però es considera que no seria just en el cas que s’està
tractant.
Una altra cosa que es planteja és si és just que es faci la remodelació del carrer Alfons
XII en el present moment? És just que els veïns hagin de fer l’aportació econòmica que
se’ls hi demana? És necessari plantejar la remodelació? - tenint en compte que
l’aparcament de la Reforma no està acabat i, a més a més, no s’ha entrat encara a
urbanitzar els entorns de l’aparcament de la Reforma S’agrairia, doncs, que els grups municipals tractessin la qüestió del decàleg que s’ha
suggerit.
Sobre el cas del carrer Alfons XII, el perjudici s’atribueix a la falta d’aparcament al
suprimir-se la zona blava. En aquest sentit, la regidora Mas ha expressat que s’ha
trobat una solució pels veïns afectats, als quals se’ls hi ha donat tiquets per entrar en
d’altres aparcaments. Si la clau de la proposta és el problema de l’aparcament, i
sembla ser que ja està solucionat, es considera que no té sentit donar suport a la
proposició. Tampoc es votarà en contra.
Per tant, el GMPPC s’abstindrà, com una posició que mostri la necessitat de pensar en
el tema. Es considera que, tant el govern com l’oposició – la qual no ha fet els deures
de fiscalització que li pertocava, en el sentit d’haver fet fer un decàleg en els termes
esmentats -, han de treballar en el tema del decàleg.
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El GMPPC, en la propera Comissió Informativa de Territori, posarà el tema sobre la
taula.
El senyor Serra Rovira expressa que la senyora Mas ha exposat de manera tècnica
el per què s’estan desenvolupant una sèrie de millores al nucli antic, per tal de
revitatlitzar-lo. Segurament tots els grups estaran d’acord en la finalitat que es
persegueix, però no en les formes i les prioritats. Però, per això, alguns governen i els
altres estan a l’oposició.
Tot i així, no s’ha sentit a parlar ni d’autocrítica ni d’actitud. Quan s’ha posat èmfasi en
com s’organitza una reunió de diàleg amb els veïns, s’ha fet justament per donar a
entendre que l’actitud adequada és aquella que té en consideració les implicacions
d’un retard d’un any i mig i l’incompliment de cinc terminis d’execució d’una obra. Que
s’han habilitat aparcaments alternatius com a solució al problema? No es diu pas que
no, però segur que no va ser per iniciativa de l’equip de Govern. Segur que van ser els
veïns qui, després de la reunió, van plantejar algunes de les solucions que, finalment,
s’han acordat.
Per tant, quan es parla de retards, també es parla d’actituds, actituds de l’equip de
Govern. I aquestes actituds poden ser d’anticipar-se als problemes que puguin sorgir o
de no fer-ho. La diferència entre les dues conductes és la crispació que s’ha generat
entre els veïns del carrer Alfons XII i els carrers del voltant.
Segueix dient que s’ha de fer una reflexió profunda de per què les obres acaben
demorant-se. No només ha passat a la Reforma, sinó que es podria parlar d’altres
exemples, com la Fàbrica Nova. Per què no es fa una reflexió profunda sobre el
clausulat de les concessions?
La reflexió important i de fons és la dels terminis. En el fons es tracta de la credibilitat
de l’Ajuntament.
Sobre l’obra de la Reforma cal dir que, en veu d’una bona colla de ciutadans,
l’aparcament no és el que semblava que hauria de ser i que l’obra sembla més un
búnquer que no pas un espai amable que lligui el riu amb la zona sud de la ciutat.
Es repeteix que és un problema d’actituds i un problema de reflexionar sobre la
capacitat d’empenta i de negociació davant d’algun tipus de clàusules. S’ha de tenir en
compte que, al final, les empreses cobren de diners públics, i el Consistori té l’obligació
de gestionar-los el millor possible i, per tant, obligar a complir els terminis i, si no els
compleixen, que paguin les conseqüències.
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La senyora Mas Pintó explica que s’han barrejat dues actuacions que tenen una
continuïtat física, però que en realitat són dues actuacions completament
diferenciades, com són l’aparcament de la Reforma i l’Alfons XII.
Es considera que la crispació que es va constatar en la reunió amb els veïns no es va
deure al retard en l’aparcament de la Reforma. L’aparcament de la Reforma té
escassa incidència en el sector residencial de l’Alfons XII. Una altra cosa és que
pogués tenir una certa incidència en el sector comercial. Tot i així, tampoc no s’ha
pogut constatar aquesta influència. Per tant, s’està convençut que el retard en
l’aparcament de la Reforma no va ser un dels elements de crispació.
En qualsevol cas, les reunions es plantegen per captar problemàtiques i donar
solucions. Evidentment, no es possible avançar-se a totes les problemàtiques que
poden sortir entre una gran varietat de gent. I, per tant, un dels objectius de les
reunions és captar problemàtiques. Que després es resolen a l’acabar la reunió, però
tampoc es veu com un aspecte negatiu, sinó precisament al contrari, en què es dona
un accés a una informació, la qual porta a detectar una sèrie de problemàtiques a les
quals, si es pot, sempre es dóna solució.
Finalment, expressa que les obres són molt complexes. Diu que s’hi ha dedicat tota la
seva vida professional i ho pot afirmar. Són complexes perquè parteixen d’un projecte i
d’una execució i intervé multitud de gent.
Diu que el senyor Serra ha parlat de la Reforma i de la Fabrica Nova. Els retards d’una
actuació i l’altra no tenen res a veure. La Fàbrica Nova és una actuació absolutament
de caràcter privat en la qual l’Ajuntament hi fa un paper fiscalitzador de qualitat, però
de simple espectador quant a terminis. L’ajuntament no fixa terminis perquè no pot, ja
que la iniciativa és absolutament privada. En la plaça de la Reforma és diferent. És
evident que es tracta d’una actuació pública que fa una concessionària i, per tant, se li
poden retreure els retards. Un retard que no és producte d’un únic motiu, sinó per una
conjunció de motius. D’alguns motius, diu, n’està contenta, en el sentit que hi ha
retards que s’han produït per una millora estructural del projecte. Quan es detecta, en
el transcurs d’una obra, que s’ha de retocar el projecte per millorar-lo i adaptar-lo
estructuralment, diu que no té cap dubte. En el carrer Sant Joan d’en Coll, el projecte
es va refer absolutament i va ocasionar un gran retard, i no en té cap dubte. Sempre
ha de prevaldre, abans que els terminis, la seguretat de l’obra i la correcció de
l’execució.
El senyor Javaloyes Vilalta es dirigeix al senyor Serra i expressa que si la proposta
es presenta perquè no es pot aparcar a les zones blaves, la qual cosa dóna peu a
indemnitzar a un seguit de persones, sense saber quines són les persones - perquè la
zona blava és un aparcament rotatori, potser el GMPPC estaria també a la llista
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perquè el PPC té la seu en el nucli antic. Diu que mai se li ha plantejat demanar una
indemnització perquè li han tret la zona blava.
Finalitza la seva intervenció dient que la proposta parla d’indemnitzar als veïns del
carrer Alfons XII, però no diu res dels veïns de la plaça de la Reforma.
L’alcalde sotmet la proposició a votació i, es rebutja per 8 vots afirmatius (GMCiU), 13
vots negatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA) i 3 abstencions (2 GMPPC i 1
GMCUP).
9.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència de l’únic
assumpte sobrevingut presentat, la qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, de conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986, l'art. 83
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l'art. 51.1.e) del ROM.

