ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Identificació de la sessió
Número: 12/2009
Dia: 16 de novembre de 2009
Horari: 20,10 a 22,45
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa
Caràcter: ordinari
Assistents
President
Josep Camprubí Duocastella
Tinents i tinentes d’alcalde
Ignasi Perramon Carrió
Núria Sensat Borràs
Àngels Mas Pintó
José Luis Irujo Fatuarte
Aida Guillaumet Cornet
Joan Vinyes Sabata
Alain Jordà Pempelonne
Regidors i regidores
Sònia Díaz Casado
Mar Canet Torra
José Luis Buenache Catalán
Josep Maria Sala Rovira
Maria Rosa Riera Montserrat
Alexis Serra Rovira
Imma Torra Bitlloch
Maria Mercè Rosich Vilaró
Miquel Davins Pey
Josep Maria Subirana Casas
Moisès Fargas Santaulària
Alba Alsina Serra
Xavier Rubio Cano
Xavier Javaloyes Vilalta
Domingo Beltran Arnaldos
Adam Majó Garriga
Albert Pericas Riu
Secretari
José Luis González Leal
Interventor
Josep Trullàs Flotats

Ordre del dia

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 11, que correspon a la sessió
plenària del dia 19 d’octubre de 2009.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 7039,
de 4 de setembre de 2009, sobre nomenament, com a funcionària interina,
d’una persona com a Tècnica de grau mitjà, dins del projecte Laboràlia, curs
2009-2010.

2.2

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 7167,
de 18 de setembre de 2009, sobre nomenament, com a funcionària interina,
d’una persona com a Tècnica de grau mitjà per impartir el curs de “Cures
bàsiques i terapèutiques d’infermeria geriàtrica”.

2.3

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 6841,
de 2 de setembre de 2009, sobre nomenament, com a funcionària interina,
d’una persona com a tècnica especialista, en l’acció “Programes per al foment
de la igualtat d’oportunitats home/dona en el mercat laboral”, dins del projecte
Dinamo.

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8363, de 29 d’octubre de
2009,
per la qual es declara emergent la contractació dels treballs
d’estabilització del mur del Parc de la Seu de Manresa.

2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8364, de 29 d’octubre de
2009, per la qual es declara emergent la contractació del servei de vigilància
arqueològica dels treballs d’estabilització del mur del Parc de la Seu de
Manresa.

3.

ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA

3.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

3.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 25/2009, dins el Pressupost municipal vigent.

3.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concertació d’un producte financer
anomenat “Confirming”, per import de 9.000.000 €.

3.2

REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ

3.2.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació del text refós de
l’ordenança reguladora del control de presència del personal de l’Ajuntament
de Manresa.
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4.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

4.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla
General. Mel-Cirera.

5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS

5.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla d’Actuació Local en matèria de
Serveis Socials.

5.2

REGIDORIA DELEGADA DE SALUT

5.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la convalidació del conveni regulador
de l’encàrrec de gestió de determinades activitats de protecció de salut a favor
de l’Agència de Protecció de la Salut

6.

PROPOSICIONS

6.1

Proposició del Grup Municipal del PPC referent a la subvenció de l’IBI per a
aturats de llarga durada sense ingressos.

6.2

Proposició del Grup Municipal de la CUP per tal demanar l’absolució de les vuit
persones denunciades arran dels fets ocorreguts durant el Ple del passat 24 de
juliol a l’Ajuntament de Reus.

6.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’oferir els locals de propietat
municipal del carrer Vallfonollosa als artistes de la ciutat.

6.4

Proposició del Grup Municipal de PxC per tal que es formi una unitat antiavalots
de la Policia Local de Manresa.

6.5

Proposició del Grup Municipal de CiU en relació a l’augment de l’IVA que
proposa el Govern de l’Estat.

6.6

Proposició del Grup Municipal de CiU en relació als turismes que ocupen la
plaça del Puigmercadal.

7.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
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8.

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.

9.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 35, 36, 37 i 38,
que corresponen als dies 13, 19 i 26 d’octubre i 2 de novembre de 2009,
respectivament.

10.

PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència
necessari per iniciar la sessió i es passen a debatre els assumptes següents:

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 11, que correspon a la sessió
plenària del dia 19 d’octubre de 2009.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió ordinària núm. 11, del dia 19 d’octubre de 2009, que s’ha entregat als regidors i
regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna
observació a formular respecte al seu contingut.
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta, per unanimitat dels 25 membres
presents.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm.
7039, de 4 de setembre de 2009, sobre nomenament, com a funcionària
interina, d’una persona com a Tècnica de grau mitjà, dins del projecte
Laboràlia, curs 2009-2010.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
1. Nomenar a la senyora XXX (DNI XXX), com a funcionària interina d’aquest
ajuntament, Tècnica de grau mitjà, professora experta del tastet de Decoració i
Pintura inclòs al projecte LABORALIA curs 2009-2010, i tècnica en formació pel
Programa
PEMO
(PROGRAMA
EXPERIMENTAL
EN
MATÈRIA
D’OCUPACIÓ).
2. Adscriure, als efectes econòmics, XXXXX al lloc de treball de tècnica de grau
mitjà amb núm. de codi FB19049-B1, amb un percentatge de dedicació del
96’11% corresponent a una jornada de 33’64 hores setmanals, de les quals el
72’69% seran dedicades al programa PEMO i el 27’31% al programa
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LABORALIA, de la vigent Relació de llocs de treball del personal al servei
d’aquest ajuntament.
3. La senyora XXXX s’incorporarà al lloc de treball el dia 7 de setembre de 2009,
prèvia presa de possessió i aquest nomenament s’extingirà quan finalitzi el
desenvolupament o el finançament dels projectes per als quals ha estat
nomenada. De conformitat amb l’article 10.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
4. Donar compte al Ple de la present resolució i publicar el present nomenament
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.”

2.2

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm.
7167, de 18 de setembre de 2009, sobre nomenament, com a funcionària
interina, d’una persona com a Tècnica de grau mitjà per impartir el curs
de “Cures bàsiques i terapèutiques d’infermeria geriàtrica”.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
1. “Nomenar a la senyora XXX (DNI XXX), com a funcionària interina d’aquest
ajuntament, Tècnica de grau mitjà, per impartir el curs de “ CURES BÀSIQUES
I TERAPÈUTIQUES D’INFERMERIA GERIÀTRICA” .
2. Adscriure, als efectes econòmics, XXX al lloc de treball de tècnica de grau mitjà
amb núm. de codi FB19049-B1, amb un percentatge de dedicació del 65’71%
corresponent a una jornada de 23 hores setmanals, de la vigent Relació de llocs
de treball del personal al servei d’aquest ajuntament.
3. La senyora XXX s’incorporarà al lloc de treball el dia 21 de setembre de 2009,
prèvia presa de possessió i aquest nomenament s’extingirà el dia 22 d’octubre
de 2009. De conformitat amb l’article 10.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
4. Donar compte al Ple de la present resolució i publicar el present nomenament
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.”
2.3

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm.
6841, de 2 de setembre de 2009, sobre nomenament, com a funcionària
interina, d’una persona com a tècnica especialista, en l’acció “Programes
per al foment de la igualtat d’oportunitats home/dona en el mercat
laboral”, dins del projecte Dinamo.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
1. “Nomenar a la senyora XXX (DNI XXX), com a funcionària interina d’aquest
ajuntament, Tècnica especialista, en l’acció “Programes per al foment de la
igualtat d’oportunitats home/dona en el mercat de treball”, inclosa en el projecte
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Treball als barris - DINAMO, subvencionat pel Departament de Treball i
Indústria de la Generalitat de Catalunya.
2. Adscriure, als efectes econòmics, XXX al lloc de treball de tècnic/a especialista
amb núm. de codi FC15047-C1, de la vigent Relació de llocs de treball del
personal al servei d’aquest ajuntament.
3. La senyora XXX s’incorporarà al lloc de treball el dia 16 de setembre de 2009,
prèvia presa de possessió i aquest nomenament s’extingirà el dia 29 de
desembre de 2009. De conformitat amb l’article 10.3 de la Llei 7/2007, de 12
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
4. Donar compte al Ple de la present resolució i publicar el present nomenament
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.”
2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8363, de 29 d’octubre de
2009, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs
d’estabilització del mur del Parc de la Seu de Manresa.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs d’estabilització del mur del
Parc de la Seu de Manresa.
SEGON. Aprovar una modificació de crèdit que incrementi amb l’import necessari la
partida 09.5111.210, per fer front a l'obra declarada emergent en el punt anterior, en
l’import que es determini un cop l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l'article
274.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en concordança amb l'article 117 del RDL núm.
781/86 de 18 d'abril. Aquesta despesa haurà de justificar-se mitjançant factura aprovada
per l'òrgan municipal competent.
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l'obra d’estabilització del mur del Parc de
la Seu de Manresa, i adjudicar-la a l'entitat mercantil GRUPMAS CONSTRUCTORS
SLU, (NIF B-59.859.025), amb domicili al carrer Sant Joan d’en Coll núm. 42 de
Manresa 08243, d’acord amb les estipulacions que s’indiquen a continuació:


Objecte: L'objecte del contracte consisteix en l’estabilització del mur del Parc
de la Seu de Manresa, que es concreta en els següents treballs:
- Rebaixar el nivell de terres de la part del darrera del mur fins a arribar a
una situació d’estabilitat.
- Desmuntar la part de barana de pedra, i potser part del mur, afectada
pels moviments i amb perill de caiguda.
- Portar a l’abocador corresponent el material sobrant, que no calgui
emmagatzemar per utilitzar-lo en la reconstrucció posterior.
- Tancar tot el perímetre de la zona de perill durant el temps necessari
per redactar el projecte, adjudicar les obres i iniciar els treballs de
reconstrucció del mur i la muralla.



Termini previst d’execució de l’obra: 2 ó 3 dies.
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Pressupost estimat: 5.000 € IVA no inclòs.



Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà
realitzada pel tècnic Josep M. Muncunill Soleda.
D’altra banda, la supervisió de l’obra es durà a terme conjuntament amb
l’arqueòleg a qui s’encarregui el seguiment dels treballs, atès que el mur forma
part de la Muralla de Manresa.

QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.”
2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8364, de 29 d’octubre de
2009, per la qual es declara emergent la contractació del servei de
vigilància arqueològica dels treballs d’estabilització del mur del Parc de la
Seu de Manresa.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Declarar emergent la contractació del servei de vigilància arqueològica dels
treballs d’estabilització del mur del Parc de la Seu de Manresa.
SEGON. Aprovar una modificació de crèdit que incrementi amb l’import necessari la
partida 09.5111.210, per fer front a l'obra declarada emergent en el punt anterior, en
l’import que es determini un cop l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l'article
274.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en concordança amb l'article 117 del RDL núm.
781/86 de 18 d'abril. Aquesta despesa haurà de justificar-se mitjançant factura aprovada
per l'òrgan municipal competent.
TERCER. Contractar amb caràcter emergent el servei de vigilància arqueològica dels
treballs d’estabilització del mur del Parc de la Seu de Manresa, i adjudicar-la a l'entitat
mercantil ARQUEOCIÈNCIA SERVEIS CULTURALS SL, (NIF B-61.558.540), amb
domicili al carrer Barcelona núm. 46 d’Artés 08271, d’acord amb les estipulacions que
s’indiquen a continuació:


Objecte: L'objecte del contracte consisteix en el control i vigilància arqueològica
dels treballs d’estabilització del mur del Parc de la Seu de Manresa.



Termini previst d’execució de l’obra: 2 ó 3 dies.



Pressupost estimat: 600 € IVA no inclòs.



Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà
realitzada pel tècnic Josep M. Muncunill Soleda.

QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.”
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3.

ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA

3.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

3.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 25/2009, dins el Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 6 de novembre de
2009, que transcrit diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2010, 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 recursos
generats per majors ingressos del Pressupost Municipal per a finançar els costos
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici
del 2010.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 25/2009 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 25/2009 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat
reclamacions.”
El senyor Jordà i Pempelonne diu que aquest expedient ve motivat per la necessitat
de fer unes obres en un local del carrer Sant Francesc, per poder acollir uns plans
d’ocupació addicionals que ha concedit la Generalitat de Catalunya, que són uns
22.000 €, que es proposa finançar amb sobrants de préstec.
El senyor Majó Garriga diu que el GMCUP s’abstindrà, no només perquè acostuma a
abstenir-se en les modificacions de crèdit, sinó perquè considera que l’Ajuntament
disposa de suficients locals com per haver d’instal.lar un servei en un local de lloguer, i
això demostra que no s’està fent un bon ús de les dependències de titularitat
municipal, motiu pel qual s’abstindran.
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L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMICV-EUiA), i 12 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concertació d’un producte
financer anomenat “Confirming”, per import de 9.000.000 €.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, Innovació i Empresa,
de 9 de novembre de 2009, que transcrit diu el següent:
“Veient la situació actual de l’economia i les dificultats d’alguns proveïdors per obtenir
finançament a les seves respectives entitats financeres, s’ha instruït expedient
administratiu per a la contractació d’un producte financer, per a la gestió de les ordres
de pagament ja acceptades a càrrec de l’Ajuntament de Manresa, i a favor dels
nostres proveïdors.
Aquest producte financer es l’anomena’t “Confirming”, que el que fa es afavorir l’accés
a fonts de finançament, si així ho desitgen, dels nostres proveïdors.
Vist que la xifra de pagaments que es vol fer servir per aquest producte es d’un màxim
de 9.000.000€ i per un termini de 1 any, import que en cas de demora al venciment de
la data de pagament de les remeses cedides, s’ha de computar com l’equivalent a una
operació de tresoreria.
Vist el que disposen els articles 51 i 52.2 del Reial decret Legislatiu 272004 de 5 de
Març pel que s’aprovà el text refós de la llei reguladora de les hisendes Locals, en el
sentit que es podran concertar operacions de crèdit a curt termini, que no excedeixin
d’un any, sempre que en el seu conjunt no superin el 30% dels ingressos liquidats per
operacions corrents en l’exercici anterior, aquest import per a l’any 2008 fou de
72.219.325,47€, i que fins al moment present i sense comptar aquesta operació que es
proposa, s’han aprovat i signat operacions de tresoreria per un import total de
9.000.000€.
Vist l’informa del Sr. Interventor de data 9 de Novembre del 2009.
Vist que es varen demanar ofertes a diferents entitats financeres i que la millor fou la
del Banc de Sabadell S.A.
Per tot això el Regidor delegat d’Economia, Innovació i Empresa, proposa al Ple de la
Corporació municipal l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Concertar un producte financer anomenat “Confirming” d’import 9.000.000€
a signar amb Banc de Sabadell S.A. i amb les següents condicions:
Condicions pels proveïdors:
Euribor que més s’aproximi al termini de financiació + 0,9% amb una comissió del
0,15%.
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Condicions per l’Ajuntament en cas de demora: Euribor 12 mesos + 0,85%.
SEGON.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris
per a la formalització del contracte del producte financer esmentat a l’acord primer.”
El senyor Jordà Pempelonne informa que es proposa l’aprovació d’una operació de
“Confirming”, per import total de 9 M€.
Aquesta operació financera consisteix en què els proveïdors de l’Ajuntament de
Manresa que vulguin avançar el cobrament dels seus rebuts podran anar a l’entitat
financera a qui s’adjudicarà aquest producte, i es fa d’aquesta manera perquè la
situació de tresoreria de l’Ajuntament impedeix que es pugui pagar en els terminis
habituals i per tal de no fer recaure sobre els proveïdors una càrrega addicional en uns
moments difícils com els actuals, s’ha habilitat aquesta forma de pagament.
Es proposa adjudicar aquesta operació al Banc de Sabadell, que és qui ha presentat la
millor oferta, amb les condicions de descompte als proveïdors, de l’euríbor més un
0,9%, amb una comissió del 0,15%. Si l’Ajuntament no s’adapta a les condicions de
pagament pactades amb el banc, que són de 180 dies, els interessos que haurà de
pagar serà de l’euríbor més el 0,85%.

El senyor Sala Rovira pregunta per què aquest import de 9 M€ i no d’una altra xifra?.
A quin termini s’està pagant de mitjana en aquests moments?, i quines previsions té
l’Ajuntament de Manresa de cara als propers mesos?.
El senyor Jordà Pempelonne respon que el termini de pagament el mes d’octubre ha
estat de 110 dies i el mes de setembre era de 108, per tant hi hagut un petit increment
i aquesta és una dificultat important addicional per als proveïdors de l’Ajuntament a
l’haver de retardar tant de temps el cobrament.
Pel que fa a l’import de 9 M€ és el resultat d’un estudi tècnic per part de la Tresoreria,
que té en compte no solament la situació actual sinó la previsió dels propers mesos, ja
que no hi ha cap ingrés de tributs previst fins el mes de març, per tant, és una
temporada molt llarga en què no hi ha ingressos extraordinaris, o molt reduïts.
El senyor Sala Rovira pregunta sobre el temps de pagament els propers mesos,
sobre quina mitjana se situarà l’Ajuntament de Manresa, si ara s’està a 110 dies, la
previsió quina és?
El senyor Jordà Pempelonne respon que no disposa de la xifra perquè seria difícil de
calcular. Per una banda hi ha una part important de les despeses, que és tot el Capítol
I, que es paga puntualíssimament, on no hi entren els terminis legals de 60 dies, però
és una càrrega important de les despeses ordinàries de l’Ajuntament.
Respecte a tota la resta aquesta operació dirà amb quin termini cobren els proveïdors
de l’Ajuntament i la intenció és no allargar més aquests terminis de cobrament per part
dels proveïdors a l’espera que un cop arribat el mes de març, abril, maig i juny, la
situació de Tresoreria es pugui normalitzar i es pugui reduir aquesta operació o
eliminar-la.
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L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMICV-EUiA), i 12 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.2

REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ

3.2.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació del text refós
de l’ordenança reguladora del control de presència del personal de
l’Ajuntament de Manresa.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 6 de novembre
de 2009, que transcrit diu el següent:
“Antecedents de fet

1. El regidor delegat de Governació va proposar la modificació del text refós de
l’ Ordenança reguladora del control de presència del personal al servei de
l’ Ajuntament de Manresa, a fi d’adequar el seu contingut als nous mitjans
tècnics amb que es portarà a terme aquest control.
2. Per resolució de l’ Alcalde del dia 1 d’octubre de 2009 es va aprovar la
formació de l’avantprojecte del text de la modificació de l’ordenança del control
de presència del personal de l’ Ajuntament de Manresa
3. La comissió redactora ha aprovat en data 4 de novembre de 2009, el text
definitiu de la modificació de l’ordenança del control de presència.

Fonaments de dret

1. L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, estableix el procediment d’aprovació de les ordenances locals, que
consisteix en l’aprovació inicial pel Ple, informació pública i audiència als
interessats pel termini mínim de trenta dies, per a la presentació de
reclamacions i suggeriments, i resolució de totes elles amb l’aprovació
definitiva pel ple. En cas que no se n’hagués presentat cap, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional.
2. En el mateix sentit que la normativa bàsica, regula aquesta qüestió la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, a l’article 178 del seu text refós,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
3. El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una
comissió d’estudi creada pel propi ajuntament.
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4. La competència del ple per aprovar els reglaments i ordenances està establerta
també a l’article 52.2d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
5. La Tècnica d’ Administració General, cap de la Secció de Recursos Humans,
ha emès informe proposant l’aprovació inicial i la informació pública de
l’ esmentada ordenança.
És per això que el Tinent d’ Alcalde, Regidor delegat de Governació, amb l’ informe
previ de la Comissió informativa de Governació i Economia, proposa que el ple de la
Corporació adopti els següents

ACORDS
Primer. APROVAR INICIALMENT la modificació del text refós de l’ordenança
reguladora del control de presència del personal al servei de l’ Ajuntament de Manresa
que consta d’un preàmbul i 11 articles
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA per una període de 30 dies, a comptar
des de l’ última publicació en el butlletí o diari oficial, el text complet de l’ Ordenança
modificada aprovada per l’acord anterior, i el propi acord d’aprovació inicial, per tal que
es puguin presentar reclamacions i suggeriments.
Tercer. DISPOSAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu en cas de no
haver-hi cap reclamació o suggeriment, tali com estableix l’article 178.1.c) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que aprova el text refós de la Llei municipal de
règim local de Catalunya.”

