ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Identificació de la sessió
Número: 14/2011
Dia: 17 de novembre de 2011
Horari: de 19:00 a 21:00 h.
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa
Caràcter: ordinari
Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
M. Mercè Rosich Vilaró
Josep Maria Sala Rovira
Antoni Llobet Mercadé
Miquel Davins Pey
Ramon Bacardit Reguant
Regidors i regidores
Sílvia Gratacós González
Maria Olga Sánchez Ruiz
Àuria Caus Rovira
Jordi Serracanta Espinalt
Joan Calmet Piqué
Ruth Guerrero Rodríguez
Sònia Díaz Casado
M. Jesús Pérez Alonso
José Luis Irujo Fatuarte
Pere Culell Oliveras
Joan Vinyes Sabata
Mireia Estefanell Medina
Xavier Javaloyes Vilalta
Júlia Valero Colasa
Albert Pericas Riu
Sebastià Llort Prat
Adam Majó Garriga
Jordi Masdeu Valverde
Secretari
José Luis González Leal
Interventor
Josep Trullàs Flotats
Absents
Regidor
Domingo Beltran Arnaldos
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Ordre del dia

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes núm. 12 i 13, que corresponen a les
sessions del Ple de la Corporació del dies 20 i 24 d’octubre de 2011, respectivament.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació núm. 8527,
de 30 de setembre de 2011, sobre contractació en règim laboral de durada
determinada, d’una persona com a professor superior del Conservatori.

2.2

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació núm. 8621,
de 4 d’octubre de 2011, sobre contractació en règim laboral de durada
determinada, d’una persona com a professor superior del Conservatori.

2.3

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació núm. 8740,
de 10 d’octubre de 2011, sobre contractació en règim laboral de durada
determinada, d’una persona com a professor superior del Conservatori.

2.4

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació núm. 9113,
de 17 d’octubre de 2011, sobre contractació en règim laboral de durada
determinada, d’una persona com a professor superior del Conservatori.

2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9310, de 3 de novembre de
2011, sobre activació del Pla d’Emergències d’Inundacions, amb efectes del dia
3 de novembre de 2011.

2.6

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9594, de 7 de novembre de
2011, sobre desactivació del Pla d’Emergències d’Inundacions, amb efectes del
dia 7 de novembre de 2011.

2.7

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9348, de 26 d’octubre de
2011, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’enderroc i
substitució de part de la coberta del Casal de les Escodines de Manresa.

2.8

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9637, de 10 de novembre de
2011, sobre nomenament de les persones que han de formar part dels
diferents Consells de Districte.

2.9

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9636, de 10 de novembre de
2011, sobre nomenament de les persones que constitueixen la Comissió
Permanent del Consell de Ciutat.

2.10

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9338, de 3 de novembre de
2011, sobre incoació d’expedient per concessió de la Medalla de la Ciutat al
Mèrit Cultural a la Capella de Música de la Seu de Manresa.

3.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ
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3.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

3.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 23/2011, dins del Pressupost municipal vigent.

3.1.2

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació d’una aplicació
pressupostària d’Esports – Ajuts econòmics. Subvencions nominatives.

3.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a la societat municipal
Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, per concertar un préstec
hipotecari d’ import 660.000 € amb Catalunya Banc, per cofinançar l’actuació
de renovació urbana Montserrat 2-3-5.

3.2

REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ

3.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la delegació d’atribucions del Ple a la
Junta de Govern Local.

4.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE

4.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del projecte d’ampliació del camí
d’accés al carrer Joan Maragall.

4.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta de conveni a subscriure entre
el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa que formalitza
l’encàrrec de gestió a favor de l’ens comarcal per a l’aprovació i execució de
l’obra supramunicipal “Arranjament del camí de l’Hostal de l’Arpa”.

5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

5.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del 9è
Premi fotogràfic Memorial Modest Francisco.

6.

PROPOSICIONS

6.1

Proposició del Grup Municipal de la CUP per assegurar la conservació de la
Farinera La Favorita i de la fàbrica dels Polvorers.

6.2

Proposició del Grup Municipal de la CUP per construir una pista de vòlei platja
a la ciutat.

6.3

Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i CUP en defensa de la
cohesió social i rebuig al racisme i la xenofòbia.

7.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS
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II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

8.

Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es
delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal.

9.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 37 a 40, que
corresponen als dies 17 i 24 d’octubre i 2 i 7 de novembre de 2011,
respectivament.

10.

Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords
adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa.

11.