9.1 ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, DE LA RENÚNCIA FORMULADA PEL SENYOR
JOSEP VIVES PORTELL AL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE
MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen de l’acalde, de 12 de setembre de 2008, que,
transcrit, diu el següent:

“Antecedents
I.

El senyor Josep Vives Portell, regidor d’aquesta Corporació per
Convergencia i Unió (CiU), va prendre possessió del seu càrrec en la
sessió constitutiva de la Corporació municipal que va tenir lloc el dia 16 de
juny de 2007.

II.

En data 12 de setembre de 2008, el senyor Vives ha presentat escrit al
Registre General de l’Ajuntament de Manresa (RE núm. 33770), en el qual
formula la seva renúncia al càrrec de regidor.

Fonaments legals

1.

Article 182.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general.

2.

Article 9 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que assenyala que
la renúncia haurà de fer-se efectiva per escrit davant del Ple de la Corporació.

3.

Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre
substitució de càrrecs representatius locals.
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Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
Acord
Primer.

Prendre coneixement i acceptar la renúncia al càrrec de regidor de
l’Ajuntament de Manresa formulada pel senyor Josep Vives Portell en
escrit de data 12 de setembre de 2008.

Segon.

Trametre certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central per a la
substitució reglamentària del senyor Josep vives Portell i, a tal efecte,
expedeixi credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del
candidat a qui correspongui cobrir la vacant produïda.

Tercer.

Indicar que, a judici d’aquesta Corporació, correspon cobrir la vacant de
regidor al senyor Moisès Fargas Santaulària, en atenció al lloc que ocupa
en la llista electoral de Convergència i Unió (CiU).

Quart.

Facultar l’alcalde per a la signatura de qualsevol document necessari per
a l’execució d’aquest acord.”