TEXT REFÓS DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL CONTROL DE PRESÈNCIA
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ AJUNTAMENT DE MANRESA.
La Llei 7/85 de 2 d’ abril reguladora de les Bases de Règim Local estableix que el
règim estatutari dels seus funcionaris es regularà per la normativa continguda a la
pròpia Llei i a més per la Legislació de l’Estat i si escau per la de les Comunitats
autònomes, en els termes de l’ article 149.1.18 de la Constitució i finalment per les
Ordenances de cada entitat.
L’obligació del personal al servei de l’Ajuntament de Manresa d’incorporar-se amb
puntualitat al lloc de treball i romandre-hi durant la jornada laboral, requereix
instrumentar el procés adient tant per a registrar les incorporacions a la jornada com a
les sortides en el seu acabament , podent-se avaluar d’aquesta forma adequadament
el grau de compliment de les obligacions establertes, actuant en conseqüència.
L’àmbit regulador aplicable a aquesta intenció es el propi d’ una ordenança local i a
aquesta finalitat tendeix la que es modifica tot seguit , si bé s’ ha de tenir en compte
que el contingut de l’Ordenança es aplicable tant al personal funcionari com al
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personal subjecte a la legislació laboral, considerats dins l’àmbit d’ aplicació de l’
article 2 de la Llei 7/2007 de 12 d’ abril de l’estatut Bàsic de l’ Empleat Públic.
L’administració ha considerat tradicionalment com a elements informadors de la
totalitat de les seves normes i actuacions, els principis d’eficàcia i eficiència en
l' actuació administrativa, de lleialtat institucional i coordinació.
Aquests principis de l'ordenament jurídic administratiu han estat habitualment difícils
de traslladar al món organitzatiu més enllà de l' esfera jurídicament aplicable i
vinculant, certament abstracta, dels principis generals.
La implantació d’un sistema de control biomètric d’ accés permet doncs, racionalitzar
de forma fiable i segura el compliment de les obligacions mútues entre els empleats
públics i l’ Ajuntament amb el màxim respecte als principis de lleialtat institucional i
coordinació.
En l’actualitat, habitualment aquestes lectures biomètriques es basen en les
característiques de l’iris o bé en les empremtes digitals, malgrat l’esperit de
l’ordenança es declara obert per a qualsevol solució de control biomètric que pugui
aparèixer en un futur més o menys llunyà.
L’ús d' una solució biomètrica del control del presència, és constitueix també com un
medi de prova indispensable, per a l’ Ajuntament i els seus empleats en cas de
conflicte.

Article 1. OBJECTE DE L’ORDENANÇA
1.1 La present ordenança té per objecte fer efectiva l’obligació del personal al servei
d’aquest Ajuntament d’incorporar-se puntualment al lloc de treball mitjançant la
seva presència i romandre-hi en el mateix durant l’horari que integra la jornada
laboral.
1.2 L’efectivitat de l’obligació a que es refereix el punt anterior s’obtindrà mitjançant el
sistema de control biomètric de presència que establirà aquest Ajuntament i
controlarà l’horari d’incorporació del personal al treball; les interrupcions que es
produeixin en la jornada laboral, amb sortida de la dependència o centre de treball
on es presti el servei; les reincorporacions a la dependència o centre de treball i
les sortides per l’acabament de la jornada.
1.3 Les situacions de permisos i llicències, es regularan per les normes de funció
pública i pels acords i/o convenis subscrits amb la representació del personal, sens
perjudici del tractament informatitzat d’aquestes situacions per a produir la
informació oportuna.

Article 2. PERSONAL AFECTAT
2.1 Estarà subjecte al control biomètric de presència, tot el personal que desenvolupi
un lloc de treball a l’Ajuntament de Manresa.
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2.2 La subjecció a què es refereix el punt anterior és exigible en totes les
dependències on en cada moment hi hagi instal·lats els corresponents terminals o
aparells biomètrics.
2.3 No estaran subjectes al sistema de control biomètric de presència el personal que
desenvolupi els llocs de treball d’habilitació de caràcter estatal així com els Directors
d’Àrea.
Article 3. RÈGIM HORARI
3.1 El control de presència que regula aquesta ordenança comprèn les següents
situacions:
3.1.1 Incorporació al lloc de treball
3.1.2 Sortida del treball per acabament de la jornada
3.1.3 Pausa per esmorzar amb sortida i reincorporació
3.1.4 Interrupcions en la jornada amb sortida i reincorporació, quan procedeixi
3.2 La jornada de treball del personal; els diferents horaris i la durada de les pauses i
interrupcions seran les que estiguin establertes en cada moment
Article 4. SISTEMA DE CONTROL HORARI I FUNCIONAMENT
4.1 El control biomètric de presència s’obtindrà mitjançant una operació consistent en
enregistrar les dades biomètriques de cada empleat públic a la pantalla del terminal de
control adient, aparell que estarà instal·lat en les diferents dependències o centres de
treball en el lloc oportú i de fàcil accés.
4.2 Amb el registre de dades biomètriques s’obtindrà la informació referent a la
incorporació al treball i sortida del mateix per acabament de la jornada en les diferents
modalitats horàries i de dedicació, i sortida i reincorporació en la pausa per esmorzar.
4.3 Les interrupcions o pauses en el treball, que no siguin per esmorzar, també
requeriran el registre de les dades biomètriques a l’iniciar-se o acabar-se, si s’escau, la
interrupció o causa. Per enregistrar-se aquestes interrupcions, es podran articular
altres mecanismes telemàtics
Article 5. REGULACIÓ D’INCIDÈNCIES
Les incidències que han d’enregistrar-se pel personal que les produeixi seran les
següents:
5.1 Interrupció durant la jornada laboral amb sortida i reincorporació al lloc de treball
5.1.1 Pauses per gestions personals inexcusables (per tal de poder gaudir
d’aquesta pausa caldrà la prèvia conformitat expressa del cap immediat)
5.1.2 Pauses per gestions oficials de l’ajuntament
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5.1.3 Pauses per assistència accions formatives
5.1.4 Assistència a reunions de tipus sindical o representatiu i ús del crèdit
sindical
5.2 Interrupcions de la jornada laboral, amb hora de sortida i sense posterior
incorporació previsible durant la jornada
5.2.1 Sortides en comissió de servei.
5.2.2 Sortides per assistir a accions formatives
5.2.3 Sortides per assistència a reunions de tipus sindical o representatiu i ús
del crèdit sindical
5.2.4 Sortides avançades per indisposició durant la jornada laboral
5.3 Incorporació més tard de l’hora reglamentària per causes justificades
Article 6. INCORPORACIÓ DE DADES BIOMÈTRIQUES
En virtut de la present ordenança i en concordança amb l’article 2.1, el personal que
presti serveis a l’ajuntament romandrà obligat a proporcionar les seves dades
biomètriques per tal de poder implementar el corresponent sistema de control de
presència, essent informat a tal efecte de la creació del fitxer corresponent de dades
de caràcter personal i dels drets que l’assisteixen en els termes de la vigent Llei
Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
Article 7. INFRACCIONS A L’ORDENANÇA
Seran considerades infraccions a aquesta ordenança als efectes de poder ser
considerats incompliments o accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de
control horari les que es determinen a continuació, amb el benentès que aquestes
produiran l’exigència de responsabilitat administrativa i la corresponent sanció
disciplinària, si escau:
7.1 Incorporar-se al lloc de treball amb retard sobre l’horari establert
7.2 Incorporar-se al lloc de treball amb retard després de la finalització de la pausa per
esmorzar.
7.3 Efectuar pauses en el treball sense la deguda autorització prèvia del cap
corresponent i/o sense realitzar les operacions d’enregistrament de la sortida o la
reincorporació.
7.4 Perllongar, sense causa justificada, el temps que per les pauses estigui establert o
el que expressament es concedeixi.
7.5 Els oblits reiterats de l’acció de fitxar
7.6 La negativa expressa de l’obligació de fitxar.
Article 8. VALORACIÓ DE LES INFRACCIONS
8.1 Es presumirà l’existència d’oblit reiterat en l’obligació de passar el control
biomètric, quan sense causa justificada es produeixi durant tres vegades o més en el
període d’un mes natural.
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8.2 Perquè es produeixi infracció d’aquesta Ordenança per incompliment injustificat de
l’horari de treball, es necessari que els temps acumulats de retard, tan per incorporació
més tard a l’ inici de la jornada com la reincorporació després de la pausa per
esmorzar,sumin un total superior a 30 minuts durant un mes natural.
8.3 Les pauses sense autorització o sense realitzar les operacions de fitxatge de la
sortida o de la incorporació, excepte causa justificada, es valoraran com incompliment
de l’horari de treball en dues hores.
Article 9. TIPIFICACIÓ I SANCIONS
Per l’apreciació de les infraccions enumerades en aquesta ordenança s’estarà als
principis que preveuen l’article 94 i ss. la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic; a la normativa en matèria de Funció Pública aplicable al personal
al servei de les administracions públiques catalanes, en tot allò que no contradigui els
principis de l’estatut bàsic; i en el corresponent conveni col·lectiu en el cas del personal
laboral.

Article 10. DEDUCCIÓ DE RETRIBUCIONS
Sense perjudici de la sanció disciplinària que pugui correspondre, la part de jornada no
realitzada comportarà la deducció proporcional de retribucions, que en cap cas, tindrà
caràcter sancionador.
Article 11 ENTRADA EN VIGOR DE L’ORDENANÇA
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent de la data de publicació del text
sencer en el Butlletí Oficial de la Província, donant compliment a l’article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril.”
El senyor Irujo Fatuarte informa que aquest dictamen proposa aprovar inicialment
una modificació de l’ordenança que regula el control presencial del personal al servei
de l’Ajuntament de Manresa.
Es tracta d’una modificació del text existent que consisteix en la introducció de la
lectura biomètrica per regular i controlar la presència del personal que presta serveis a
l’Ajuntament de Manresa.
Aquesta és la modificació més substancial d’aquesta ordenança ja que la resta és una
actualització del que ja existia.
El senyor Javaloyes Vilalta pregunta sobre el cost econòmic que representa aquesta
actualització de tots els equips que s’han d’instal.lar per fer possible aquest control.
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El senyor Irujo Fatuarte respon que tan aviat com disposi de la xifra concreta li farà
arribar.
El senyor Javaloyes Vilalta diu que li sap greu no poder disposar d’aquesta
informació que ja va requerir a la comissió, ja que independentment de la xifra, que no
creu que sigui baixa, el GMPPC considera una despesa inadequada en aquests
moments de crisi.
Si bé és cert que s’ha dut un control i una gestió pròpia del col.lectiu dels treballadors
per saber les possibles demores que pugui haver-hi en les seves situacions laborals,
llegint el reglament que es porta a aprovació no ha constatat en cap moment que hi
hagi cap interès en saber l’element de seguretat de l’edifici, i entendria que l’equip de
govern pogués estar interessat en tenir aquest sistema per saber, tenint en compte les
franges horàries en què els treballadors entren i surten, saber l’hora que es tanquen
les portes i que no quedi ningú dins l’edifici, o si hi ha algú i amb quines franges
horàries pel tema de seguretat, pel propi funcionari i treballador i pel propi edifici del
consistori.
Aquesta no és una de les qüestions que l’equip de govern posa sobre la taula, és un
control com el que es pot portar fins l’hora present per saber qui entra i qui surt i si
està més estona esmorzant o no, que no posa en dubte que s’hagi de fer, però és
evident que destinar uns recursos econòmics per aquesta qüestió considera que no és
el moment ja que no se cerca cap mesura preventiva i de seguretat per als propis
treballadors i funcionaris de la casa, com del propi edifici, per tot això votaran
negativament.
El senyor Majó Garriga manifesta que el GMCUP votarà en contra perquè entén que
no s’han posat sobre la taula arguments que justifiquin la proposta presentada.
El senyor Irujo Fatuarte respon al senyor Javaloyes que desconeixia que en la
darrera comissió informativa hagués formulat aquesta petició i demà mateix disposarà
de la informació sol.licitada.
Des de fa mesos els serveis tècnics de la casa, de forma paral.lela a aquesta
ordenança, estan preparant tot un sistema de control d’accés a tots els edificis
municipals, que incorpora nous elements de seguretat.
Entre ells, un dels elements és la utilització dels nous sistemes de registre biomètric
perquè és el més fiable, tant per identificar les persones que tenen una vinculació com
a funcionari o personal laboral, com altres situacions com poden ser la dels regidors,
càrrecs electes o altres persones que tinguin qualsevol altra vinculació.
Avui en dia s’estan imposant aquestes noves tecnologies perquè donen una fiabilitat
de la lectura que amb una simple targeta no es dóna o, no té l’índex de seguretat que
pot donar l’empremta digital, ja que dóna la identificació concreta i inequívoca de la
persona que accedeix a l’Ajuntament.
Avui el que es porta és una modificació de l’ordenança de control de presència perquè
s’incorpora aquest nou element, i perquè de forma paral.lela s’està estudiant com
implantar tot un sistema de seguretat en tots els edificis.
El director d’Àrea de Governació i Economia que està portant tot aquest tema, present
a la sala, juntament amb el director d’Àrea de Territori, són les dues persones que
estan implementant tot el sistema de seguretat.

17

L’equip de govern sí que té present aquesta qüestió i el que avui es presenta és la
modificació de l’ordenança que fa referència a un aspecte molt concret, que actualitza
el control horari i les incidències que pot registrar el personal, un sistema que farà més
fiable i segur el control presencial del personal que treballa a l’Ajuntament de Manresa.
El senyor Javaloyes Vilalta agraeix la informació i pel que fa a termes de seguretat
quan es tracta d’un canvi sistemàtic que comporta una despesa econòmica, valdria la
pena haver fet i presentat aquest estudi que ara resulta que l’estan portant a terme.
Com a sistema que persegueix l’ordenança en qüestió considera que hi ha altres
sistemes tant o més efectius que el que poden arribar a proposar, perquè si s’han
decantat per aquest és perquè hi deu haver un estudi previ dels diferents sistemes de
control.
Diu que en aquests moments no considera necessària fer aquesta despesa econòmica
i que caldria disposar d’un estudi complementari que faci més efectiu el control de
sistemes de seguretat de tot el personal i de les dependències municipals.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC,2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU), 3 vots negatius (2 GMPPC i 1 GMCUP), i 1
abstenció (1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

4.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

4.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del
Pla General. Mel-Cirera.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 3 de
novembre de 2009, que transcrit diu el següent:
“Per part de la Secció de Planejament d’aquest Ajuntament s’ha redactat el document
“Modificació puntual del Pla general. Mel-Cirera”, que abasta un total de tres
finques situades a l’illa edificada delimitada pels carrers Urgell - Mel - Camp d’Urgell i
Plaça Gispert - Cirera. En concret, l’àmbit de la present modificació puntual es situa en
una posició intermèdia dintre de l’illa esmentada, donant front al carrer de la Mel i front
al carrer Cirera.
El pla General de Manresa, aprovat definitivament el 23 de maig de 1997, qualifica
aquest terrenys com a sistema urbanístic d’equipament de barri (clau E.5) i zona
residencial de nucli antic, Pla especial Barreres (clau 1.1a)
L’objectiu de la modificació puntual és fer una nova delimitació del sistema
d’equipaments de l’àmbit per adaptar-lo a la realitat física del sector i ampliar-ne els
usos d’acord amb les necessitats del barri, el que comporta determinar-ne la titularitat;
la nova delimitació també afavoreix la rehabilitació de l’edifici de Cal Fontordera i la
regeneració urbana de la zona, i l’ampliació de l’espai lliure a l’interior de l’illa; per a la
qual cosa es delimita un polígon d’actuació urbanística que compleix els requisits
exigits per la legislació urbanística vigent.
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El document estableix els criteris i objectius a assolir en la manera següent:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Adaptar la delimitació de la zona d’equipament a la realitat física i funcional existent.
Modificar les condicions d’ordenació de l’edificació previstes pel Pla general al carrer Cirera a fi i
efecte d’adaptar-se a la realitat física de l’antiga edificació industrial de Cal Fontordera, eliminant
l’afectació per a sistema d’equipament de l’edifici –situació de fora d’ordenació urbanística- i
possibilitant la seva preservació.
Creació d’un nou espai públic que permeti ajustar-se més adequadament a la realitat funcional de
l’espai no edificat a l’interior de l’àmbit, a la realitat edificada en relació a les façanes que hi donaran
front i permetin alhora un nou accés a la ludoteca pel carrer Cirera, oposat actualment al carrer Mel.
Definir la titularitat de l’equipament com a pública.
Fixar l’àmbit de gestió i el sistema d’actuació més adequat per garantir el desenvolupament i viabilitat
de la ordenació que es plantegi.
Preveure les càrregues d’urbanització necessàries a càrrec del polígon d’actuació a fi i efecte de
garantir la funcionalitat dels nous espais públics resultants.

