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ORDRE DEL DIA
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 5, que corresponen a la sessió ordinària
del Ple de la Corporació del dia 19 d’abril de 2012.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 3418, de 18 d’abril de 2012,
per la qual es conferia delegació expressa i puntual al regidor Joan Calmet
Piqué perquè autoritzés un matrimoni civil el dia 5 de maig de 2012.

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 4058, de 4 de maig de 2012,
per la qual es designa lletrat d’aquest Ajuntament el senyor Enric Aloy Bosch
i se li atorga poders per a plets.

2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4022, de 3 de maig de 2012,
sobre incoació d’expedient per a la concessió de la Medalla de la Ciutat al
Mèrit Cultural al Sr. Xavier Sitjes Molins.

2.4

Donar compte de la Resolució de la Regidora delegada de Serveis Socials,
Acollida i Cooperació, de 9 de maig de 2012, sobre aprovació del programa
d’ajudes a la intermediació hipotecària, delegació de funcions en el Col·legi
d’Advocats de Manresa i aprovació de la minuta del conveni regulador de la
delegació.

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre ratificació, si escau, de la Resolució de l’alcalde, de 2 de
maig de 2012, sobre designació de la regidora delegada de Serveis Socials,
Acollida i Cooperació, Sra. M. Mercè Rosich Vilaró, com a representant de
l’Ajuntament de Manresa a la Mesa Institucional del Circuit de la Catalunya
Central per a l’abordatge de la violència masclista.

4.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

4.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 7/2012, dins del Pressupost municipal vigent.

4.1.2

Dictamen sobre autorització, si escau, de la modalitat de despesa plurianual
per a finançar el 50 % de la despesa d’execució de l’actuació de
“Rehabilitació i equipament de la Torre Lluvià. Fase 1”.

4.2

REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ

4.2.1

Dictamen sobre ratificació, si escau, de la Resolució de l’alcalde, de 3 de maig
de 2012, sobre designació, amb caràcter provisional, del senyor Josep M.
Muncunill Soleda, Cap de Manteniment de la Via Pública, com a membre del
Comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament de Manresa, en substitució del
senyor Francesc Mestres Angla.
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5.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE

5.1.1

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la Modificació puntual del
Pla General. Disposició Transitòria Segona

6.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’ENSENYAMENT

6.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la
concessió d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats de menjador de
les Llars d’infants municipals per al curs 2012-2013.

7.

PROPOSICIONS

7.1

Proposició del Grup Municipal de CiU sobre la C-55 i la C-16.

7.2

Proposició del Grup Municipal de CiU per a la creació de la Hisenda pròpia.

7.3

Proposició del Grup Municipal del PP referent a la necessitat de dur a terme la
rotonda de la cruïlla carrers Súria, Sant Josep, Aragó, Primer de Maig i
Carrasco i Formiguera.

7.4

Proposició del Grup Municipal del PP referent a un servei de telelectura i
consum del subministrament d’aigua a la ciutat de Manresa.

7.5

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’iniciar els tràmits per tal
d’incloure una taxa pels caixers automàtics en les ordenances fiscals del
2013.

7.6

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’habilitar cartelleres
públiques.

7.7

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de la llibertat de la secretària
d’Organització de la Federació Local de la CGT, Laura Gómez.

7.8

Proposició del Grup Municipal de PxC per inserir publicitat als tiquets de la
zona blava.

7.9

Proposició del Grup Municipal d’ERC sobre l’alliberament del peatge de
l’autopista C-16.

7.10

Proposició del Grup Municipal d’ERC sobre un acord de ciutat per a la
promoció local.

7.11

Proposició del Grup Municipal del PSC per aprovar la destinació dels 300.000
€ de l’acord extrajudicial del tema Casino a finalitats d’atenció social.
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8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.

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.

10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 15, 16, 17 i 18,
que corresponen a les sessions dels dies 16, 23 i 30 d’abril i 7 de maig de
2012, respectivament.

11.

Donar compte de l’escrit del secretari del Govern que justifica recepció de
l’acord adoptat per aquest Ajuntament en relació a la defensa del model
educatiu i de la Llei d’educació de Catalunya.

12.

PRECS, PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

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

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 5, que corresponen a la sessió ordinària
del Ple de la Corporació del dia 19 d’abril de 2012.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta núm. 5,
que corresponen a la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 19 d’abril de 2012,
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 de l’alcalde núm. 3418, de 18 d’abril de 2012,
per la qual es conferia delegació expressa i puntual al regidor Joan Calmet
Piqué perquè autoritzés un matrimoni civil el dia 5 de maig de 2012.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a
continuació:
“Primer.
Conferir al senyor Joan Calmet i Piqué, regidor d’aquest Ajuntament,
delegació expressa i puntual per tal que el dia 5 de maig de 2012, exerciti l’atribució
d’autoritzar un matrimoni civil.
Segon.

Notificar aquesta resolució al regidor d’aquest Ajuntament, senyor Joan Calmet i
Piqué, a l’efecte del seu coneixement i acceptació de la delegació que li ha
estat conferida.
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Tercer.

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.

Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió
que tingui lloc. “

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 4058, de 4 de maig de 2012,
per la qual es designa lletrat d’aquest Ajuntament el senyor Enric Aloy Bosch
i se li atorga poders per a plets.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a
continuació:
“1r.

DESIGNAR lletrat d’aquest Ajuntament el Sr. Enric Aloy i Bosch (DNI núm.
39.333.697-V), tècnic d’administració general, llicenciat en dret, facultant-lo per dur
a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per a la millor defensa
jurídica dels interessos municipals en tots aquells assumptes que se li encomanin en
relació a l’àmbit esmentat.

2n.

ATORGAR PODERS per a plets a favor del Sr. Enric Aloy i Bosch nomenat lletrat de
l’Ajuntament en virtut de l’acord anterior.

3r.

DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4022, de 3 de maig de 2012,
sobre incoació d’expedient per a la concessió de la Medalla de la Ciutat al
Mèrit Cultural al Sr. Xavier Sitjes Molins.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a
continuació:
“1r. – Incoar expedient a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i Distincions,
destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar donar la
Medalla de la ciutat al Mèrit Cultural a Xavier Sitjes i Molins, pel seu compromís
social, polític i cultural a la ciutat.
2n. – Nomenar com a Instructor de l’expedient al Sr. Joan Calmet Piqué, Regidor de
Cultura i com a Secretari del mateix al Sr. Serafí Vallecillos Zamora, cap de Secció de
Cultura.
3r. – Que es doni compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió
que es celebri.”
2.4

Donar compte de la Resolució de la Regidora delegada de Serveis Socials,
Acollida i Cooperació, de 9 de maig de 2012, sobre aprovació del programa
d’ajudes a la intermediació hipotecària, delegació de funcions en el Col·legi
d’Advocats de Manresa i aprovació de la minuta del conveni regulador de la
delegació.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a
continuació:
“Primer.- Aprovar el Programa d’ajudes a la intermediació hipotecària destinat a persones,
famílies o unitats de convivència empadronades a Manresa, propietàries d’un habitatge
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que sigui la vivenda habitual i que puguin veure’s afectades per situacions de risc social,
de conformitat amb el Text que s’adjunta a l’expedient.
Segon.- Delegar les funcions d’intermediació a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa,
de conformitat amb l’article 10.8 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova la Llei de
règim jurídic i procediment de les administracions de Catalunya.
Tercer.- Aprovar la minuta de conveni regulador de la delegació, d’acord amb el text que
s’adjunta a l’expedient.
L’encàrrec es finança amb un màxim de 3.000,00 €, del pressupost municipal de l’any
2012, procedents de l’aplicació pressupostària número 2312 226 (emergències socials ,
despeses diverses) que constitueixen el fons per als cost d’intermediació descrit a la
minuta del conveni.. No s’estableix altra retribució per als costos derivats de l’encàrrec.
L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de suprimir aquesta prestació de caràcter
retornable, així com a revocar anticipadament la delegació.
Quart.- D’acord amb l’article 10 de la llei 26/2010, la delegació no suposa la cessió de la
titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici i, per tant, és
responsabilitat de l’òrgan, organisme o entitat pública que l’hagi realitzat dictar actes o
resolucions de caràcter jurídic que el recolzin o en els que integri la seva activitat material
concreta objecte d’encàrrec.
Cinquè.- Publicar els presents acords i la minuta del conveni al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 41.3 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de
Col·legis Professionals de Catalunya. “

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre ratificació, si escau, de la Resolució de l’alcalde, de 2 de
maig de 2012, sobre designació de la regidora delegada de Serveis Socials,
Acollida i Cooperació, Sra. M. Mercè Rosich Vilaró, com a representant de
l’Ajuntament de Manresa a la Mesa Institucional del Circuit de la Catalunya
Central per a l’abordatge de la violència masclista.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 3 de maig de 2012, que es transcriu a
continuació:
“Vista la resolució dictada per aquesta Alcaldia, en data 2 de maig de 2012, que es
transcriu a continuació:
“Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució següent
que es fonamenta en els antecedents i consideracions legals que a continuació s’exposen:
Antecedents
El 16 d’abril de 2008, el Govern de Catalunya va aprovar la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del
dret a les dones a eradicar la violència masclista. Aquesta llei dóna pes legal a tot un
seguit d’actuacions que ja vénen desenvolupant-se a Catalunya des de fa temps amb
l’objectiu d’eradicar aquesta mena de violència.
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Des del Govern de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de l’Institut Català de les Dones,
es promou el desenvolupament de diversos circuits territorials per a l’abordatge de la
violència masclista a Catalunya. És en aquest sentit que diferents institucions i agents
socials treballen conjuntament per possibilitar la confecció d’una xarxa operativa per a
l’atenció de les dones afectades per violència masclista, específica per al camp de la
Catalunya Central amb els seus propis recursos, formant el Circuit de la Catalunya
Central per a l’abordatge de la violència masclista.
El 16 de juny de 2010 es va signar l’acord pel qual s’aprovava el procediment de
coordinació institucional per al desplegament del circuit de la Catalunya Central per a
l’abordatge de la violència masclista.
Atès que s’ha convocat una reunió de la Mesa Institucional del Circuit de la Catalunya
Central per a l’abordatge de la violència masclista, cal nomenar el representant de
l’Ajuntament en aquesta Mesa.
Consideracions legals
L'Estatut d'autonomia de Catalunya, en l’apartat 3 de l’article 41 estableix com a principi
rector de l’activitat dels poders públics de Catalunya la necessitat de garantir que s’afrontin
de manera integral totes les formes de violència contra les dones.
Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord de què es tracta és el Ple
de la Corporació. No obstant això, per raons d’urgència motivada, ja que per al proper 8 de
maig de 2012, s’ha convocat una reunió de la Mesa Institucional del Circuit de la
Catalunya Central per a l’abordatge de la violència masclista, és convenient que es dicti
aquesta Resolució i se’n doni compte al Ple per a la seva ratificació, de conformitat amb
l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
Per tot això, com a alcalde president, d’acord amb les atribucions conferides per la
normativa de règim local,
Resolc:
Primer. Designar la regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació, senyora
M. Mercè Rosich Vilaró, com a representant de l’Ajuntament de Manresa a la
Mesa Institucional del Circuit de la Catalunya Central per a l’abordatge de la
violència masclista.
Segon. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació per al seu
coneixement i ratificació.”
Com a alcalde president, previ informe de la Comissió Informativa d’Economia i
Governació, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Ratificar la Resolució dictada per aquesta Alcaldia, en data 2 de maig de 2012, sobre
designació de regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació, senyora M.
Mercè Rosich Vilaró, com a representant de l’Ajuntament de Manresa a la Mesa
Institucional del Circuit de la Catalunya Central per a l’abordatge de la violència
masclista, que ha quedat transcrita a la part expositiva d’aquest dictamen.”
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a votació,
i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU ), i 14 abstencions (4 GMPSC, 3
GMERC, 3 GMPP, 2 PxC, 2 GMCUP), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
4.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

4.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 7/2012, dins del Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta el dictamen del Regidor delegat d’Hisenda, de 8 de maig de 2012,
que es transcriu a continuació:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no
poden demorar-se fins l’exercici del 2013, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació
d’un expedient de crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari
necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris, 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 crèdits extraordinaris, per a finançar els costos
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del
2013.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 7/2012 dins el Pressupost
Municipal, amb especificació de les aplicacions 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 7/2012 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí
Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran
examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple, i es consideraran aprovats
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions.”

Acta de la sessió plenària núm. 7 de 17 de maig de 2012

8

Acta de la sessió plenària núm. 7 de 17 de maig de 2012

9

Acta de la sessió plenària núm. 7 de 17 de maig de 2012

10

El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, explica que el dictamen fa
referència a un canvi de partides.
Pel que fa als 19.000,00€ corresponen a despeses de personal necessàries per passar de
personal laboral eventual a personal laboral fix.
La segona fa referència a la reducció d’una sèrie de partides de manteniment de diferents
despeses per crear partides mínimes d’inversions d’edificis municipals.
Recorda, referent als 19.00,00 euros, que l’any passat és va produir una vacant de
personal que es va preveure que es cobriria amb personal extern, però es va cobrir amb
personal intern de l’ajuntament, concretament una netejadora del Museu, que tenia la plaça
en propietat.
Diu que en el moment de realitzar el pressupost es fa la previsió pressupostària del
personal laboral interí i quan es cobreix la plaça es fa amb personal laboral fix, i per tant
s’ha de regularitzar aquesta situació ja que es tenen els diners amb una partida però es
treu pressupostàriament d’una altra partida.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius ( 11 GMCiU ),
i 14 abstencions ( 4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC, 2 GMCUP ) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.2

Dictamen sobre autorització, si escau, de la modalitat de despesa plurianual
per a finançar el 50 % de la despesa d’execució de l’actuació de
“Rehabilitació i equipament de la Torre Lluvià. Fase 1”.

El secretari presenta el dictamen del Regidor delegat d’Hisenda, de 4 de maig de 2012,
que es transcriu a continuació:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa té previst executar l’actuació de “Rehabilitació i
equipament de la Torre Lluvià. Fase 1” durant els exercicis 2013 i 2014, amb un
pressupost inicial de 823.184 EUR.
Atès que, en data 30 de març de 2012, l’Ajuntament de Manresa va sol·licitar al
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya la
incorporació d’aquesta actuació a les operacions dels ens locals dins del Programa
Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, per tal de ser cofinançada pel FEDER amb un
import de 411.592 EUR.
Atès que, per tal d’obtenir el cofinançament procedent dels fons FEDER, l’Ajuntament de
Manresa ha d’assumir el compromís de finançament del 50% de la despesa, no coberta
per la subvenció.
Atès que les obres previstes al projecte esmentat reuneixen les condicions per a poder
autoritzar la modalitat de despesa plurianual, previstes a l’article 174.2 del text refós de la
llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i articles 79 i 80 del reial decret 500/1900, de 20 d’abril.
Atès que de conformitat amb l’article 174.5 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
l’article 84.1 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la Corporació Municipal pot acordar
l’ampliació dels percentatges de distribució plurianual que s’estableixen a l’apartat 3 de
l’article 174 del reial decret 2/2004, de 5 de març, esmentat.
Vist l’informe de gestió emès pel Cap del Servei de Promoció econòmica, Comerç i
Turisme.
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El regidor delegat d'Hisenda de l’Ajuntament de Manresa proposa al ple de la corporació
municipal l’adopció dels següents
A C O R D S:
Primer.- AUTORITZAR la modalitat de despesa plurianual per a finançar el 50% de la
despesa d’execució de l’actuació de “Rehabilitació i equipament de la Torre Lluvià. Fase
1”.
Segon.- APROVAR la següent distribució de despesa plurianual:
EXERCICI
2013
2014
TOTAL

ANUALITAT (€)