El senyor Vives Portell explica que és la seva darrera intervenció com a regidor de
l’ajuntament de Manresa en aquest mandat, i potser, la darrera de la seva vida en
l’Ajuntament.
Expressa que és un dels dies més tristos de la seva vida. És un dia trist perquè els
comiats sempre són tristos i perquè es tracta d’un comiat forçat, no és un comiat
volgut. Diu que parlarà amb tranquil·litat, amb l’emoció continguda, però clarament,
sense acritud, sense rancúnia. Considera que en un acte tan solemne, i amb uns
companys i alguns amics, s’ha de parlar amb la mà al cor.
Expressa que pren la decisió, no perquè vulgui deixar de ser regidor de l’ajuntament
de Manresa, és un orgull immens ser regidor de la seva ciutat. Expressa que s’estima
la seva ciutat, l’Ajuntament i la gent que hi viu. Des de petit. És una cosa que li van
inculcar a casa. El seu pare va ser el primer que li va inculcar aquest germen, el qual
espera preservar tota la seva vida.
Tenia, doncs, la intenció de continuar fent la seva feina en l’Ajuntament i treballant, no
només pel Grup municipal Convergència i Unió, no només per un projecte que
s’estima molt, sinó sobretot per un projecte de ciutat, que, al final, és un projecte
compartit entre tots.
Els motius que han forçat la determinació de marxar l’han fet pensar molt en els
darrers mesos. Els motius vénen donats per una pressió que hi ha hagut en relació a
un consell d’administració d’una empresa molt important de la ciutat des del punt de
vista mediàtic i des del punt de vista social, en relació a la seva condició política, en
relació a la seva condició de president del Grup Municipal de CiU de l’Ajuntament de
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Manresa i en relació a la seva ideologia, el seu pensament i el seu vessant públic, al
fet, en definitiva, de fer política. Això, al segle XXI, a l’any 2008, ras i curt, no és
tolerable. En una democràcia moderna, quan es parla de regeneració dels valors
democràtics, quan es parla que s’ha d’apropar la gent al món de la política, quan es
diu que, sobretot, és important mantenir la credibilitat dels polítics, de les institucions,
del discurs que es fa, les actituds que s’han aixecat són, dit suament, absolutament
blasmables, inacceptables. Alguns en diuen sectarisme. És un eufemisme. Diu que
com que li agrada fer el servir el llenguatge d’una forma curosa, en diu totalitarisme, i
el totalitarisme és l’antítesi de la democràcia. Alguns ho podran dir d’una forma o una
altra. Ell ho diu clarament. I fa la reflexió en veu alta sense acusar directament a ningú.
No es tracta d’acusar a ningú directament i de dir aquella reunió, aquell nom, aquell
comentari, aquella trucada, aquella amenaça vestida d’advertiment amable. Es tracta
de fer una reflexió que va més enllà. Que és molt més important que el fet que el
Josep Vives marxi de l’ajuntament de Manresa, ja que demà serà un altre.
Dissortadament, les actituds descrites no són només patrimoni d’un partit o d’un altre,
són patrimoni, a vegades, d’algunes persones que utilitzen malament el poder i que
fan mal bé el prestigi de la política en general.
Durant els darrers mesos ha reflexionat molt al voltant del fenomen esmentat i, per
moments, diu que ha tingut la temptació d’abandonar la política. Per què s’ha
d’embolicar? Per què s’ha de fer aquesta feina si, al final, resulta que el destí que
pensaves que construïes, més enllà del determinisme vital que ha portat a néixer en
un lloc i en una família determinada, aquell destí que pensaves que estaves forjant, al
final, resulta que ve condicionat per un factor clarament mediocre, mediocre
intel·lectualment i mediocre moralment parlant.
Però en fi, les coses són com són i no com un voldria que fossin. Davant de la situació
descrita, hi havia dues possibilitats. Una, era dir que ha estat bonic ser regidor del
1999 fins el 2008 i dir que la política passa a ser alguna cosa escrita en una biografia,
o dir no. L’única manera de combatre les esmentades actituds és comprometent-se
més que mai amb allò que es diu política. En l’exercici de la política. No ho farà com a
regidor de l’ajuntament de Manresa, no. Ho farà des del seu partit, des d’un projecte
de ciutat, de comarca, de país, estant al servei de la gent. De tota la gent, de la gent
de CiU i de la gent que no ho és. Perquè en el seu cas, la política forma part de la
seva vocació. És el germen que li va inculcar el seu pare, i al qual no pensa renunciar.
De manera que no abandona la política, sinó que abandona el càrrec de regidor per la
circumstància descrita. Algú podrà dir que si ho tenia tan clar, per què plega?. Les
persones, a vegades, són necessàries i indispensables, no ho són mai. Si algú es
pensa algun dia que és indispensable és que ha caigut en el parany de la imbecil·litat.
Expressa que hi ha caigut moltes vegades en el parany citat, i diu que suposa que hi
tornarà a caure en algun moment de la seva vida, però sap que no és indispensable.
Però sí que les persones són necessàries en un context determinat per un objectiu
determinat. I en el present dia, l’entitat que es diu Bàsquet Manresa, en la qual hi ha
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un president a dia d’avui, i demà n’hi haurà un altre i fa quaranta anys n’hi havia un
altre, necessita de tots els actius, els de la societat civil, però també els institucionals,