En la Memòria s’explica més àmpliament els antecedents, les circumstàncies
concurrents, el que justifica la conveniència i oportunitat de la modificació puntual del
Pla general.
L’article 94 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme (TRLU), disposa que la modificació de qualsevol dels elements d’una
figura de planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació. Les propostes de modificació han de justificar la necessitat
d’aquesta, així com la conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics
i privats concurrents. En aquest sentit, el document elaborat pels serveis tècnics
estableix quins són els objectius a aconseguir amb la modificació a banda de l’obtenció
de sòl per a equipaments i zona verda, i que són els enumerats en els antecedents
d’aquest informe.
La modificació inclou la delimitació d’un polígon d’actuació, havent de complir els
requisits de l’article 112.3 TRLU, i que són: que per la seves dimensions i
característiques de l’ordenació ha de ser susceptible d’assumir les cessions de sòl; i
tenir entitat suficient per a justificar tècnicament i econòmicament l’autonomia de
l’actuació. El document justifica el compliment dels requisits esmentats
D’acord amb l’article 83 TRLU, un cop aprovat inicialment, el Pla s’haurà de sotmetre
l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte puguin formular-se
al·legacions i, alhora, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, si escau.
Pel que fa als informes als organismes externs, s’haurà de sol·licitar-ne a la Direcció
General de Promoció de l’Habitatge, de conformitat amb allò que prescriu l’article 83.5
del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
La convocatòria d’informació pública s’ha d’ajustar al que disposa l’article 23
Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol). De conformitat
amb l’apartat b) de l’esmentat article, en el supòsit de tramitar modificacions puntuals
de plans d’ordenació urbanística municipal, l’edicte s’ha de publicar en un diari de més
divulgació a més del Butlletí Oficial que correspongui. El termini d’informació es
computa des de la darrera publicació obligatòria. A més, els Ajuntaments de més de
10.000 habitants han de donar a conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria
d’informació pública en els procediments de planejament i gestió urbanística. I a més,
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els instruments de planejament s’ha de garantir la consulta del projecte per aquests
mitjans.
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general correspon
al Ple. També ho disposa l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística,
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme.
La Regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS
1r. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general. Mel - Cirera d’acord
amb el document redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que
determina l’article 83 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme.
2n. Exposar al públic el document de Modificació puntual de Pla General. Mel -Cirera
aprovada inicialment, durant un 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 disposa l’article 83.4 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i article
23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol. Publicar-ho també en els mitjans de
comunicació local i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament
3r. Sol·licitar informe a la Direcció General de Promoció de l’Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, en relació als aspectes de la seva competència, de
conformitat amb allò que prescriu l’article 83.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme”

La senyora Mas Pintó informa que l’objecte d’aquesta modificació, de la qual es
proposa l’aprovació inicial, és fixar el repartiment equitatiu dels beneficis i càrregues de
l’ordenació que preveu el Pla general en un àmbit molt concret, al voltant dels carrers
Mel i Cirera, a partir de la definició d’un polígon d’actuació que permeti la distribució de
beneficis i càrregues dels espais públics previstos, concretament una part de
l’equipament previst al carrer Mel, a partir de la seva vinculació amb un espai
edificable del carrer Cirera.
Aquest repartiment equitatiu ha suposat l’increment del sostre edificable d’aquest
àmbit i també del nombre d’habitatges, i de la reducció de l’espai públic previst. En
aquest sentit la modificació fixa aquest equilibri i per tant és favorable a les
determinacions del Pla i també a l’àmbit en què s’inscriu.
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El senyor Majó Garriga manifesta que el GMCUP votarà favorablement, però el que
no s’ha dit és que aquesta proposta ve arran d’un requeriment d’expropiació per part
de la propietària d’una de les finques afectades.
No és el primer cop que l’Ajuntament s’hi troba perquè com que el Pla general es va
aprovar l’any 1997, molts propietaris ara reclamen que se’ls expropiï allò que se’ls va
afectar en el seu moment, i si hi ha tants casos i l’Ajuntament no se’n pot fer càrrec
potser caldrà reflexionar que es van afectar més immobles dels necessaris i en alguns,
especialment el nucli antic, aquesta afectació ha suposat que determinats immobles es
buidessin tant de persones que hi vivien, com d’activitat comercial, i un cop buidats
aquests edificis l’Ajuntament es pot trobar que no podrà fer-se càrrec de l’expropiació i
caldrà fer mans i mànigues.
En aquest cas entén que la solució trobada és la millor, però en d’altres potser no.
La senyora Mas Pintó respon que efectivament hi ha un problema de planejament
general, però no el centraria amb l’excessiva superfície d’espais públics del nucli antic,
per exemple, sinó amb una manca de previsió del planejament general de preveure
aquest repartiment equitatiu de beneficis i càrregues, a través de la delimitació dels
polígons necessaris perquè aquestes finques qualificades d’espai públic no siguin una
càrrega a la hisenda municipal, sinó que trobin el seu repartiment en els polígons
d’actuació que la legislació preveu.
Afegeix que no hi ha una excessiva superfície d’espais públics perquè els estàndards
d’espais públics, sobretot en el nucli antic, com podrà comprovar si llegeix la memòria
del Pla general, tampoc és massa extraordinària.
El senyor Javaloyes Vilalta manifesta que hi ha un element sobre la taula que suscita
la reflexió i el debat perquè en aquest polígon d’actuació, en què hi ha una part
afectada que ha demanat l’expropiació, el GMPPC es pregunta si es faria aquest
polígon d’actuació si la part afectada no hagués demanat aquesta expropiació?.
Considera que no, però per una qüestió d’oportunitat econòmica de benefici
l’Ajuntament s’estalvia haver de fer el pagament de l’expropiació i possiblement molta
despesa de les càrregues que hi ha sobre el tema de la urbanització.
Una altra reflexió és que tenint en compte que l’aprovació d’un pla general, en què tot
un barri antic va quedar força afectat pel seu desenvolupament, i que han passat deu
anys, en aquell moment com a societat es va creure que era positiu, però perquè se
suposava que aniria acompanyat d’unes actuacions impulsades per l’administració
municipal a través de la societat FORUM, per una banda, i també per les actuacions
que es podien preveure per part de la promoció privada.
Durant aquests deu anys s’han trobat per una banda l’aprovació d’un document com el
PIRNA, que defineix clarament quin és el full de ruta a seguir per les projeccions dels
barris vells de la ciutat de Manresa, junt amb Vic-Remei, Escodines i el barri Antic, des
del GMPPC reiteradament s’ha dit que aquest intervencionisme per part d’una àrea
d’urbanisme ha fet segurament que moltes d’aquestes actuacions no s’hagin pogut
arribar a desenvolupar d’una manera adient o no s’hagin pogut arribar a accelerar amb
el procés d’intentar fomentar la inversió amb aquests terrenys afectats.
Ha passat una dècada i no s’ha actuat prou i com s’ha dit moltes finques s’han
abandonat perquè estan afectades, perquè no es poden rehabilitar, perquè el comerç
no hi pot viure, perquè no hi ha gent que doni vida als carrers i el que havia de ser un
revulsiu del barri antic, el que ha estat és com una signatura d’actes de defunció,
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carrer per carrer, i per no haver de tenir sobrecostos d’actuació i despeses en
pagaments d’expropiacions, el que es fa són polígons d’actuació, perjudicant els
propietaris que han estat durant una dècada llarga sense poder fer res del seu
patrimoni en el seu moment intervingut.
El GMPPC votarà en contra ja que considera que aquesta no és la forma de gestionar
adequadament la ciutat.
La senyora Mas Pintó respon que en relació a la primera reflexió és efectivament el
Polígon d’actuació, com a conseqüència d’una petició d’expropiació, que es fa en el
termini que la llei marca per delimitar aquest polígon d’actuació.
Això no vol dir que el Planejament no tingui l’obligació, i en aquests moments sí que es
planteja aquesta necessitat, de definir aquest reequilibri de càrregues i beneficis en
tots i cadascun dels sòls afectats per sistema.
En una nova etapa de Pla general aquest serà un dels objectius principals, com ja es
va posar el de 1997 com un dels objectius principals, malgrat que no ho va aconseguir
a tot arreu.
Pel que fa a la reflexió que el senyor Javaloyes ha fet en relació al nucli antic, voldria
diferenciar que una cosa és l’afectació per sistemes, que es podrien comptar els casos
en què això passa al nucli antic, i veuria que són casos molt puntuals, dels àmbits de
renovació urbana, que és el que possiblement ha generat aquests àmbits d’un cert
impasse urbanístic.
Aquests tres àmbits de remodelació urbana –que no s’han de confondre amb afectació
per sistemes-, corresponen als àmbits en els quals FORUM està actuant, que són:
Quatre Cantons, Escodines i Arbonès. Aquests són àmbits de remodelació urbana i en
això cap iniciativa privada es veuria possibilitada d’actuar perquè no es tracta de fer
una substitució puntual d’edificació per edificació, sinó precisament per això té aquest
nom d’àmbit de remodelació urbana, que es tracta de fer una adquisició de les finques
per tal de generar nova edificació, i ,sobretot, nous espais públics.
Si el senyor Javaloyes considera que l’aposta per la revitalització del nucli antic no ha
estat encertada se’n pot parlar, però de totes maneres creu que convindran que això
no era abordable per la iniciativa privada, perquè la titularitat de les finques,
l’estructura de la propietat és tan trossejada en aquests sectors, que no hi ha hagut
mai cap promotor interessat en aquests àmbits, per tant, que no es confonguin els
termes, una cosa és una afectació per sistema urbanístic, que són casos puntuals, i
l’altra és posar en qüestió tots aquests àmbits que segur que a la llarga, malgrat la
lentitud amb què es desenvolupen, segur que tots estaran convençuts que ha estat
una bona aposta.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU i 1 GMCUP), 2 vots negatius (2 GMPPC), i 1
abstenció (1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS

5.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla d’Actuació Local en matèria
de Serveis Socials.
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El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Serveis Socials, de 9 de
novembre de 2009, que transcrit diu el següent:
“El Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya ha iniciat
un procés participatiu per elaborar el Pla estratègic de serveis socials de Catalunya
2010-2013, en el marc del Consell General de Serveis Socials i amb la participació
dels principals agents del sistema català de serveis socials.
El Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya és un instrument tècnic del Govern
de la Generalitat, que té per objecte ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions
necessaris per assolir els objectius de la política de serveis socials i que cobreix el
conjunt del sistema català de serveis socials del territori de Catalunya, inclou els
serveis socials de titularitat de l’Administració de la Generalitat, de les entitats locals,
d’altres administracions i del sector privat.
L’elaboració del Pla Estratègic consta de dues fases, en primer lloc, la fase de
diagnòstic que avalua les necessitats de serveis socials de la població catalana i la
situació dels dispositius que el sistema català de serveis socials posa a l’abast de les
persones per donar resposta a aquestes necessitats i en segon lloc es defineixen els
eixos estratègics que han de marcar les línies d’actuació.
L’oficina de Planificació estratègica de la secretaria general del departament d’Acció
Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya ens va trametre un formulari i uns
indicadors relatiu a les dades del Pla d’actuació local en matèria de serveis socials, les
dades del qual han servit per elaborar el Pla d’actuació Local en matèria de serveis
socials de Manresa.
El Pla d’actuació local en matèria de serveis socials de Manresa es un document que
recull la majoria de compromisos municipals orientats a fomentar la igualtat
d’oportunitats i el ple desenvolupament personal i comunitari de la ciutadania
manresana, que reflecteix de forma fidel on som i que s’ha de fer per poder arribar a
assolir que la població gaudeixi d’uns serveis socials que responguin a les exigències
de la legislació actual i d’uns serveis d’atenció social de qualitat.
Vist l’informe emès per la Cap de secció de Serveis Socials en data 9 de novembre de
2009.
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció de Suport Central de les Àrees de Serveis a
les Persones i Programes Transversals i Projectes de Ciutat en data 9 de novembre de
2009.
Per tot això, la Tinent d’Alcalde, Regidora delegada de Serveis Socials proposa al Ple
de la Corporació, previ informe favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones, l’adopció dels següents:

ACORDS
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“APROVAR el Pla d’Actuació Local en matèria de Serveis Socials, d’acord amb el text
que s’adjunta a l’expedient.”

PLA D’ACTUACIÓ LOCAL EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS
Ens local: ...........MANRESA..................................

PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

Els Serveis Socials estan experimentant grans canvis els darrers anys, l’aprovació de
la Llei de Serveis Socials a Catalunya i la Llei estatal per l’Autonomia personal ha fet
que els Ajuntaments, que som l’últim esglaó administratiu de l’estat, haguem hagut de
fer un esforç organitzatiu i en recursos important per assolir els dos reptes que han fet
progressar d’una forma substancial el sistema públic dels Serveis Socials.
Els Ajuntaments també som l’estructura administrativa més pròxima a la ciutadania,
aquest fet ens ofereix l’enorme privilegi de veure com el marc jurídic actual beneficia
la nostra població, però també ens dóna la possibilitat d’observar allò que no encaixa
prou bé o allò que està fallant en el seu procés d’implementació. Malgrat això estem
davant d’un salt importantíssim cap endavant en la protecció social de la població.
Des de l’Ajuntament de Manresa ens hem plantejat aquest Pla local d’una forma
responsable i precisa, ens hem centrat en reflectir d’una forma fidel on som i que hem
de fer per arribar a assolir que la nostra població gaudeixi d’uns serveis socials que
responguin a les exigències de la nostra actual legislació, i que gaudeixin de
processos i serveis d’atenció de qualitat. Creiem fermament que aquesta ha de ser la
nostra prioritat i que aquest és un pas del tot imprescindible si volem aconseguir la
confiança i el recolzament dels ciutadans i ciutadanes en la seva xarxa d’atenció i
serveis socials municipals.
En aquesta línia volem tenir present alhora totes aquelles accions adreçades a
col.lectius específics que, amb visió transversal i dinàmica participativa, constitueixen
una eina necessària en la línia de la inclusió i cohesió social, i que en el present pla
local apareixen com un annex. Així queda recollit, en un sol document, la majoria de
compromisos municipals orientats a fomentar la igualtat d’oportunitats i al ple
desenvolupament personal i comunitari de la ciutadania manresana.
Aida Guillaumet i Cornet
Regidora de Serveis Socials
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Garantia de Drets

ÀMBITS
Sistema Local de Garantia de Drets

RESULTATS
DIMENSIÓ
Qualitat

INDICADOR

RESULTAT 2008

Existència d'un Pla de Qualitat dels serveis socials oferts per l'ens NO
local (13)
Existència d'un sistema de gestió i tractament de reclamacions i SI
queixes (14)

DIAGNÒSTIC
PUNTS FORTS
 Existència d’uns objectius clars per la legislatura a través de
l’aprovació del PAM (pla d’actuació municipal), per un procés
participatiu.
 Existència d’un Pla de primària, document marc de l’actuació
dels serveis bàsics de l’Ajuntament.
 Existència d’un sistema de gestió de les queixes i suggerències
informatitzat a través de l’oficina d’atenció al ciutadà, per a tots
els serveis de l’Ajuntament.
 Disposar d’un Catàleg de Serveis de la Secció actualitzat a punt
per a ser consultat a través de la web de l’Ajuntament.
 Existència d’un protocol interdepartamental municipal d’atenció a
les situacions d’urgència, especialment desallotjaments, per part
dels Serveis Socials Bàsics.
 Participació en l’elaboració d’un mapa de recursos d’accés a
través de la web del programa actualitzat com a acció del pla
d’inclusió social.

REFERÈNCIA TENDÈNCIA
SI
SI

NO aquesta
legislatura
SI

OPORTUNITATS DE MILLORA
 Poder portar a terme les actuacions fixades el PAM 08-11 i tenir la
dotació pressupostària per fer-ho.
 Estar en disposició de revisar el Pla d’atenció social bàsica de
l’Ajuntament podent planificar a curt i mig termini l’organització dels
equips i dels serveis ja que es coneix el nivell de cofinançament que
existirà per part de l’Administració Autonòmica.
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Garantia de Drets

PLANIFICACIÓ
OBJECTIUS
Adequar progressivament els actuals serveis
socials a les exigències de la llei de serveis
socials i al desplegament de la Llei de
Dependència (LAPAD)
Adequar progressivament els actuals serveis
socials a les exigències de la llei de serveis
socials i al desplegament de la LAPAD.
Adequar progressivament els actuals serveis
socials a les exigències de la llei de serveis
socials i al desplegament de la LAPAD.
Seguir desenvolupant, ampliant i millorant els
programes i serveis adreçats a l’atenció de la
infància i adolescència en risc social
Assegurar polítiques socials assistencials,
preventives i d’implicació comunitària en
l’atenció als col.lectius més vulnerables.
Assegurar polítiques socials assistencials,
preventives i d’implicació comunitària en
l’atenció als col.lectius més vulnerables.
Assegurar polítiques socials assistencials,
preventives i d’implicació comunitària en
l’atenció als col.lectius més vulnerables.
Assegurar polítiques socials assistencials,
preventives i d’implicació comunitària en
l’atenció als col.lectius més vulnerables.
Assegurar polítiques socials assistencials,
preventives i d’implicació comunitària en
l’atenció als col.lectius més vulnerables

ACCIONS

TEMPORALITAT

Aprovació del protocol d’emergències socials

2010

Actualitzar i aprovar el Pla d’atenció social bàsica municipal

2009-2010

Redefinir el Mapa dels serveis socials de la ciutat.

2013

Cobertura dels infants que compleixin els requisits per gaudir de l’ajut 2011
de menjador escolar, d’acord amb la convocatòria del Consell
Comarcal del Bages
Portar a terme el PROJECTE IGLOO, projecte d’acompanyament 2013
social a través de l’habitatge i l’ocupació, adreçat a persones en risc
d’exclusió social.
Portar terme programes socials preventius de treball comunitari a 2013
cada zona de la ciutat.
Col.laborar en el seguiment i execució de les accions programades al 2009-2011
pla d’inclusió social municipal.
Millora de l’atenció a les persones amb discapacitat a través del 2013
professional referent de discapacitats
Participar en la revisió del Pla d’immigració municipal

2009-2010
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Assegurar polítiques socials assistencials, Garantir l’atenció social especialitzada als discapacitats
preventives i d’implicació comunitària en
l’atenció als col.lectius més vulnerables

BLOC

2009-2013

Cartera de Serveis

ÀMBITS
Cartera de Serveis
La infraestructura

RESULTATS
DIMENSIÓ
Cobertura
necessitats

Adaptació al medi

INDICADOR

RESULTAT 2008

de Ràtio de persones ateses per cada professional (TS+ES) dels equips 500
persones
per
professionals
bàsics d'atenció social (3)
10,7%
Cobertura de la població per part dels serveis socials locals (4)
Cobertura del servei d'ajuda a domicili de la població de 65 anys i 3,1%
més (5)
Intensitat mensual del servei d'atenció domiciliària de la població en 4 hores efectives al
mes
cas de risc social (6)
Intensitat del servei d'atenció domiciliària de la població en cas de 18,3 hores efectives al
mes
dependència (7)
Distribució dels usuaris del servei d'atenció domiciliària per perfils
d'atenció (8)
8,9%
* Dependència
4,7%
* Risc social – menors
86,4%
* Risc social - adults

REFERÈNCIA TENDÈNCIA
Increment

4%

4%
Increment
Increment

40%
10%
50%

30%
6%
64%
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Cobertura del servei de teleassistència de la població de 65 anys i 9,2
més (9)

Qualitat

Places de centre obert per a la població menor d'edat (10)

7,79 places

Temps d'espera entre sol·licitud d'entrevista a l'EBAS i realització (11)

30 dies

Temps d'espera d'accés al servei d'ajuda a domicili (12)

6 dies

Increment
Increm 25%
7 dies

30 dies
6 dies

DIAGNÒSTIC
PUNTS FORTS

OPORTUNITATS DE MILLORA

 Increment dels professionals i reforç del sistema de primeres
visites.
 Nou contracte del servei d’ajuda a domicili
 Planificació d’un nou centre obert a la zona nord de la ciutat.

 La millora de la sensibilitat pel tema social degut a la situació global de crisi i
pèrdua de llocs de treball al país ha fet que es reforcin alguns serveis o
programes municipals , per exemple el d’ajuts econòmics i el nou servei de
menjador social.
 El nou contracte-programa de la Generalitat

PLANIFICACIÓ
OBJECTIUS
Adequar progressivament els actuals serveis
socials a les exigències de la llei de serveis
socials i al desplegament de la LAPAD.
Adequar progressivament els actuals serveis
socials a les exigències de la llei de serveis
socials i al desplegament de la LAPAD.
Adequar progressivament els actuals serveis
socials a les exigències de la llei de serveis
socials i al desplegament de la LAPAD.
Seguir desenvolupant, ampliant i millorant els
programes i serveis adreçats a l’atenció de la

ACCIONS

TEMPORALITAT

Augmentar la dotació del servei d’atenció a domicili

2008-2013

Augmentar el nombre de teleassistències

2008-2013

Incrementar els serveis de proximitat i atenció a la dependència 2010-2013
mitjançant la creació d’un Banc d’ajudes tècniques municipal.
Creació d’un nou centre obert a la zona nord de la ciutat

2011
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BLOC

Cartera de Serveis

infància i adolescència en risc social
Seguir desenvolupant, ampliant i millorant els
programes i serveis adreçats a l’atenció de la
infància i adolescència en risc social
Seguir desenvolupant, ampliant i millorant els
programes i serveis adreçats a l’atenció de la
infància i adolescència en risc social
Seguir desenvolupant, ampliant i millorant els
programes i serveis adreçats a l’atenció de la
infància i adolescència en risc social
Millorar l’atenció de les persones grans, amb
especial cura a les més vulnerables, i vetllant
per una major qualitat de serveis i equipaments
socials i implementant les accions previstes pel
Pla director de la Gent gran.
Millorar l’atenció de les persones grans, amb
especial cura a les més vulnerables, i vetllant
per una major qualitat de serveis i equipaments
socials i implementant les accions previstes pel
Pla director de la Gent gran.

BLOC

Continuïat d’un programa en medi obert per a joves adolescents en 2008-2011
risc gràcies al pla de barris (Joves nucli antic)
Trasllat i per tant millora de l’ubicació del Centre obert per a infants 2010-2013
“Casal-ot” a un equipament municipal polivalent.
Cerca l’ubicació definitiva i més idònia pel Servei Tècnic Punt de 2011
Trobada
Augment de places de residència assistida i sociosanitàries 2010-2011
col.laborant en la creació d’un nova residència per a gent gran.