FINANÇAMENT (€)
Recursos propis

205.796
205.796
411.592,00

205.796
205.796
411.592,00

“
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, diu que durant el mes de març
es va demanar i es va enviar tota la documentació sol·licitada al Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, la incorporació d’un FEDER per
portar a terme la rehabilitació i equipament de la Torre Lluvià.
Explica que el requisit sol·licitat per la Generalitat per tal d’obtenir el cofinançament del
FEDER és què l’Ajuntament de Manresa ha d’assumir el compromís de finançament del
50% de la despesa, no cobert per la subvenció.
Per això i per tal d’habilitar la corresponent partida pressupostària, es demana l’autorització
per a l’aprovació de la despesa plurianual per tal de dotar pressupostàriament l’exercici
dels anys 2013 i 2014 per un import de 205.796,00 i 205.796,00 respectivament, per
complementar el 50%.
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, diu que no posen en
dubte el valor arquitectònic de la Torre Lluvià, però observen que les partides destinades
per part de l’Ajuntament a aquesta ruïna arquitectònica són desmesurades, i es podrien
destinar aquestes partides a assumptes més importants i necessaris per la ciutat.
Creu que el problema si no es destinen els 411.592,00 euros a la restauració de l’edifici
podria suposar la pèrdua de la subvenció, però l’Ajuntament hauria de valorar si realment
és necessari pel municipi.
Diu que a Manresa hi ha edificis que haurien de tenir més prioritat per restaurar-los, donat
el valor històric i antiguitat, com el Pont Nou.
Votaran negativament al dictamen ja que creuen que l’Ajuntament encara no té clar que vol
fer amb aquest edifici.
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, explica que d’aquest cas
se’n parlarà moltes més vegades ja que era un tema preocupant i el seu grup ja estava a
favor d’adoptar les mesures cautelars urgents valorades en 129.000 euros i esgotar totes
les vies abans de fer la compra a les immobiliàries barcelonines, propietaris de l’edifici.
Remarca la burla que varen fer al Regió 7, dient que ara la ruïna era nostra i recorda unes
declaracions del delegat del Bages – Berguedà (COAC), dient que era difícil pensar en una
recuperació de l’edifici donat l’avançat estat de degradació en què es trobava.
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Recorda el dictamen de la compra de la Torre Lluvià per 57.000 euros i ara ja es parla de
411.592,00 euros per a l’any 2013 i 2014, perquè es pugui fer l’aportació de l’ajut per part
del FEDER.
Es pregunten si no va ser molt precipitat l’acció de compra i si realment s’han quedat una
ruïna, tot i que, el tranquil·litza que el senyor Sala digui que els diners ja els trobaran.
Demana si hi ha una previsió de despeses per acabar de pagar la propietat i/o accions que
superen les inicialment previstes a part de les que ja es coneixen.
El senyor José Luís Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que el seu grup
corrobora el que ha dit el senyor Culell.
Explica que és un tema que s’hauria d’haver estudiat amb més fons i s’hauria vist que no
era una operació molt factible, sobretot tenint en compte la situació econòmica.
Creu que la despesa de la plurianualitat es veurà incrementada, ja que la Torre Lluvià
comportarà més despeses de les que aquí es van quantificar i no es podran cobrir amb els
411.000 euros, donat el seu estat.
No volen compartir un criteri que en el seu moment no se’ls va consultar prèviament i per
això s’abstindran.
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, recorda que els 57.000 euros
es paguen en quatre anualitats, durant els anys 2012,2013,2014 i 2015 liquidant l’operació
de la compra - venda.
Referent a la Fase 1 de la rehabilitació i equipament de la Torre Lluvia, diu que l’import de
l’operació és de 823.184 euros, dels quals el 50% vénen via FEDER i l’ajuntament es
compromet a finançar l’altre 50% en dues anualitats: de 205.796,00€ l’any 2013 i
205.796,00€ a l’any 2014.
Explica que aquesta operació està parlada amb la Diputació de Barcelona i quan surti la
possibilitat de presentar les sol·licituds es farà.
Acaba dient que el finançament vindria donat: un 50% pels fons FEDER del Departament
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat i s’està treballant perquè el 50%
restant estigui finançat per la Diputació de Barcelona.
Manifesta que l’esforç que ha de fer l’Ajuntament és la liquidació de la compra i com diu el
dictamen es parla de la Fase 1, això no vol dir que a partir d’aquesta Fase 1 es detectin
necessitats que el propi desenvolupament del projecte porti a terme.
L’alcalde creu que s’ha d’especificar que el projecte no s’ha pogut presentar perquè l’està
elaborant la Diputació i per tant no s’ha pogut compartir amb la resta de grups municipals,
ja que aquesta, es va comprometre a tenir-lo acabat abans del 31 de desembre.
Diu que l’Ajuntament no ha finançat el projecte ni se sap la incidència econòmica que
podrà tenir ja que és la pròpia Diputació de Barcelona l’encarregada de realitzar-lo.
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, recorda que l’edifici és una
peça important del Modernisme, però creuen que és un volum important de diners i en
aquests moments s’ha de ser molt cautelosos.
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El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que votaran
favorablement tal i com varen fer per a l’aprovació del dictamen de compra de l’edifici ja
que entenen que és molt important salvar un edifici que estava en ruïnes i és patrimoni de
la ciutat.
Creu que es bo potenciar l’Anella Verda i si es pot aconseguir amb diners que vénen
d’altres administracions millor.
Els hi sembla correcte l’operació i per això votaran favorablement.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, creu que el tema
cabdal és la planificació d’inversions per la ciutat.
Diu que s’està en un moment difícil però s’està parlant d’un finançament extern, tal i com
ha dit el senyor Majó.
Independentment de la compra, diu que s’està rehabilitant un element molt important del
Modernisme propi de l’entorn més immediat i això suposarà un valor afegit a tenir en
compte.
Explica que fa anys que s’està treballant per l’Anella Verda de Manresa i per això s’ha de
preveure la inversió de futur, els finançaments, com es vol l’Anella Verda, sent aquest
element, la Torre Lluvià, un punt important del què volem de l’Anella Verda i del futur més
immediat.
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que ells ho haurien fet
de diferent manera i per això s’abstindran en la votació.
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, agraeix als dos grups que
s’han posicionat sobre la voluntat de votar favorablement.
Creu que així s’afavoreix la construcció de l’Anella Verda de Manresa i entén que són
posicionaments coherents amb les necessitats de la ciutat.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (11 GMCiU, 3
GMPP, 2 GMCUP ), 7 abstencions ( 4 GMPSC, 3 GMERC ), i, 2 vots negatius (2 GMPxC )
i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde diu que el projecte s’està fent per part de la Diputació i es va aconseguir fer
sense cost gràcies a una gestió del president del Grup Municipal del PP amb el senyor
Llobet, vicepresident de la Diputació.
4.2

REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ

4.2.1

Dictamen sobre ratificació, si escau, de la Resolució de l’alcalde, de 3 de maig
de 2012, sobre designació, amb caràcter provisional, del senyor Josep M.
Muncunill Soleda, Cap de Manteniment de la Via Pública, com a membre del
Comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament de Manresa, en substitució del
senyor Francesc Mestres Angla.

El secretari presenta el dictamen del Regidor delegat de Governació, de 4 de maig de
2012, que es transcriu a continuació:
“ El 3 de maig de 2012, l’alcalde ha dictat la Resolució que es transcriu a continuació:
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“Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució següent
que es fonamenta en els antecedents i consideracions legals que a continuació s’exposen:
Antecedents de fet
1.

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 15 de setembre de 2011, va
designar els delegats de l’Ajuntament de Manresa al Comitè de Seguretat i Salut.

2.

El senyor Francesc Mestres Angla, membre del Comitè de Seguretat de Salut, ha
presentat la baixa per incapacitat laboral amb data 13 d’abril de 2012, i es preveu
que sigui de llarga durada.

3.

El Servei d’Organització i Recursos Humans informa que és necessari cobrir
aquesta baixa, i proposa que el senyor Mestres sigui substituït provisionalment pel
senyor Josep M. Muncunill Soleda, Cap de Secció de Manteniment de la Via
Pública.

Fonaments legals
1.

Articles 35 i 38 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals, que regulen la constitució d’un Comitè de Seguretat i Salut en totes les
empreses de més de 50 treballadors i el nombre de delegats que pertoquen, que en
el cas de l’Ajuntament de Manresa és de 4.

2.

L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord de què es tracta és el Ple de la
Corporació. No obstant això, per raons d’urgència motivada, ja que per al proper 16
de maig de 2012, s’ha convocat una reunió del Comitè de Seguretat i Salut, és
convenient que es dicti aquesta Resolució i se’n doni compte al Ple per a la seva
ratificació, de conformitat amb l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Per tot això, com a alcalde president, d’acord amb les atribucions conferides per la
normativa de règim local,
Resolc
Primer.

Designar, amb caràcter provisional, el senyor Josep M. Muncunill Soleda, Cap
de Secció de Manteniment de la Via Pública, com a membre del Comitè de
Seguretat i Salut de l’Ajuntament de Manresa, fins que es reincorpori al
servei actiu el senyor Francesc Mestres Angla, actualment en situació de baixa
per incapacitat laboral.

Segon.

Determinar que, de conformitat amb aquesta designació, els representants de
l’Ajuntament de Manresa en el Comitè de Seguretat i Salut seran els següents:
Secretari general de l’Ajuntament
Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports
Cap de Secció de Manteniment de la Via Pública
Cap de Secció d’Equipaments Municipals.

Tercer.

Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació per al seu
coneixement i ratificació.”

Per tot això, com a regidor delegat de Governació, proposo al Ple de la Corporació que,
amb l’informe previ de la Comissió Informativa d’Economia i Governació, adopti el següent
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ACORD
Ratificar la Resolució dictada per l’alcalde el 3 de maig de 2012 sobre designació, amb
caràcter provisional, del senyor Josep M. Muncunill Soleda, Cap de Secció de
Manteniment de la Via Pública, com a membre del Comitè de Seguretat i Salut de
l’Ajuntament de Manresa, fins que es reincorpori al servei actiu el senyor Francesc
Mestres Angla, actualment en situació de baixa per incapacitat laboral.
No obstant això, el Ple de la Corporació resoldrà. “
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a votació,
i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC) i 7 abstencions (3
GMPP, 2 GMPxC, 2 GMCUP), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.
5.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE

5.1.1

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la Modificació puntual del
Pla General. Disposició Transitòria Segona

El secretari presenta el dictamen del Regidor delegat regidor delegat d'Urbanisme i
Paisatge, de 7 de maig de 2012, que es transcriu a continuació:
“En data 16 de febrer de 2012 el Ple de l’Ajuntament va aprovat inicialment la
MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA de
Manresa, promogut d’ofici per l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb allò que
disposa l’article 85 TRLU.
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de
l’anunci en els diaris La Vanguardia de 9 de març i el Regió7 de 6 de març, i també en el
Butlletí Oficial de la Província de 9 de març de 2012; així com en el tauler d’anuncis i a la
pàgina web d’aquest Ajuntament durant el termini que va des del dia 6 de març del 2012
fins el dia 10 d’abril del mateix any.
Simultàniament a l’exposició pública s’han sol·licitat informes de sosteniblitat ambiental i
d’aigües, com a organismes afectats per raó de llur competència sectorial; amb l’enviament
d’un ofici conjunt al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
essent rebut per l’esmentat Departament en data 23 de febrer de 2012. Fins en data d’avui,
no s’ha rebut cap resposta.
Constatar que durant el tràmit d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació.
El document que es sotmet a aprovació provisional és el mateix que es va aprovar
inicialment, en no haver-se presentat cap suggeriment ni al·legació al respecte; ni efectuarse cap esmena d’ofici
L’article 96.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme disposa que “les modificacions d’una
figura de planejament urbanístic se subjecten 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, aspecte aquest que ja fou analitzat en l’informe a l’aprovació inicial de la
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modificació. No concorre tampoc cap dels supòsits peculiars que preveuen els articles 96 i
97 TRLU, ni de valoració negativa e la proposta.
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 que posi fi a la tramitació municipal dels
plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística correspon al Ple.
També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local
Així mateix, 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 per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni.
El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la comissió
informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent:
ACORDS
1r. Aprovar provisionalment la Modificació puntual Pla general Disposició Transitòria
Segona, redactat pels serveis tècnics municipals de conformitat amb allò que disposa
l’article 85.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per triplicat
exemplar, la modificació del Pla General aprovada provisionalment en l’apartat anterior,
així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva
aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 80.a) en relació amb l’article 79 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).”
El senyor Ramon Bacardit, regidor del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen
vol aprovar provisionalment la modificació puntual per al condicionament dels tubs de
calderes per instal·lar-les als celoberts i façanes principals d’edificacions i sempre que es
tracti de substituir calderes ja existents.
L’alcalde sotmet el dictamen 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.
6.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’ENSENYAMENT

6.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la
concessió d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats de menjador de
les Llars d’infants municipals per al curs 2012-2013.

El secretari presenta el dictamen del Regidor delegat d’Ensenyament, de 4 de maig de
2012, que es transcriu a continuació:
“ La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix, entre altres, com a principis
del sistema educatiu l'equitat el qual ha de garantir la igualtat d'oportunitats, la inclusió
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educativa i la no discriminació, i ha d’actuar com a element compensador de les
desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, d'una banda, i la cooperació i
col·laboració de les administracions educatives amb les corporacions locals en la
planificació i implementació de la política educativa, de l'altra. Així mateix, estableix que les
administracions públiques coordinaran les seves polítiques de cooperació per tal
d'assegurar l'oferta educativa en el primer cicle d'educació infantil.
A Catalunya, com assenyala la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de
qualitat, es fa cada dia més evident la necessitat de garantir els drets dels infants entre els
zero i els tres anys i d'atendre les necessitats de les famílies i les noves realitats socials.
Els infants de zero a tres anys han de tenir l'oportunitat d'exercir efectivament el dret
universal a l'educació i, per tant, les administracions públiques, impulsades per
l'Administració educativa, han de dur a terme polítiques orientades a la consecució
d'aquests principis de manera que es fomenti la facilitat d'accés als serveis de les llars
d'infants públiques.
Entre els diferents agents educatius, cal destacar-ne l'Administració local i, concretament,
els ajuntaments, com a administració més propera als ciutadans i ciutadanes.
La regidoria d’Ensenyament d’aquest Ajuntament té la voluntat d’impulsar l’aprovació de
les bases reguladores d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats de menjadors per
nens i nenes de 0 a 3 anys de les llars d’infants municipals de Manresa que es trobin en
situacions socioeconòmiques desfavorides, durant el curs 2012-2013.
L’atorgament d’aquests ajuts per part de les administracions públiques reuneix les
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons
públics constitutius de subvencions.
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei, requerint
de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17.
Atès que l’article 124.3 del decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases seran
aprovades pel Ple de la Corporació.
Vistos els informes emesos pel Cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a
les Persones en data 4 de maig de 2012; i per la Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i
Esports en data 30 d’abril de 2012.
Per tot això, el regidor delegat d’Ensenyament, proposa a la Comissió Informativa i de
Control de l’Àrea de Serveis a les Persones que dictamini favorablement aquesta proposta
per tal que el Ple de la Corporació adopti els següents:
ACORDS
“Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a l’
escolarització i ajuts individualitzats de menjador, curs 2012-2013, amb el següent text:
BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER ESCOLARITZACIÓ I
MENJADOR A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS PER AL CURS 2012-13
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Base 1. Objecte
1. L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament, mitjançant procés
selectiu de concurrència pública, d’ajuts a famílies empadronades a Manresa amb
infants de 0 a 3 anys matriculats a les llars d’infants municipals de Manresa durant el
curs 2012-2013 que es trobin en les situacions següents:
Beques o ajuts per al servei escolar. Les bonificacions es concediran pel concepte
matrícula i per les quotes mensuals.
1.1. Ajuts per a famílies monoparentals i nombroses: Els alumnes de famílies
monoparentals i nombroses classificades en la categoria general tindran una reducció
del 50%. La reducció aplicable a les famílies nombroses de categoria especial serà del
100%.
1.2. Ajuts a famílies que es trobin en situacions socioeconòmiques desafavorides i
reuneixin els requisits de la Base 2
Beques per al servei de menjador:
Ajuts a famílies amb infants escolaritzats en llars d’infants municipals que facin ús del
servei de menjador i reuneixin els requisits de la Base 2.
Base 2. Beneficiaris i requisits
2.1. Ajuts a famílies que es trobin en situacions socioeconòmiques desafavorides.
La renda familiar corresponent al darrer exercici fiscal liquidat (2010) no pot superar els
següents llindars màxims:
Famílies de dos membres: 17.377,00 €
Famílies de tres membres: 22.820,00 €
Famílies de quatre membres: 27.069,00 €
Famílies de cinc membres: 30.717,00 €
Famílies de sis membres: 34.241,00 €
Famílies de set membres: 37.576,00 €
Famílies de vuit membres: 40.882,00 €
A partir del vuitè membre, s'afegiran 3.282,00 €
computable.