per tirar-la endavant. No és una entitat més important que una altra, però és evident
que és un símbol de la ciutat i que dimensiona la ciutat al món i en l’actualitat està en
la situació més delicada de la seva història. Tot plegat, doncs, s’explica per si mateix.
Hi ha capítols que formen part del secret de sumari. No s’explicaran públicament
perquè es considera que trairia la confiança de moltes persones i de molts col·lectius.
Pertoca també donar les gràcies. Diu que vol donar les gràcies a tothom. Als que són
en la present sessió i els que es va trobar l’any 1999, gràcies a l’oportunitat que li van
brindar el Francesc de Puig i el Toni Llobet. Amb tots ha après moltes coses. Ha après
coses relacionades amb el món de la política, ha descobert aspectes fantàstics de la
ciutat, ha après que vist des de dins, administrar el pressupost que algú abans deia
que era de 100 milions d’euros, és molt més difícil del que, a vegades, pot semblar a
peu de carrer. Ha descobert que la política és molt ingrata, que té moments de
compensació extrems, íntims, no reconeguts per ningú, no publicats per cap diari, no
emesos per cap televisió , però que formen part del patrimoni vital de cadascú. També
ha descobert que moltes vegades la incomprensió per part de la gent, pot fer que un
es rendeixi en un moment determinat. Demana a tots que no es rendeixin. Es demana
als membres del Govern i ho demana al Grup Municipal de CiU, però també a tots els
altres. En el transcurs dels anys ha descoberts persones magnifiques, i s’acaba
pensant que quan un es fa gran, al final de la vida, l’única cosa que queda són les
emocions i les vivències amb les persones, més enllà dels partits politics, de les
ideologies, dels equips de bàsquet, dels ajuntaments, fins i tot, de les ciutats. Perquè
en el fons, cada persona és infinita i aquesta és la grandesa de l’ésser humà. Ho ha
descobert, evidentment, fora de l’Ajuntament, però ho ha descobert també durant els
anys de la política. I això l’ha fet sentir molt bé. En els anys a l’Ajuntament ha passat
moments dolents, hi ha trobat el consol, no només d’un grup municipal del qual se sent
profundament orgullós, d’unes persones que han compartit l’aventura d’arribar a
l’Ajuntament i d’arriscar-se en tots els sentits, sinó també ha trobat el consol,
l’estimació de persones que no eren del mateix color polític, de persones que estaven
a l’altre cantó. Considera que el què s’ha descrit és l’essència final que hauria de tenir
la política en l’exercici mes honest per part de tothom. En política no hi ha enemics, hi
ha adversaris. Els adversaris poden compartir una gran amistat, poden compartir
objectius comuns, però tenen maneres diferents de veure el món, i d’arribar al final a
objectius que potser moltes vegades no són tant diferents. Els enemics, els que veuen
en la política un combat constant, un anar a la grenya, veure qui pot aixafar a l’altre
només per un afany de poder, els que fan tot això es considera que no són politics,
són una altra cosa. S’ha de preservar una cosa que molta gent no ha entès a Manresa,
fins i tot, gent de la formació política de CiU. En Jordi Valls en deia l’ambient florentí de
l’ajuntament de Manresa, és a dir, la relació de proximitat, que més enllà de la
diferència, de la vehemència, de l’acritud per moments, en el fons, sempre hi ha hagut
una extraordinària relació i un respecte impecable. Es demana que es conservi, ja que
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es un patrimoni que és important saber traspassar als consistoris que vinguin. Com diu
Vasili Grossman, en el llibre Vida i destí, ho diu enmig de la negror de la Segona
Guerra Mundial, de l’estalinisme, del nazisme, de les atrocitats dels camps de
concentració. Al final, el que les persones han de buscar són relacions humanes.
Doncs això, relacions humanes. De l’exemple que es pugui donar se n’extraurà una
conclusió positiva per la ciutat. Es considera que el moment actual és preocupant, però
si tothom té la capacitat de fer un bon diagnòstic, de l’autocrítica, de renunciar, a
vegades, a posicionaments que poden ser més o menys rendibles a curt termini, però
que se sap que no porten enlloc, si es té la capacitat, es podrà tirar la ciutat endavant.
Segueix la seva intervenció adreçant-se a l’equip de Govern. Diu que és necessari que
canviïn. I també l’oposició ha de fer autocrítica. Però s’ha d’emprendre el repte amb
coratge, sense por, sense amagar el cap sota l’ala. La gent demana respostes
concretes a problemes objectius. I és fonamental que es faci amb un esperit renovat,
amb una relació diferent amb la ciutadania, amb una relació que no s’estructuri a còpia
de grans documents, de grans discursos, de grans pronunciaments, de grans plans
d’acció municipal, que està molt bé que es facin, sinó a còpia de guanyar la distància
curta amb la gent. Aquesta a hores d’ara està força perduda. No només a Manresa.
També en molts d’altres llocs. S’ha de guanyar.
Diu que deixa l’acta de regidor i que vindrà el Moisès Fargas i adverteix que donarà
molta guerra, en positiu. Però diu que li trobaran sempre. Diu que té els demés
regidors com a uns amics, més enllà de la diferència i, a més a més, està compromès
amb la ciutat, amb CiU, amb el grup municipal, però també amb la gent i en el futur del
país, de manera que, per tot el que es necessiti, no s’ha de dubtar, ja saben on el