Portar terme un programa de suport a cuidadors-res de les persones 2008-2013
amb dependència.

Els professionals i el personal de serveis socials

ÀMBITS
L’Estructura organitzativa dels Recursos Humans

La Dotació de Recursos Humans

La Protecció del Recursos Humans

El Clima laboral dels Professionals

La Capacitat de Planificació
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BLOC

Els professionals i el personal de serveis socials

RESULTATS
DIMENSIÓ
Cobertura
necessitats

INDICADOR

RESULTAT 2008

de Ràtio d'habitants per TS d'Equip Bàsic Atenció Social (1)
Ràtio d'habitants per ES d'Equip Bàsic Atenció Social (1)

Organització

REFERÈNCIA

TENDÈNCIA

6823 habitants

5.000 habitants

Disminuir

15010,6 habitants

7.500 habitants

Disminuir

Ràtio personal directiu pel conjunt de personal tècnic, auxiliar i de 0,07 %
suport dels Serveis Socials Bàsics (15)

Disminuir

Percentatge de personal fix al conjunt dels serveis socials bàsics 54,1 %
prestats per l'ens local (16)

Incrementar-se

Hores anuals de formació per professional directiu, tècnics i auxiliars 11,5 hores anuals
dels serveis socials bàsics (17)

Mantenir-se

DIAGNÒSTIC
PUNTS FORTS

OPORTUNITATS DE MILLORA

 Tendència ja de la legislatura anterior d’augment de
professionals a les ebas malgrat no estar garantit el
cofinançament.
 Existència d’un Pla de formació de l’ajuntament i facilitat als
professionals per a poder formar-se.

 Increment de professionals progressiu per complir la ràtio establerta a la
llei de serveis socials.
 Plantejament d’una nova estructura i funcionament dels Serveis Socials
Bàsics.
 La política de recursos humans de l’ajuntament és de consolidació de les
places en molt poc espai de temps, habitualment l’any següent al primer
contracte.
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BLOC

Els professionals i el personal de serveis socials

PLANIFICACIÓ
OBJECTIUS

ACCIONS

TEMPORALITAT

Adequar progressivament els actuals serveis Increment de professionals per tal de complir la llei de serveis socials:
socials a les exigències de la llei de serveis 2009: 13 Treballadors Socials i 8 Educadors Socials
socials i al desplegament de la LAPAD
2011: 15,5 Treballadors Socials i 10,5 Educadors Socials

BLOC

2011

Sistema d’Informació Social

ÀMBITS
Sistema d’informació social

RESULTATS
DIMENSIÓ
Organització

INDICADOR

RESULTAT 2008

Percentatge dels serveis socials prestats per l'ens local informatitzats 100%
(18)

REFERÈNCIA

TENDÈNCIA

100%

100%

DIAGNÒSTIC
PUNTS FORTS

OPORTUNITATS DE MILLORA

 Tots el professionals disposen d’un PC i accés a internet.
 A partir de l’any 2009 es disposa d’un nou programari específic
per serveis socials i d’elaboració pròpia.
 Existència d’una pàgina web municipal en constant revisió i
millora.

 La informatització de tots els serveis fa que els serveis socials s’adequin a
la resta de serveis de l’ajuntament i millorin per tant la seva connexió en
xarxa, i per tant s’hagi de revisar i millorar el material utilitzat.
 Que els tràmits a altres administracions com l’autonòmica es pugui fer
telemàticamen (ex: Renda Mínima d’Inserció).
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BLOC

Sistema d’Informació Social

PLANIFICACIÓ
OBJECTIUS

ACCIONS

TEMPORALITAT

Adequar progressivament els actuals serveis Millorar la informació que té accés el c iutadà a través de la pàgina 2008-2011
socials a les exigències de la llei de serveis web de l’Ajuntament (actualitzant la informació, edició de díptics,
socials i al desplegament de la LAPAD.
premsa local, creació pàgina web pròpia)...

BLOC

Finançament

ÀMBITS
El Finançament propi

El Finançament extern

La Contractació de Serveis

RESULTATS
DIMENSIÓ

INDICADOR

RESULTAT 2008

Pes de la despesa en serveis bàsics sobre la despesa total de la 5,6(sense cap VI)
corporació local en despesa corrent (19)
Finançament

Despesa corrent per habitant dels serveis bàsics (20)

43,84€

Percentatge del finançament extern finalista per serveis socials bàsics 21,8%
(21)

REFERÈNCIA TENDÈNCIA
>5,5%
cap VI)

(inclòs Augment
Augment
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BLOC

Finançament

DIAGNÒSTIC
PUNTS FORTS

OPORTUNITATS DE MILLORA

 Compromís de finançament de la llei de serveis socials i el
contracte-programa de la Generalitat.
 Finançament de la Diputació de Barcelona.

 Finançament del Servei d’Ajuda Domicili és molt baix ja que el preu hora
establert que tenim actualment és molt superior a 16,40€. Al proper
contracte de Servei d’Ajuda Domicili s’intentarà rebaixar aquest cost.
 Programa de Foment de Barris recentment renovat.
 Cercar altres vies de finançament per exemple entitats bancàries,
actualment una entitat bancària ha finançat part d’un projecte.
 La situació de crisi fa que els serveis socials hagin estat dels pocs
departaments que s’hagin reforçat econòmicament en comptes de retallar
el pressupost com la resta.
El nou centre obert estarà ubicat en un equipament polivalent amb d’altres
serveis de l’ajuntament per tant el finançament de molts aspectes ja serà
compartit i per tant s’optimitzaran els recursos.

PLANIFICACIÓ
OBJECTIUS

ACCIONS

TEMPORALITAT

Adequar progressivament els actuals serveis Increment percentatge del pressupost de serveis socials respecte el 2008-2011
socials a les exigències de la llei de serveis pressupost de l’ajuntament
socials i al desplegament de la LAPAD
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BLOC

Coordinació a nivell local

ÀMBITS
La Coordinació a nivell local en la prestació de serveis

RESULTATS
DIMENSIÓ

INDICADOR

La Interrelació amb els Plans Locals Sectorials i Transversals

RESULTAT 2008

REFERÈNCIA TENDÈNCIA

DIAGNÒSTIC
PUNTS FORTS

OPORTUNITATS DE MILLORA

 Protocol de violència domèstica a nivell comarcal.
 Elaboració d’un protocol contra els maltractaments per a les
persones grans.
 Existència d’un protocols de coordinació que anomenem
“Enxarxa08240”: aglutina les coordinacions amb l’escola, els
Instituts, Petita infància(salut, educació, estimulació precoç).
 Protocol d’absentisme escolar juntament amb educació .
 Comissions interdepartamentals: Comissió Interdisciplinar Mixta
Sociosanitària, Comissió interdepartamental de coordinació
d’actuacions de l’Administració de la Generalitat adreçades a la
infància i l’adolescència amb discapacitats o amb risc de tenirne, “Programa Salut i escola”.
 Protocol de coordinació amb Consell Comarcal del Bages i el
Berguedà per l’Equip d’Atenció a la infància i Adolescència.
 Protocol de coordinació amb el servei d’ocupació local.

 Com a membre de l’Associació IGLOO de lluita contra l’exclusió social
permet realitzar accions consorciades i conjuntes amb d’altres entitats.
 Posada en funcionament de la Xarxa per a la inclusió social.
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BLOC

Coordinació a nivell local

PLANIFICACIÓ
OBJECTIUS

ACCIONS

TEMPORALITAT

Millorar i mantenir els protocols de coordinació i Manteniment i ampliació dels protocols de treball en xarxa ja existents 2008-2013
actuació amb agents del territori, especialment Finalització i posada en funcionament del protocol contra els 2009-2010
per aquells col.lectius més vulnerables
maltractaments de la gent gran
Millora del protocol de violència domèstica pel que fa a l’atenció a la 2009-2013
dona en l’alberg de “La Florinda” i l’atenció a les dones amb necessitat
no expressada.

BLOC

Participació Ciutadana

ÀMBITS
Participació ciutadana

RESULTATS
DIMENSIÓ

INDICADOR

RESULTAT 2008

REFERÈNCIA

TENDÈNCIA
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BLOC

Participació Ciutadana

DIAGNÒSTIC
PUNTS FORTS

OPORTUNITATS DE MILLORA

 Existència del Pla d’inclusió social
 Existència de diversos programes transversals inclosos en una
àrea específica per aquests: dona, gent gran, joventut,
immigració i ciutadania, solidaritat, participació ciutadana.1
 Programa de famílies col.laboradores “Fer de tiets”

PLANIFICACIÓ
OBJECTIUS
Adequar progressivament els actuals serveis
socials a les exigències de la llei de serveis
socials i al desplegament de la LAPAD
Seguir desenvolupant, ampliant i millorant els
programes i serveis adreçats a l’atenció de la
infància i adolescència en risc social

1

 L’obligació per llei de a la creació del consell de participació de serveis
socials.

ACCIONS

TEMPORALITAT
2009-2010

Creació del Consell de Participació

Promoure i facilitar relacions solidàries i d’ajuda mútua entre 2008-2013
famílies per millorar el benestar social i afavorir la integració
dels infants i llurs famílies a través del Programa de Famílies
col.laboradores “Fer de tiets”.

A la pàgina següent s’adjunta un annex amb l’explicació detallada del progra ma de plans transversals municipal.
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ANNEX
Des del Servei de Drets de Ciutadania s’impulsen diferents programes transversals amb la finalitat que el nostre ajuntament pugui
donar respostes integrals a les necessitats ciutadanes. Podem destacar tres eixos essencials:

-

adequar les polítiques locals a les especificitats de col·lectius concrets
reforçar polítiques comunitàries preventives i de sensibilització de la ciutadania
promoure el teixit associatiu com a eina imprescindible de corresponsabilitat entre l’administració i la societat en la millora de la
realitat local
En aquesta direcció, les actuacions d’aquest Servei complementen les definides en el Pla d’ Actuació Local en matèria de Serveis
Socials.
PROGRAMA DE LA DONA
DESCRIPCIÓ:
El programa de la Dona de l’Ajuntament de Manresa ja fa anys que impulsa tot un seguit d’actuacions per tal d’afavorir l’assoliment real
de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, treballant per tal d’eliminar estereotips sexistes i treballant per valorar el paper social
de la dona.
El programa combina projectes d’atenció directa (acompanyament i millora del potencial de les dones) amb projectes comunitaris i
preventius.
OBJECTIUS:
Objectiu 1: Incrementar la igualtat d’oportunitats real per a les dones i la seva participació sense obstacles a la vida econòmica, política
i social a través del Pla d’acció per l’equitat.
Objectiu 2: Continuar impulsant polítiques de sensibilització i prevenció de la violència contra les dones.
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Objectiu 3: Augmentar la participació de les dones manresanes en el teixit associatiu de la ciutat.
Objectiu 4: Desenvolupar polítiques on l’eix vertebrador sigui la quotidianitat: polítiques familiars d’inclusió social.
ACCIONS RELLEVANTS:
-

-

Funcionament del PIAD:
o Àrea assistencial
 Assessorament psicològic i legal a les dones
 Punt d’informació a les dones
 Grups terapèutics de recuperació de violència de gènere
 Grups d’ajuda mútua (dones víctimes violència de gènere)
 Edició de díptics i materials d’interès per a les dones i/o professionals que hi treballen
o

Àrea de Promoció
 Tallers per a entitats de dones
 Acompanyament i suport a entitats de dones
 Espai per a entitats al nou local PIAD_EBASP Centre

o

Àrea de Sensibilització i Formació
 Cursos amb perspectiva de gènere per a diferents públics i professionals
 Campanya del 8 de març i Campanya contra la violència de gènere
 Activitats a centres educatius: relacions no abusives a secundària i coeducació a primària
 Conciliació familiar, laboral i social
 Formació específica per a personal municipal

-

Protocol contra la violència de gènere
 Comissions de seguiment i formació
 Voluntariat de suport a l’alberg d’acollida per a situacions d’urgència
Consell Sectorial de la Dona

-

Servei de Suport i Intervenció a les Famílies (SSIF)
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Grups preventius i formatius per a famílies
Grups terapèutics
Assessorament familiar
Suport a famílies monoparentals
Enfortiment de la xarxa d’entitats

IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA
DESCRIPCIÓ:
La immigració, suposa avui un repte clau per construir societats homogènies, cohesionades , integrades plenament dins la diversitat,
així com fomentadores d‘igualtat d’oportunitats i de drets i deures.
El Programa d’Immigració té com a objectiu fonamental coordinar transversalment la intervenció municipal en aquest terreny, tot
fomentant el treball en xarxa a nivell de ciutat i territori, unint energies i sinèrgies, vetllant per l’eficàcia i l’eficiència de les intervencions.
L’objectiu és donar resposta a aquest fenomen en les seves diverses etapes i realitats: acollida inicial; procés adaptatiu; integració
harmoniosa; normalització de la presència de la diversitat en tots els àmbits socials; sensibilització i informació ciutadana; adequació i
flexibilització de recursos i serveis; foment de la participació ciutadana en general i dels nous ciutadans en particular; equiparació de
drets i deures; foment de la igualtat de gènere; suport a les noves generacions nascudes o arribades en un moment inicial de la seva
vida; coneixement i ús del català i integració a la dinàmica nacional catalana per tal de que puguin ser i sentir-se plenament ciutadans
de Manresa i de Catalunya.

OBJECTIUS:
Objectiu 1: Fer un bon procés d’acollida, tant de caràcter general com sectorial.
Objectiu 2: Afavorir la integració i l’adaptació a la nova societat
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Objectiu 3: Fer una bona política de comunicació i sensibilització sobre immigració.
Objectiu 4: Treballar per la prevenció i la resolució de conflictes
ACCIONS RELLEVANTS:
-

Informació i acollida:
o Agent d’acollida: suport a l’oficina del padró. Informació bàsica per a les persones que s’empadronen de nou al municipi
o Xarxa de serveis d’informació especialitzada a través de convenis anuals amb entitats del territori:
 Punt d’Informació Bages per tothom
 Assessorament legal a través del CITE i AMIC
o Oferta àmplia de cursos de català coordinat les diferents iniciatives del territori
o Edició de guies i materials informatius

-

Integració i cohesió social:
o Assessorament i col·laboració amb diferents agents que faciliten que les persones nouvingudes puguin desenvolupar-se
satisfactòriament a la nostra ciutat: col·laboracions món educatiu, temes d’ocupació, habitatge, formació, lleure...
o Suport a iniciatives que faciliten el coneixement de l’entorn i l’intercanvi
o Acompanyament i suport a les entitats de persones nouvingudes
o Formació adreçada a diferents professionals i agents socials del territori
o Formació interna municipal

-

Prevenció i resolució de conflictes
o Activitats de sensibilització ciutadana
o Campanyes informatives tant a la població autòctona com a les persones nouvingudes tenint en compte les diferents
pautes culturals
o Projecte d’intermediació Enllaç

-

Consell Municipal d’Interculturalitat

40

-

Actualització del Pla d’immigració

JOVENTUT
DESCRIPCIÓ:
El punt de partida fonamental en les polítiques locals de Joventut es centra en desenvolupar aquelles actuacions que promouen la
igualtat d’oportunitats entre el col·lectiu de joves, facilitant l’emancipació i l’accés universal a l’oci, la cultura i l’educació i vetllant perquè
els/les joves de Manresa tinguin al seu abast els recursos mínims indispensables que els permetran escollir per ells mateixos un
projecte vital.
El Programa transversal de joventut vol potenciar la participació dels joves en les polítiques adreçades a aquest col·lectiu per tal que
siguin coherents amb les seves necessitats reals. El Programa transversal de joventut té un àmbit d’intervenció que abasta totes les
facetes de competència municipal relacionades amb els joves de la ciutat d’entre 12 i 35 anys i promou la transversalitat en l’actuació
dels departaments.
OBJECTIUS:
Objectiu 1: Garantir la igualtat d’oportunitats dels joves en l’accés als recursos que condicionen la seva capacitat d’autonomia personal.
Promoure polítiques d’emancipació.
Objectiu 2: Fomentar la participació dels joves a través d’una política activa de dinamització, respectuosa amb la diversitat que, a més
de facilitar la seva presència en la vida pública de la ciutat, generi espais de relació i intercanvi en la gestió quotidiana dels seus
interessos.
Objectiu 3: Promoure una oferta diversificada d’oci que eixampli les opcions de lleure dels joves, amb iniciatives adequades a diferents
trams d’edat i en diferents horaris de programació.
Objectiu 4: Consolidar i visualitzar el Programa transversal de joventut com a interlocutor necessari per intervenir en matèria de joventut
en l’àmbit intern municipal i de ciutat.
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ACCIONS RELLEVANTS:
-

Actualització del Pla Local de Joventut

-

Informació i Emancipació
o Punt d’Informació Juvenil Sapskè
 Informació de totes les temàtiques d’interès per al col·lectiu
 Punts de connexió a internet
 Treball descentralitzat als IES: PIDCES.
• Tallers amb grups classe
• Fires i difusió activitats als patis
• Treball amb els tutors i tutores i amb els i les joves delegats i delegades
 Edició de guies i materials informatius
o Definició d’un model d’oficina d’emancipació
o Portal Jove de l’Ajuntament de Manresa

-

Programa de lleure alternatiu
o Casal de Joves la Kampana
 Programació mensual
 Activitats descentralitzades: la Kampana surt als barris
 Projecte lleure d’estiu: Penja’t de l’Estiu
 Treball amb xarxa amb entitats
 Grup relacional del Casal: integració de la diversitat i de situacions en risc social
 Dotació tecnologia wifi
o Promoció de joves artistes
 Cultura urbana
 Coordinacions amb Cultura
 Casa de la Música: concerts joves
o Coordinació amb temàtiques culturals: Platea Jove i programació per a públic familiar
o Ludoteca municipal (gestió Creu Roja)
 El joc com a eina educativa i preventiva
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o
-

Campi qui jugui: Parc de Nadal

Participació i suport al teixit associatiu
o Taula de personal tècnic que treballa amb joventut a la ciutat
o Projecte pilot de coordinadora de joves
o Suport i acompanyament a entitats juvenils: espais, préstec de materials, subvencions...
o Formació per a entitats: conveni amb el CAE

INCLUSIÓ SOCIAL

DESCRIPCIÓ:
L’Ajuntament vol contribuir a 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 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.
OBJECTIUS:
Objectiu 1: Generar i difondre coneixement sobre la realitat social de Manresa.
Objectiu 2: Situar el Programa transversal d’inclusió social (PTINCS) en el marc de la política social de Manresa.
Objectiu 3: Planificar i/o coordinar les polítiques de foment de la Inclusió Social.
Objectiu 4: Impulsar criteris d’innovació per adequar les polítiques a la nova realitat social.
ACCIONS RELLEVANTS:

43

-

Productes informatius i de reflexió com a guiatge de polítiques locals i projectes en funcionament
o Observatori social
o Sistema d’indicadors sobre l’impacte de les actuacions que promouen la inclusió social
o Mapa de recursos de la ciutat
o Informe social de la realitat de Manresa (actualització anual)
o Estudis monogràfics sobre temes específics

-

Treball en xarxa i transversal en les actuacions en matèria d’ Inclusió social
o Xarxa de ciutat per a la Inclusió social
o Compromís de ciutat per a la Inclusió social
o Taules d’actuació per temàtiques concretes:
 Pobresa en relació als diferents col·lectius

o
o
o



Vulnerabilitat de la infància i adolescència en l’àmbit familiar



Problemàtiques de l’envelliment: aïllament i dependència



Situacions de risc per a persones amb discapacitat o amb problemes de trastorns mentals