euros per cada nou membre

La renda de les famílies, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per agregació de les
rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres
computables de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de
les persones físiques.
Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els
membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un volum de
facturació superior a 155.500,00 €.
2.2. Ajuts per al servei de menjador
Podran sol·licitar l’ajut de menjador aquelles famílies en què, a banda de complir amb
els requisits establerts en el punt 2.1, treballin el pare i la mare o tutors legals.
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Excepcionalment també es podran considerar aquells casos que determinin els equips
socials bàsics d’atenció primària municipal.
Aquest segon supòsit serà determinat d’ofici per part de l’Ajuntament, adjuntant
informe social motivat a l’expedient de la corresponent sol·licitud.
Base 3. Sol·licituds i documentació
1. Les famílies monoparentals i nombroses acreditaran documentalment aquesta
condició en el moment d’efectuar la matrícula a l’escola.
2. Les persones interessades a presentar sol·licitud d’acord amb la Base 2 d’aquesta
convocatòria podran recollir l’imprès específic que facilitarà la llar d’infants en elmoment
d’efectuar la matrícula, que es presentarà a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
d’acord amb l’horari que se li hagi indicat a l’escola. Caldrà que hi adjunti la
documentació següent:
- Imprès de sol·licitud degudament complimentat pel representant legal de l’alumne.
- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar
majors de 16 anys, també caldrà aportar el NIF quan el DNI no inclogui la lletra.
- Alumnes estrangers: fotocòpia del NIE ( targeta identificativa per a estrangers) de
tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. En el seu defecte caldrà
aportar la fotocòpia del passaport.
- Certificat de convivència expedit per l’Ajuntament de Manresa.
- Fotocòpia del llibre de família, sencer.
Si s’escau, documentació acreditativa de trobar-se en alguna de les situacions
declarades pel sol·licitant:
- Fotocòpia carnet de família nombrosa
- Fotocòpia del títol de família monoparental
- Certificat de discapacitat
- Conveni regulador de separació, divorci o sentència judicial; en cas de no haver
rebut pensió d’aliments, denúncia d’incompliment de sentència o bé aportar un
certificat acreditatiu dels motius pels quals no la rep.
- Informe de vida laboral emès per Tresoreria de la Seguretat Social que acrediti la
situació d’actiu (es pot sol·licitar telefònicament al 901502050).
- Documentació acreditativa dels ingressos familiars:
a) Treballador/a actiu/va:
- Autònom: declaració de renda 2010
- Treballador per compte aliè: informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la
seguretat social i les dues últimes nòmines o bé declaració de renda de 2010
b) En situació d’inactivitat:
- Aturats: Informe de vida laboral (es pot sol·licitar telefònicament al 901502050)
o Si cobra prestacions: fotocòpia del subsidi d’atur o ajuda familiar
o Si no cobra cap ajut: fotocòpia de la targeta de demanda d’ocupació i
certificat conforme no cobra cap tipus de prestació
- Jubilats o pensionistes: fotocòpia de l’import de la pensió
- PIRMI o altres prestacions anàlogues: fotocòpia de la resolució on consti l’import
atorgat.
- Estudiants: fotocòpia de l’imprès de matrícula del curs 2011-2012
3. Les sol·licituds han d’estar signades per tots els membres computables de la unitat
familiar majors de 16 anys per tal d’autoritzar l’administració a obtenir les dades
necessàries per determinar la renda de la unitat familiar a través de l’Agència Estatal
de l’Administració Tributària.
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4. L’òrgan de selecció establert per l’Ajuntament de Manresa per a l’atorgament d’ajuts
podrà requerir els documents complementaris que consideri necessaris per a un
coneixement adequat de les circumstàncies peculiars de cada cas.
Base 4. Especificacions de la documentació general
1. En el cas de presentar sol·licitud d’acord amb la Base 2 i aquesta sigui presentada
per unitats familiars de les quals les administracions tributàries no disposin de dades
de tots els membres computables, serà el/la sol·licitant qui haurà d’aportar informació
fefaent sobre la situació econòmica de renda i patrimoni de la seva unitat familiar, o bé
es demanarà al sol·licitant la presentació del resum de la declaració anual de l’IRPF o
els certificats d’imputacions de l’exercici corresponent - segons correspongui - dels
membres computables de la seva família, així com de la resta de documentació que es
consideri necessària per determinar la renda per càpita. La documentació s’haurà de
presentar en el termini de 10 dies hàbils.
2. En el cas que la sol·licitud no acompanyi la totalitat de la documentació citada
anteriorment, l’Ajuntament en requerirà l’aportació a l’interessat, el qual disposarà d’un
termini màxim de deu dies hàbils per presentar-la a l’Ajuntament des de la corresponent
comunicació.
Base 5. Documentació especial
1. En situacions de manca total o parcial de dades econòmiques per part de
l’administració tributària, la valoració de la renda familiar es farà mitjançant informe
social que s’acompanyarà, en el seu cas, de la informació tributària de la qual es
disposi.
Base 6. Procediment per sol·licitar els ajuts i terminis de presentació
1. Els interessats hauran de presentar l’imprès de sol·licitud degudament complimentat
signat per tots els membres computables d’acord amb la base 3.3.
2. El lloc de presentació de les sol·licituds és l’Oficina Municipal d’Escolarització
(OME).
Base 7. Termini de presentació
1. El termini ordinari de presentació de sol·licituds serà del 21 al 29 de juny de 2012,
de 9 a 13 h, d’acord amb l’hora prèvia que s’hagi donat a l’escola a les persones
interessades. En el cas d’alumnes que es matriculin a l’escola Bressolvent, hi haurà un
termini extraordinari durant el mes de setembre.
2. Malgrat això, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, es podran presentar
sol·licituds per a alumnes de nova incorporació a les llars d’infants que s’hi matriculin
una vegada iniciat el curs escolar que no hagin pogut presentar la sol·licitud en el
termini ordinari i sempre que es trobin en el marc dels requisits establerts a la base 2.
3. D’acord amb la disponibilitat pressupostària, també es podran presentar sol·licituds
durant el curs per a alumnes la família dels quals pateixi una variació substancial en la
seva renda familiar per:
Defunció i/o incapacitat d’un o ambdós cònjuges responsables legals de l’alumne.
Privació de llibertat d’un o ambdós cònjuges responsables legals de l’alumne.
Abandonament familiar d’un o ambdós cònjuges responsables legals de l’alumne.
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Embargament de béns i/o rendes d’un o ambdós cònjuges responsables legals del
menor.
Situacions d’atur involuntari sobrevingudes per part d’algun dels membres de la unitat
familiar.
Base 8. Baremació i avaluació de l’ajut
1. La Comissió d’avaluació procedirà a baremar les sol·licituds presentades amb
aplicació de les puntuacions previstes a l’annex 1 i formularà proposta de resolució que
serà elevada a l’òrgan instructor.
2. La proposta de resolució haurà de contenir, com a mínim, la prelació dels alumnes
ordenats de major a menor puntuació i la quantia total de la beca si aquesta és
quantificable o el percentatge del cost d’escolarització que significa d’acord amb la
base 11.
3. La proposta de resolució serà exposada a les cartelleres de les llars d’infants del 16
al 20 de juliol de 2012 per tal que els interessats puguin formular les al·legacions que
estimin convenients en el mateix termini.
4. La Comissió d’avaluació, un cop baremades les sol·licituds, podrà plantejar a la
proposta de resolució la reserva de part de la dotació pressupostària per a noves
matriculacions o canvis econòmics de la unitat familiar d’acord a la base 7.3.
Base 9. Atorgament dels ajuts
1. La resolució emesa per l’òrgan competent serà notificada a cada un dels interessats.
Base 10. Noves adjudicacions
1. Quan s’hagi formulat reserva de dotació pressupostària o s’incrementi l’establerta
inicialment, els alumnes que compleixin les circumstàncies previstes a les bases 7.2 i
7.3 podran obtenir beca sempre que obtinguin la puntuació necessària.
Base 11. Import dels ajuts
En el cas d’ajuts per situació econòmica desafavorida i d’ajuts per a menjador:
11.1. Ajuts a famílies monoparentals i nombroses de categoria general:
Servei escolar: a més del 50% de bonificació per família nombrosa tindran dret a beca
del 30% suplementari les sol·licituds que obtinguin una puntuació de més de 4 punts.
Menjador: Tindran dret a beca del 50% les sol·licituds que obtinguin una puntuació
entre 1 i 3 punts. Tindran dret a beca del 80% les sol·licituds que obtinguin una
puntuació de més de 4 punts.
11.2. Ajuts a famílies no nombroses ni monoparentals:
Tindran dret a beca del 50% per al servei escolar i/o de menjador les sol·licituds que
obtinguin una puntuació entre 1 i 3 punts.
Tindran dret a beca del 80% per al servei escolar i/o de menjador les sol·licituds que
obtinguin una puntuació de més de 4 punts.
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Base 12. Pagament dels ajuts
1. El pagament dels ajuts pel servei escolar i pel servei de menjador es farà de manera
indirecta mitjançant la reducció, en la part proporcional que correspongui, de la quota
que hagi de satisfer el beneficiari a l’empresa concessionària del servei municipal de
llars d’infants.
Base 13. Baixes, renúncies, trasllats, absències i noves adjudicacions
1. Quan un alumne beneficiari causi baixa o per causa justificada no pugui gaudir de
l’ajut, els centres docents ho comunicaran de manera immediata a l’Ajuntament de
Manresa.
2. Es podrà retirar la beca i/o ajuda de menjador a l’alumnat que no assisteixi
regularment al centre.
Base 14. Control i supervisió de l’administració
L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de verificar en qualsevol moment les
dades aportades per a l’obtenció de la beca i/o ajuda de menjador, podent-se procedir a
la revocació total o parcial de l’ajut atorgat en el cas que es detecti que es va concórrer
a l’ocultació o falsedat de les dades.
Annex 1
Barem per a la concessió d’ajuts
A. Dades econòmiques
Al quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars entre el nombre de membres
de la unitat familiar se li adjudicarà la puntuació següent:
Fins a
1.586,53 €:
De 1.586,54 € a 1.903,82 €:
De 1.903,83 € a 2.221,13 €:
De 2.221,14 € a 2.538,45 €:
De 2.538,46 € a 2.855,75 €:
De 2.855,76 € a 3.173,06 €:
De 3.173,07 € a 3.490,38 €:
De 3.490,39 € a 3.807,68 €:
De 3.807,69 € a 4.124,99 €:
Més de
4.125,00 €:

10 punts
8 punts
7 punts
6 punts
5 punts
4 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts

B. Dades sociofamiliars
Per situació d’infants en acolliment: 1 punt
Per situació de discapacitat de l’infant, pare, mare, tutor/a o germans: 1 punt.
C. Dades de situacions especials
Per situació de risc social:
- situació d’alt risc social: 6 punts
- situació de risc social: 3 punts
Per situació de manca de dades valorada per un tècnic municipal: 3 punts.
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Annex 2
Conceptes:
Membres computables: Per a aquestes bases, són membres computables de la unitat
familiar el pare i la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del
menor; els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili
familiar; germans amb discapacitat física, psíquica o sensorial; així com els ascendents
dels pares que justifiquin la seva residència en el mateix domicili que els anteriors amb
el certificat municipal de convivència corresponent.
En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considerarà membre
computable aquell d’ells que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut, sense perjudici
de que en la renda de la unitat familiar s’inclogui la seva contribució econòmica.
Tindrà no obstant, la consideració de membre computable el nou cònjuge o persona
unida per anàloga relació, la renda del qual s’inclourà dins del còmput de la renda de la
unitat familiar.
En el cas que en el certificat de convivència hi constin altres membres que no formin
part de la unitat familiar, l’Ajuntament de Manresa requerirà al sol·licitant de l’ajut la
documentació necessària per acreditar-ho.
Segon.- Publicar i sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini de
20 dies, a comptar a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, mitjançant la publicació en aquest butlletí i en el tauler d’anuncis de la
Corporació. Així mateix, s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una
referència de l’anunci de publicació del text.
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.
Quart.- Convocar concurs públic per a la concessió d’ajuts per a l’escolarització i ajuts
individualitzats de menjador a les llars d’infants municipals, mitjançant procediment en
règim de concurrència competitiva, amb els següents termes:
Normativa de convocatòria: Les bases específiques contingudes a l’acord primer
i, supletòriament, les bases específiques contingudes a les bases d’execució del
pressupost i ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Manresa.
Termini: el termini ordinari de presentació de sol·licituds serà del 21 al 29 de juny
de 2012, de 9 a 13 h, d’acord amb l’hora prèvia que s’hagi donat a l’escola a les
persones interessades
Tramitació: La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva i la
sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria es formalitzarà en imprès
normalitzat que es facilitarà a les llars d’infants i a la web municipal
http://www.ajmanresa.cat.
La documentació es presentarà a l’Oficina Municipal d’Escolarització, sens perjudici
del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a les
bases reguladores i a les bases generals reguladores de l’atorgament de
subvencions de l’Ajuntament de Manresa. La resolució s’ha d’adoptar en el termini
de sis mesos a partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de
sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució
expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
Criteris de valoració: Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els criteris de
valoració que consten a l’annex núm. 1 de les bases aprovades.
Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels
mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós
administratiu o qualsevol altre recurs que consideri convenient.
La proposta de resolució serà exposada a les cartelleres de les llars d’infants del 16
al 20 de juliol de 2012, per tal que les persones interessades puguin formular les
al·legacions que estimin convenients dins el mateix termini.
Cinquè.- Publicar l’anterior acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
tauler d’anuncis de la corporació.”
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen
que es porta a votació fa referència a l’aprovació inicial de les Bases reguladores de la
concessió d’ajuts per a l’escolarització i ajuts de menjador de les Llars d’Infants municipals
per al curs 2012-2013.
Diu que tal i com s’ha repetit en els darrers mesos sobre l’aprovació del Reglament
regulador i sobre l’aprovació dels nous plecs de clàusules, ara s’ha fet la preinscripció amb
els preus públics, i és per això que ara s’aproven les beques, perquè és considera que el
model de Llars d’Infants es mantindrà.
El llindar econòmic d’ingressos pel qual es poden demanar els ajuts s’ha mantingut i les
bonificacions per famílies nombroses i monoparentals queden iguals, i també es mantenen
les possibles beques de menjador que venen donades per les necessitats que des dels
Serveis Socials s’indiquin.
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que si es
mantenen els criteris de l’any passat donada la situació social actual, provocarà un
empitjorament pel conjunt dels manresans i manresanes i per això s’abstindran en la
votació.
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, manifesta que
s’atendran tots els casos que es derivin des dels Serveis Socials, tenint en compte el tema
del llindar de les rendes.
Recorda que les Bases ja marquen el sistema de puntuació que es fa des dels Serveis
Socials mantenint els criteris pel que fa a qüestions econòmiques com d’exclusió social.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMCiU, 4
GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC) i 2 abstencions ( 2 GMCUP ), i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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7.

PROPOSICIONS

L’alcalde recorda als assistents que per acord de la Junta de Portaveus, s’exposaran
conjuntament les proposicions 7.1 i 7.9.

7.1

Proposició del Grup Municipal de CiU sobre la C-55 i la C-16.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de CiU, de 10 de maig de 2012, que
es transcriu a continuació:
“Atès que el Govern català s’ha compromès a tirar endavant actuacions immediates per tal
de millorar la seguretat de la carretera C-55.
Atès que l’estudi informatiu de desdoblament de la carretera C-55 entre Castellbell i el Vilar
i Sant Fruitós de Bages, iniciat l’any 2007, fou aprovat el juliol de 2010.
Atès que ja fa molts anys que la C-55 suporta un volum de trànsit diari molt superior a allò
que justifica la seva conversió en una autovia.
Atès que el Govern català s’ha compromès a seguir treballant en l’esmentat projecte de
desdoblament.
Atès que molts ciutadans de Manresa i el Bages han de realitzar desplaçaments habituals,
per motius de feina, en direcció a l’àrea de Barcelona.
Atès que l’única alternativa a la C-55 és l’autopista C-16, una via que té estipulat un cost
de peatge que resulta dissuassiu si s’ha d’utilitzar de manera habitual.
Proposem l’adopció dels següents
ACORDS
1.- Que l’equip de govern faci el seguiment de les actuacions de la Generalitat per a la
millora de la seguretat de la carretera C-55 en els trams que discorren pel terme municipal,
concretament en el punt quilomètric pk 27 i en el tram que discorre entre els enllaços de
Bufalvent i Viladordis.
2.- Instar el Govern que enllesteixi el projecte de desdoblament de la carretera C-55 durant
aquest any 2012 d’acord amb l’estudi informatiu de l’any 2007.
3.- Reclamar que, mentre el desdoblament de la C-55 no sigui una realitat, s’estableixi un
sistema de bonificacions -peatge tou- en el peatge de l’autopista C-16, de dilluns a
divendres, per als ciutadans residents a Manresa i comarca.
4.- Fer arribar aquests acords al Conseller de Territori i Sostenibilitat.
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal del PP, a la Moció del GM de CiU sobre
la C-55 i la C-16, que es transcriu a continuació:
A l’ acord 3 que sigui substituït pel text:
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“Reclamar que, mentre el desdoblament de la C-55 no sigui una realitat s’estableixi
l’alliberament parcial del peatge a la autopista C-16 de dilluns a divendres, en
determinades franges horàries i per als ciutadans residents a Manresa i comarca”.
7.9