trobaran.
El senyor Javaloyes Vilalta dóna d’entrada molta sort al senyor Vives, com a persona
i com a professional que se’n va al Bàsquet Manresa. Expressa que el trobarà a faltar.
Trobarà a faltar la dialèctica, l’oratòria, la vehemència i el sentit de posar blanc sobre
negre aquelles denúncies de país, la qual cosa té molt endins, i l’estimació que té per
Manresa. Diu que no sap si es deu únicament al seu pare. O també a la seva mare. En
tot cas, deia el senyor Vives que “quan et fas gran es veuen les coses d’una certa
manera”. Un regidor de l’Ajuntament sempre té l’obligació de veure l’ampolla mig
plena, perquè si només es veiés mig buida, faria temps que molts haguessin d’haver
presentat la renúncia de l’acta de regidor. Això fa pensar que la vocació de servei està
per sobre de qualsevol qüestió política, d’ideologia, de partit. Es tracta d’una qüestió
de servei a la ciutadania, a la societat, a la ciutat.
Segueix dient que en l’inici de la intervenció del senyor Vives s’ha posat sobre la taula
el problema de dir perquè una persona, amb independència de la seva activitat
professional no pot ser regidor o president d’un grup municipal o alcalde de la ciutat.
Sempre es planteja el problema dient que no hi ha politics que donin la talla. En el
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supòsit que hi ha un president d’una multinacional amb seu a Manresa i que es
presenta a la candidatura d’un partit per ser alcalde. Què li direm? Que es quedi a
casa perquè és president d’una multinacional. Llavors, es cerquen persones aptes
amb capacitat per poder gestionar, transmetre il·lusió, projectes, empenta i transformar
una ciutat? Diu que quan parla de la seva persona, no diu res. Però, a part d’un
mateix, els altres 24 podrien tenir una certa rellevància en el sentit esmentat. Diu que
troba molt trist que s’obligui a una persona a triar entre una activitat professional i una
política, i que no es pugui arribar a compaginar. En el moment de votar, l’abstenció no
serveix. O si està d’acord o no. Al Grup Municipal no tan li és. Diu que el GMPPC
votarà que no. I no es tracta del contracte enfront de la ciutadania durant quatre anys.
No, no. No es tracta d’això. Es considera que no es pot acceptar la renúncia de
regidor.
La senyora Sensat Borràs expressa que atès l’enfocament que ha donat el senyor
Vives a la seva intervenció, no s’hauria de fer una intervenció dient el que s’ha de dir
en aquestes ocasions. Recorda que el GMICV-EUiA votarà sí, un sí convençut, però
no pel Josep i la seva persona i la feina que ha fet, sinó que professionalment i des de
la lògica política, els corresponents grups municipals ja van començar enfrontats,
perquè el GMICV-EUiA es va manifestar públicament que no ho veia bé, i no per un
tema mediàtic i de resò. El GMICV-EUiA entenia que el Bàsquet Manresa té relacions
amb l’Ajuntament i hi ha temes a parlar. I a la vegada, el bàsquet és un tema important
per la ciutat. És un tema que genera debats i genera decisions i des d’aquesta lògica
és complicat. No la resta d’elements pel que pugui fer a ressò, etc.
Quan un fa una cosa però no la fa de gust, no costa gaire intuir que no és el millor dia.
Però de l’altre, el senyor Vives, finalment, més enllà de tot, fa el pas. Es desitja des de
la gent d’ICV-EUiA totes les sorts i agraeix la feina que ha fet, i també es necessita en
aquests moments molta sort. Part de la sort del senyor Vives serà també la sort de la
ciutat, perquè, efectivament, el Bàsquet viu un moment molt i molt difícil, cal
concentrar-hi moltes energies i, per tant, de tot cor, i com a regidora d’Esports, espera
que es puguin parlar moltes i moltes vegades perquè voldrà dir que el Bàsquet està on
tots desitgen que estigui. Li desitja molta sort.
El senyor Perramon Carrió expressa respecte a la primera part de la intervenció del
senyor Vives, que el GMERC no ha forçat en cap moment la disjuntiva amb què s’ha
trobat. Afegeix que, personalment, quan se li ha preguntat sobre la qüestió,
considerava que la compatibilitat de les dues ocupacions era inconvenient, i s’ha anat
sempre amb les coses per davant.
Considera que ser regidor de l’ajuntament de Manresa és una forma de servir als
ciutadans, és, al mateix temps, una responsabilitat i, fins i tot, un privilegi. Es considera
que el senyor Vives ha fet dignament l’activitat de regidor i ho ha fet des de l’oposició,
que és més difícil normalment, potser és més ingrat, tot i que és una feina
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absolutament necessària a la ciutat, perquè l’equip de Govern no està per tot i
l’oposició pot assenyalar aquells temes que no han funcionat prou bé o posar l’accent
en aquells temes que potser el Govern oblida o no hi posa prou interès.
Voldria reconèixer que el senyor Vives és una persona vehement, decidida, que estima
la ciutat, que ho demostra i també la seva capacitat per explicar els seus
posicionaments d’una manera clara, d’una forma normalment molt entenedora i, per
tant dotada d’una gran oratòria que permet unes intervencions d’una forma brillant.
Voldria reconèixer la seva actitud constructiva, la seva i la del seu grup, i al mateix
temps la voluntat compartida d’arribar a acords de ciutat. A acords que s’han anat
materialitzant en el temps i que han anat des del Pla Estratègic fins a temes del futur
creixement de la ciutat, etc.