Oficina tècnica del Pla d’Inclusió
Priorització del Pla d’Inclusió com a grup de treball transversal intramunicipal durant la legislatura 2008-2011
Comissions intramunicipals per al seguiment i aplicació del Pla d’Inclusió: comissió de seguiment DCI/SSocials i
comissió d’Observatori Informatica/Desenvolupament/SSocials/Inclusió Social

-

Diagnosi i disseny del Pla de Discapacitats Conjuntament amb Serveis Socials)

-

Sensibilització ciutadana
o Artivisme
o Jornades, formacions, exposicions i tallers
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GENT GRAN

DESCRIPCIÓ:
En un moment en què la nostra ciutat experimenta un creixement demogràfic important i es rejoveneix la població amb l’arribada de
persones nouvingudes, la taxa d’envelliment a Manresa continua situant-se molt pel damunt de la catalana. Ara, doncs, convé conèixer
les necessitats presents, mirar el futur i identificar els nous reptes. Les persones grans hi tenen molt a dir.
Amb l’objectiu de posar en valor tot el coneixement i saber fer de les persones grans, plantegem actuacions adreçades a promoure
l’envelliment actiu, que s’orienta a millorar la qualitat de vida de les persones grans, optimitzar les oportunitats de salut i fomentar la
participació ciutadana.
L’aposta de l’Ajuntament de Manresa per promoure polítiques adreçades a l’envelliment actiu, es va formalitzar el 19 de març de 2007
quan el Ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar per unanimitat el Pla director del programa de gent gran que proposa estratègies
locals per millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu a la ciutat i promoure la seva participació social.
OBJECTIUS:
Objectiu 1: Reconèixer i promoure les aportacions de la gent gran en el desenvolupament social, mitjançant l’impuls de dinàmiques que
facilitin la recuperació i la difusió del coneixement i l’experiència personal i col·lectiva.
Objectiu 2: Promoure que la gent gran pugui gaudir la vida de forma independent i amb qualitat, aportant les eines necessàries per
facilitar l’accés a la informació que permeti trobar les respostes adequades a les seves inquietuds.
Objectiu 3: Millorar el benestar de la gent gran impulsant línies que permetin identificar i donar resposta a les necessitats específiques
del col·lectiu, en un context ciutadà de canvis demogràfics i socials.
Objectiu 4: Treballar per enfortir les accions territorials adreçades a la gent gran, amb la finalitat de desplegar una oferta d’accions que
incideixi en les necessitats del col·lectiu de les persones grans ( xarxa ciutadana de Casals, pla de mobilitat, accessibilitat... ).
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ACCIONS RELLEVANTS:
-

Disseny del Protocol de maltractament a la gent gran (coordinant els agents i institucions del territori)

-

Valoració i visualització del bagatge de la gent gran
o Impuls de projectes relacionats amb Memòria Viva
o Tallers de recuperació de la memòria
o Promoció d’actuacions intergeneracionals

-

Promoció de l’autonomia de la gent gran
o Xarxa de Punts d’Informació per a la gent gran (coordinats per Creu Roja)
o Campanyes anuals de temes d’interès per al col·lectiu
o Programa de formació permanent i Tallers que permetin millorar la qualitat de vida (seguretat, autocura, habilitats
socials, acompanyament en el dol...)
o Formació i facilitació de l’accés a les noves tecnologies
o Impuls d’actuacions preventives que garanteixin la seguretat i benestar de les persones grans (al domicili, a la via
pública...)
o Edició de materials d’interès per al col.lectiu

-

Enfortir les iniciatives del territori que milloren la qualitat de vida de la gent gran
o Suport a Casals
o Programació d’activitats estables d’animació
o Suport i assessorament al teixit associatiu del sector

-

Consell Sectorial de la Gent Gran”
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La senyora Guillaumet Cornet informa que aquest dictamen respon a una demanda
que fa el Departament d’Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya.
En aquests moments està en procés d’elaboració un pla estratègic de
desenvolupament dels Serveis Socials a nivell nacional i es demana als ajuntaments i
consells comarcals que tenen competències amb serveis socials, que es faci arribar la
informació sobre les accions planificades sobre aquells temes que preveu el catàleg de
serveis socials aprovat, sobre com es desenvoluparan o s’arribarà a assolir els
objectius que planteja la llei.
L’Ajuntament de Manresa ha respost a aquesta demanda de la Generalitat i el que es
presenta avui no és un pla estratègic de serveis socials, no és un pla que pretén
abordar tota la política social d’un ajuntament sinó que és un pla restringit, per tant
moltes de les accions que fa l’ajuntament no hi estan reflectides. No s’incorpora allò
que no és de competència de l’ajuntament, excepte allò que es tenia planificat i que ve
del Pla d’actuació municipal, per tant el que estava aprovat en aquest pla s’ha
incorporat i també aquelles coses que s’han de desenvolupar per arribar a assolir
nivells de ratio de serveis en compliment de la Llei de serveis socials.
El dictamen respon a una demanda del Departament d’Acció Cívica, deixant clar que
no és un pla estratègic de serveis socials sinó un pla acotat en els termes esmentats,
per tot el qual demana el vot favorable.
El senyor Majó Garriga diu que aquest pla sorgeix més d’una demanda externa que
no pas per respondre a les necessitats que en matèria de serveis socials té la ciutat,
que són moltes i molt superiors als serveis que ofereix l’Ajuntament.
El GMCUP no hi votarà en contra però com que tampoc és el pla que voldrien, com ha
informat la regidora, s’abstindran.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, 1 GMICV-EUiA, 8 GMCiU i 2 GMPPC), 2 abstencions (1 GMCUP i 1
GMPxC), i 1 abstenció de la senyora Sensat, per trobar-se absent de la sala en el
moment de la votació (article 100 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
5.2

REGIDORIA DELEGADA DE SALUT

5.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la convalidació del conveni
regulador de l’encàrrec de gestió de determinades activitats de protecció
de salut a favor de l’Agència de Protecció de la Salut

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Salut, de 5 de novembre de
2009, que transcrit diu el següent:
“L’ordenació de les activitats i dels serveis de protecció de la salut de les persones
constitueix un objectiu de primer ordre en el que els Ajuntaments i l’Agència de
Protecció de la Salut comparteixen competències en aquestes matèries.
Per tal d’avançar en la integració de serveis, l’Agència té l’objectiu d’integrar tots els
serveis de protecció de la salut que són competència de la Generalitat de Catalunya i
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coordinar-los amb la resta d’organismes, amb la finalitat de protegir la població dels
factors ambientals i alimentaris que poden produir un efecte negatiu en la salut de les
persones.
En aquest sentit, ambdues institucions creuen que aquesta integració permetrà
aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans i materials del territori,
assegurant la satisfacció de les necessitats presents i futures de la ciutadania.
Aquest conveni és conseqüència del Conveni Marc de relacions i obligacions entre els
municipis i l’Agència de Protecció de la Salut, signat l’ 11 de gener del 2006 per la
Consellera de Salut;i els presidents de l’Associació Catalana de Munipis i la Federació
de Municipis de Catalunya, per orientar els vincles i les obligacions quer es puguin
estblir entre l’Agència i els municipis.
Per tal de desenvolupar aquest marc inicial de cooperació interadministrativa,
proposa la convalidació dels acords continguts en el conveni signat en data 21
setembre del 2009 per l’Alcalde de la nostra ciutat i el Director gerent de l’Agència
Protecció de la Salut, els quals es porten a consideració del Ple i en els que
recullen l’encàrrec a favor de l’Agència de les activitats que consten a l’Annex.

es
de
de
es

Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les
Persones en data 4 de novembre del 2009.
Per tot això, el Regidor delegat de Salut proposa al Ple de la Corporació, previ informe
favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, l’adopció del
següent:
ACORD
“Convalidar, d’acord amb el text que seguidament es reprodueix, el conveni signat
data 21 de setembre del 2009 per l’ Alcalde de la nostra ciutat i el Director gerent
l’Agència de Protecció de la Salut pel qual aquest Ajuntament formula, a favor
l’Agència, l’encàrrec de prestació dels serveis mínims de protecció de la salut
competència local, que s’especifiquen a l’annex:

en
de
de
de

“RENOVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE
L’ENCÀRREC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT
ENTRE L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE
MANRESA

Manresa, 21 de setembre de 2009
REUNITS
D’una part, el senyor Xavier Llebaria i Samper, director gerent de l’Agència de
Protecció de la Salut.
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I de l’altra, el senyor Josep Camprubí i Duocastella, alcalde de Manresa.
ACTUEN
El primer, en representació de l'Agència de Protecció de la Salut, en endavant l’APS, en
exercici del seu càrrec i facultat per signar aquest conveni d’acord amb l’article 24.l) de la
Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut.
El segon, en representació de l’Ajuntament de Manresa, en endavant l’Ajuntament,
ocupant el càrrec d’alcalde, per elecció del 16 de juny de 2007, amb les més amplies
facultats de representació de l’Ajuntament, atorgades per l’article 53.1.a del text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril.
Les parts, de mutu acord, en presència del senyor José Luís González Leal, secretari
de la corporació i funcionari amb habilitació estatal, que dóna fe de la signatura
d'aquest conveni de conformitat amb la disposició addicional segona 1.2.a) de la Llei
7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'empleat Públic.
EXPOSEN
1. Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de protecció de la salut de les
persones constitueix un objectiu de primer ordre en el que les administracions
compareixents comparteixen competències en aquestes matèries.
2. Que l’APS, té l’objectiu d’integrar tots els serveis i les activitats referits a la de
protecció de la salut que són competència de la Generalitat de Catalunya i coordinarlos amb la resta d’organismes, amb la finalitat de protegir la població dels factors
ambientals i alimentaris que poden produir un efecte negatiu en la salut de les
persones, L’APS du a terme aquest objectiu exercint les funcions i activitats previstes
als articles 16 i 17 de la Llei 7/2003,de 25 d’abril, de protecció de la salut.
3. Que les administracions compareixents creuen fonamental avançar en la integració
dels serveis públics municipals i nacionals i aconseguir un millor aprofitament dels
recursos humans i materials del territori, assegurant la satisfacció de les necessitats
presents i futures de la ciutadania.
4. Que, en data 11 de gener de 2006, l’Honorable senyora Marina Geli i Fàbrega,
consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan M. Roig i Grau,
president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i el senyor Manuel
Bustos i Garrido, president de la Federació de Municipis de Catalunya, van signar el
Conveni Marc que ha d’orientar els vincles i les obligacions a establir en els convenis
que els ens locals i l’Agència de la Protecció de la Salut puguin subscriure, en relació
amb la prestació de serveis de protecció de la salut.
El Conveni Marc estableix, en el seu pacte tercer, que els ens locals podran subscriure
els diferents nivells de col.laboració d’acord amb les funcions i activitats descrites as
articles 16 i 17 de la Llei 7/2003, de protecció de la Salut.
5. Que, en data 27 de març de 2007, el Consell Rector de l’APS va aprovar el catàleg
de serveis de l’Agència, de conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 g) de la Llei
7/2003, de protecció de la Salut.
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6. Que l’Ajuntament i l’APS, volen crear un nou marc de cooperació interadministrativa
basat en la col·laboració. La superació dels conflictes competencials en els aspectes
relacionats amb la salut ambiental i alimentària no es basa en una delimitació millor
dels àmbits de responsabilitat, sinó en la creació d’espais de gestió conjunta,
respectant el marc competencial actual, similar al dels països del nostre entorn
econòmic i social.
7. Que l’APS i l’Ajuntament, van subscriure originàriament el conveni de col.laboració
en data 18 de setembre de 2008, que va finalitzar en data 31 de desembre de 2008.
Tanmateix les parts han cregut necessari continuar mab la col.laborció prestada.
8. Que per raons de seguretat jurídica i d’organització cal que es redacti un nou
conveni, que es regirà pels següents,
PACTES
Primer.- L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’ Ajuntament a
favor de l’APS per a la prestació dels serveis mínims de protecció de la salut de
competència local, que s’especifiquen a l’annex d’aquest conveni.
L’Ajuntament només encarrega a l’APS les activitats esmentades expressament a
l’annex d’aquest conveni. No li encomana, per tant, cap de les altres activitats o
serveis que integren el catàleg de serveis de l’APS, aprovat pel seu Consell Rector el
27 de març de 2007.
Segon.- En l’annex es relacionen les activitats que l’APS prestarà al terme municipal
de Manresa, sense cap contraprestació econòmica, de conformitat amb la lletra a) del
pacte tercer del conveni subscrit el dia 11 de gener de 2006 entre el Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i
la Federació de Municipis de Catalunya.
Tercer.- El personal que portarà a terme les tasques de protecció de la salut és el
personal funcionari o laboral de l’APS, adscrits en el sector Mentre que l’Ajuntament no
aportarà cap recurs personal o material.
Quart.- L’APS es compromet a comunicar a l’Ajuntament les informacions i els
resultats que es generin com a conseqüència de la seva actuació. Per la seva part,
l’Ajuntament també es compromet a comunicar a l’APS totes les accions que
emprengui i els actes administratius que adopti derivats de les actuacions i propostes
que l’APS ha realitzat en el marc d’aquest conveni, així com el seguiment dels
establiments que s’hagi inspeccionat per al compliment de les mesures correctores
que calguin d’acoprd amb l’annex.
L’Ajuntament comunicarà al responsable de l’equip de protecció de la salut de l’APS,
cada vegada que es necessiti per a la realització de les activitats que s’encarreguen,
tota la informació necessària relativa al cas de què es tracti. Mentre el responsable de
l’equip de protecció de la salut de l’APS no estigui nomenat, la comunicació s’haurà de
fer a la Directora del Servei Regional a Barcelona de l’APS o a la persona a qui delegui
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Per fer possible aquesta tramesa d’informació es podrà fer servir qualsevol dels
sistemes habituals de comunicació: el correu, el fax, o el correu electrònic.
Cinquè .- Es constitueix una Comissió de Seguiment d’aquest conveni, la qual estarà
formada per dos representants de l’APS i un representant de l’Ajuntament.
La Comissió de Seguiment s’haurà de reunir com a mínim un cop durant la vigència
del conveni.
La Comissió de Seguiment ha d’elaborar una memòria anual que reculli les activitats
realitzades i els resultats obtinguts en l’execució d’aquest conveni de col·laboració.
Sisè.- La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni
tindrà caràcter confidencial, a menys que s’acordi expressament el contrari.
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les
informacions, dades i documentació a què tinguin accés en virtut del present conveni,
no podent utilitzar-les per a usos diferents als previstos en el mateix, i fan constar, de
manera expressa, que vetllaran pel compliment de la normativa de protecció de dades
personals d’aplicació en cada cas. Ni en virtut d’aquest conveni ni dels projectes que
es puguin realitzar en el seu desenvolupament es podran dur a terme accessos a
dades de caràcter personal ni tractaments ni cessions a tercers no permesos per les
lleis.
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas de ser necessaris, les
parts es comprometen a respectar la normativa de protecció de dades personal
d’aplicació en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat normativament previstes,
així com a guardar una estricta confidencialitat sobre les mateixes.
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol
altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal
serà causa de resolució del conveni.
Setè.- Els projectes i treballs que es duguin a terme en compliment d’aquest conveni en
l'àmbit territorial de Catalunya s'ha d'emprar, al menys, en català d’acord amb les
obligacions relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística, i de les disposicions que la desenvolupen.
Vuitè.- L’APS es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya o
de l’APS en les activitats derivades de l'objecte d’aquest conveni.
Novè.- La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest
conveni restarà subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel
que fa als drets inherents a l’autoria s’atorgarà el reconeixement corresponent a qui
hagi intervingut en l’execució dels treballs esmentats i en tindrà els drets morals.
Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant, objecte d’aquest conveni,
corresponen a l’APS. Cas que una altra part signatària del conveni vulgui utilitzar els
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resultats parcials o finals, en part o totalment, per a la seva difusió i/o publicació, en
qualsevol forma, haurà de sol·licitar per escrit, prèviament i expressament, la
conformitat de l’APS i, en qualsevol cas, en la reproducció que se'n dugui a terme es
farà constar que el treball és propietat de l’APS. Igualment, queda prohibida
l'autorització a tercers per reproduir, distribuir o comunicar públicament per qualsevol
mitjà, totalment o parcialment, els treballs objecte d'aquest conveni sense el
consentiment de l’APS.
Desè.- La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de signatura fins al 31 de
desembre de 2009. Per acord mutu de les parts, el conveni es podrà renovar abans de
la seva expiració. Les pròrrogues del conveni hauran de fer-se de manera expressa i
tindran caràcter anual.
Onzè.- Seran causes de resolució anticipada del conveni, les següents:
- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
- L’acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
- Denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
Dotzè.- Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin
plantejar sobre la seva interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No
obstant això, en cas de persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció
contenciós administrativa resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva
interpretació i compliment.
I, com a prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts que
intervenen el signen per quadruplicat en el lloc i la data indicats en l'encapçalament.

ANNEX
Activitats que es portaran a terme en el municipi de Manresa de conformitat amb la
relació d’activitats incloses en els serveis mínims dels ens locals que integra l’annex 1 del
conveni marc d’11 de gener de 2006.
Per a aquest any 2009, les activitats relacionades amb els serveis, el nombre o la
periodicitat previstos amb què s’han de realitzar aquestes activitats, és la que es
detalla:
1. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DE LES AIGÜES DE CONSUM PÚBLIC
Servei Regional
Activitats de control de l’aigua d’acord amb els criteris de risc sanitari i en funció del
Programa de Vigilància de les Aigües de Consum Humà de Catalunya del
Departament de Salut.
Suport i assessorament en casos d’incidències greus en la xarxa de subministrament
d’aigües de consum públic del municipi. (nombre /periodicitat a demanda de
l’Ajuntament)
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Incoar i tramitar els expedients sancionadors derivats dels punts anteriors, i aplicar les
mesures cautelars que siguin necessàries (nombre/periodicitat a demanda de
l’Ajuntament)
2.GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT EN ESTABLIMENTS PÚBLICS I ELS
INDRETS HABITATS
Servei Regional
Elaboració de l’informe sanitari previ de funcionament d’establiments i de les
instal·lacions següents:
a)
b)
c)
d)

Càmpings i hotels amb coordinació administrativa amb el Departament de
ComerçTurisme i Consum.
Cases de colònies, albergs de joventut i casals d’estiu amb coordinació
administrativa amb el Departament de la Presidència.
Centres educatius amb coordinació amb el Departament d’Educació.
Piscines

3. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVAT DELS PRODUCTES
ALIMENTARIS
Servei Regional
Procés d’autorització sanitària de funcionament (ASF) dels establiments de menjars
preparats de comeptència municipal (establiments de menjars preparats objecte del
Reial Decret 3484, de 29 de desembre), és a dir, revisió documental, inspecció i
resolució de l’ASF.
A partir de l’1 de gener de 2010, l’Ajuntament assumirà el procediment d’ASF
nombre/periodicitat: 30% de les ASF que es sol.licitin. Màxim de 40 ASF)
Suport tècnic previ al procediment d’autorització sanitària de funcionament dels
establiments minoristes de la carn de competència municipal (establiments de comerç
al detall de carns fresques i derivats objecte del Reial Decret 1376/2003, de 7 de
novembre), és a dir revisió documental, inspecció i proposta d’autorització sanitària de
funcionament.
nombre/periodicitat: 15% del total d’ASF que es sol.licitin per a establiments que ja
estan en funcionament.. Màxim de 15 ASF. Màxim de 8 d’ASF que es sol.licitin per a
establiments de nova obertura.
Execució de les activitats de control sanitari de menjadors escolars d’acord amb el
Programa de Menjadors Escolars
i Promoció de l’Alimentació Saludable del
Departament de Salut i condicionat a criteris de gestió del risc.
nombre/periodicitat: 50% del cens
Formació inicial durant l’execució de les activitats de control sanitari en llars d’infants i
residències geriàtriques, centres de dia i hospitals condicionades a criteris de gestió
del risc.
nombre/periodicitat: 5 Llars d’Infants; 4 Resiències geriàtriques; 2 centres de dia. 1
inspecció/any
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Col.laboració en les actuacions derivades del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid
d’Informació (SCIRI).
Col.laboració en la Investigació de brots de toxiinfecció alimentària.
Suport tècnic en el cas de denúncies a establiments alimentaris. Inclou la visita
d’inspecció i la proposta d’adopció de mesures cautelars.
nombre/periodicitat: Màxum. 4 denúncies/any
Incoació i tramitació d’expedients sancionadors derivats dels punts anteriors, i
aplicació de les mesures cautelars corresponents.
nombre/periodicitat: a demanda de l’Ajuntament

El senyor Irujo Fatuarte informa que aquest dictamen és una convalidació del
conveni que regula les relacions amb l’Agència de Protecció de la Salut, en l’àmbit de
les activitats de protecció de la salut que, tant l’Ajuntament com l’Agència, mitjançant
aquest conveni comparteixen.
Les activitats que figuren en l’annex són les que l’Ajuntament encomana a l’Agència de
Protecció de la Salut perquè les faci en el seu nom i l’aspecte més destacable d’aquest
conveni és que a partir de l’1 de gener del 2010, de comú acord, l’Ajuntament
assumirà un percentatge dels procediments d’autoritzacions sanitàries que afecten als
establiments de menjars preparats i de venda al detall de carn o productes càrnics,
amb un percentatge prefixat tant en l’autorització en sí mateixa com en la posterior
inspecció sanitària d’aquests establiments.
El senyor Serra Rovira pregunta si aquesta assumpció de responsabilitat i feina porta
algun tipus de dotació econòmica per assumir aquestes tasques que es plantegen, ja
que en el conveni no ho ha vist enlloc.
El senyor Irujo Fatuarte respon que són tasques de competència local i que fins ara
es rebia el suport de l’Agència de Protecció de la Salut. Amb aquest conveni es regula
de quina manera l’Agència col.labora amb l’Ajuntament i, per tant, sempre es tindrà el
suport tècnic tant amb mitjans humans com tècnics de qualsevol altre tipus per part de
l’Agència de Protecció de la Salut.
Diu que no hi ha una contraprestació econòmica que l’Ajuntament rebi, de la mateixa
manera que l’Agència de Protecció de la Salut tampoc cobra res per les activitats de
competència municipal que pertocaria fer, però que l’Ajuntament delega a l’Agència, el
conveni no preveu contraprestacions de caràcter econòmic sinó distribució de tasques
i col.laboració entre ambdues institucions.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC), i 8 abstencions (8
GMCiU) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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6.