Proposició del Grup Municipal d’ERC sobre l’alliberament del peatge de
l’autopista C-16.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 12 de maig de 2012, que
es transcriu a continuació:
“Catalunya disposa de 630 km d’autopistes construïdes al llarg dels darrers gairebé 40
anys i explotades en règim de concessió amb un sistema de peatge directe, és a dir, pagat
directament per l’usuari de l’autopista. Això vol dir que a Catalunya el 67% de les vies
ràpides són de peatge, mentre que a l'Estat tan sols representen el 20%, donat que
compten amb un dens teixit de vies ràpides gratuïtes i alternatives al peatge.
Aquest model de tarifes establertes exclusivament per raons financeres i no pas com a
instruments de gestió del trànsit crea, d’una banda, ineficiències en l’optimització de la
capacitat de la xarxa viària i, de l’altra, desigualtats territorials significatives i un greuge, en
especial, per Catalunya.
Aquest seria el cas de l'autopista C-16 que, malgrat ser la connexió més ràpida del Bages
amb Barcelona i la seva àrea metropolitana, ens trobem amb una infraestructura
infrautilitzada degut, en bona part, a que és l'autopista més cara de Catalunya.
L'única alternativa existent, la C-55, és una via densament transitada (uns 30.000 vehicles
diaris) i es troba totalment col·lapsada en hores punta. A més, la C-55 en el seu tram sud
és una via amb nombrosos punts negres pendents de solucionar i que ha causat ja molts
incidents i, fins i tot, amb víctimes mortals.
Entenem que pel model òptim de carreteres pel nostre país, la C-55 ha de ser la carretera
comarcal que uneix els diferents municipis, però no la via ràpida per connectar el
Barcelonès, amb el Bages i el Berguedà. Per aquest motiu, un desdoblament d’aquesta
carretera provocaria un augment de trànsit que res ajudaria a solucionar el problema.
En el moment actual que vivim, cal aprofitar les infraestructures existents. Quan comparem
la despesa econòmica de les diferents opcions, cal tenir en compte els factors medi
ambientals ( no és possible desdoblar la C-55 sense malmetre encara més el territori), i el
del temps (és difícil pensar que amb la dificultat d’inversió per part de la Generalitat, el
desdoblament pugui ser realitat en els propers anys).
Cal apostar decididament per l’autopista C-16 com a via preferent del trànsit de pas,
alliberant el tram de pagament entre Sant Fruitós i Sant Vicenç de Castellet. Aquesta és,
sens dubte, l’alternativa més ràpida, econòmica i ambientalment més sostenible per
resoldre la saturació de les rondes de Manresa i el tram sud de la C-55. I, a més, es rebria
el mateix tractament que a Girona o Tarragona, on els trams de les respectives autopistes
que fan funció de ronda són gratuïtes.
D’aquesta manera la C-55 esdevindria una carretera pel trànsit local de connexió de
Manresa amb el Bages Sud, on només caldrien operacions puntuals per acabar amb l’alta
sinistralitat.
Sens dubte, caldria que de forma immediata, es prenguessin les mesures tècniques
oportunes, i que des del Consorci Viari es van fer arribar a la Generalitat, per millorar els
punts negres de la C-55
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Per aquests motius, el Grup Municipal d’ERC proposa l'adopció dels següents:
ACORDS
1. Demanar al Govern de la Generalitat que alliberi els peatges de l’autopista de
Barcelona a Manresa C-16
2. Adoptar de forma immediata les mesures tècniques oportunes per millorar els punts
negres de la C-55
3. Comunicar l’adopció d’aquests acords a la Presidència del Govern de la Generalitat
i al Departament de Territori i de Sostenibilitat del Govern de la Generalitat.”
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de la CUP, a la Moció del GM d‘ERC
sobre l’alliberament del peatge de l’autopista C-16, de 15 de maig de 2012, que es
transcriu a continuació:
“Afegir als atesos:
Atès que l’índex de sinistralitat en els desplaçaments en ferrocarril és molt més baix que en
els realitzats per carretera i que la connexió ferroviària de Manresa amb Barcelona pateix
un dèficit d’inversions històric que li impedeix ser una alternativa molt més pràctica i segura
als desplaçaments en automòbil.
Afegir a la part propositiva:
4. Exigir a ADIF i a la Generalitat de Catalunya les inversions necessàries en el tram de
Rodalies Manresa - Barcelona per tal de rebaixar la durada del trajecte a menys d’una
hora.”
L’alcalde proposa que es comenci en primer lloc per la defensa de la proposició 7.1, atès
que té compareixença ciutadana i cedeix la paraula a la senyora Fina Casals Font, que
actua en representació de la Federació d’Associació de Veïns de Manresa.
La senyora Fina Casals Font agraeix al Consistori la possibilitat que la plataforma social
“No més morts a la C-55” sigui escoltada en aquest Ple. També agraeix a la Federació
d’Associacions de Veïns de Manresa la seva col·laboració i suport.
Explica que la plataforma va néixer el 6 de juny de 2011 al Facebook, amb la creació d’una
pàgina de protesta per la quantitat d’accidents que es produïen a la C-55 arran d’un
accident amb conseqüències mortals en el qual van morir dues persones, una d’elles un
nen de 4 anys. Assenyala que no tenen capacitat per fer carreteres però sí per empaitar
els polítics perquè siguin conscients dels problemes més greus de la població, i
precisament aquest ho és i s’arrossega des de fa molts anys. Malauradament, des de la
creació de la pàgina hi ha hagut molts més morts i en el que va d’any ja en són 5. Però els
accidents amb ferits greus o menys greus són moltíssims, perquè cada dia es poden
comptabilitzar un parell i en dies de pluja i de nit són incomptables.
Celebren que els partits polítics hagin fet una reflexió sobre el tema i que diguin que la C55 està saturada, doncs hi circulen més de 30.000 vehicles diàriament a més a més de
camions de gran tonatge. També, que estiguin d’acord en que té uns quants punts negres
en el tram d’Abrera a Manresa, els quals s’haurien de resoldre de forma prioritària i urgent.
Uns exemples d’aquests punts negres són la ronda de Manresa, nus de Sant Pau, Sant
Vicenç, Castellgalí, Monistrol... Desitjarien que tot plegat no quedés en paraules i que les
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millores fossin una realitat. També seria bo per tota la comarca afectada que els diferents
ajuntaments pels quals travessa aquesta carretera s’unissin per reivindicar davant on faci
falta el que tota la població demana. Diu que és una prioritat el desdoblament de la C-55
en la seva totalitat i que això es faci tan aviat com sigui possible, i de forma urgent en els
punts més perillosos. Són conscients que això no és fàcil, ràpid ni barat de fer i encara més
en el context de crisi pel qual travessem, però també són conscients del greuge comparatiu
que s’ha patit al llarg dels anys amb relació a ciutats veïnes com Vic, Martorell, Igualada i
les seves comarques, les quals tenen autovies i carreteres desdoblades sense pagament
per anar a la capital. Així doncs, mentre el desdoblament no sigui factible, demanen que
l’autopista considerada més cara i perillosa de Catalunya sigui gratuïta pels residents, amb
l’objectiu d’alleugerir el trànsit de la C-55, tal i com passa amb el Túnel del Cadí per a les
persones del Berguedà i de la Cerdanya. No solament es demana la gratuïtat de dilluns a
divendres, sinó per a tota la setmana atès que hi ha persones que també treballen els caps
de setmana i d’altres poden tenir afers diversos a Barcelona. També seria una manera per
facilitar l’acostament amb Manresa de ciutats com Terrassa o Sabadell, sense necessitat
d’haver de passar per la C-58 que també ha provocat molts morts i ferits.
Hi ha hagut diferents partits polítics al capdavant de les institucions, tant de la Generalitat
com de l’Ajuntament de Manresa, però mai s’ha fet una proposta de veritat dels diferents
estaments per tal de solucionar d’una vegada i per totes els problemes d’aquesta carretera.
Només es veu un cert enrenou quan hi ha alguna desgràcia i més si hi ha protestes
ciutadanes, tal i com va passar amb la Plataforma del km 27.
Comenta que aquesta plataforma, juntament amb diversos grups i associacions, han enviat
escrits a diferents estaments del Govern i al Servei Català de Trànsit i no s’han obtingut
respostes i les que han donat han estat de simple tràmit. Els avantatges de tenir una
carretera més segura o la gratuïtat de l’autopista no seria important només per la reducció
dels accidents i les llargues cues en determinades hores, també seria important per al
desenvolupament de la ciutat i la seva comarca perquè la indústria i el comerç es podria
expandir, i fins i tot, podria fer que s’instal·lessin noves empreses. Però aquest tema no l’ha
de valorar la plataforma sinó que els correspon als mateixos implicats. Troben que fa anys
que el Bages i Manresa s’han aïllat dels eixos d’influència del país, fet que també passa
amb el tema dels desplaçaments en ferrocarril, totalment obsolets per l’època actual.
De forma resumida, les propostes de la plataforma són:
- L’actuació prioritària i immediata en els punts més conflictius i fer-ne les millores
corresponents,
- La senyalització dels punts perillosos,
- Els tacs lluminosos en les línies separadores dels carrils a tota la carretera,
- Una millor il·luminació, sobretot a partir de la sortida de l’A-2 a Abrera,
- El desdoblament total de la C-55 tan aviat com sigui possible.
- En tant que això no sigui factible, i mentre es realitzen les obres a la carretera, la gratuïtat
de l’autopista C-16 pels residents.
Són conscients que per part de la Generalitat es diu que s’estan fent estudis, però tenen la
impressió que no s’acaben mai. Segons fonts no contrastades, el cost de l’autopista que
gestiona Autema va ser de 126,8 milions d’euros, la qual es va acabar l’any 1994, mentre
que l’estimació dels ingressos actuals sobrepassen els 4.000 milions d’euros. Troba que es
parla molt de l’elevat cost del rescat, però pensa si no és molt més elevat el cost dels morts
i ferits. Entre les properes accions previstes per la plataforma està el fer arribar a la seu del
Parlament de Catalunya una tramesa de 135 adhesius de la seva campanya per tal que
cada parlamentari/ària sigui conscient de la problemàtica d’aquesta carretera.
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Finalitza la seva intervenció reclamant no més morts en aquesta carretera i dient que
esperen que Catalunya deixi de tenir el cor negre.
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, agraeix i dóna suport a les
paraules de la senyora Fina Casals en nom de la plataforma, tot i algunes matisacions que
puguin tenir respecte el que ha expressat.
Explica els fonaments de la proposició del grup de CiU amb relació a la problemàtica de la
C-55 i de les infraestructures de comunicació que té deficitàriament el Bages a l’eix NordSud. Comenta que històricament el Bages i Manresa té un dèficit d’infraestructures viàries i
ferroviàries, i que des de la inauguració de l’autopista de peatge que actualment tenim al
1986 no es pot esmentar cap més inversió de certa rellevància. L’any 1983, gràcies al
lideratge i l’impuls de la societat del Bages i Manresa, es va aconseguir que s’executés
l’autopista. Fa temps que sent a dir que a la ciutat de Manresa li falta lideratge, que no té
veu i que les reivindicacions no són escoltades al Parlament i constantment s’està
contraposant aquesta situació amb la d’altres territoris que sí que tenen unes bones
infraestructures. Troba que s’hauria de tornar a reemprendre aquesta unitat de fa 25 anys
per reclamar aquesta millora d’infraestructures. Admet que no són un Govern de grans
gesticulacions sinó que els agrada anar fent la feina i treballar molt. Des del passat mes de
juliol han mantingut 4 reunions amb el director general de Carreteres, li han enviat 2
escrits, s’han reunit amb el secretari general del Departament i amb el conseller Recoder i
en totes les trobades han expressat la ferma convicció que cal posar solució a aquest
dèficit històric, malgrat la crisi econòmica. Però per fer-ho, sempre han cregut que s’han de
tenir molt clares les prioritats i no obrir debats que distreguin del què realment és
possibilista. No els agrada els grans gestos i tampoc presentar mocions per expressar la
feina que fan del dia a dia, però s’han vist obligats a presentar aquesta moció perquè els fa
por que aprofitant debats de país com és el pacte fiscal, el dèficit en infraestructures,
l’alliberament o la creació d’un fons de rescat de peatges, es barregin conceptes.
Amb la moció, el grup de CiU estableix els punts prioritaris que creuen que són de justícia i
possibilistes. En primer lloc proposen donar solució a la greu problemàtica d’accidentalitat
de la C-55, doncs la seguretat ha de ser el tema prioritari i s’han de poder fer les inversions
perquè en el km 27, 18 i en el 16 no hi hagi aquestes situacions constants. La Generalitat
ha expressat el seu compromís d’estudiar mesures reals per al km 27 d’incorporació al
pont per tenir una mitjana de separació i l’Ajuntament vetllarà perquè es compleixi al més
aviat possible, esperen que durant el 2012 o el 2013.
Després de la seguretat, creuen que el segon punt ha de ser el d’enllestir els projectes de
desdoblament que el Departament està elaborant des de l’any 2011. Pensa que demanar
l’obra seria fer volar coloms, per això durant el 2012 reclamaran els projectes entre
Castellbell i Manresa.
El tercer punt que proposen és demanar una bonificació als residents de Manresa i
comarca en el peatge mentre no s’hagi executat el desdoblament.
El senyor Bacardit manifesta que cal cercar la unitat i el lideratge de la societat
acompanyat de la unitat política per reclamar aquests 3 punts. Per això, demana el vot
favorable.
El senyor Domingo Beltran, del Grup Municipal del PP, agraeix l’exposició de la
representant de la plataforma sobre la greu situació de la C-55 en els seus punts més
conflictius.
Està d’acord amb les paraules del regidor Bacardit sobre que la seguretat ha de ser un
tema prioritari a nivell de les comunicacions que donen accés a la ciutat. Tal i com s’ha
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esmentat, aquesta situació es ve patint des de fa molts anys, i malauradament ha
comportat moltes víctimes mortals. El seu grup està d’acord amb els punts dels acords de
la moció de CiU però entenen que les alternatives a la C-55 són tan escasses que es
limiten a l’autopista C-16, que d’altra banda també té els seus condicionants en termes de
seguretat i de desgast dels vehicles. Amb l’esmena que planteja el GMPP és proposa que,
mentre s’executin les obres de desdoblament de la C-55, s’alliberi totalment el peatge
durant les franges horàries de la jornada laboral de dilluns a divendres. Durant els festius i
després de determinades hores de la jornada laboral es podria mantenir un peatge tou
amb bonificacions perquè el volum de trànsit de la C-55 baixa.
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, diu que és important arribar a un
acord unànime sobre les millores immediates en els punts negres de la C-55 perquè
independentment de la solució final –ja sigui desdoblament o alliberament de peatgetothom té clar que no es podrà executar ràpidament. La moció d’ERC incorpora la idea de
les millores immediates i per això estaran al costat del govern de la ciutat per reclamar-les.
Els preocupa el fet que s’hagi dit que no es podran fer enguany, sobretot perquè creuen
que és el preludi del que vindrà en els propers anys. Sobre el tema de les infraestructures
no tot són números, també hi ha una qüestió de model i ell pensa que la C-55 hauria de ser
una carretera comarcal que unís els diferents municipis i no per als grans trajectes de
Barcelona al Berguedà. Diu que el territori necessita una via ràpida gratuïta que no es té i
per a la qual no hi ha alternativa. Troba que el país tendeix a doblar-ho tot i que no té sentit
duplicar una carretera quan existeix una al costat. Assenyala que la C-16 no es va fer per
Manresa ja que no hi connecta, per tant diu que és hora de reivindicar-ho.
A part del model, també hi ha el factor econòmic. S’ha dit que l’alliberament de la C-16 és
massa car i que és més barat el desdoblament de la C-55. Comenta que ningú ha detallat
el cost de l’alliberament de l’autopista i pensa que aquesta dada hauria de donar-se per
poder fer comparacions. Tot i això, diu que quan es parla d’accidents el barem no es pot
limitar només als números. Malgrat que no es disposa de la dada, s’ha estimat que
l’alliberament de la C-16 podria estar per sobre dels 1.000 milions d’euros i que el
desdoblament de la C-55 no arribaria a aquest import. El problema és que aquest cost ve
donat pel pressupost que surt al projecte executiu però en realitat això no és el que val
perquè en realitat el que valdrà serà el que s’acabarà pagant de peatge a l’ombra del
desdoblament. En el context actual, el senyor Vinyes creu que no veuran el desdoblament
en els 5 o 10 anys propers perquè no hi ha capacitat d’inversió i fa referència a les
paraules que fa només uns dies va dir públicament el senyor Oms de la Generalitat sobre
que en els propers anys no hi hauria carreteres. Així doncs, l’opció més econòmica es
troba amb diverses dificultats: D’una banda, que el temps juga en contra, de l’altra, que en
el dibuix del territori no hi cap tot el desdoblament, amb la qual cosa s’hauria de fer malbé
territori i el Bages ja no pot suportar que se’n malmeti més. Així doncs, no només s’ha de
comptar amb el cost econòmic; el territori i l’endarreriment en el temps també ha de tenir
un pes a l’hora de decidir entre les alternatives.
Diu que no votaran en contra de la moció de CiU, però vol deixar palès que els fa por que
reclamaran una cosa que no podrà ser mentre que hi haurà un alternativa que és possible
aplicar-la immediatament. Per ells l’argument econòmic no serveix perquè al final el preu
de les dues alternatives serà el mateix. Assenyala que ERC creu que s’ha d’anar més enllà
i reclamar fermament l’alliberament de la C-16. Si es desdobla la C-55 en alguns dels
trams, el que passarà és que augmentaran els vehicles que hi passen per evitar el peatge,
i aquest no és l’objectiu que es busca.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, explica que, tal i com bé ha dit la
senyora Fina Casals, actualment a la C-55 s’hi produeix un número d’accidents molt més
elevat que a la resta de carreteres. L’alternativa per carretera a la C-55 és una autopista
amb un peatge desproporcionat i inassumible per a la majoria de veïns i veïnes de la ciutat.
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Manifesta que en aquest tema hi ha un problema de fons. Catalunya té una mitjana de
carreteres per km2 i per habitant per sobre d’EEUU, de França, d’Alemanya i de la majoria
de països europeus. Troba fora de lloc el comentari del senyor Bacardit sobre que el
Bages té un dèficit històric quant a infraestructures. Si bé això és cert pel que fa als
ferrocarrils, a nivell de carreteres la comarca ha fet un canvi espectacular en els darrers 30
anys: ara es té l’autopista, l’Eix Transversal, l’Eix Diagonal, l’Eix del Llobregat. En el que
realment estem pitjor és en ferrocarrils, fins i tot més malament que fa 150 anys. Això és
rellevant perquè l’índex d’accidentalitat del ferrocarril és molt més baix que el de la
carretera. Si el que es vol és reduir els accidents i els morts el que s’ha de fer és apostar
pel ferrocarril a mitjà i llarg, però també a curt termini, i més encara per connectar Manresa
amb l’àrea metropolitana, tal i com fan a les grans ciutats europees, ja que per connectar
zones densament poblades el més eficaç és el ferrocarril ja que dins de les zones urbanes
el cotxe és lent, contaminant, etc.
Apunta que l’actual model de carreteres ha beneficiat a uns nuclis de poder econòmic i
financer del país que s’han lucrat i que també es lucraran si es fa el desdoblament de la C55.
Recorda que en el mandat anterior els membres del Consistori es van manifestar
públicament dient que la prioritat era Rodalies; també es va fer aquesta afirmació en el
marc del PEM. Diu que si els diners es destinen a alliberar peatges o fer desdoblaments no
es podran dedicar a Rodalies, tot i que en realitat ara mateix no hi ha diners per a res. Com
que els diners són limitats, assenyala que és important tenir clares les prioritats.
Explica que la CUP aposta per invertir de forma immediata en els punts negres per millorar
els llocs on l’accidentalitat és extremadament alta. En segon lloc aposten per rebaixar el
peatge de la C-16 o alliberar-lo. No creuen que s’hagi d’alliberar si això vol dir pagar-lo
amb diners públics, en tot cas hauria de fer-se amb mesures políticament més agosarades
les quals existeixen i esmenta que en alguns països s’han nacionalitzat autopistes. També
el que es podria fer és augmentar la part de la Generalitat per reduir el preu. Com que ni el
desdoblament ni l’alliberament el consideren a curt termini, l’aposta de la CUP la plantegen
a mitjà i llarg termini i es basa en el ferrocarril. Per això han plantejat l’esmena a la moció
d’ERC i convida a que hi votin a favor.
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de la PxC, està d’acord amb els
parlaments que s’han fet però creu que difícilment es pot aconseguir que el peatge de la C16 es deixi de pagar, encara que tothom s’uneixi per reclamar-ho. A la resta d’Espanya no
es paguen autopistes, en canvi a Catalunya sempre s’ha hagut de pagar potser perquè els
polítics no tenen prou capacitat per aconseguir el que demanen els ciutadans.
La PxC demana el ferrocarril, però creuen que si en els darrers 20 anys no s’ha solucionat
res i els polítics no han lluitat suficient per aquest tema, ara, amb la crisi, no s’aconseguiran
millores. En aquest context, el que almenys es podria fer és aplicar un peatge tou en
determinades franges horàries a la C-16.
La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal del PSC, diu que el seu grup comparteix el
que s’ha dit en aquesta Sala, i especialment el que ha explicat la senyora Fina Casals. Si
poguessin, votarien l’escrit que ha llegit la representant de la plataforma.
Troba que la situació de la C-55 fa massa anys que dura i que malgrat que s’han anat fent
obres de millora l’índex d’accidentalitat demostra que no són suficients. Aquest tema ha
estat llargament reivindicat des de les entitats, associacions, empreses, i també per tots els
partits polítics.
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Remarca que des de fa anys existeix el Consorci Viari de la Catalunya Central. L’informe al
qual fa esment la moció de CiU l’ha d’emetre aquest Consorci. Explica que aquest consorci
exerceix de lobby amb l’objectiu final del desdoblament del C-55. Hi estan representats els
partits que governen el Consell Comarcal a cada moment, la Cambra de Comerç, el
Montepio i altres entitats. Explica que el PSC ha estat representat en aquest consorci i van
defensar que s’han de fer les millores tècniques, però com que no són suficients segueixen
apostant pel desdoblament, sobretot perquè els veïns i veïnes es mereixen que la carretera
estigui en condicions. Al 2007 es va fer un informe on es presenten millores i al juliol del
2010 el va aprovar la Generalitat i és això el que a hores d’ara s’està esperant. Preocupa
que per part de la Generalitat no hi ha moviment, encara més després de les declaracions
del senyor Oms.
Sobre l’opció d’alliberar la C-16 per descongestionar la C-55, el posicionament del PSC és
treure la paraula “parcial” de l’esmena del PP. Volen que s’alliberi al 100% per als usuaris
que són de la comarca. Pensa que això es pot fer i que no va en detriment de la millora de
la C-55. Troba que els veïns i veïnes de la comarca ja han pagat sobradament aquesta
autopista. Aquest tema porta de retruc el de la política tarifària dels peatges, tot i que no
toca discutir-lo en aquest moment. Per això únicament vol fer l’incís que la C-16 és de
titularitat autonòmica i que al gener del 2012 el govern va aprovar un increment del 6%
d’alguns dels peatges i va suprimir algunes bonificacions. Explica que a través d’algunes
actuacions del grup parlamentari del PSC, entre d’altres, s’ha aconseguit que es tornin
algunes de les bonificacions que s’havien suprimit.
Pensa que en el fons, malgrat hi hagi 2 mocions diferents i 2 esmenes, tothom persegueix
el mateix: que no hi hagi accidents mortals, que es facin les millores pertinents i la qüestió
del peatge.
Sobre la moció d’ERC, el PSC hi està d’acord però la troba incompleta perquè no demana
el desdoblament. Subscriuen al 100% l’esmena de la CUP sobre el tren, tot i que potser no
toca. Per això, el seu grup s’abstindrà en aquesta moció.
Respecte la moció de CiU, el PSC està totalment d’acord amb el que s’hi diu però que els
faltava que es digués que l’alliberament del peatge seria al 100%. L’esmena que presenta
el PP s’acosta més a la seva idea, excepte el tema de la franja horària, i votaran a favor.
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, li diu al senyor Adam Majó que
quant al dèficit d’infraestructures entenia que estaven fent referència al tema viari, i que
podrien incorporar a la seva moció l’esmena de la CUP per deixar palès que les
infraestructures ferroviàries també són un dèficit existent. També vol matisar-li que parlava
del dèficit sobretot fent referència amb la connectivitat amb Barcelona.
Pel que fa a les paraules de la senyora Díaz, troba que l’alliberament dels peatges és un
altre debat el qual passa per l’actuació del fons de rescat de peatges.
Amb relació a la moció d’ERC, la troba plena de contradiccions i encara més després
d’escoltar l’exposició que ha fet el senyor Vinyes. Sobretot, detecta una contradicció
important quant al seu posicionament sobre el desdoblament de la C-55. El 2007 es van fer
uns estudis informatius redactats pel govern que hi havia en aquell moment i que es van
aprovar definitivament el juliol del 2010, i per tant entén que la proposta també la devia
assumir ERC, i en canvi el senyor Vinyes parla de la destrossa ambiental quan això estava
recollit en aquests estudis. A més a més de contradictòria creuen que el seu posicionament
és equivocat perquè quan es parla de models, pel que fa a la capitalitat de Manresa
pensen que també s’ha d’exercir amb el Bages Sud i en aquesta zona hi ha molts polígons
industrials que per si sols significarien un desdoblament entre Castellbell i Manresa, el qual
és precisament el que s’està proposant en aquests moments. S’acostuma a dir que a partir
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de 15.000 vehicles diaris s’aconsella el desdoblament i el trànsit de la C-55 dobla aquesta
xifra. Diu que si aquest trànsit es trasllada a la C-16 no es tindrà ni via desdoblada, ni
autovia, ni autopista funcional perquè el que passarà és que els 12.000 vehicles que
circulen per la C-16 es carregaran amb 10.000 o 15.000 més i no es tindrà ni una cosa ni
l’altra. Pensa que la capitalitat s’ha d’exercir amb ambició. En aquest sentit assenyala que
el desdoblament entre Castellbell i Manresa té com a funcionalitat absorbir el trànsit entre
el Bages Sud i Manresa mentre que la C-16 té com a funció la del trànsit de pas o ràpid.
En l’acord que proposa CiU es demana que, mentre no hi hagi una C-55 amb
determinades condicions, s’aposta per l’alliberament parcial o el peatge tou de la C-16.
Comenta que podrien estar d’acord amb el que s’ha dit de treure la paraula “parcial” i
“franges horàries” en l’esmena del PP a la proposta de CiU.
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, amb relació a l’esmena de la CUP
comenta que està d’acord amb el tema ferroviari però entén que ara no cal entrar-hi perquè
ara s’està parlant d’un problema d’accidentalitat que s’esdevé en uns km. molt concrets de
la carretera. Diu que aquest problema es deu bàsicament a la quantitat de trànsit que hi ha
i que existeixen mesures tècniques per resoldre-ho, les quals el Montepio i el RACC ja les
han traslladat a la Generalitat i no tenen un cost elevat. Per això diu que li preocupa que
això no es pugui solventar durant el 2012. Proposa que no es discuteixi més sobre aquest
tema i que tots els presents demanin a la Generalitat que les millores siguin efectuades
enguany.
Amb referència a les paraules del regidor Bacardit sobre que el missatge d’ERC era
contradictori, el senyor Joan Vinyes admet que hi ha models en els quals no sempre s’han
de posar d’acord obligatòriament. I sobre el que deia el senyor Adam Majó, diu que s’ha de
creure el que diu el president de Catalunya, sigui del seu partit o no, i aquest va assegurar
que Catalunya tindria la caixa, i és important tenir clar quin serà el model que es vol per
quan arribi el dia que es disposi dels diners. Per ells, el model no és duplicar carreteres
sinó alliberar peatges. A més, respecte el desdoblament hi veu com un problema afegit que
no hi ha capacitat per fer carreteres, almenys en els 5 anys propers. Sigui com sigui,
tothom haurà d’anar a la una per mirar d’aconseguir els diners necessaris per fer una
solució o l’altra, sinó al final no se’n podrà fer cap.
La senyora Fina Casals, explica que la pàgina del facebook de la plataforma es diu
“Desdoblament C-55 i l’abandonament de les comunicacions al Bages”. Des d’aquest punt
de vista estan plenament d’acord amb el reclam que ha fet el senyor Adam Majó de la
millora de la línia de tren Barcelona-Manresa, encara més després que el conseller
Recoder hagi declarat que això no es farà ni a curt ni a mig termini, i amb una mica de sort
es parla de l’any 2044. Diu que tant amb RENFE o amb ferrocarrils, per fer 55 km es triga
una hora i mitja. I que si es vol tornar de Barcelona tard a la nit, el viatge de tornada en
transport públic és impossible, ja sigui en autocar o en tren i diu que sort n’hi ha del
Kursaal i el Galliner perquè sinó no es podrien veure espectacles.
D’altra banda, manifesta que acostuma a passar que si es demana poc, en donen menys.
Per tant, considera que el millor que es pot fer és demanar el què es vol en realitat i el què
es necessita, perquè així donaran el mínim –com a molt, perquè sembla que no estan
donant res-.
Segons declaracions del senyor Joan Aregio, el director del Servei Català de Trànsit, a
Catalunya no hi ha punts negres i els accidents només els provocaven els conductors.
Pensa que deu haver passat poc per la C-55.
Sobre el que ha comentat el senyor Adam Majó que s’havien fet moltes actuacions a la
comarca, reconeix que ha estat molt positiva l’autovia fins a Berga, però que fins a
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Barcelona no s’ha fet res important, només pegats. Per això, la plataforma continua
demanant el desdoblament i pensa que no estan demanant massa perquè en realitat s’està
parlant només de 30 km, en els quals es produeixen moltes morts. Mentrestant, també
demanen la gratuïtat del peatge pels residents del Bages, però no la gratuïtat segons
franges horàries. Sobre el què s’ha dit de que el desdoblament implica trinxar el territori,
diu si no s’ha trinxat el territori al fer el túnel de Bracons o l’Eix Diagonal.
Per tancar la seva intervenció, la senyora Casals insisteix en què demanen el peatge de la
C-16 gratuït per als residents del Bages i el desdoblament de la C-55.
El senyor Domingo Beltran, del Grup Municipal del PP, es fa seves les paraules de la
senyora Fina Casals sobre que el que s’ha de fer és demanar el màxim perquè donin
almenys alguna cosa. Amb la voluntat d’aconseguir el màxim de consens possible,
proposen una modificació in voce de l’esmena que han presentat, traient la referència a les
franges horàries i que sigui de dilluns a divendres durant tot el dia. Com que en el seu dia,
tots els grups polítics van acordar reclamar per a la ciutat un servei ferroviari adequat, si
els representants de la CUP no tenen cap inconvenient, hi afegirien també in voce
l’esmena de la CUP al punt 7.9, sobre exigir a ADIF i a la Generalitat les inversions
necessàries en el tram de Rodalies Manresa-Barcelona per tal de rebaixar la durada del
trajecte a menys d’una hora.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, insisteix en què la intenció
d’introduir el tema del ferrocarril ve perquè, com que les inversions que les administracions
públiques faran en el nostre territori no seran il·limitades i hauran de prioritzar, també cal
que tinguem clar quines són les nostres prioritats.
Diu que la CUP trobarà positiu si introdueixen l’esmena que han presentat en l’esmena del
PP, però no hi votaran a favor perquè no comparteixen el plantejament de desdoblar la C55.
L’alcalde agraeix de nou la intervenció de la senyora Fina Casals i sotmet a votació la
proposició 7.1 amb l’esmena del PP incorporada i les modificacions produïdes amb la
incorporació de l’esmena in voce de la CUP i l’esmena in voce del PSC, i el Ple l’aprova
per 20 vots a favor (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMPP, i 2 GMPxC) i 5 abstencions (3
GMERC i 2 GMCUP), i per tant, esdevé acord plenari amb el text refós que es transcriu a
continuació:
“Atès que el Govern català s’ha compromès a tirar endavant actuacions immediates per tal
de millorar la seguretat de la carretera C-55.
Atès que l’estudi informatiu de desdoblament de la carretera C-55 entre Castellbell i el Vilar
i Sant Fruitós de Bages, iniciat l’any 2007, fou aprovat el juliol de 2010.
Atès que ja fa molts anys que la C-55 suporta un volum de trànsit diari molt superior a allò
que justifica la seva conversió en una autovia.
Atès que el Govern català s’ha compromès a seguir treballant en l’esmentat projecte de
desdoblament.
Atès que molts ciutadans de Manresa i el Bages han de realitzar desplaçaments habituals,
per motius de feina, en direcció a l’àrea de Barcelona.
Atès que l’única alternativa a la C-55 és l’autopista C-16, una via que té estipulat un cost
de peatge que resulta dissuassiu si s’ha d’utilitzar de manera habitual.
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Proposem l’adopció dels següents
ACORDS
1.