El fet que el senyor Vives remarcava, l’actitud de diàleg entre els regidors i d’arribar a
acords de ciutat és un bé que s’hauria de saber mantenir entre tots, es un bé que el
senyor Vives ha sabut posar en valor. Des del Govern s’escolta als ciutadans i es
procura impulsar per Manresa aquelles coses que es consideren millors per fer una
ciutat amb mes riquesa, amb mes cohesió social i amb mes qualitat de vida i en el
camí es trobaran.
El senyor Irujo Fatuarte expressa que la política, efectivament, és dura. Diu que és
una persona positiva i que sempre mira el futur amb esperança, diu que segurament
les paraules del senyor Vives, el que fan de la política, és una activitat que sempre
hauria de mantenir un aspecte, moltes vegades posat en qüestió injustament, que és
el de la noblesa. És una activitat noble. Diu que, efectivament, a vegades, els polítics
malbaraten l’esmentada noblesa, i no només els polítics. Diu que una bona dosis
d’hipocresia per part de la societat actual existeix, d’individualisme ferotge. Tothom va
sentir el discurs d’obertura del Consistori on es van exposar una sèrie de causes que
es considera com a desafecció cap a la política.
Diu que el senyor Vives ha representat molt dignament al grup del qual ha estat cap.
Ha estat cap de l’oposició, encara que no existeix aquesta figura de forma reconeguda,
però en Josep Vives era cap de l’oposició amb l’acompanyament del senyor
Javaloyes, del senyor Majó i del senyor Arcas.
Diu que segurament ha estat el regidor amb una millor oratòria i retòrica, paraules
devaluades actualment, però que en l’època romana tenien molta importància perquè
la capacitat expositiva de la paraula es la que dóna el poder de convenciment i, si més
no, d’arribar a acords. Mitjançant la paraula es pot arribar a un acord amb una altre
persona.
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Des del GMS s’ha d’agrair l’exquisida educació i correcció del senyor Vives en l’estil
d’interactuar amb el Govern, el to que s’ha donat a la tasca d’oposició. En altres
ajuntaments, a vegades, s’assisteix a sessions que tenen un cert aspecte lamentable
pel to de les intervencions, per les desqualificacions i, fins i tot, pels insults dels que es
pot ser testimoni. A l’ajuntament de Manresa no ha estat així, i el senyor Vives forma
part de l’estil de fer política, en el qual el GMS se sent còmode.
El GMS desitja molta sort al senyor Vives i en la dedicació professional, que és el
bàsquet, també li desitja molta sort, perquè el Bàsquet Manresa és una institució
esportiva, però també és un emblema de la ciutat. Està travessant un moment delicat,
però entre tots s’ha d’intentar buscar una solució que sigui efectiva perquè l’emblema
de la ciutat continuï sent l’ambaixada de la ciutat.
En el pas del senyor Vives per l’Ajuntament, al contrari dels àrbitres - que el millor que
poden fer és passar desapercebuts - els discursos del senyor Vives seran recordats.
Desitja de nou molta sort al senyor Vives en el terreny personal i professional.
El senyor Vives Portell expressa el to de les intervencions de tothom. Dóna les
gràcies al senyor Javaloyes per votar en contra. Diu que vol que quedi una cosa molt
clara. Creu que la ciutat té un conjunt d’elements que són molt importants. Té símbols
que són molt importants. Una ciutat de 76.000 habitants ha d’intentar mantenir tot allò
que la fa diferent i tot allò que li dona qualitat, i això passa pel patrimoni cultural, passa
pel patrimoni històric, per les entitats, pels polítics, pels carrers, per la seva gent, però
passa també pel món de l ‘esport. I avui se sap que el món de l’esport professional
dimensiona els col·lectius al món. Algú podrà discutir-ho, a algú li podrà agradar més o
menys, però és la realitat. A partir d’ara, a banda de treballar per moltes d’altres coses
– diu que no podria estar centrat en una sola cosa, no sabria viure així – s’haurà de
centrar en intentar salvar la situació, que es una situació complicada.
L’alcalde expressa que la part més difícil de la política és prendre decisions. Quan es
prenen decisions és quan s’avança. El creixement de les persones, individual o
col·lectiu, és quan se sap triar, i per triar, a vegades, es prioritza. I això demostra el
grau de maduresa que es té. El saber decidir mostra el grau de maduresa.
Tothom ha parlat de la capacitat de dialèctica del senyor Vives, de l’oratòria, de la
discursiva. Ha estat un tema valorat, a vegades, fent reflexions, a vegades, donant
lliçons, però bé, forma part del joc. Però més enllà de la capacitat esmentada, hi ha
hagut una actitud positiva dialogant que ha fet més fàcil la política manresana. En el
transcurs dels anys hi ha hagut un treball conjunt dels diferents grups i que ha permès
arribar a acords importants de ciutat, a acords que són els pilars de la ciutat. En el
transcurs dels anys aquesta cultura política s’ha convertit en un patrimoni de la política
manresana.
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Agraeix al senyor Vives la seva dedicació a la ciutat de Manresa., com a manresà i
com a ciutadà compromès al servei de la ciutat.
L’alcalde sotmet la proposició a votació i, s’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCiU, 8
GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 1 GMCUP) i 2 vots negatius (GMPPC) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