PROPOSICIONS

6.1

Proposició del Grup Municipal del PPC referent a la subvenció de l’IBI per
a aturats de llarga durada sense ingressos.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal del PPC, d’11 de novembre de
2009, que transcrita diu el següent:
“Atesa la situació econòmica que vivim en aquests moments, submergits en una crisi
global que afecta a totes i cada una de les capes socials, i molt en especial a les més
humils.
Atesa la pressió fiscal que aguanten moltes famílies, i en especial aquelles en què es
troben tots els seus membres en edat laboral a l’atur.
Atès que molts d’aquests ciutadans en atur, són de llarga durada i no gaudeixen de
cap subsidi d’atur o ingrés econòmic.
PROPOSEM:
L’Ajuntament de Manresa subvencionarà a fons perdut, l’Impost de Béns Immobles
corresponent a l’any 2010 a aquelles famílies, els membres de les quals tinguin edat
laboral i estiguin a l’atur i en situació de llarga durada sense cap mena de subsidi ni
ingrés econòmic.”
El senyor Javaloyes Vilalta explica que el seu grup proposa que les famílies, els
membres de les quals estiguin en edat laboral i en situació d’atur de llarga durada i
que no tinguin cap mena de subsidi ni d’ingrés econòmic, estiguin exemptes del
pagament de l’IBI corresponent a l’any 2010. Diu que la seva proposta preveu una
subvenció a fons perdut perquè és la postura adequada d’aquesta administració
envers els veïns i veïnes que no poden fer efectiu el pagament de l’impost. Diu que la
proposta fa només referència a l’IBI perquè és l’impost més important, per quantia i per
import, i perquè és un impost que, directament o indirectament, paguen tots els
ciutadans que viuen a la ciutat.
El senyor Jordà Pempelonne diu que l’equip de govern entén el sentit de la proposta
presentada pel Partit Popular i en comparteix la intenció que té d’intentar facilitar
recursos a totes aquelles persones que n’estan més mancades. Diu però, que la llei
d’Hisendes Locals no permet fer això, i que l’IBI està perfectament especificat com
s’ha de cobrar i les possibles bonificacions que es poden aplicar, i que no n’hi ha cap
que s’apliqui a persones que no poden pagar.
Diu que les xifres de morositat no han mogut l’equip de govern a fer una proposta en
aquesta línia perquè a 30 d’octubre els cobraments de l’IBI pugen el 95,69 % del total,
que és una xifra força elevada. Diu que les xifres dels anys anteriors van ser el 2005 el
97,64 %, el 2006 el 97,68 %, el 2007 el 97,33 %, el 2008 el 96,45 % i que sí que al
2009 hi ha una petita reducció, però que no és alarmant.
Segueix dient que l’Ajuntament ha fet passos per facilitar el pagament, com és introduir
per primer cop aquest any un ajornament en dos terminis, del 70 i el 30 %, i que
tanmateix, degut a la crisi, s’ha produït moltes demandes d’ajornaments i
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fraccionaments. Se n’han tramitat 2.674, i probablement gràcies a aquest esforç també
els ciutadans han respost amb un altíssim nivell de compliment. Diu que de cara a
l’any que ve es fraccionarà el pagament en quatre terminis, però de totes maneres
pensa que la via per resoldre el problema plantejat pel Partit Popular passa per la via
d’ajuts socials més que no pas per la de bonificacions d’impostos.
Finalment diu que l’equip de govern i el Partit Popular han pactat una esmena a la
proposició que consisteix en que l’equip de govern estudiarà quines possibles vies hi
ha per atendre aquests col.lectius esmentats i que dins del mes de gener es
presentarà una proposta.

El secretari llegeix l’esmena que diu:
“S’estudiarà per part dels serveis socials i d’hisenda de l’Ajuntament la viabilitat d’oferir
a les famílies, els membres de les quals tinguin edat laboral i estiguin a l’atur i en
situació de llarga durada sense cap mena de subsidi ni ingrés econòmic, la possibilitat
de compensar el pagament de l’IBI mitjançant una fórmula administrativa i jurídicament
legal. La proposta es presentarà dins el mes de gener.”
El senyor Pericas Riu diu que considera encertada la proposta del Partit Popular i
que el seu grup hi votarà favorablement perquè en els temps que corren qualsevol
iniciativa en aquest sentit és bona.

El senyor Majó Garriga diu que al seu grup hi ha una qüestió que els preocupa, tant
de la proposta del Partit Popular com de l’alternativa que ofereix l’equip de govern i és
que no s’estableix un comparatiu amb la gent que paga un lloguer d’un pis. Diu que si
es pogués fer una proposta que inclogués també a les persones que paguen lloguer
dins d’aquest ajut, el seu grup modificaria el sentit del seu vot.
El senyor Serra Rovira diu que el seu grup donarà suport a l’esmena, a l’espera que
es concreti la proposta que planteja el regidor Jordà. Diu que, en relació als comentaris
del senyor Javaloyes referents a un dictamen anterior en el qual feia una sèrie de
reflexions al voltant del barri antic, vol recordar a l’equip de govern que en el seu
moment, en una situació temporal fora de tota crisi econòmica, el seu grup ja va
presentar una proposta en la qual s’instava l’equip de govern a prendre mesures
incentivadores amb destí als comerços del barri antic. Diu que quan hi ha un
compromís polític, aquest s’ha de complir i que fa més de dos anys que espera una
resposta que no ha arribat i mentrestant s’ha entrat en una situació econòmica de crisi
econòmica que és preocupant per tots els ciutadans i pels comerços, molts dels quals
estan tancats pendents de traspàs, en una zona que se suposa que és d’interès
comercial per a la ciutat.
El senyor Javaloyes Vilalta diu que està d’acord amb l’esmena presentada perquè
s’ha pactat prèviament i que no ha presentat la proposta per la xifra de morositat que
en aquests moments pot arribar a tenir l’Ajuntament de Manresa, sinó que ho ha fet
per la situació de precarietat absoluta en què es troben moltes persones. Diu que, en
resposta a la intervenció del senyor Majó, els que més es poden veure afectats en
aquesta situació de crisi són aquells que estan de lloguer i diu que el criteri ha de ser
que els ciutadans que estan de lloguer han de formar part dels ciutadans que estiguin
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incorporats en l’estudi de viabilitat en la compensació de l’IBI. Diu que dins d’aquest
estudi que han de fer els serveis socials i hisenda s’ha d’incorporar i analitzar de quina
manera i quins col.lectius poden tenir accés a aquesta compensació. Finalment diu
que, respecte a la intervenció del Sr. Serra és evident que cal fer accions per intentar
aturar el deteriorament comercial dels carrers del nucli antic de Manresa que són els
que es veuen més greument afectats.
El senyor Jordà Pempelonne diu que del debat se’n desprèn que aquest és un tema
que s’ha d’estudiar molt bé per poder fer una proposta encertada.

L’alcalde sotmet la proposició a votació, amb la incorporació de l’esmena oral
presentada, i el Ple l’aprova per 24 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA,
8 GMCiU , 2 GMPPC i 1 GMPxC), i 1 abstenció (1 GMCUP) i, per tant, es declara
acordat:

“Atesa la situació econòmica que vivim en aquests moments, submergits en una crisi
global que afecta a totes i cada una de les capes socials, i molt en especials a les més
humils.
Atesa la pressió fiscal que aguanten moltes famílies, i en especial aquelles en què es
troben tots els seus membres en edat laboral a l’atur.
Atès que molts d’aquests ciutadans en atur, són de llarga durada i no gaudeixen de
cap subsidi d’atur o ingrés econòmic.

PROPOSEM:
“S’estudiarà per part dels Serveis Socials i d’Hisenda de l’Ajuntament la viabilitat
d’oferir a les famílies, els membres de les quals tinguin edat laboral i estiguin a l’atur i
en situació de llarga durada sense cap mena de subsidi ni ingrés econòmic, la
possibilitat de compensar el pagament de l’IBI mitjançant una fórmula administrativa i
jurídicament legal. La proposta es presentarà dins el mes de gener.”
6.2

Proposició del Grup Municipal de la CUP per tal demanar l’absolució de
les vuit persones denunciades arran dels fets ocorreguts durant el Ple del
passat 24 de juliol a l’Ajuntament de Reus.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal de la CUP, d’11 de novembre de
2009, que transcrita diu el següent:
“Atès que el passat 24 de juliol es votava al plenari de l'Ajuntament de Reus el projecte
urbanístic de l'espai conegut com la “Sedera”. Un projecte que comptava amb una
forta oposició per part del veïnat i de diferents entitats de la ciutat. Davant de l’actitud
del Consistori d’obviar les peticions i propostes dels grups opositors, així com la
inexistència d’eines i canals de participació, diferents ciutadanes es van apropar al Ple
per mostrar la seva disconformitat amb l’aprovació d’aquest projecte.
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Atès que entre aquestes, un grup de persones van intentar desplegar una pancarta
davant les autoritats, un cop s’aprovà el projecte. Però, en començar a desplegar-la,
l’alcalde de la ciutat aturà el Ple i agents de la Guàrdia Urbana es llançaren contra
aquestes persones fent-les fora del Saló de Plens a empentes davant la resistència
passiva d’aquestes. De fet, ja és el segon cop que succeeix algun fet similar aquest
any.
Atès que una d’aquestes persones fou amenaçada de ser llançada per les escales i
fou objecte de diverses agressions que han quedat recollides en un informe mèdic.
Una altra, fou amenaçada amb una espasa per part d’un guàrdia urbà. El grup de
persones que desplegà la pancarta fou identificat per agents de la Guàrdia Urbana i
fou expulsat de l'Ajuntament.
Atès que posteriorment, el primer tinent d’alcalde de la ciutat, el Sr. Eduard Ortiz,
realitzà unes declaracions en què difamava i intentava criminalitzar les persones que
intentaren desplegar la pancarta i manifestà que un total de vuit persones foren
denunciades als jutjats pels fets produïts. En total, cinc menors d’edat ja han declarat
als jutjats de menors de Tarragona i tres majors d’edat ho faran als jutjats de Reus. Un
menor d’edat ha estat denunciat per agressió a l’autoritat.
PROPOSEM
1.- Mostrar la solidaritat a les vuit persones denunciades pels fets ocorreguts en el ple
de l’Ajuntament de Reus del passat 24 de juliol.
2.- Demanar a l’Ajuntament de Reus la retirada de la demanda contra aquestes vuit
persones.
3.- Tramitar una carta a l’Ajuntament de Reus comunicant l’aprovació d’aquest acord.”
El senyor Majó Garriga explica que el passat estiu a l’Ajuntament de Reus es debatia
un projecte urbanístic que ha provocat una certa polèmica a la ciutat uns joves van
desplegar una pancarta i immediatament l’alcalde va demanar a la policia municipal
que els desallotgés. Arran del desallotjament s’han produït unes denúncies que
podrien comportar l’ingrés a presó d’alguns d’aquests nois. Diu que l’Ajuntament de
Reus es va excedir tant en l’ordre de desallotjament com en les denúncies i que els
fets estan recollits en uns vídeos que estan a la web de televisió de Reus, i que va fer
arribar als portaveus de tots els grups municipals. Diu que un posicionament des de
l’Ajuntament de Manresa seria significatiu i podria fer reconsiderar la postura a
l’Ajuntament de Reus i que per això demana que els grups hi votin favorablement.
El senyor Pericas Riu diu que l’Ajuntament de Manresa no és el lloc més adient per
discutir temes d’altres municipis i menys per decidir sobre temes judicials. Diu que es
solidaritza amb els veïns perquè la gent quan sent a parlar sobre projectes urbanístics
pensa en qualsevol cosa menys que en positiu. Diu que el vídeo no l’ha vist i que no
sap si els fets van ser tan pacífics com els descriu el senyor Majó i que per aquest
motiu s’abstindrà en la votació.
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El senyor Javaloyes Vilalta diu que el seu grup votarà en contra d’aquesta proposta,
pel respecte institucional que s’ha de tenir entre administracions i per no entrar en
ingerència en assumptes d’una altra administració, i perquè és la via judicial la que ha
de decidir la responsabilitat de cadascú en aquests fets ocorreguts en la sala de plens
d’un ajuntament democràtic.

La senyora Sensat Borràs diu que el seu grup s’abstindrà en la votació per
desconeixement d’allò que realment va passar, però que, en tot cas, creu que la
violència cal erradicar-la de qualsevol àmbit.

El senyor Perramon Carrió diu que el seu grup està a favor de la llibertat d’expressió
sempre que sigui d’una forma pacífica i respectuosa amb la llibertat dels altres, i pensa
també que les persones i els ciutadans han de respectar aquelles decisions que
prenen de forma majoritària o unànime les persones que han estat triades per dirigir la
ciutat. Diu que el seu grup s’abstindrà en la votació perquè, a banda de contenir
afirmacions amb les que no està d’acord, ja hi ha un procés judicial obert que decidirà
qui té la raó.
El senyor Irujo Fatuarte diu que el seu grup votarà desfavorablement la proposta
perquè conté un posicionament clarament en contra de l’actuació de l’Ajuntament de
Reus i han de ser els tribunals de justícia els qui decideixin aquest cas. Diu que les
persones afectades per la denúncia tenen l’oportunitat de fer servir una demanda legal
si consideren que algun dels seus drets va ser vulnerat o fins i tot si es van produir
agressions físiques.

El senyor Serra Rovira diu que el seu grup s’abstindrà perquè a l’Ajuntament de
Manresa no li pertoca jutjar ni opinar sobre qüestions que passen en altres
ajuntaments. Diu que vol destacar, com a element positiu, que en els plens de
l’Ajuntament de Manresa no hi hagi forces de seguretat que prohibeixin alçar
pancartes.
El senyor Majó Garriga diu, respecte a la intervenció del senyor Perramon i del
senyor Irujo, que el seu grup no comparteix la seva fe en la justícia i que és per això
mateix que la millor manera de salvaguardar els drets d’aquests ciutadans i evitar que
puguin entrar a presó és que l’Ajuntament de Manresa demani al de Reus que retiri la
demanda.

L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple la rebutja per 10 vots negatius (8 GMS,
i 2 GMPPC), 14 abstencions (8 GMCiU, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 1 GMPxC) 1 vot
afirmatiu (1 GMCUP).
6.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’oferir els locals de
propietat municipal del carrer Vallfonollosa als artistes de la ciutat.
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El secretari presenta la proposició del Grup municipal de la CUP, d’11 de novembre de
2009, que transcrita diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa disposa de diversos locals de planta baixa al carrer
Vallfonollosa i que actualment aquests espais es troben desocupats.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament revitalitzar i recuperar l’activitat econòmica,
social i cultural del nucli antic de la ciutat.
Atès que Manresa compta amb un bon nombre d’artistes plàstics que sovint tenen
dificultats per accedir a un taller on desenvolupar la seva activitat.
Proposa
Que s’impulsi un programa destinat a cedir els locals de planta baixa del carrer
Vallfonollosa de titularitat municipal als artistes plàstics que així ho sol·licitin i que
superin un procés de selecció.
Que aquesta cessió sigui per un mínim de tres anys i estigui condicionada a un ús
regular com a taller artístic del local i a l’exposició pública de les obres creades en un
espai i dates a convenir.
Que la redacció del programa es faci d’acord amb les entitats que agrupen als artistes
de la ciutat i dins del primer semestre de l’any 2010, a fi i efecte que s’adjudiquin els
locals abans de finalitzar el mateix any.”
El senyor Majó Garriga diu que el seu grup està d’acord amb la proposta que li ha fet
l’equip de govern de deixar sobre la taula aquesta proposició i posposar el seu debat i
votació per al proper ple, per poder estudiar-la millor.
La senyora Mas Pintó comparteix amb el grup municipal de la CUP la preocupació de
procurar evitar l’abandó de les edificacions del nucli antic de la ciutat, però en aquest
cas es tracta d’unes edificacions que han estat objecte d’expropiació i, per tant, el seu
ús està limitat per les determinacions de la llei d’urbanisme als efectes que els
propietaris expropiats no vegin possible demanar-ne la reversió. Explica que no
qualsevol ús hi és admès, sinó que estan definits per llei, i que també cal definir les
condicions que han de tenir les edificacions en quant a seguretat ja que algunes
d’aquestes edificacions es troben en estat molt precari.