Que l’equip de govern faci el seguiment de les actuacions de la Generalitat per a la
millora de la seguretat de la carretera C-55 en els trams que discorren pel terme
municipal, concretament en el punt quilomètric pk 27 i en el tram que discorre entre
els enllaços de Bufalvent i Viladordis.

2.

Instar el Govern que enllesteixi el projecte de desdoblament de la carretera C-55
durant aquest any 2012 d’acord amb l’estudi informatiu de l’any 2007.

3.

Reclamar que, mentre el desdoblament de la C-55 no sigui una realitat s’estableixi
l’alliberament del peatge a la autopista C-16 de dilluns a divendres, en la totalitat de
les franges horàries i per als ciutadans residents a Manresa i comarca.

4.

Exigir a ADIF i a la Generalitat de Catalunya les inversions necessàries en el tram de
Rodalies Manresa-Barcelona per tal de rebaixar la durada del trajecte a menys d’una
hora.

5.

Fer arribar aquests acords al Conseller de Territori i Sostenibilitat.”

L’alcalde sotmet a votació l’esmena de la CUP a la proposició 7.9 i el Ple la rebutja per 11
vots negatius (11 GMCiU), 9 abstencions (4 GMPSC, 3 GMPP i 2 GMPxC) i 5 vots
afirmatius (3 GMERC i 2 GMCUP).
L’alcalde sotmet la proposició 7.9 d’ERC a votació i el Ple la rebutja per 11 vots negatius
(11 GMCiU), 11 abstencions (4 GMPSC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i 3 vots
afirmatius (3 GMPP).

7.7

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de la llibertat de la secretària
d’Organització de la Federació Local de la CGT, Laura Gómez.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 12 de maig de 2012,
que es transcriu a continuació:
Atès que la Laura Gómez, Secretària d’Organització de la Federació Local de Barcelona de
la CGT, porta tancada en presons catalanes des del 24 d’abril per ordre del Jutjat
d’Instrucció número 23 de Barcelona a causa de la seva participació en les mobilitzacions
que, amb motiu de la vaga general del passat 29 de març, es van realitzar a Barcelona.
Atès que es tracta d’una mesura desproporcionada que s’inscriu en una estratègia de
persecució i criminalització de determinats moviments socials entre els que hi podem
comptar els sindicats de treballadors i treballadores.
Atès que es tracta d’una persona sense antecedents penals i sobradament arrelada a la
ciutat de Barcelona, amb treball fix, domicili, família, si es vol, i representació pública; i que,
d’altra banda, existeixen en l’ordenament jurídic actual fórmules menys greus i
excepcionals d’assegurar, si així ho entén l’Instructor, la presència davant dels jutjats de la
Laura Gómez.
Proposa
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-

Expressar la solidaritat de l’Ajuntament de Manresa amb la Laura Gómez i amb tots
aquells i aquelles que estan patint la repressió arrel de les mobilitzacions obreres del
29 de març.

- Exigir la immediata posada en llibertat sense fiança de la Laura Gómez.
- Fer arribar aquest acord, a la CGT de Catalunya, al Conseller d’Interior de la
Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, i al Jutjat
d’Instrucció número 23 de Barcelona.”
L’alcalde cedeix la paraula al senyor Lluís Martínez Corral, que actua en representació de
l’Associació Cultural Batzac.
El senyor Luís Martínez Corral comença la seva intervenció demanant la llibertat de la
companya Laura Gómez de Barcelona.
Diu que la Laura ha estat posada en llibertat aquesta tarda després de 24 dies de segrest i
detenció pel motiu de cremar uns papers davant l’edifici de la Borsa, el dia de la vaga
general del 21 de març.
Diu que es desconcertant i precipitat l’ofegament fet per alguns grups mediàtics,
econòmics i pel govern de la Generalitat.
Explica que és sorprenent que per una cremada de papers davant la Borsa es demanin 36
anys de presó i els hi desconcerta que destacats banquers corruptes estiguin en total
llibertat i sense cap tipus de càrrec.
Diu que ningú els pot acovardir per molta pressió i molts atacs que rebin i no els hi poden
atribuir cap tipus de delicte ja que van sempre a cara descoberta, la Laura està lliure, però
s’ha de tenir en compte que l’han privat dels seus drets fonamentals.
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, agraeix al Luís
l’explicació dels fet i se n’alegren de la posada en llibertat de la Laura, tot i pagar 6.000
euros.
Explica que tal i com el Luís ja ha explicat des de la posició de la CGT, creu que és una
opinió compartida com a mínim de tots els grans sindicats de l’estat espanyol; CGT,
Comissions, UGT, USO i d’altres sindicats que varen fer un manifest on expressaven la
preocupació dels fets i on el processament i empresonament de la Laura era
desproporcionat i que s’incloïa dintre una estratègia de persecució contra la dissidència
sindical, social i política.
Diu que també el Col·legi d’Advocats de Barcelona va emetre un comunicat en el qual
explicava que la detenció formava part dels mecanismes de repressió dels drets
reconeguts, vulnerant la presumpció d’innocència i que anava molt més enllà del que la llei
atorga i que la presó resultava innecessària i desproporcionada, tenint en compte que la
Laura és una persona integrada al territori, amb feina i fills i sense existir el risc de fugida.
Consideren que la moció ja no té sentit ja que el que demanaven era la posada en llibertat
de la Laura i com que això ja ha passat i com que han tingut la possibilitat d’explicar a
tothom el que consideren un abús injustificable, decideixen retirar la proposició.
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El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, creu que cada vegada es
produeixen més sovint les retallades de drets socials, nacionals i elementals i diu que
hauríem de ser conscients d’aquesta situació.
Creu que és difícil lluitar contra aquests tipus de fets ja que sempre el culpable acaba sent
el més feble i seria important continuar amb els manifests i el suport.