II.
10.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE I
ELS REGIDORS/ES DELEGATS/DES DES DE L’ANTERIOR DONACIÓ DE
COMPTE AL PLE MUNICIPAL.

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcaldepresident i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD
2.568/86, de 28 de novembre.
11.

DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM.
26, 27, 28, 29 I 30, QUE CORRESPONEN ALS DIES 14, 21 I 28 DE JULIOL,
25 D’AGOST I 2 DE SETEMBRE RESPECTIVAMENT.

Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la
Junta de Govern Local en les seves sessions número 26, 27, 28, 29 i 30
CORRESPONENTS ALS DIES 14, 21 i 28 de juliol, 25 d’agost i 2 de setembre,
respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als
portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril
i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.
12.

DONAR COMPTE DE DIVERSOS ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ
D’ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L’AJUNTAMENT.

El secretari dóna compte de diversos escrits:
Data
d'entrada

08-09-2008

22-07-2008

Organisme

Remitent

Ministeri de Medi
Cap del Gabinet Tècnic
Ambient
Parlament de
Catalunya

Cap del Gabinet de la
Presidència

Acord municipal
Referent a la prohibició de
productes
modificats
genèticament.
Referent a l’aplicació de
mesures de gràcia al sr.
Francesc Argemí

13.

PRECS I PREGUNTES.

13.1

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC EN RELACIÓ AL PLA
D’INVERSIONS DE LA POLICIA LOCAL
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El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del PPC, de 4 de setembre
de 2008, que transcrita diu el següent:
“Mesos enrere és va anunciar, i acordar, que és portaria a terme un Pla d’ Inversions
destinat al cos de la Policia Local de Manresa.
En quina situació és troba aquest Pla d’ Inversions?
Donat el fet de que efectius del cos de la Policia Local de Manresa es veuen obligats a
utilitzar el seu telèfon mòbil particular per a usos de la feina i de la seva tasca
professional, per a poder-se comunicar amb la central i amb els seus companys en el
transcurs de serveis.
Quines adquisicions ha portat a terme aquest ajuntament en matèria de transmissions
per a la Policia Local?
Quines previsions té aquest ajuntament per a l’ adquisició de material de transmissions
(comunicacions)?”
El senyor Buenache Catalán desitja molta sort al senyor Vives en la seva nova
etapa. Segueix dient que desconeix quan es va acordar el pla d’inversions destinat a la
Policia Local. Diu que ha portat l’acta del ple de novembre de 2007, on es va presentar
una proposició sobre el tema i es recorda que va ser rebutjada. Per tant, es desconeix
que s’aprovés. Segueix dient que també recorda que és el dia que el senyor Javaloyes
va marxar de la sala donant un cop de porta. Aquell dia es va parlar de les mesures
que s’estaven incorporant al PAM en matèria de Seguretat Ciutadana. I justament,
dues de les mesures són la millora de les dependències de l’edifici de la Florinda i
l’increment i la millora substancials dels mitjans tècnics.
Per tant, més enllà que s’acordés el pla d’inversions, que es desconeix, si que és cert
que des de l’equip de Govern s’estan millorant les dependències de la Florinda. Una
reivindicació que tenia el col·lectiu de la Policia Local, que era el menjador, s’està
rehabilitant, s’està arranjant. Per tant, es considera que s’estan fent els deures.
Pel que fa al tema de les telecomunicacions, es va fer un contracta fa bastants anys,
amb una empresa que s’ocupa del manteniment i de la renovació dels mitjans tècnics
de transmissió. Si que és cert que segurament és millorable el sistema de
comunicacions, però, actualment, i tenint en compte que el Departament d’Interior de
la Generalitat ha engegat l’anomenada Xarxa de Rescat - que permetrà que tots els
cossos de seguretat i d’emergències de Catalunya puguin estar interconnectats, o bé
funcionar de manera aïllada,- des de l’Ajuntament s’han iniciat converses i s’està
esperant a què entri en vigor. Per tant, es considera que no és el moment de fer una
gran inversió en matèria de comunicacions. Si que és cert que en determinats
moments i perquè hi ha hagut un defecte de la bateria de l’equip, algun agent ha hagut
de fer ús dels telèfons mòbils.

L’alcalde disposa la lectura i resposta conjunta de les preguntes 13.2 i 13.3.
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13.2

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL
L’APARCAMENT DE LA REFORMA

DEL

PPC

EN

RELACIÓ

A

El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del PPC, de 5 de setembre
de 2008, que transcrita diu el següent:
“Pàrquing de la Reforma.

Les obres és van començar a l’agost del 2005 en una durada prevista de 18 mesos.
Desprès de diversos ajornaments publicitats, encara no ha estat enllestida una obra de
vital i cabdal importància per a la ciutat de Manresa
13.3

Quina ha estat la causa que ha ocasionat el darrer retard?
A qui són imputables aquestes causes?
S’ han portat a terme mesures sancionadores ó és portaran a terme, degut al
retard de l’execució de l’obra?
Quin és el termini previst per a la finalització de l’obra i el seu calendari
d’execució?
Quan està previst l’entrega de finalització de l’obra?
Quan està previst l’entrada en funcionament del Pàrquing de la Reforma?”
PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL
L’APARCAMENT DE LA REFORMA

DEL

PPC

EN

RELACIÓ

A

.
El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del PPC, de 15 de
setembre de 2008, que transcrita diu el següent:
“En declaracions a mitjans de comunicació l’empresa responsable de la construcció
del pàrking de la Reforma esmenta que una de les principals raons del retard de més
de 18 mesos ha estat degut “per la millora del projecte”
Ens podrien esmentar quines són aquestes mikkires que no estaven el el projecte i qu
s’han portat a terme?”