L’alcalde declara que la proposició queda retirada.
6.4

Proposició del Grup Municipal de PxC per tal que es formi una unitat
antiavalots de la Policia Local de Manresa.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal de PxC, de 10 de novembre de
2009, que transcrita diu el següent:
“Atès que en qüestions de seguretat ciudatana i de la pròpia seguretat dels policies
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locals, encarregats de salvaguardar la pau i l’ordre a la nostra ciutat, la prevenció és
fonamental si tenim en compte els temps actuals i futurs.
Atès que Manresa com a ciutat mitjana té un nombre inferior d’agents que altres
ciutats però amb un nombre suficient per crear una grup antiavalots (30 agents) de la
Policia Local.
Atès que l’existència d'aquestes unitats dóna seguretat al ciudatà, confiança als
mateixos agents i respecte per part del delinqüent.
Atès que altres ciutats, capitals de comarca, ja disposen de grups antiavalots de la
Policia Local; municipis com Terrassa i Sabadell.
Atès que per Plataforma per Catalunya, la seguretat ciutadana es un imperatiu en el
seu programa polític.
Per tots aquest motius proposem:
Que es formi una unitat antiavalots de la Policia Local de Manresa.”
El senyor Pericas Riu diu que la proposta parla de crear amb caràcter preventiu un
grup antiavalots de la Policia Local de Manresa, que constaria d’una trentena d’agents
de la dotació actual i que voluntàriament hi col.laborarien. Diu que com a fase inicial es
podria començar aquest entrenament amb un grup més reduït, un subgrup d’una
quinzena d’agents que s’aniria reforçant fins arribar al número abans esmentat. Diu
que s’ha de tenir en compte que la tasca d’aquest equip seria, inicialment, de
contenció, ja que actualment les competències antiavalots són dels mossos
d’esquadra. Diu que altres capitals de comarca ja disposen d’aquests tipus d’unitats.
Finalment diu que en cas d’aldarulls el mobiliari urbà és objecte de destrossa i aquesta
és una situació que el ciutadà no està disposat a acceptar ja que és qui el paga amb
els seus impostos i és per això que és necessari que hi hagi una mica d’ordre als seus
carrers i no pas aquest clima d’inseguretat que actualment hi ha a les nostres ciutats.
El senyor Buenache Catalan diu que l’equip de govern de l’Ajuntament considera que
no pot votar favorablement la proposta per tres motius. El primer és per motius legals i
competencials, perquè en aquesta ciutat hi actuen quatre cossos de seguretat i hi ha
una llei que diu que aquesta competència és dels mossos d’esquadra. Diu que el
segon motiu és polític, perquè aquest equip de govern està apostant d’una forma clara
i decidida per un model de policia de proximitat i això sí que té un caràcter preventiu. I
diu que el tercer motiu és perquè la nostra realitat, a dia d’avui, no fa necessària la
presència d’aquesta dotació que té bàsicament com a objectiu contenir grans
desordres públics en els casos de manifestacions o de grans esdeveniments esportius.
Finalment demana al senyor Pericas que reconsideri la seva postura ideològica
respecte als cossos de seguretat per no seguir creant alarmisme i demagògia i el
convida a treballar en el disseny i implantació del policia de districte, que és una figura
que ha d’ajudar a combatre aquesta percepció d’inseguretat des d’un vessant
preventiu.
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El senyor Beltran Arnaldos diu que la seguretat ciutadana és un condicionant que cal
tenir en compte i que està d’acord amb el senyor Buenache en què la situació de la
ciutat no és per provocar alarmisme. Diu que sí que és cert però, que hi ha petits
grupuscles que es dediquen a distorsionar la convivència en certs barris de la ciutat i
que s’ha de treballar pel policia de proximitat. Diu que la proposta que fa el grup
municipal de Plataforma per Catalunya no té sentit perquè ja existeix un cos policial
que és el dels mossos d’esquadra, que preveu aquest tipus d’unitats i de
competències, si bé compten amb mitjans obsolets i falta de material i recursos
humans. Fa temps el seu grup va demanar quina és la plantilla que té assignada l’àrea
de Manresa i els efectius reals amb què compta encara no ha rebut resposta. També
segueixen esperant una reunió pendent amb el conseller Saura en matèria de
seguretat ciutadana, en relació a les necessitats reals de la ciutat i de la comarca, com
són cobrir les plantilles establertes per al cos dels mossos d’esquadra. Per tot
l’exposat, el GMPPC votarà negativament aquesta proposta.
El senyor Serra Rovira diu que el GMCiU tampoc donarà suport a aquesta proposta,
per sentit comú. El debat sobre la seguretat ciutadana és un debat que ha de continuar
latent a Manresa, que l’equip de govern continua mantenint posicions que no són gaire
coincidents, però hi ha nivells determinats de sensació de manca de seguretat i de
compliment d’algunes normatives, com la proposta que el GMCiU presenta en relació
als turismes que ocupen la plaça de Puigmercadal, en què es demana que es retirin
fent complir la normativa, atesa la prohibició d’aparcar-hi.
El GMCiU considera que la policia de districte és una policia que s’ha d’acostar al
ciutadà i com a grup hi dóna suport, i en la mesura de les possibilitats econòmiques en
un futur, té interès a millorar-les i a garantir aquesta proximitat i atenció pel que fa a
hores de proximitat i no tan limitades com ara, sempre i quan la hisenda ho permeti.
A l’hora de plantejar aquesta policia de districte els hauria agradat una major
comunicació i consens amb els grups de l’oposició.
El senyor Pericas Riu afegeix que en relació a la policia de districte el GMPxC no
creu que arribi a bon port i que no entén la negativa perquè ajuntaments com el de
Sabadell i Terrassa, on governa el Partit Socialista, disposen d’aquestes unitats i ningú
ha dit de suprimir-les.
El senyor Buenache Catalán respon al senyor Pericas que la realitat de Manresa és
una i la de Terrassa i Sabadell és diferent.
En resposta al senyor Beltrán es manifesta d’acord amb algunes de les seves
manifestacions però creu que la millor forma d’abordar-les no és solament amb una
visió simplista de les coses. La realitat és molt complexa i aquests nous fenòmens
s’han d’abordar des de la perspectiva urbanística, social i no només policial.
Quant als mitjans que comentava que eren obsolets respon que d’un temps ençà s’ha
canviat tot el sistema de comunicacions de la Policia Local, hi ha hagut l’adhesió a la
Xarxa RESCAT, s’utilitza el mateix sistema de comunicacions que els Mossos
d’Esquadra i Bombers de la Generalitat, i, a més, Manresa és una de les poques
ciutats de Catalunya que avui en dia té aquest sistema.
Pel que fa a la flota de vehicles s’ha renovat recentment i en relació a la manca de
personal hi ha el dilema de quants agents són necessaris?, si cal seguir la ràtio que
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segueixen altres administracions, o realment cal veure si amb la plantilla de què es
disposa ja es dóna un bon servei, o només és un debat quantitatiu i no qualitatiu.
En relació a la plantilla assignada respon que el nombre d’agents de la Policia Local és
de 104 i si es refereix a l’Àrea bàsica de Mossos d’Esquadra l’equip de govern va fer
arribar al president del seu grup la petició signada pel delegat territorial on
s’especificava la plantilla i efectius dels Mossos d’Esquadra destinats a Manresa.
En relació a la reunió amb el conseller Saura a la Delegació Territorial del
Departament d’Interior, si no recorda malament, també hi era present el president del
seu grup.
En resposta al senyor Serra li agradaria que digués quantes vegades li ha demanat
poder parlar de policia en aquests dos anys.
Diu que sobre el tema dels turismes que ocupen la plaça de Puigmercadal, l’equip de
govern vol solucionar els problemes de la ciutat, però si durant anys aquella plaça té
una problemàtica determinada, les coses no se solucionen només posant multes, i li
sap greu que digui que la Policia incompleix la normativa.
Sobre la Policia de Districte ha estat una experiència que s’ha fet amb participació
ciutadana des de l’inici, amb els Consells de Districte on tots els partits polítics aquí
representats hi són presents, inclòs el senyor Serra. I una companya regidora que en
un debat a la ràdio va comentar que el GMCiU hi donaria suport, ara que el senyor
Serra digui que no hi ha informació sobre aquest tema, no hi està d’acord.
Finalment, sobre la proposta antiavalots, la realitat de la ciutat no fa necessari que es
creï aquesta unitat i, si les circumstàncies canviessin l’equip de govern no veuria
malament o bé formar els agents perquè puguin donar aquest servei, o bé destinar els
mitjans humans necessaris.
El senyor Beltrán Arnaldos respon al senyor Buenache que té tendència a confondre
els plantejaments que es fan, ja que en cap moment ha parlat de la xarxa de
comunicacions que ha citat, i que pel que fa a les comunicacions de correu, tampoc
s’ha rebut cap comunicat, per això segueixen demanant des de fa temps quina és la
plantilla de Mossos d’Esquadra. Al Parlament se’ls ha denegat la informació, l’equip de
govern de l’Ajuntament tampoc coneix la plantilla i efectius de què disposa la
Comissaria de Mossos d’Esquadra a Manresa.
La reunió a la que al.ludia potser s’hagi produït en un termini més curt, però si s’ha
produït, com bé li ha dit el president del seu grup, perfecte, la informació l’haurà rebut
d’una altra manera.
Quan es referia als mitjans obsolets, i es parlava de la policia de proximitat, no es
referia en cap moment al fet que els mitjans de la policia local estessin obsolets, com
bé els han informat en altres plens s’ha adquirit una xarxa de comunicacions,
connectada amb el CECAT, per a establir els mitjans de protecció civil adequats, ni
que els vehicles siguin nous o vells, sinó que es referia al tipus de servei que es
presta, és a dir, la presència del vehicle però no del policia perquè de res serveix
ubicar un vehicle amb una patrulla de policia a l’interior en un barri. Podrà ser
dissuassori però no efectiu.
El senyor Serra Rovira reitera que el model de seguretat ciutadana actualment no és
tan pròsper com s’ha plantejat i respecte a la policia de districte el GMCiU no té ni un
paper sobre continguts de com ha de ser aquesta policia.
Sobre el Consell de la zona nord, que presideix, i del qual el senyor Vinyes és regidor
de districte, va presenciar com es feia tota una classe de dinamització de com havia de
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ser aquesta policia de districte, per tant sí que hi va ser present. El que volia dir és que
no han tingut una informació d’un tema que, com algun dia havia dit, era un tema de
ciutat i per tant, com que també tenen interès en millorar el grau de proximitat d’aquest
tipus de policia, que abans se’n deia policia de barri, només volia deixar constància
que només se li van explicar quatre coses i no se li va lliurar cap documentació.
Li agrairia al senyor Buenache que no faci tanta galanteria de la política de participació
ciutadana d’aquesta ciutat, i li demanaria una mica de respecte pel GMCiU, en el qual,
cadascú, de forma consensuada, decideix qui ha de parlar i qui no, i no serà el senyor
Buenache qui ho decideixi.
El senyor Buenache Catalán reitera que va lliurar al senyor Javaloyes un full amb la
informació però que de totes maneres buscarà el correu i li lliurarà en mà.
Sobre el que deia dels mitjans diu que ha entès que els mitjans materials no és el més
important per a la policia de districte, el més important és el capital humà i els
professionals que exerciran aquesta tasca, que estan més que preparats per a exercirla, que s’han prestat voluntaris, que fan un treball encomiable, i no es vol omplir la
boca d’aquest projecte però és d’agrair que un projecte que ha costat tant s’hagi
aconseguit tirar endavant d’una manera molt humil. L’equip de govern ho va explicar
quan ja estava en funcionament, amb resultats, contrastant.
Aquest tipus de policia el que permet és fer un patrullatge planificat, a peu, i li
garanteix i invita el senyor Beltrán al proper Consell de Districte de la seva zona, on
portarà una documentació en què constaran les hores que s’han destinat a patrullar a
peu en cada districte i els serveis efectuats.
Al senyor Alexis li comenta que no pot ser que no disposi de cap mena de
documentació de la policia de districte quan en aquell famós dinar que comenta li va
donar en paper dos powerpoints que parlaven de policia de districte i ell li va demanar
que els enviés per correu i així es va fer, i a més a més diu que no té cap document
quan tots els membres del Consell de districte van rebre un informe amb el contingut
de la sessió de participació, no de dinamització.
L’equip de govern sap que hi ha municipis que fan millor participació i en aquests es
vol reflectir, avançant a poc a poc, i si un no s’aplica a casa seva les receptes no
convé que digui als altres com ho ha de fer.

L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple la rebutja per 24 vots negatius (8 GMS,
3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU, 2 GMPPCi 1 GMCUP) i 1 vot afirmatiu (1
GMPxC).
6.5

Proposició del Grup Municipal de CiU en relació a l’augment de l’IVA que
proposa el Govern de l’Estat.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal de CiU, de 9 de novembre de
2009, que transcrita diu el següent:
“Atès que l’anunci per part del Govern de l’Estat d’augment de dos punts de l’IVA a
partir del mes de juliol de 2010 i de forma permanent en el futur, perjudicarà no només
a les famílies i les empreses, sinó també a les administracions locals.

Atès que aquest augment pot suposar una disminució del consum per part dels
ciutadans, agreujant la crisi econòmica que es pateix en aquests moments.
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Atès que des de la perspectiva institucional, el fet que l’Ajuntament sigui considerat
com un consumidor final, dóna com a resultat que no puguem deduir-nos l’IVA
suportat, tant dels serveis, productes i obres que la nostra corporació local contracta.
Atès que aquest augment de l’IVA comportarà un augment de la despesa corrent dels
ajuntaments i una major dificultat per a realitzar inversions.
Atès que tots els Ajuntaments de Catalunya tenen en aquests moments greus
problemes financers, fruit del descens en els ingressos i la manca d’un nou model de
finançament local que doni una bona resposta a les competències i als serveis que
actualment estan desenvolupant.
Atès que existeix una reivindicació històrica del municipalisme català per a que les
administracions locals no estiguin subjectes al pagament de l’IVA.
Per tot això el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta els següents:
ACORDS
Que el Govern de l’Estat no faci efectiu aquest augment de l’IVA que perjudica
greument famílies, empreses i institucions locals.
Que el Govern de l’Estat faci els tràmits necessaris per a que les administracions
locals no paguin l’IVA.
Que aquest acord es faci arribar al President del Govern Espanyol, als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats, a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.”
El senyor Serra Rovira manifesta que amb aquesta moció el GMCiU es posiciona en
contra de l’aplicació que el Govern de l’Estat vol fer d’incrementar en dos punts l’IVA a
partir del mes de juliol, del 16 al 18%, i el del 7% que passi al 8%.
El GMCiU planteja en sintonia amb la majoria de grups a l’oposició al Congrés de
Diputats, que gravar en aquests moments un impost indirecte com l’IVA no és una
política que vagi a gravar les famílies més adinerades o amb renda més alta, sinó tot el
contrari, l’IVA com a impost indirecte grava a tothom qui genera despesa i aquesta no
és una mesura gens encertada, per això s’ha presentat aquesta proposta, atès que
tots els grups s’hi han manifestat en contra, llevat del partit Socialista.
El GMCiU demana que l’Ajuntament de Manresa també s’adhereixi al segon punt, en
què es demana que els ajuntaments no hagin de pagar l’IVA, ja que moltes vegades
els ajuntaments són els destinataris finals i el fet d’haver de pagar un impost que, a
partir de juliol encara gravarà més, això va en contra de la millora de la situació
financera.
Diu que el regidor senyor Jordà ha manifestat que en aquest moment l’Ajuntament de
Manresa està pagant a 110 dies i quan es va demanar com a grup municipal fa uns
mesos, se’ls va dir que es pagava al voltant dels 60 dies. Creu que el Partit Socialista
hauria de tenir aquesta voluntat d’ajudar-se els uns als altres des del punt de vista
municipal i defensar una postura que considera justa, ja que amb la pressió municipal
es podria aconseguir alguna modificació d’aquest increment i evitar que els
ajuntaments vegin més minvada la seva situació econòmica.
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El senyor Pericas Riu manifesta que en època de crisi l’augment dels impostos
considera que no és la solució més adient ja que amb això s’aconsegueix que la
situació s’allargui més en el temps.
Diu també que la petició que formula el GMCiU l’hauria de notificar a la direcció del
seu partit perquè la transmetessin directament als Diputats a Madrid, ja que creu que
és on cal discutir aquests assumptes i no a l’Ajuntament de Manresa, per la qual cosa
el vot del GMPxC serà desfavorable.
El senyor Majó Garriga manifesta que el GMCUP votarà favorablement perquè
considera que l’augment de l’IVA no té un efecte progressiu ni redistributiu, que és el
que creu que hauria de tenir un augment d’impostos en aquestes circumstàncies, i
perquè estan d’acord que l’exempció d’IVA per als ajuntaments contribuiria a millorar la
hisenda municipal i a disminuir en certa mesura l’espoli que el regne d’Espanya sotmet
als ciutadans de Catalunya.
El senyor Javaloyes Vilalta manifesta que des del GMPPC estan satisfets que es
pugui discutir una proposta com aquesta perquè com l’equip de govern sap el govern
d’Espanya va vetar el fet de poder discutir i debatre al Congrés de Diputats una
proposta pesentada en aquest sentit pel Partit Popular.
El GMPPC entén que l’increment de l’IVA és una pujada d’impostos que castiga
l’estalvi i el consum, perquè el govern retalla amb inversió productiva, només cal veure
els pressupostos del Ministeri de Foment i Medi Ambient, quines són les polítiques que
aplicarà en comerç, turisme, pymes,
Aquesta pujada d’impostos recaurà fonamentalment en les classes mitjanes i
treballadores perquè els productes que es veuran incrementats seran: roba, calçat,
alimentació, llum, telèfon, habitatge, hostaleria, transport públic, i seran les qui
suportaran aquesta decisió del govern central, al qual, com a govern municipal, hi
donen suport.
El GMPPC considera injusta i antisocial aquesta pujada d’impostos, creu que provoca
més atur perquè aquest increment perjudica sobretot als qui menys tenen. És
antisocial perquè va en contra de les classes més desfavorides ja que la despesa de
l’augment social es veu reduïda pels Pressupostos Generals de l’Estat amb un 1,2%,
perquè són productes incubadors de l’augment de l’atur i del nombre d’aturats
reconeguts pels propis pressupostos, que reconeix que hi haurà 700.000 aturats més.
Malgrat hi hagi una pujada d’impostos hi ha absència d’austeritat i és evident que un
govern que gasta més diners i que obté a través del tema impositiu, que no aplica
austeritat, fa que la seva despesa aprovada sigui, fins i tot, amb més alts càrrecs de la
història de la democràcia.
El Partit Popular al Congrés ha constatat que els Pressupostos per al 2009 eren de
dèficit i atur, i els del 2010 seran de dèficit, més atur i, a més, de més impostos, quan
realment el que cal és un esforç d’austeritat, ja que es vol fer creure que amb la idea
de la despesa social es finança mitjançant els impostos.
Aquesta solidaritat per als demés l’executiu la va perdre amb una oportunitat de fer
uns pressupostos per afrontar la crisi amb una austeritat per poder crear atur i generar
confiança. Més impostos es tradueix amb menys diners per als ajuntaments perquè els
Pressupostos generals de l’Estat fins i tot cauen les aportacions que fan respecte a
l’any 2009 al 2010, un 17,8% menys, el que suposa una pèrdua pel conjunt dels
ajuntaments de 3.081M€.
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El GMPPC entén que cal donar suport als acords que es proposen, malgrat que
només es plantegin des de la perspectiva del GMCiU. També entén que cal donar-hi
suport perquè gràcies als pressupostos aprovats amb els vots dels seus diputats al
Congrés, han donat suport a una disminució pels ajuntaments, d’un 18% menys del
finançament local, i que es faci saber a la Federació Espanyola de Municipis que no hi
hagi aquesta retallada ni aquesta supressió, i que també els transmetin que el Congrés
de Diputats és per discutir, és per fer política i no per vetar ni fer censura.
El senyor alcalde recorda que a la Junta de Portaveus s’ha acordat que en
cadascuna de les intervencions s’intentaria acotar els temps i es defensaria el sentit de
la votació, i demana brevetat en les intervencions.
La senyora Sensat Borràs manifesta que el GMICV-EUiA votarà favorablement la
proposició ja que és un dels arguments pels quals ja no es va donar suport als
pressupostos al Congrés de Diputats.
Diu que és important recordar que és sobretot des de l’Estat des d’on es té una
capacitat de fer una política fiscal progressiva i, per tant, en aquest moment de crisi
econòmica important, com sempre es pot fer la lectura de mirar de passar això com es
pugui o d’aprofitar-ho com una oportunitat per fer allò que no s’ha fet mai,
independentment de qui governi.
Amb les rendes més altes el que s’ha anat fent és retallant els trams d’IRPF, per tant
les grans fortunes espanyoles, catalanes i basques, les famílies en una posició
benestant continuen beneficiant-se d’una política econòmica que no els restringeix el
marge de guanys i el GMICV-EUiA entén que el que s’ha votat i el tema de l’IVA no és
tant una llei en contra de la majoria sinó a favor dels poderosos de sempre.
Per altra banda també s’ha perdut una ocasió importantíssima pel que fa a una política
antifrau real. Quan algú diu que paga els seus impostos sembla que el discurs
predominant sigui trobar la manera d’evitar pagar-los, i aquesta cultura de no assumir
que els ciutadans han de pagar impostos per poder tenir una inversió col.lectiva,
pública, aquest és un eix que també s’hi ha renunciat d’una manera excessivament
clara, i en aquests moments de crisi en què aquesta decisió sobre l’IVA tindrà una
traducció a tots els ajuntaments i en les polítiques domèstiques de totes les famílies,
es continuarà renunciant a la possibilitat de fer polítiques a favor dels ciutadans i en
contra dels poderosos.
El senyor Perramon Carrió manifesta que el GMERC votarà a favor de la proposició
perquè coincideix amb els dos acords que planteja, en primer lloc el desacord amb
l’augment de l’IVA, i, en segon lloc, el fet de reclamar allò amb què s’ha insistit durant
molt temps que és que l’Estat faci els tràmits necessaris perquè les administracions
locals no paguin l’IVA.
Diu que hi ha arguments de caràcter econòmic i social que els impulsa a adoptar
aquesta posició que també han pres al Congrés de Diputats.
Aquest increment dels tipus d’IVA que es produirà el juliol del 2010 tindrà lloc en un
moment que tot fa preveure que no s’estarà en una bona fase de recuperació
econòmica, en tot cas més estabilitzada, a diferència d’altres països europeus, i això
farà que sigui preocupant i delicat fer aquest augment fiscal perquè el creixement
econòmic i bona part de la bonança econòmica de què s’ha gaudit durant els darrers
anys, s’ha basat en l’augment del consum intern, de la compra de mercaderies i
productes per part de tots els ciutadans.
67