L’alcalde declara que aquesta proposició ha estat retirada a petició del Grup Municipal de
la CUP.
7.2

Proposició del Grup Municipal de CiU per a la creació de la Hisenda pròpia.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de CiU, de 10 de maig de 2012, que
es transcriu a continuació:
“Atès que, després de tots i cadascun dels acords de finançament en el marc de la LOFCA,
el resultat ha estat negatiu per a les finances de la Generalitat i, per tant, per als recursos
disponibles per als ciutadans del nostre país.
Atès que l’actual situació de crisi econòmica no ha fet més que evidenciar la cruesa que
representa el dèficit fiscal que pateix Catalunya a l’hora de poder atendre les necessitats
del conjunt de la ciutadania i garantir amb suficiència la sostenibilitat de l’estat del
benestar.
Atès que, afegit a les dades d’un dèficit fiscal no comparable al de cap altre cas d’Europa,
els diversos governs espanyols incompleixen allò que s’estipula legalment, tant les
disposicions de l’Estatut com les del propi model de finançament.
Atès que, com a institució representativa de la ciutadania de Manresa, hem de vetllar
perquè l’esforç fiscal de cadascun dels manresans i manresanes serveixi al progrés del
conjunt de Catalunya i, per tant, de la nostra ciutat.
Proposem l’adopció dels següents:
ACORDS
1.- Instar el Govern i el Parlament que iniciïn amb la màxima celeritat el procés que ha de
culminar amb la instauració de la hisenda pròpia de Catalunya, de manera que aquesta
sigui la responsable de la normativització, recaptació i gestió de totes les figures
impositives del país.
2.- Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat, a la Presidenta del Parlament i a
tots els grups parlamentaris.
El senyor Antoni Llobet, Portaveu del Grup Municipal de CIU, creu que és un tema
cabdal pel present i pel futur del país i que el plenari de l’Ajuntament de Manresa s’ha de
posicionar i ha d’instar perquè tant el govern de Catalunya com el Parlament treballin per a
la creació de la Hisenda pròpia catalana.
El que es pot fer o no, depèn del finançament actual de la Generalitat de Catalunya,
donada la situació de crisi econòmica que evidencia la cruesa que representa el dèficit
fiscal que pateix Catalunya i la insuficiència dels recursos.
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Creu que hi ha un punt de trobada en què tots els grups parlamentaris coincideixen i es
què convé millorar el finançament ja que és evident que el model de finançament de
Catalunya està mal resolt.
El plantejament on no hi ha coincidència i és el que es proposa a la moció, es que tota la
recaptació i gestió dels impostos es faci directament a través del govern de Catalunya.
Afegeix que, llegint el primer atès de la proposició consideren que els diferents models de
finançament que hi ha hagut no han estat mai els que mereixia o esperava tenir Catalunya.
Tenen clar que la proposició inclou una autocrítica a la seva força política, ja que
Convergència i Unió ha governat durant molts anys la Generalitat de Catalunya.
La qüestió es fer arribar al govern de Catalunya la necessitat d’una legislació que faci
possible tenir una hisenda pròpia que permeti la recaptació de la gestió dels impostos que
paguen els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, creu que no només a
aquest país li convé una hisenda pròpia sinó també una república pròpia.
Creu que la proposició està buida de contingut ja que no parlen del que pensen o proposen
fer quan puguin arribar respostes negatives des del govern de l’estat o quan proposin un
nou pacte de finançament, és a dir saber quin és o seria el pla B.
Tot i així diu que votaran favorablement ja que consideren que la proposició és una
declaració de principis.
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, observen que si
Catalunya tingués alguna similitud amb un Land alemany no tindrien gaires objeccions
perquè Catalunya tingués la seva pròpia hisenda, però donada la situació actual catalana i
les últimes tendències independentistes del govern, aquesta proposició genera bastant
desconfiança.
Se sap que a Madrid des de fa anys no es fan bé els deures, però sumat a la mala gestió
dels diferents governs autonòmics, ha col·laborat a la ruïna de la hisenda, ja que ens
agradi o no diu que Espanya som tots.
Saben que CiU ha rebut una herència no desitjada per part de l’anterior govern català,
cosa que no ha ajudat a la tasca de governar i administrar.
Creuen que si totes les autonomies fossin més solidàries, la situació global no seria tan
desastrosa i traumàtica.
S’abstindran en la votació donades les tendències del govern de la Generalitat i d’altres
formacions polítiques més l’afegit a la incertesa de la futura gestió, tot i que creuen que
Catalunya es mereix una hisenda pròpia.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, creu que la proposta
que es presenta forma part d’un debat que pertoca al Parlament tal i com a dit el senyor
Llobet, però tot i així diu que Catalunya som tots i les opinions poden ser molt diverses i
contradictòries.
Entenen des del punt de vista polític que Catalunya ha de canviar el seu finançament
respecte a Espanya.
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Diu que l’última reformulació que es va fer a través de la LOFCA tampoc ha funcionat, ja
que no es poden basar els ingressos de qualsevol administració sobre els teixits
productius, perquè quan decau aquest teixit productiu tant es si es fan transferències o no,
el problema és què no hi ha ingressos.
Creu que el que ens hauria de preocupar com a país, és activar polítiques d’economia
productiva, element fonamental que hauria de tenir qualsevol govern que tingui certes
responsabilitats per poder generar ingressos i així tenir unes economies productives.
Diu que ells no creuen en la Hisenda pròpia perquè no comparteixen el concepte, creuen
en les economies productives que generin ingressos i a partir de la generació dels
ingressos es redistribuiran.
Estan d’acord i creuen que a Catalunya s’ha de canviar el sistema redistributiu actual, i
posa un exemple dient que els drets que puguin tenir els nens a Andalusia l’haurien de
tenir els nens de Catalunya.
Diu que si se segueix aquesta línia de debat i de construcció tindran el suport del seu Grup
polític, però establir un model de l’antagonisme Catalunya / Espanya, per un interès gens
compartit ni per ell, ni pel partit polític al que representa, no els hi trobarà.
Acaba dient que si hi ha diàleg el que estan fent es construir el futur dels fills.
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, està d’acord amb moltes de
les coses que ha dit el senyor Javaloyes respecte a que tothom ha de tenir els mateixos
drets que tenen a d’altres autonomies i defensa la justícia social.
Per això volen una república catalana perquè lluiti per la justícia social, per la igualtat i la
llibertat de les persones.
Creu que és cert que són temes que s’han de tractar al Parlament i que ja s’ha votat
proposicions tals com: municipis per la Independència, pels valors republicans i ara s’està
defensant l’Agència tributària catalana, però hi ha una preocupació real i general de la
població catalana i cada vegada hi ha menys recursos per sobreviure, i diu que és molt
fàcil ensorrar un país i empobrir-lo.
Diu que està convençut que a Espanya tenen clar que Catalunya no marxa i per això no
paguen res del que deu a Catalunya i per això tenen por sobre el corredor, perquè saben
que no el faran servir i han deixat d’invertir, i per això creu que s’ha de persistir en aquesta
actitud i demostrar que s’està fart d’aquesta situació.
Explica que cada vegada que aproven un pacte fiscal ha estat una engany i diu que el país
actualment està amb una manca de credibilitat total a nivell d’Europa.
Creu que totes les inversions s’han fet de forma centralista i sense cap criteri economicista
i purament polític, donant la sensació que no som gens productius.
Creu que cal tenir la caixa i si nosaltres l’administrem i tenim la clau, que és el concert
econòmic, aquesta caixa no la podran buidar i no estarà buida.
Tot el que sigui donar suport cap al camí cada vegada més ràpid i necessari cap a la
Independència passant pel pacte fiscal, l’agència tributària catalana, donaran suport tot i
que potser ara és el moment de la doble fase primera pactada amb el PP i la segona amb
d’altres aprofitant la majoria absoluta de partits independentistes i si s’ha de fer un
referèndum, que es faci.
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Diu que donaran suport a la proposició ja que creuen que son passos que s’han de donar,
ja que si 900 municipis a Catalunya donen suport al president Mas, Madrid veurà que la
situació és insostenible, ja que no poden seguir empobrint més.
El senyor José Luís Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que parlarà al
marge de les consideracions independentistes.
Entén que ERC i la CUP votin favorablement ja que no només aspiren a tenir una Hisenda
pròpia sinó també a tenir un estat propi, igual que Convergència ja que les darreres línies
programàtiques apunten cap a un estat propi, no així Unió, explicitat a l’últim seu congrés.
Substituiria la intervenció del senyor Llobet per parlar d’una Hisenda pròpia de Catalunya,
ja que el model de pacte fiscal que ha presentat el PSC ja parla d’una hisenda pròpia
concertada i consorciada amb l’estat.
Diu que ell defensa el model de pacte fiscal que presenta el PSC perquè és un model
negociat i consorciat amb l’estat però presidida per la Generalitat de Catalunya, per això no
votaran favorablement a la proposició.
Ells demanen a nivell del Parlament català que Convergència i Unió seguin amb el PSC,
per plantejar un nou pacte fiscal i per regir les relacions econòmiques i fiscals entre
Catalunya i Espanya.
Creu que primerament s’hauria d’intentar arribar a una proposta de pacte fiscal entre totes
les forces parlamentaries catalanes, i una vegada sigui impossible arribar a aquest acord, o
no, qui té la presidència a Catalunya haurà de determinar si realment llancen la seva
proposta i ja serà una proposta particular que podrà tenir el suport dels altres grups.
Està clar que primer s’ha d’intentar arribar a un acord global, ja que si no és així, es
pregunta quin serà el pla B si fracassa la proposta.
No se li acudeix un mecanisme pel qual es pugui crear una hisenda pròpia sinó hi ha
prèviament un pacte.
Estan a favor de la Hisenda pròpia catalana consorciada i estan a favor d’un increment
notable del finançament per Catalunya i de la disminució de les aportacions de Catalunya
al Fons de solidaritat amb les altres Comunitats Autònomes.
Vol fer un incís que quan es parla de la Hisenda pròpia per Catalunya en el cas que existís
algun dia, i creu que únicament seria viable amb un estat propi, ja que si el govern
d’Espanya no ho pacta, no hi haurà cap altra possibilitat.
Pensa i creu que les pretensions de la Hisenda pròpia de Catalunya que marca la
proposició presentada per CiU, serien irrealitzables i creu que a vegades es fan debats
enganyosos, dient que és podria recaptar, que es podrien gestionar totes les figures
impositives, però ell està segur que no es podria normativitzar en un futur, a no ser que
Europa es construís d’una altra manera.
Creu que s’ha d’unificar la política fiscal unitària europea de la mateixa manera que hi ha
una política monetària per tota Europa.
Diu que el seu grup s’abstindran en la votació perquè pensen que és un tema que
actualment s’està negociant al Parlament de Catalunya i ells defensen una variant de la
proposta presentada per CiU.
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L’alcalde sotmet a votació la Proposició 7.2, del Grup Municipal de CiU i el Ple l’aprova per
16 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMERC, 2 GMCUP), 6 abstencions ( 4 GMPSC, 2
GMPxC), i 3 vots negatius ( 3 GMPP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que
ha quedat reproduït.
7.3

Proposició del Grup Municipal del PP referent a la necessitat de dur a terme la
rotonda de la cruïlla carrers Súria, Sant Josep, Aragó, Primer de Maig i
Carrasco i Formiguera.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PP, d’11 de maig de 2012, que
es transcriu a continuació:
“Ates de que en l’anterior legislatura aquest Ajuntament ja va considerar la necessitat de
fer aquesta rotonda com un objectiu de necessitat de seguretat viaria.
Ates de que en motiu de l’acabament del Pla de Mobilitat i de la seva posterior aprovació, i
ja que és deia de que aquest ja incorporava –entre altres- aquesta rotonda.
Ates que el Pla de Mobilitat ja és va acabar i aprovar; i malgrat la seva possible necessitat
de revisar certs aspectes –del Pla-, la rotonda en qüestió semblava evidenciar un consens
sobre la seva realització.
Ates de que es considerada com una prioritat per seguretat viaria.
PROPOSEM:
Fer el projecte de la rotonda de la cruïlla dels carrers esmentats per a preveure en
pressupostos la seva construcció en el període de l’any 2013.
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de CiU a la proposició del Grup
Municipal del PP, d’11 de maig de 2012, que es transcriu a continuació:
“A l’acord: substituir per “Incorporar, en el marc de la Taula de Mobilitat formada per tots
els grups municipals, la voluntat de construir la rotonda esmentada, en funció de les
disponibilitats financeres, durant l’exercici pressupostari 2013.”
El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Municipal del PP, diu que la cruïlla dels
carrers Súria, Sant Josep, Aragó, Primer de Maig i Carrasco i Formiguera, és necessària
per garantir la seguretat vial, donat que és una cruïlla complicada i poc operativa.
Existeixen moltes infraccions donat que la tendència és girar a l’esquerra per anar al carrer
Sant Josep i això no és el més adient.
Per tal d’evitar això i els riscos de seguretat que comporta fer aquesta infracció, proposen
que es faci construir la rotonda, ja establert al Pla de Mobilitat per la ciutat.
Diu que és ben cert que ja s’han portat diferents propostes al Ple pel Pla de Mobilitat i ja
està prevista a la Taula de Mobilitat on s’establiran les prioritats de les obres per la ciutat,
per això plantegen que es pugui preveure pels pressupostos de l’any 2013 la possibilitat de
fer aquesta rotonda.
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El senyor Ramon Bacardit, regidor del Grup Municipal de CiU, proposa incorporar-ho
en el marc del debat de la Taula de Mobilitat i en funció de les disponibilitats financeres,
que properament s’ha de convocar.
Diu que el projecte es va informar en una Comissió Informativa i en una Junta de Govern
del mes de desembre per aprovar el projecte i en el marc de la Taula de Mobilitat
s’establiran aquestes prioritats.
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que és cert que el
projecte ja està iniciat i que ja s’ha parlat d’altres vegades.
També diu que és cert que es convocarà la Taula de Mobilitat, però ells pensen que és bo
que totes les propostes passin pel Ple Municipal ja que és l’òrgan màxim de l’Ajuntament,
al marge de fer Taules, Comissions, Consells i tot el que calgui.
Votaran a favor de la proposició i no votaran favorablement a l’esmena.
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que votaran a favor
de la proposició del PP.
Creuen que on s’han de solucionar el problemes de mobilitat que pugui tenir la ciutat, és a
les Taules de Mobilitat que es facin a partir d’ara.
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que votaran a favor
però que s’ha de tenir en compte que si el Pla de Mobilitat contempla 254 mesures,
s’haurien d’aprovar a la Taula de Mobilitat i no passar pel Ple cada vegada que hi hagi una
esmena, ja que així no acabarien mai.
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, diu que votaran a favor de
l’esmena de CiU perquè ja al mes de desembre passat a la Comissió de Territori se’ls hi va
explicar el projecte i el seu cost.
Puntualitza que per evitar que a cada Ple municipal hi hagi proposicions respecte el Pla de
Mobilitat el seu Grup va demanar que es crees la Taula de Mobilitat per reunir-se, per
definir i consensuar les prioritats dels grups municipals per seguir treballant.
L’alcalde sotmet a votació la proposició del Grup Municipal del PP amb la incorporació de
l’esmena del Grup Municipal de CiU i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMCiU, 4
GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC), 2 abstencions ( 2 GMCUP) i, per tant, es
declara acordat:
“Atès que en l’anterior legislatura aquest Ajuntament ja va considerar la necessitat de fer
aquesta rotonda com un objectiu de necessitat de seguretat viaria.
Atès que en motiu de l’acabament del Pla de Mobilitat i de la seva posterior aprovació, i ja
que és deia de que aquest ja incorporava –entre altres- aquesta rotonda.
Atès que el Pla de Mobilitat ja és va acabar i aprovar; i malgrat la seva possible necessitat
de revisar certs aspectes –del Pla-, la rotonda en qüestió semblava evidenciar un consens
sobre la seva realització.
Atès que es considerada com una prioritat per seguretat viaria.
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PROPOSEM:
Incorporar, en el marc de la Taula de Mobilitat formada per tots els grups municipals, la
voluntat de construir la rotonda esmentada, en funció de les disponibilitats financeres,
durant l’exercici pressupostari 2013.”
7.4

Proposició del Grup Municipal del PP referent a un servei de telelectura i
consum del subministrament d’aigua a la ciutat de Manresa.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PP, d’11 de maig de 2012, que
es transcriu a continuació:
“Atesa la necessitat de procurar conèixer el consum del comptador d’aigua potable per a
poder detectar fuites d’aigua, en la conseqüent pèrdua d’aigua i de consum a facturar i a
liquidar per part del consumidor.
Atès que permetre efectuar lectures reals de comptador a temps real permet prendre
mesures correctores d’estalvi d’aigua.
Atès que un servei d’aquestes característiques permet fer un consum més responsable i
sostenible dels recursos naturals amb més eficiència general.
PROPOSEM:
Donar encàrrec a l’empresa municipal Aigües de Manresa SA:
D’ instal·lar a tots els edificis de serveis públics (Ajuntament, Delegacions Territorials,
escoles, instituts, Hospitals, etc.) en el termini d’aquest any 2012, com a prova pilot i estudi
d’anàlisi del servei, d’un servei de Telelectura als comptadors d’ aigua amb connexió a
internet per a conèixer en temps real el consum de l’aigua.
D’ executar un estudi d’ implementació d’aquest sistema a tots els comptadors de la ciutat
de Manresa.
De donar a conèixer els resultats de la prova pilot i de l’estudi d’implementació a finals del
tercer trimestre 2013.
Que el cost d’aquesta implementació és de cost zero als titulars dels comptadors.”
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que presenten
aquesta proposta per tal que s’instal·li un servei de Telelectura del consum d’aigua pels
ciutadans i empreses de Manresa que tinguin aquest comptador i fonamentalment per
conèixer el consum d’aigua potable.
Ho sol·liciten per detectar les fuites d’aigua, amb la conseqüent pèrdua d’aigua i de
consum a facturar i a liquidar per part del consumidor. També perquè permetria fer lectures
en temps real i fer mesures correctores d’estalvi d’aigua.
Diu que saben que l’equip de govern no comparteix alguna de les qüestions presentades,
com el gran cost econòmic que suposaria per Manresa.
El seu Grup creu amb els projectes de ciutat que cerquin el desenvolupament, la
investigació i la recerca per crear inversions per a la ciutat de Manresa. Accepten eliminar
les peticions de la proposta bàsicament perquè hi hagi la possibilitat ferma de fer un estudi
de viabilitat per a la ciutat de Manresa.
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Diu que han presentat la proposta perquè creuen que és vàlida econòmicament ja que és
una inversió per la ciutat independentment de l’import i podria ser vàlida per una empresa
municipal fer aquesta investigació amb recursos propis.