La senyora Mas Pintó explica que la causa, no del darrer retard, sinó del retard en
general de l’aparcament de la Reforma es deu a una doble problemàtica. Per una
banda, la que deriva del propi emplaçament de l’actuació, que ha comportat en
diferents etapes, l’adaptació del projecte als condicionants específics de
l’emplaçament, sobretot pel que fa a la primera part, que es va centrar en el moviment
de terres i en la formació de tot el sistema de murs de contenció. I d’altra banda, no hi
ha cap dubte, d’una inadequada gestió de l’obra, que no ha sabut acordar o controlar
les modificacions del projecte amb l’execució de la mateixa. Per tant, qualsevol
modificació del projecte comportava una certa paral.lització d’un determinat temps de
les obres. A qui són imputables les esmentades causes? Es considera que són
imputables al promotor de les obres, que és la concessionària que les executa.
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En relació a les mesures sancionadores, cal dir que el plec de clàusules no preveu un
règim específic de sancions perquè la pròpia sanció ja s’estableix amb el termini, en el
sentit que la concessió comença a comptar en el momentde la signatura del ple i, per
tant, com més es tardi, menys benefici té l’actuació perquè els beneficis de la gestió de
l’aparcament queden escorçats pel propi termini. En qualsevol cas, és un tema que es
pot replantejar dins del context general de valoració de l’obra.
El termini previst per la finalització de l’obra, s’ha de diferenciar, per una banda, entre
la posada en funcionament de l’aparcament, que l’empresa situa a finals de més de
setembre, però que l’Ajuntament situaria a mitjans d’ octubre, sent una mica més
realistes, i el de l’acabat superficial de la plaça. En aquest cas, hi ha un termini de sis
mesos. El lliurement de la finalització d’obra és només pel que fa a la plaça pública.
L’entrega de l’obra es fa quan s’ha comprovat la correcció i adequació de les mateixes
al projecte aprovat. I sobre l’entrada en funcionament de l’aparcament, es creu que tan
bon punt s’hagin resolt tots els temes d’infraestructures de serveis que queden
pendents actualment, l’aparcament s’obrirà.
Pel que fa a les millores, ha estat l’adaptació del projecte als condicionants del terreny.
El problema principal quant a modificacions de projecte, es va centrar en el moviment
de terres que donades les característiques del subsòl van fer replantejar tot el sistema
de murs de contenció que hi havia previstos.
El senyor Javaloyes demana si la modificació del moviment de terres es va passar
pel ple.
La senyora Mas Pintó contesta que no.

III.

RENÚNCIA D’UN REGIDOR

14

DONAR COMPTE I ACCEPTAR, SI ESCAU, LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE
REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA FORMULADA PEL SENYOR
XAVIER ARCAS GONZÁLEZ I PRENDRE CONEIXEMENT DE LA
RENÚNCIA AL DRET D’ADQUIRIR LA CONDICIÓ DE MEMBRE
CORPORATIU FORMULADA PEL SENYOR EMILI UTGÈS HUERTA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’acalde, de 3de setembre de 2008, que,
transcrit, diu el següent:
“Antecedents

I.

El senyor Xavier Arcas González, regidor d’aquesta Corporació per la
Plataforma per Catalunya (PxC), va prendre possessió del seu càrrec en la
sessió constitutiva de la Corporació municipal que va tenir lloc el dia 16 de
juny de 2007.
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II.

En data 29 d’agost de 2008, el senyor Arcas ha presentat escrit al Registre
General de l’Ajuntament de Manresa ( RE núm 32543), en el qual formula la
seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Manresa.

II.

En data 29 d’agost de 2008, el senyor Emili Utgès Huerta ha presentat escrit
al Registre General de l’Ajuntament de Manresa (RE núm. 32545), en el qual
expressa que, com a número 2 de la llista de Plataforma per Catalunya (PxC),
li correspondria substituir al senyor Xavier Arcas com a regidor de
l’ajuntament de Manresa.
Així mateix expressa la seva renúncia al dret d’adquirir la condició de membre
corporatiu. .

Fonaments legals

4.

Article 182.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general.

5.

Article 9 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que assenyala que
la renúncia haurà de fer-se efectiva per escrit davant del Ple de la Corporació.

6.

Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre
substitució de càrrecs representatius locals.

Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
Acord
Primer.

Acceptar i prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de
l’Ajuntament de Manresa formulada pel senyor Xavier Arcas González en
escrit de data 29 d’agost de 2008.

Segon.

Prendre coneixement de la renúncia al dret d’adquirir la condició de
membre corporatiu formulada pel senyor Emili Utgès Huerta en escrit de
data 29 d’agost de 2008.

Tercer.

Trametre certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central per a la
substitució del senyor Xavier Arcas González i, a tal efecte, expedeixi
credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat a qui
correspongui cobrir la vacant produïda.

Quart.

Indicar que, a judici d’aquesta Corporació, correspon cobrir la vacant de
regidor al senyor Aaron Argudo Palacios, com a número 3 de la llista de
Plataforma per Catalunya (PxC), en atenció al lloc que ocupa en la llista
electoral de la Plataforma per Catalunya (PxC).

Cinquè.

Facultar l’alcalde per a la signatura de qualsevol document necessari per
a l’execució d’aquest acord.”

L’alcalde explica que el senyor Arcas va presentar la renúncia i es va acomiadar.
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El senyor Javaloyes Vilalta expressa que, en aquest cas, el GMPPC votarà
afirmativament.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per 20 vots afirmatius (7 GMCiU, 8
GMS, 3 GMERC, 2 GMPPC) i 3 abstencions (2 GMICV-EUiA i 1 GMCUP) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia, l'alcalde aixeca la sessió,
quan són les 23 h 16 min, la qual cosa, com a secretari general , certifico, i s’estén
aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número
................ i correlativament fins el ................
El secretari general accidental

Vist i plau
L’alcalde
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