Per aquest motiu, en el moment en què es produirà aquesta puja d’impostos, que
sempre corre un risc sobre l’economia, sembla que és més delicat perquè pot afectar
aquesta possibilitat de repunt que pot tenir l’economia en general.
L’augment no serà només del 16 al 18% sinó del 7 al 8% en determinats articles, i això
afecta aquells sectors econòmics que han fomentat el creixement més fort dels últims
anys, la prestació de serveis i tot el que fa referència a la construcció d’edificis.
Des d’un punt de vista social afegeix que l’augment de tributació sobre el consum
sempre impacta de forma més forta sobre les rendes mitges i baixes, que són les que
consumeixen més part dels seus ingressos a través de l’adquisició de productes de
primera necessitat, per tant, l’augment recaptatori tindrà un caràcter regressiu i
perjudicarà els sectors que més ho necessiten.
El paquet de mesures fiscals i aquesta puja de l’IVA que el govern central planteja és
difícil de justificar des d’un punt de vista social perquè crea aquesta situació d’un nou
sistema fiscal que no és ni més equitatiu ni més progressiu del que es tenia fins ara, i
des del punt de vista econòmic perquè pot gravar d’una manera important i retreure el
consum i, a més a més, perquè no posa cap tipus de base per a la nova economia que
necessita l’estat espanyol i el nostre país, Catalunya, per tirar endavant.
Per aquest motiu el GMERC donarà suport a la proposició i pensa que és una decisió
econòmica equivocada, més enllà de la impopularitat que sempre té la puja d’impostos
i que en alguns moments s’ha de fer, però que en aquests moments pels motius
exposats ho desaconsellen.
El senyor Irujo Fatuarte manifesta que l’increment de l’IVA és una mesura impopular,
tota pujada d’impostos, sigui progressiva o no, ho és i és per això pel que el Partit
Socialista s’ha quedat sol defensant aquesta mesura.
Assumir la impopularitat en moments de crisi és difícil. A vegades governar comporta
aquestes qüestions, haver de prendre decisions impopulars, més enllà que puguin ser
equivocades, però el que cal assumir és prendre mesures impopulars.
El Partit Socialista al govern es veu obligat a prendre aquesta mesura, entre d’altres
qüestions, pel dèficit públic de l’Estat que com saben s’ha disparat, com a
conseqüència de la crisi econòmica i de les necessitats que l’Estat té per cobrir els
diversos fronts en què no pot aturar-se sinó que ha d’incrementar la despesa que
realitza.
Entén que alguns grups facin la dissertació contrària a la pujada de l’IVA en relació a
concessions de caràcter social i no serà ell qui els resti valor.
Diu també que hi ha grups que utilitzen arguments com el de: “..que hi ha una
absència d’austeritat..”, aquest és un primer eufemisme que porta a un altre com: “...
no veiem una contenció de la despesa...”, que és el que justificaria no haver
d’augmentar l’IVA, entre d’altres, que, en definitiva, el que realment amaga és que no
apujarien l’IVA, però el que portaria seria a una reducció de la despesa social de
l’Estat, és a dir, a desprotegir els aturats, que és el que propugnen alguns, a aturar la
implementació de mesures de caràcter social, a disminuir la inversió pública, o a
ajornar la construcció de grans infraestructures. Es pot estar en desacord que el
govern de l’Estat pugi l’IVA o no, però en aquestes qüestions que acaba de citar, en
l’efecte que segurament una major recaptació, quin destí tindrà, segurament amb això
ja no estaran tant en desacord. Alguns no apujarien l’IVA per deixar de fer la protecció
als aturats, aturar la implementació de mesures socials, propugnar retallades en l’estat
del benestar, o disminuir la inversió pública en la construcció de grans infraestructures,
que també és una manera de contribuir a la reactivació econòmica d’un país, a part de
fer protecció social també.
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El GMS entén la proposta que fa el GMCiU i, a més a més, entén que la fa d’una
forma, la qual no es referia quan ha fet referència als eufemismes, en el sentit que
estaria d’acord en el segon acord, perquè entén que l’administració local en igualtat de
condicions amb altres administracions, hauria d’estar exempta del pagament d’aquest
impost fins que no es formuli i s’aprovi un nou model de finançament local, perquè
també és una administració i prou delicada és ja la situació de les finances de tots els
ajuntaments com per no tenir consideració envers aquest tema que també defensa.
El GMS no votarà favorablement la proposició perquè no estan d’acord per les raons
esmentades en relació al primer punt dels dos acords que es presenten, però sí que
manifesta dubtes raonables respecte a la idoneïtat de l’aplicació d’aquest impost,
perquè també cal recordar que els tipus d’IVA a tota Europa són sensiblement
superiors als que s’apliquen a Espanya, però el que sí que els hauria de preocupar és,
d’una banda, com s’afronta el repte de no aturar l’economia, que depèn de la despesa
que pugui fer el govern de l’Estat, i sí aturar el dèficit públic que s’està acumulant,
equilibri que reconeixeran tots que és difícil.
Quant al finançament local recorda que s’han viscut moments pitjors i millors, però
aquest no és dels pitjors perquè l’Ajuntament de Manresa haurà rebut, entre el FEIL
2009 i el proper FEIL 2010: 21M€ per part de l’Estat. Recorda que aquests diners es
reben i s’utilitzen a favor de la ciutadania i també és despesa que sustenta, entre
d’altres coses, amb aquests impostos, tot i que reconeix que l’IVA no és un impost
progressiu, no està tan segur que sigui redistributiu en els seus efectes, sobre això se
n’hauria de parlar ja que depèn de com s’utilitzi el que es recapta.
El senyor Javaloyes Vilalta diu que entén que la decisió que adopti el Ple de
l’Ajuntament de Manresa no farà canviar cap dècima de l’IVA, però quan es diu que hi
ha qui promouria més la retallada de la despesa social això s’ha de contestar.
La millor despesa social és aquella que genera llocs de treball, que potencia la creació
de noves empreses i que genera nous emprenedors i dinàmiques que generen llocs de
treball, no les almoines de 420€ al mes.
Recorda que en relació a la deducció dels 400€ de l’IRPF, que també ha desaparegut,
aquesta era una promesa de campanya electoral, i els pressupostos que el Congrés
de Diputats ha aprovat, a part d’apujar l’IVA, suprimeix aquelles promeses fetes.
Calen polítiques actives de productivitat que generin llocs de treball, no donar
compensacions, no retallar en qüestions de partides socials, però tampoc dedicar-se a
repartir almoines que no creen llocs de treball.

L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (8
GMCiU, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPC i 1 GMCUP i), i 9 vots negatius (8 GMS
i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.6

Proposició del Grup Municipal de CiU en relació als turismes que ocupen
la plaça del Puigmercadal.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal de CiU, de 9 de novembre de
2009, que transcrita diu el següent:
“Atesa l’ocupació permanent de la plaça de Puigmercadal per part de turismes que no
són de càrrega i descàrrega.
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Atès que aquesta ocupació dificulta la mobilitat de les persones que acudeixen a la
plaça i l’activitat de la venda de productes agraris que s’hi realitza
El grup municipal de CiU proposa el següent
ACORD:
Que s’actuï amb la finalitat d’alliberar la plaça d’aquesta ocupació incorrecta.”
El senyor Serra Rovira exposa que la Plaça de Puigmercadal, que és una zona de
pas per a les persones que van al mercat i on també s’hi fa la venda de productes
agraris, actualment es troba plena de turismes malgrat els senyals que prohibeixen
aparcar. El GMCiU demana que aquesta plaça quedi alliberada de places
d’aparcament per tal que tothom hi pugui caminar lliurement.

El senyor Vinyes Sabata respon que l’equip de govern comparteix la moció, però que
s’havia sospesat la possibilitat de presentar una esmena perquè de vegades la solució
no és nomes alliberar la plaça de vehicles, ja que no és una plaça que es troba al mig
de la via pública sinó d’una situació peculiar dins una zona pròpia del mercat. Diu que
junt amb la regidoria de Comerç, s’està estudiant aquest tema per arribar no només a
treure els vehicles, sinó que els paradistes han de tenir una certa dinàmica i veure la
situació del moll de càrrega fins on ha d’arribar.
L’equip de govern comparteix la necessitat d’adaptar aquest espai, tant per problemes
de seguretat i mobilitat, com pel concepte propi de la plaça, que hauria de ser una
entrada molt més àgil i agradable per al mercat. S’està treballant també amb la
direcció del mercat, ja que la voluntat és treure els vehicles i veure la dinàmica de
mobilitat de tot el mercat, ja que aquesta plaça té dues entrades i sortides, una per la
Muralla del Carme i l’altra pel carrer Canal.
L’equip de govern votarà favorablement la proposta, però entenent que no estan
parlant només de la plaça en sí sinó de tota la dinàmica del mercat, que s’està
repensant, és un mercat que fa molts anys que funciona i les necessitats s’han d’anar
comprovant i això s’ha de fer amb la direcció del mercat per arribar a un acord per
saber les necessitats d’entrades i sortides i és el que ja fa unes setmanes que s’està
treballant. Es disposa d’alguna proposta tècnica i en les properes setmanes espera
que es pugui posar en marxa.

El senyor Majó Garriga manifesta que el GMCUP votarà favorablement i comenta
que fa uns mesos es van formular unes preguntes al ple en què es demanava per què
la guàrdia urbana permetia que s’aparqués en determinades places del nucli antic,
entre elles, la plaça de Puigmercadal, i la resposta del regidor de Seguretat Ciutadana
va ser que no era així i celebra que es torni a portar aquest tema avui, ja que és un
problema que no es restringeix només a la plaça Puigmercadal, sinó que també es
produeix al carrer Guimerà, al tram inferior del Passeig o la plaça Immaculada.
El GMCUP no exigeix una solució immediata, però sí que demana que des de la
regidoria de Seguretat Ciutadana s’admeti que hi ha un problema. Avui l’equip de
govern ha admès que hi ha aquest problema, i seria bo que des de la regidoria de
Seguretat Ciutadana s’admetés que la guàrdia urbana té dificultats i a partir d’aquí
buscar solucions.
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El senyor Serra Rovira agraeix que es doni suport a la moció presentada pel GMCiU.
Diu que en relació al tema que fa uns mesos que s’està treballant en buscar una
solució més global, recorda que l’equip de govern ja fa uns quants anys que governa,
però ja fa temps que la plaça de Puigmercadal es troba en aquesta situació i li sembla
que els cotxes que hi aparquen no es multen.

L’alcalde sotmet la proposició a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
7.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se’n presenten.
II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

8.

Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/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
2568/86, de 28 de novembre.

9.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 35, 36, 37 i
38, que corresponen als dies 13, 19 i 26 d’octubre i 2 de novembre de
2009, respectivament.

Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la
Junta de Govern Local en les seves sessions número 35, 36, 37 i 38, corresponents
als dies 13, 19 i 26 d’octubre i 2 de novembre de 2009 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
10.

PRECS I PREGUNTES

10.1

Pregunta del Grup municipal PxC sobre les rampes d’accés del sector
nord-est del Puigberenguer (Plaça del la Democràcia).

El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de PxC, de 10 de novembre de
2009, que transcrita diu el següent:
“Des de fa molts mesos, poc després d’acabar la urbanització de les rampes d’accés
del sector nord-est del Puigberenguer (Plaça de la Democràcia), a causa d’un
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moviment de terres, s’ha obert una esquerda d’uns 11 metres de llarg, arribant a tenir
10 cm d’amplada en alguns trams, per la qual cosa l’accés al Puigberenguer per les
escales de la plaça està tallat.
Des del nostre Grup preguntem:
1) Sap l'Ajuntament quan es podrà solucionar aquesta incidència?
2) És habitual aquí a Manresa que hi hagi errades tècniques en l’execució de les
obres?”

La senyora Mas Pintó respon que es tracta d’una actuació d’iniciativa privada,
desenvolupada per la Junta de compensació del polígon dels Ametllers núm. 1, que
s’ha sol.licitat a la Junta la reparació d’aquesta incidència i que fins ara no s’ha reparat.
Diu que aquest tipus de reclamacions han de seguir un procediment i en principi la
reparació s’escau a la Junta de compensació que és a qui correspon la iniciativa de
l’obra.
10.2

Pregunta del Grup municipal de la CUP sobre el criteri de cessió de la
sala de sessions de l’Ajuntament.

El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de la CUP, de 13 de novembre de
2009, que transcrita diu el següent:
“Quin criteri s’utilitza a l’hora de cedir, o no, la sala de sessions d’aquest Ajuntament a
les entitats de la ciutat? I, per què no es va cedir a les entitats que impulsen Manresa
decideix per a la celebració de l’assemblea fundacional del dia 31 d’octubre d’aquest
mateix any?
El senyor Irujo Fatuarte respon que el criteri que s’aplica des de fa uns anys és el
que d’una manera restringeix el seu ús a aquells actes que són propis de l’Ajuntament,
els que organitza l’Ajuntament sota la presidència de l’alcalde o d’alguns dels seus
regidors, i el que fa referència la pregunta és el que s’havia aplicat anteriorment amb
altres entitats.

10.3

Pregunta del Grup municipal de la CUP sobre el nombre d’atropellaments
al nucli urbà.

El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de la CUP, de 13 de novembre de
2009, que transcrita diu el següent:
“Quants atropellaments de vianants s’han produït al nucli urbà de Manresa al llarg
d’aquest any 2009? I, quants n’hi va haver els anys anteriors?
El senyor Buenache Catalán respon que l’any 2007 va haver-hi 108 atropellaments,
dels quals 5 van ser sense ferits i 103 amb ferits, l’any 2008 n’hi va haver 90, dels
quals 5 van ser sense ferits, 74 amb ferits i 11 ferits greus, i en el que es porta de 2009
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n’hi ha hagut 71, dels quals 15 sense ferits, només danys materials, 54 amb ferits i 2
ferits greus. Diu que la tendència és a la baixa i que afortunadament durant aquests
tres anys no hi ha hagut cap mort.
10.4

Pregunta del Grup municipal de la CUP sobre criteri per a l’aprovació
d’una despesa d’un lloguer per al sindicat UGT.

El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de la CUP, de 13 de novembre de
2009, que transcrita diu el següent:
“El passat mes de setembre aquest ajuntament va pagar 696 euros pel lloguer d’una
sala en un hotel de la ciutat perquè l’utilitzés el sindicat UGT i 1113.60 euros en
obsequis pel mateix sindicat. Quin criteri es va fer servir a l’hora d’aprovar aquesta
despesa?”

El senyor Irujo Fatuarte respon que no hi ha un criteri particular per a aquests casos
sinó que el criteri que utilitza l’Ajuntament quan dóna suport, tècnic o econòmic, a
qualsevol entitat que ho sol.licita, és que els actes o esdeveniment que l’entitat
proposa dóna a la ciutat una projecció de caràcter supramunicipal o sectorial segons
es tracti. En aquest cas concret UGT va organitzar el seu congrés comarcal i sempre
sol.licita aquest suport com ho sol.liciten altres entitats que fan actes institucionals de
la pròpia entitat.
Pel que fa al lloguer de la sala d’un hotel va ser perquè la UGT va decidir que Manresa
fos la seu de les Jornades de pensionistes de la UGT de Catalunya i per això va
semblar que aquest fet mereixia ser recolzat per l’Ajuntament. Això es fa amb entitats
de qualsevol tipus, tant culturals, com esportives, recreatives, etc.
10.5

Pregunta del Grup municipal de la CUP sobre les dificultats econòmiques
de l’empresa promotora del projecte de la Fàbrica Nova.

El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de la CUP, de 16 de novembre de
2009, que transcrita diu el següent:
“Tenia coneixement, aquest ajuntament, de les dificultats econòmiques per les que
passava l’empresa promotora del projecte de la Fàbrica Nova, en el moment de
l’enderroc de part de la nau central de l’edifici, que forma part del patrimoni
arquitectònic de la ciutat?”
La senyora Mas Pintó respon que des que es va demanar la llicència fins que hi ha el
canvi de titularitat de SACRESA a SERVIHABITAT passa un període de deu mesos, al
principi del qual és quan es porta a terme l’enderroc de la façana de la fàbrica, i en
aquest període inicial es van mantenir contactes amb l’empresa i res feia suposar el
desenllaç.
10.6

Pregunta del Grup municipal del PPC sobre cursos de formació contra la
violència domèstica per a la Policia Local i col.lectius que treballen en la
matèria.
73

El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal del PPC, de 12 de novembre de
2009, que transcrita diu el següent:
“En el Pleno de febrero del año en curso, se aprobó una enmienda en la que se
acordaba la realización de diversos cursos destinados a formar al personal de Policía
Local y colectivos que trabajan en la atención a mujeres maltratadas.
Este Grupo Municipal plantea las siguientes preguntas
¿Cuántos cursos se han realizado hasta la fecha?
¿Cuál ha sido el número de asistentes formados?
¿Qué grado de satisfacción se ha alcanzado?”

El senyor Buenache Catalán respon que el curs es va iniciar el passat mes de maig
amb l’assistència de 17 persones, de les quals 11 eren membres de la Policia Local.
Estava previst que el curs tingués una durada de 20 h, estructurat en quatre sessions
de 5h cadascuna, però després de fer les dues primeres sessions els assistents van
sol.licitar que es pogués reorientar i per aquest motiu es va aturar i s’ha tornat a
convocar pels propers dies 25 i 27 de novembre i 2 i 9 de desembre d’enguany. S’hi ha
inscrit 19 assistents, dels quals 14 són Policies Locals.
Pel que fa a les enquestes de satisfacció, un cop hagi finalitzat el curs es podrà donar
la informació sobre el grau de satisfacció.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls
del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el
número..........

El secretari

Vist i plau
L’alcalde
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