Explica que de les quatre propostes que té la proposició, la primera que parla d’instal·lar
als edificis de serveis públics en el termini d’aquest any 2012, com a prova pilot i estudi
d’anàlisi del servei, la retiren.
Referent al punt d’executar un estudi d’implementació d’aquest sistema a tots els
comptadors de la ciutat de Manresa, accepten retirar implementació per viabilitat.
Del tercer punt sobre donar a conèixer els resultats de l’estudi de viabilitat a finals del
tercer trimestre 2013, mantenen el tercer trimestre de 2013, ja que creuen que és el més
adequat.
També retiren el quart punt sobre que el cost d’aquesta implementació serà zero als titulars
dels comptadors, perquè reconeixen no saber el cost de l’estudi.
Volen estudis de futur d’ara en endavant i el Ple de l’Ajuntament és el que decideix que es
fa i que es deixa de fer i no es pot acceptar que els tecnòcrates governin a Manresa.
Ells creuen amb la inversió, amb la recerca, amb el desenvolupament i amb la ciutadania
de Manresa com a millora de la seva pròpia redistribució del consum de l’aigua, i per això
mantenen la proposta i l’element que hi hagi un estudi de viabilitat al tercer trimestre de
2013 i per decidir a la Sala de Plens que es fa i que es deixa de fer.
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que el seu Grup votarà
en contra d’aquesta proposició perquè entenen que no aporta res.
Diu que el control que es fa des de l’Ajuntament es òptim i se sap el consum diari d’aigua
dels edificis.
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, diu que no acaben d’entendre
la proposta i més deixant-la sota mínims un cop fetes les modificacions i només deixant
l’estudi de viabilitat del sistema.
Estan d’acord en què es pugui conèixer el consum a través d’un sistema de telelectura,
dubta si és bo que es puguin detectar fuites d’aigua ja que no creu que ajudi a fer un
consum més responsable i creu que és difícil que es pugui valorar.
Creu que és difícil que Aigües de Manresa pugui determinar si el consum és adient si
prèviament no hi hagut un estudi previ que digui quin és el consum adient.
Diu que totes les administracions públiques ja fan el control de l’aigua i per això no veuen
el sentit ni de la proposta, ni de l’estudi, i per això votaran en contra de la proposició.
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, diu que es va analitzar la
proposta presentada inicialment i es va parlar amb els responsables de la gestió d’Aigües
de Manresa.
Explica que des de fa temps es fa una gestió acurada, controlada i analitzada amb
estadístiques de consum, comptador per comptador i punt per punt de l’administració que
s’està fent de l’aigua en els punts de gestió que depenen de l’Ajuntament de Manresa.
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De igual manera es podria dir de molts domicilis particulars que tinguin el comptador
mecànic o electrònic, sent responsables que les seves factures trimestrals siguin d’un
import adequat.
Recorda que fa cinc anys es va fer una prova pilot a 30 empreses de Manresa a càrrec
d’Aigües de Manresa i es van col·locar comptadors electrònics i el resultat va ser que al
cap d’un any i mig les mateixes empreses van demanar que se’ls tornès a posar els
comptadors mecànics, ja que els electrònics no els aporta més informació que els
mecànics.
Parteixen de la premissa que a nivell general a Manresa es fa el consum d’aigua per
habitatge i per persona absolutament sostenible i eficient. Diu que es gasta l’aigua
necessària.
Es pot agafar el compromís de fer l’estudi i veure la possible viabilitat d’aquesta
envergadura, però s’ha de tenir en compte que suposaria canviar no només comptadors
sinó canviar programes i sistemes, és a dir, de canviar-ho tot, i s’ha de tenir en compte que
si un comptador mecànic pot costar 25€ i un d’electrònic de calibre normal val 67€ i els
semiindustrials de 800 a 1.000€ per comptador.
L’estimació que s’ha fet tenint en compte el cost dels comptadors, el cost dels programes
informàtics i el cost dels canvis dels comptadors, podrien oscil·lar entre els 5 i els 6 milions
d’euros per tota la ciutat de Manresa, tot i així creu que l’estudi pot aportar elements que
puguin millorar temes de gestió.
Les dificultats que poden aparèixer és que la tarifa és plana, tarifa 24 hores, 365 dies
sortosament, garantit el servei i garantit un preu controlable, element diferencial que
afegirà una manca de millores de gestió.
Diu que la Corporació que és la Junta d’accionistes de la Societat haurà de decidir si la
xifra de milions que val la inversió es justifica en funció de les possibles millores que hi
puguin haver.
Una altra qüestió de pes és l’ús futur d’aquesta eina. Diu que el 60 o 70% dels usuaris es
belluguen a la banda de mínims de consum, és a dir, rebuts trimestrals al voltant dels 35 o
40€ amb tots els cànons de l’Agència Catalana de l’Aigua incorporats.
Diu que s’està parlant d’una inversió molt gran i que en qualsevol cas aquesta inversió si
s’ha de portar a terme, l’única forma de poder-la finançar és a costelles del propi cost de
l’aigua.
Diu que votaran favorablement de la forma que ha estat esmenada la proposta per poder
portar a terme aquest estudi de viabilitat i veure si és possible plantejar d’una forma
responsable aquesta inversió.

L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.4 del GMPP amb la incorporació de l’esmena in
voce del GM del PP, i el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPP ), 2
abstencions ( 2 GMCUP) i, 9 vots negatius ( 4 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPxC, )per tant, es
declara acordat:

“Atesa la necessitat de procurar conèixer el consum del comptador d’aigua potable per a
poder detectar fuites d’aigua, en la conseqüent pèrdua d’aigua i de consum a facturar i a
liquidar per part del consumidor.
Acta de la sessió plenària núm. 7 de 17 de maig de 2012

46

Atès que permetre efectuar lectures reals de comptador a temps real permet prendre
mesures correctores d’estalvi d’aigua.
Atès que un servei d’aquestes característiques permet fer un consum més responsable i
sostenible dels recursos naturals amb més eficiència general.
PROPOSEM:
Donar encàrrec a l’empresa municipal Aigües de Manresa SA:
D’ executar un estudi de viabilitat d’aquest sistema a tots els comptadors de la ciutat de
Manresa.
De donar a conèixer els resultats de l’estudi de viabilitat a finals del tercer trimestre 2013.

7.5
Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’iniciar els tràmits per tal
d’incloure una taxa pels caixers automàtics en les ordenances fiscals del 2013.
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 12 de maig de 2012,
que es transcriu a continuació:
“Atès que en el Ple de la corporació del passat mes d’octubre la majoria de Grups
Municipals van expressar la voluntat que els caixers automàtics de les entitats bancàries
situats a la via pública paguin la seva corresponent taxa municipal.
Atès que la inclusió d’un nou cas en les Ordenances fiscals municipals requereix d’uns
tràmits previs que poden allargar-se uns mesos.
Proposa:
Que des de la Regidoria d’Hisenda s’iniciïn els tràmits necessaris per tal d’incloure
en les ordenances de l’any 2013 una taxa per als caixers automàtics de les entitats
bancàries situats a la via pública.”
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, recorda que el mes
d’octubre passat varen fer una proposta per tal d’incorporar a l’Ordenança d’Hisenda una
taxa pels caixers automàtics situats a la via pública.
Diu que des de l’equip de govern es va dir que aquesta qüestió requeria estudis tècnics i
econòmics, cosa que estan segurs que ja estan iniciats.
Per tal d’assegurar-se que això es així, l’han portat al Ple perquè s’aprovi favorablement.
La senyora Ma. Jesús Pérez, del Grup Municipal del PSC, diu que no tenen cap
inconvenient de recolzar la proposició del Grup Municipal de la CUP, ja que creuen que és
just que donada la situació de crisi financera i econòmica actual, les entitats bancàries
haurien de cooperar pagant aquesta taxa municipal per ocupar la via pública.
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, diu que no agafaran cap
compromís respecte aquesta taxa perquè ja el van agafar al Ple de 20 d’octubre de 2011.
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Ratifica el compromís agafat el 20 d’octubre de 2011 al Ple Municipal, quan es va parlar de
les ordenances.
Recorda al Grup Municipal de la CUP que ja es va dir que assumien la responsabilitat de
fer-ho per les Ordenances de 2013. Però en aquell moment, sense cap mena d’estudi, NI
anàlisi i sense veure com estava la realitat a la ciutat de Manresa al respecte, era
impossible d’aprovar-ho al mateix Ple de 20 d’octubre.
Diu que en aquests moments ja s’està confeccionant la base de dades per saber quines
unitats d’entitats bancàries disposen de caixers a la via pública.
Posteriorment és realitzaran els estudis pertinents per valorar les taxes que s’hauran
d’aplicar ja que no tots els caixers tenen la mateixa afectació a la via pública, cosa que
permetrà que l’estudi sigui el màxim transparent i real.
Es referma amb el compromís pres al mes d’octubre de 2011.
L’alcalde sotmet la Proposició 7.5 a votació, i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (11
GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMCUP), 1 abstenció (1 GMPxC) i 1 abstenció
legal del regidor del grup municipal de PxC, senyor Albert Pericas, per trobar-se absent de
la Sala en el moment de la votació, d’acord amb l’article 100.1 del ROF, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.6

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’habilitar cartelleres
públiques.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 12 de maig de 2012,
que es transcriu a continuació:
“-Atès que l'article 16 de la nova Ordenança de civisme aprovada inicialment per aquesta
corporació en el ple ordinari del mes d'abril diu textualment:
“1. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o
qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda, haurà d'efectuar-se únicament en
els llocs expressament habilitats a l'efecte per l'autoritat municipal. Està prohibida la
col·locació de cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai
públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de
l'Ajuntament.”
-Atès que al Registre municipal d'entitats de Manresa hi ha inscrites més de 350 entitats.
-Atès que aquestes entitats, a més de la resta d'associacions no inscrites al registre,
realitzen multitud d'activitats que es difonen, moltes vegades, mitjançant cartells fixats als
diferents espais públics de la ciutat.
-Atès que la sensació majoritària entre les entitats i els ciutadans és que a la ciutat no hi ha
suficients “llocs expressament habilitats a l'efecte per l'autoritat municipal” per a la
col·locació de cartells.
-Atès que les entitats de la ciutat no tenen alternatives, i veuran radicalment limitades les
seves oportunitats de comunicació i difusió per culpa de l'esmentat article.
Proposa:
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1. Que des de l'ajuntament s'elabori i es faci públic un cens dels espais “expressament
habilitats a l'efecte” on es poden col·locar cartells.
2. Que, en cas que aquests espais siguin insuficients per a donar cabuda a les activitats de
les diverses entitats de la ciutat, l'ajuntament instal·li o habiliti, per tot l'espai urbà,
cartelleres públiques adients i en número suficient.
3. Que, un cop aprovada definitivament l'ordenança, i mentre la ciutat no disposi de
suficients “llocs expressament habilitats a l'efecte per l'autoritat municipal”, quedi en
suspens l'article 16 de l'ordenança de civisme.”
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de CiU, que es transcriu a continuació:
“Quart dels atesos: supressió.
Cinquè dels atesos: substitució per; “-Atès que les entitats de la ciutat podrien veure
limitades les seves oportunitats de comunicació i difusió.”
Tercer acord: supressió.”
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que actualment
moltes de les entitats de la ciutat utilitzen cartelleres per difondre els seus actes i tenint en
compte que l’Ordenança de Civisme posa moltes limitacions a aquests fets, això acabarà
posant en perill la difusió dels actes d’aquestes entitats.
Diu que a Manresa hi ha més de 350 entitats registrades.
Creuen que des de l’Ajuntament s’hauria d’oferir un cens públic i clar per poder posar els
cartells, perquè així tothom tindria clar el que es pot fer i el que no es pot fer i saber els
llocs on es poden enganxar els cartells i sobre tot assegurar-se que hi haurà lloc suficient
per a totes les entitats i empreses que vulguin fer-ho.
Diu que mentre no sigui una realitat el fet de tenir el cens d’entitats i dotar a la ciutat dels
punts específics o llocs adients per enganxar cartells, actualment insuficients, serà un
problema en el moment que l’Ordenança de Civisme entri en vigor.
Creuen que amb l’entrada en vigor de l’Ordenança s’hauria de suspendre el punt de
l’Ordenança que fa referència a aquest tema i sobre tot mentre no hi hagi punts adients on
les entitats i les empreses puguin enganxar els cartells.
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que votaran a favor
tant de la proposició del Grup Municipal de la CUP com de l’esmena presentada pel Grup
Municipal de CiU.
No creuen que es pugui suspendre una Ordenança per aquest tema.
Estan a favor que es faci el cens, però creu que seria el moment ara o més endavant de
pensar que és un tema que s’hauria de començar a reduir, ja que ara estem a l’època
digital i cada vegada s’hauria de posar menys paper en l’espai públic.
Creu que en un futur es tendirà més a eliminar el paper i buscar altres mitjans.
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La senyora Ma. Jesús Pérez, del Grup Municipal del PSC, diu que el seu Grup
Municipal ja va manifestar el passat mes d’abril que en conjunt l’Ordenança de Civisme era
un bon manual de conducta i molt complet, tot i que de difícil implementació en la seva
totalitat.
Diu que tot el que sigui una millora els hi sembla bé, i sobre tot el fet de tenir un cens de
totes les entitats.
Votaran favorablement a l’esmena de CiU ja que veuen massa radical l’acord tercer de la
proposició de la CUP.
L’alcalde diu, que el senyor Joan Calmet defensarà l’esmena que ha presentat el Grup
Municipal de CiU.
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, diu que ja s’esperaven propostes
d’aquest tipus tenint en compte que l’aprovació de l’Ordenança es va fer el passat Ple.
Es feliciten perquè les propostes es portin al Ple i es puguin parlar tranquil·lament i no es
traslladin a altres àmbits més difícils de gestionar.
Diu que és evident que la posada en marxa el Pla de Civisme i l’Ordenança té efectes
pràctics i derivades que no es poden obviar.
Explica que el tema de les cartelleres té unes afectacions i el seu Grup amb l’esperit
constructiu i positiu ha presentat aquesta esmena per poder suprimir l’atès número quatre,
perquè entenen que el concepte de la sensació majoritària entre les entitats i els ciutadans,
és un concepte subjectiu, ja que considera que hi ha espai suficient per fer enganxades de
cartells.
Diu que en aquests moments a la ciutat hi ha pactats de paraula amb els agents una
vintena d’espais i de murs on es poden penjar cartells i concreta que només hi ha tres
cartelleres específiques per aquesta funció.
Quan s’estava treballant per l’Ordenança ja es va agafar el compromís d’ampliar el nombre
de cartelleres i actualment s’està estudiant la possibilitat d’ampliar l’espai.
Pel que fa al cinquè atès el suprimeixen per tal que no sigui tan radical “suspendre articles“
i suprimirien la tercera proposta, ja que encara no s’ha posat en marxa l’Ordenança i no es
pot suspendre una cosa que encara no se sap si es complirà.
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que accepten les
dues primeres esmenes perquè són judicis de valor, però no accepten la supressió del
tercer acord.
Creuen que amb l’entrada en vigor de l’Ordenança s’hauria de suspendre temporalment
pel que fa referència a aquest tema i això mentre no hi hagi punts adients o espais on les
entitats i les empreses puguin enganxar els cartells.

L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.6 del GMCUP amb l’esmena incorporada del
GMCiU i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 3
GMPP), 2 abstencions (2 GMPxC) i 2 vots negatius (2 GMCUP), i, per tant, es declara
acordat:
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“-Atès que l'article 16 de la nova Ordenança de civisme aprovada inicialment per aquesta
corporació en el ple ordinari del mes d'abril diu textualment:
“1. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o
qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda, haurà d'efectuar-se únicament en
els llocs expressament habilitats a l'efecte per l'autoritat municipal. Està prohibida la
col·locació de cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai
públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense autorització expressa de
l'Ajuntament.”
-Atès que al Registre municipal d'entitats de Manresa hi ha inscrites més de 350 entitats.
-Atès que aquestes entitats, a més de la resta d'associacions no inscrites al registre,
realitzen multitud d'activitats que es difonen, moltes vegades, mitjançant cartells fixats als
diferents espais públics de la ciutat.
-Atès que les entitats de la ciutat podrien veure limitades les seves oportunitats de
comunicació i difusió.
Proposa:
1. Que des de l'ajuntament s'elabori i es faci públic un cens dels espais “expressament
habilitats a l'efecte” on es poden col·locar cartells.
2. Que, en cas que aquests espais siguin insuficients per a donar cabuda a les activitats de
les diverses entitats de la ciutat, l'ajuntament instal·li o habiliti, per tot l'espai urbà,
cartelleres públiques adients i en número suficient.”

7.7

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de la llibertat de la secretària
d’Organització de la Federació Local de la CGT, Laura Gómez.

La proposició 7.7 ja s’ha debatut amb anterioritat, després del debat i la votació de les
proposicions 7.1 i 7.9.

7.8

Proposició del Grup Municipal de PxC per inserir publicitat als tiquets de la
zona blava.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 12 de maig de 2012, que
es transcriu a continuació:
“Atès que la distribució de l’estacionament de zona blava ve determinada, entre altres
motius, per regular l’estacionament i facilitar l’accés dels ciutadans amb vehicle propi a les
zones i carrers comercials de la vila.
Atès que en els tiquets que es dispensen en la zona blava actualment no hi ha publicitat de
cap tipus. I donat que des de la regidoria de Promoció Econòmica es fan i es projecten
campanyes publicitàries per promocionar el comerç de barri i de ciutat.
Atès que la publicitat en els tiquets de la zona blava es pot fer de forma selectiva per barris
o en moments puntuals o general per tota la vila, cosa que en altres municipis ja es fa des
de fa temps en els tiquets de la zona blava.
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Atès que la inserció de publicitat en aquests tiquets possibilita un ampli ventall d’accions
promocionals com ara descomptes en botigues o al mercat, promoció d’espectacles o
cinemes i fins i tot campanyes institucionals amb un cost acceptable. Però a més,
generarien ingressos per a les ara depauperades arques municipals.
Per tots aquest motius, el grup municipal de PxC sol·licita al Ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Que l’Ajuntament realitzi les gestions pertinents per possibilitar la implantació
d’anuncis publicitaris en els tiquets dispensats als usuaris de la zona blava de la nostra
ciutat.
SEGON.- La implicació fonamentalment de les regidories de Promoció Econòmica com de
Cultura per posar en coneixement dels possibles anunciants la disponibilitat d’aquest
servei.
TERCER.- El compromís del gestor de no inserir en els tiquets de zona blava cap tipus de
publicitat que pugui ofendre la sensibilitat de les persones o de caire polític.
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que amb la
proposició pretenen que es pugui posar publicitat als tiquets de la zona blava de Manresa.
Diu que això ja s’ha fet a d’altres municipis i seria només reunir-se amb la UBIC, la Cambra
de Comerç de Manresa i Comerciants de Manresa per arribar a un acord.
Creu que es podria fer per districtes, sobretot per la gent que ve de fora de Manresa, per
donar a conèixer els comerços de Manresa i inclús fer descomptes, suposant un cost no
gaire elevat pels comerciants.
Diu que a la Junta de portaveus el senyor Llobet va explicar que ara no era el moment
ideal, però argumenta que el cost que suposaria seria mínim i beneficiari pels comerços.
També proposa la possibilitat de fer-ho de cara al Nadal.
Creuen que la proposta és bona i demana que l’Ajuntament realitzi els tràmits necessaris
per facilitar la implantació d’anuncis publicitaris en els tiquets dispensats als usuaris de la
zona blava de la ciutat, implicació de les regidories de Promoció Econòmica i Cultura per
posar en coneixement la disponibilitat d’aquest servei als comerciants, i el compromís de
no inserir publicitat ofensiva o de caire polític.

L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.8 del Grup Municipal de PxC i el Ple la rebutja
per 17 vots negatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMCUP), 2 vots afirmatius (2 GMPxC) i 6
abstencions (3 GMERC i 3 GMPP ).
7.9

Proposició del Grup Municipal d’ERC sobre l’alliberament del peatge de
l’autopista C-16.

La proposició 7.9 ja s’ha debatut amb anterioritat i conjuntament amb la proposició 7.1.
7.10

Proposició del Grup Municipal d’ERC sobre un acord de ciutat per a la
promoció local.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 14 de maig de 2012, que
es transcriu a continuació:
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“Donada l’actual situació econòmica, l’índex d’atur i el tancament de comerços i empreses
que es viu a Manresa.
Atesa la responsabilitat que l’Ajuntament té, com a administració més propera, envers les
famílies i les persones aturades i en risc d’exclusió social.
Atès que el concepte de promoció local és ampli i inclou des del foment del comerç urbà,
l’emprenedoria i l’ocupació, fins al suport a l’empresa i a la creació de producte turístic
propi.
Entenent que cal una col·laboració publicoprivada en projectes de dinamització econòmica,
i que cal un treball transversal amb implicació i compromís de totes les forces socials i
econòmiques.
Entenent que totes aquestes forces hem de treballar conjuntament per tirar endavant els
acords que es prenguin.
Atès que després d’un any de legislatura, i malgrat que s’han dut a terme algunes
iniciatives parcials en aquest mateix sentit, la situació econòmica segueix sent preocupant,
sense signes d’una recuperació immediata
Proposem:
1.
Crear una mesa formada pels representants dels grups polítics de l’Ajuntament,
dels sindicats, la Cambra de Comerç, associacions d’empresaris i de comerciants, i altres
sectors vinculats a l’emprenedoria i promoció econòmica, per elaborar un acord de ciutat
que permeti impulsar les mesures i els canvis necessaris per contribuir a revertir la situació
de crisi que vivim
2.
Aquesta mesa s’hauria de crear abans de l’estiu per començar a treballar en els
seus objectius a partir de la tardor d’enguany.
3.

Fer arribar el present acord als representants dels agents socials i econòmics de
Manresa”

El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de CiU, que es transcriu a continuació:
Al primer acord, afegir a l’inici: “ Amb posterioritat a un procés de diàleg i convit a cadascun
dels agents,”.
Al segon acord; substitució per “Aquesta mesa hauria de ser operativa durant aquest any
2012”.
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que l’Ajuntament té una
responsabilitat com l’administració més propera als ciutadans i ciutadanes, donada l’actual
situació econòmica, l’índex d’atur, el tancament de comerços, les persones amb situació
d’atur i en risc d’exclusió social.
Diu que el concepte de promoció local és ampli ja que inclou des del foment del comerç
urbà, l’emprenedoria, l’ocupació, el suport a l’empresa, la creació del producte turístic
propi, tot i que reconeixen que s’han portat a terme diferents tipus d’accions, però creu que
ara s’hauria de crear un acord de ciutat amb gent compromesa per apostar clarament per
Manresa sumant de forma transversal, amb sindicats, partits polítics, empresaris,etc..
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Diu que aquest Acord de Ciutat global serviria per promocionar el comerç, la promoció
local i per crear unes sinèrgies que ens potencií a tots, que permeti impulsar les mesures i
els canvis necessaris.
Demana a la resta de grups que s’adhereixin a la proposta ja que és important per la ciutat.
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de CiU, diu que estan d’acord amb la
proposta i els arguments del senyor Culell.
Creu que s’ha de potenciar la ciutat, fent propostes encaminades no només a la Promoció
econòmica, sinó també per dinamitzar el comerç i el turisme.
Proposen incorporar una esmena a la proposició d’ERC amb la voluntat d’adherir-se a la
proposició, en el sentit de tenir més temps, fins a finals d’any, per poder constituir una
Mesa, ja que implica convidar als agents per poder consensuar la participació.
Recorda que hi ha dos Consells de participació el de Comerç i de Turisme, però diu que es
cert que una Mesa tindria un àmbit més ampli d’actuació.
Anima i espera que els representats polítics s’adhereixin a les properes reunions.
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que ells són
escèptics amb aquests tipus de proposicions perquè ja existeixen a la ciutat òrgans
municipals, perquè hi ha el Pla Estratègic Manresa 2015, perquè hi ha un Consell de
Ciutat, creu que en definitiva no ha servit massa per res.
No comparteixen el fet de dir que la societat és un conjunt de diferents sectors que tenen
com a finalitat posar-se tots d’acord, treballant tots a l’una. Creu que és una idea d’una
societat un pel ingènua.
Diu que la societat son diferents sectors amb interessos diferents i a vegades enfrontats.
Creu que a vegades es bo tenir conflictes i visions diferents per veure cap a on s’ha d’anar,
i que a partir d’aquí que cadascú es defensi amb els instruments que tingui.
Creu que tant des d’un punt de vista pràctic com ideològic no acaben de veure amb bons
ulls aquesta proposta.
No els hi estranya que Convergència la trobi bé ja que es correspon amb una determinada
visió de la societat, que és la de Convergència.
La senyora Sònia Diaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu que donaran suport a
la proposició d’ERC i també accepten l’esmena de Convergència i Unió.
Diu que és positiu fomentar el debat i la participació i no comparteix el que ha dit el senyor
Majó.
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que ells creuen en la
participació i sobretot en aquests moments, es quan pot tenir més interès una taula i un
acord de ciutat.
Acaba dient que ell creu amb la transversalitat i dóna les gràcies al senyor Majó per dir-li
ingenu.
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El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que no es pot
confondre quan es parla del que volem per Manresa respecte el model de
desenvolupament econòmic i del model de ciutat.
Diu que els socialistes haurien d’entendre que a la societat hi ha interessos contraposats i
no sempre és possible ni desitjable l’acord.
Critiquen el concepte d’acord i no critiquen el concepte de parlar i debatre idees, però diu
que ja hi ha òrgans per compartir idees.

L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.10 del GMERC amb l’esmena incorporada del
GMCiU i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 3
GMPP), i 4 abstencions (2 GMPxC, 2 GMCUP), i, per tant, es declara acordat:

“Donada l’actual situació econòmica, l’índex d’atur i el tancament de comerços i empreses
que es viu a Manresa.
Atesa la responsabilitat que l’Ajuntament té, com a administració més propera, envers les
famílies i les persones aturades i en risc d’exclusió social.
Atès que el concepte de promoció local és ampli i inclou des del foment del comerç urbà,
l’emprenedoria i l’ocupació, fins al suport a l’empresa i a la creació de producte turístic
propi.
Entenent que cal una col·laboració publicoprivada en projectes de dinamització econòmica,
i que cal un treball transversal amb implicació i compromís de totes les forces socials i
econòmiques.
Entenent que totes aquestes forces hem de treballar conjuntament per tirar endavant els
acords que es prenguin.
Atès que després d’un any de legislatura, i malgrat que s’han dut a terme algunes
iniciatives parcials en aquest mateix sentit, la situació econòmica segueix sent preocupant,
sense signes d’una recuperació immediata
Proposem:
1. Amb posterioritat a un procés de diàleg i convit a cadascun dels agents, crear una
mesa formada pels representants dels grups polítics de l’Ajuntament, dels sindicats, la
Cambra de Comerç, associacions d’empresaris i de comerciants, i altres sectors
vinculats a l’emprenedoria i promoció econòmica, per elaborar un acord de ciutat que
permeti impulsar les mesures i els canvis necessaris per contribuir a revertir la situació
de crisi que vivim.
2. Aquesta mesa hauria de ser operativa durant aquest any 2012.
3. Fer arribar el present acord als representants dels agents socials i econòmics de
Manresa.
7.11

Proposició del Grup Municipal del PSC per aprovar la destinació dels 300.000 €
de l’acord extrajudicial del tema Casino a finalitats d’atenció social.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 14 de maig de 2012,
que es transcriu a continuació:
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“Atès que l’acord de resolució del litigi entre l’Ajuntament de Manresa i la societat mercantil
Casino S.A., mitjançant un conveni d’acord extrajudicial, determina l’entrega de 300.000
euros per part d’aquesta última a la Hisenda municipal.
Atès que l’actual situació econòmica i social és insostenible per a molts manresans i per a
les seves famílies, provocant una creixent i progressiva borsa de persones en situació de
pobresa, marginació i exclusió social.
Atès que algunes entitats de la ciutat, que es dediquen a l’atenció social de persones en
situació límit, com a Càritas i d’altres han exposat les seves limitacions per poder continuar
executant els seus programes d’ajuda social, per manca de pressupost econòmic per fer
front a l’allau de peticions i demandes.
Atès que l’Ajuntament té l’obligació de donar aquesta atenció social i té l’obligació moral de
fer tot allò a l’abast de les seves possibilitats per pal·liar els casos abans esmentats,
prestant ajuda directa o indirecta a través de les entitats d’ajuda social, per evitar
desnonaments, pèrdua de l’habitatge, alimentació insuficient, i d’altres conseqüències de la
crisis social que vivim.
El Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Manresa l’adopció dels
següents acords:
1.- Destinar de forma íntegra els 300.000 euros provinents de Casino SA, en compliment
del conveni entre aquesta societat mercantil i el propi Ajuntament, en el marc de l’acord
extrajudicial aprovat per aquest Ple, amb finalitats de caràcter exclusivament social i més
concretament per ajudes a ciutadans i/o famílies en risc d’exclusió social o en situació de
pobresa.
2.- Distribuir aquests 300.000 euros de la forma quantitativa que el Govern Municipal
consideri més adient, dins del pressupost vigent, a l’Àrea de Serveis Socials i Promoció
Social, modificant a l’alça l’aplicació pressupostària 2.23.231.12.2311.480 destinada a
”Ajuts econòmics.-Atencions benèfiques i assistencials” que permet atendre als ajuts
d’urgència social des dels propis serveis socials municipals. I també, modificant a l’alça
l’aplicació pressupostària 2.23.231.12.2310.48920 destinada a “l’Atenció social bàsica.Subvencions nominatives” que permet que entitats com a Càritas, Creu Roja o el Banc
d’Aliments, entre d’altres, els permeti continuar amb els seus programes d’ajuda social que
venen desenvolupant a la ciutat.”

El secretari presenta l’esmena de Grup Municipal de CIU de 17 de maig de 2012, que es
transcriu a continuació:
Segon acord: substituir per “L’equip de govern, abans de prendre cap decisió sobre la
destinació dels diners a partides pressupostàries concretes, convocarà tots els grups
municipals per tal de valorar les propostes que cadascú vulgui aportar, amb la finalitat que
s’ajudi a atendre les necessitats de persones que recorren als Serveis Socials municipals i
a entitats de la ciutat que desenvolupen la seva activitat en aquest àmbit.”
El senyor José Luís Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que quan van
presentar aquesta moció eren desconeixedors precisament que aquesta setmana es
resolgués el tema dels 300.000 euros provinents de Casino, tot i que intuïen que el termini
d’acabament del litigi estava molt proper.
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Per això van decidir presentar aquesta moció a favor de les persones que estan vivint
veritables drames socials i posa l’exemple de la crida que ha fet el president de Creu Roja
Espanyola demanant fons a les administracions, empreses i particulars per ajudes
humanitàries al nostre país.
Diu que es podrien destinar aquests recursos a pal·liar dintre del que sigui possible,
desnonaments, problemes d’alimentació i altres situacions dramàtiques.
Accepten l’esmena que el Grup Municipal de CiU va presentar a la junta de portaveus.
Diu que van marcar dues línies lògiques per repartir els 300.000 euros, una part pels
recursos propis de l’ajuntament i l’altre part destinats a donar ajudes a les entitats
capacitades per gestionar-los.
El senyor Antoni Llobet, Portaveu del Grup Municipal de CIU, felicita al senyor Irujo per
la seva capacitat intuïtiva respecte la recepció dels 300.000 euros, del dimarts dia 15.
Diu que el seu grup té molt clar que la destinació lògica dels diners tindrà finalitats de
caràcter exclusivament social i més concretament per ajudes a ciutadans i/o famílies en
risc d’exclusió social o en situació de pobresa.
Explica que la voluntat de l’equip de govern és acordar amb tots els grups municipals les
partides i la distribució concreta de les diverses quantitats.
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que els hi agrada
que es fixi formalment la destinació dels 300.000 euros.
Estan d’acord amb l’esmena de CiU referent a la participació de tots els grups municipals.
Creu que el més important és que els diners vagin als serveis municipals ja que són els
que millor poden garantir una millor distribució.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que degut al
desconeixement de la recepció dels 300.000 euros, retiren la pregunta presentada al Ple
referent a la data de d’ingrés dels diners i dels criteris que pensaven fer per assignar
aquests diners corresponents a la liquidació del Casino.
Celebren la proposta del Grup Municipal del PSC i celebren l’esmena presentada pel
Convergència i Unió.
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.10 del GMPSC amb l’esmena incorporada del
GMCiU i el Ple l’aprova per unanimitat, i per tant, es declara acordat:
Atès que l’acord de resolució del litigi entre l’Ajuntament de Manresa i la societat mercantil
Casino S.A., mitjançant un conveni d’acord extrajudicial, determina l’entrega de 300.000
euros per part d’aquesta última a la Hisenda municipal.
Atès que l’actual situació econòmica i social és insostenible per a molts manresans i per a
les seves famílies, provocant una creixent i progressiva borsa de persones en situació de
pobresa, marginació i exclusió social.
Atès que algunes entitats de la ciutat, que es dediquen a l’atenció social de persones en
situació límit, com a Càritas i d’altres han exposat les seves limitacions per poder continuar
executant els seus programes d’ajuda social, per manca de pressupost econòmic per fer
front a l’allau de peticions i demandes.
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Atès que l’Ajuntament té l’obligació de donar aquesta atenció social i té l’obligació moral de
fer tot allò a l’abast de les seves possibilitats per pal·liar els casos abans esmentats,
prestant ajuda directa o indirecta a través de les entitats d’ajuda social, per evitar
desnonaments, pèrdua de l’habitatge, alimentació insuficient, i d’altres conseqüències de la
crisis social que vivim.
El Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Manresa l’adopció dels
següents acords :
1.-

Destinar de forma íntegra els 300.000 euros provinents de Casino SA, en compliment
del conveni entre aquesta societat mercantil i el propi Ajuntament, en el marc de
l’acord extrajudicial aprovat per aquest Ple, amb finalitats de caràcter exclusivament
social i més concretament per ajudes a ciutadans i/o famílies en risc d’exclusió social
o en situació de pobresa.

2.

L’equip de govern, abans de prendre cap decisió sobre la destinació dels diners a
partides pressupostàries concretes, convocarà tots els grups municipals per tal de
valorar les propostes que cadascú vulgui aportar, amb la finalitat que s’ajudi a
atendre les necessitats de persones que recorren als Serveis Socials municipals i a
entitats de la ciutat que desenvolupen la seva activitat en aquest àmbit.

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.

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’alcalde president 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.
10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 15, 16, 17 i 18,
que corresponen a les sessions dels dies 16, 23 i 30 d’abril i 7 de maig de
2012, respectivament.

Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta
de Govern Local en les seves sessions núm. 15, 16, 17 i 18, que corresponen a les
sessions dels dies 16, 23 i 30 d’abril i 7 de maig de 2012, 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.
11.

Donar compte de l’escrit del secretari del Govern que justifica recepció de
l’acord adoptat per aquest Ajuntament en relació a la defensa del model
educatiu i de la Llei d’educació de Catalunya.

Els assistents queden assabentats del contingut d’aquest escrit, una còpia del qual s’ha
lliurat a cada Grup Municipal.
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12.

PRECS, PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

12.1

Pregunta del Grup Municipal del Partit Popular sobre la liquidació del tema
Casino i quins criteris pensa assignar l’equip de govern per a la destinació.

El secretari diu que la pregunta l’ha retirat el senyor Javaloyes, president del Grup
Municipal del Partit Popular .

Tot seguit, 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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