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

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

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes núm. 12 i 13, que corresponen
a les sessions del Ple de la Corporació del dies 20 i 24 d’octubre de 2011,
respectivament.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió ordinària núm. 12, del dia 20 d’octubre de 2011 i l’acta de la sessió
extraordinària núm. 13, del dia 24 d’octubre de 2011, que s’han 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 aquestes dues actes, per unanimitat dels 24
membres presents.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

L’alcalde explica que des del punt 2.1 al 2.10 es tracta de donar compte de
resolucions i passa la paraula al secretari perquè en faci la lectura.
2.1

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació núm.
8527, de 30 de setembre de 2011, sobre contractació en règim laboral de
durada determinada, d’una persona com a professor superior del
Conservatori.
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El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat a temps parcial i
pel procediment de màxima urgència, al senyor (...) (DNI...), per tal de realitzar
tasques de professor superior del Conservatori, pel període comprès entre el dia 5
d’octubre de 2011 i fins que es reincorpori al servei el titular de la plaça senyor (...),
amb una jornada de 24’42 hores setmanals, de les quals 16 hores seran lectives i 8’42
hores de preparació de classes o activitats relacionades amb la docència i la formació
permanent, i per una retribució mensual de 1.577,30 € més la part proporcional de
pagues extres que li corresponguin, d’acord amb la vigent Relació de llocs de treball.
2.- Adscriure, als efectes econòmics, al senyor (...) al lloc de treball de professor/a
superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057-A1, amb un percentatge de
dedicació del 69’77%, de la vigent Relació de llocs de treball del personal al servei
d’aquest ajuntament.
3.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”

2.2

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació núm.
8621, de 4 d’octubre de 2011, sobre contractació en règim laboral de
durada determinada, d’una persona com a professor superior del
Conservatori.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat a temps parcial i
pel procediment de màxima urgència, al senyor (...) (DNI...), per tal de realitzar
tasques de professor superior del Conservatori, pel període comprès entre el dia 11 i
fins al 25 d’octubre de 2011, amb una jornada de 26’71 hores setmanals, de les quals
17’5 hores seran lectives i 9’21 hores de preparació de classes o activitats
relacionades amb la docència i la formació permanent, i per una retribució mensual de
1.725,15 € més la part proporcional de pagues extres que li corresponguin, d’acord
amb la vigent Relació de llocs de treball.
2.- Adscriure, als efectes econòmics, al senyor (...) al lloc de treball de professor/a
superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057-A1, amb un percentatge de
dedicació del 76’31%, de la vigent Relació de llocs de treball del personal al servei
d’aquest ajuntament.
3.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
2.3

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació núm.
8740, de 10 d’octubre de 2011, sobre contractació en règim laboral de
durada determinada, d’una persona com a professor superior del
Conservatori.
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El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat a temps parcial i
pel procediment de màxima urgència, al senyor (...) (DNI ...), per tal de realitzar
tasques de professor superior del Conservatori, pel període comprès entre el dia 17
d’octubre de 2011 i fins que es reincorpori al servei la titular de la plaça senyora (...),
amb una jornada de 29 hores setmanals, de les quals 19 hores seran lectives i 10
hores de preparació de classes o activitats relacionades amb la docència i la formació
permanent, i per una retribució mensual de 1.873,23 € més la part proporcional de
pagues extres que li corresponguin, d’acord amb la vigent Relació de llocs de treball.
2.- Adscriure, als efectes econòmics, al senyor (...) al lloc de treball de professor/a
superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057-A1, amb un percentatge de
dedicació del 82’86%, de la vigent Relació de llocs de treball del personal al servei
d’aquest ajuntament.
3.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
2.4

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació núm.
9113, de 17 d’octubre de 2011, sobre contractació en règim laboral de
durada determinada, d’una persona com a professor superior del
Conservatori.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat a temps parcial i
pel procediment de màxima urgència, al senyor (...) (DNI...), per tal de realitzar
tasques de professor superior del Conservatori, pel període comprès entre el dia 26
d’octubre i fins a l’1 de desembre de 2011, amb una jornada de 26’71 hores setmanals,
de les quals 17’5 hores seran lectives i 9’21 hores de preparació de classes o activitats
relacionades amb la docència i la formació permanent, i per una retribució mensual de
1.725,15 € més la part proporcional de pagues extres que li corresponguin, d’acord
amb la vigent Relació de llocs de treball.
2.- Adscriure, als efectes econòmics, al senyor (...) al lloc de treball de professor/a
superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057-A1, amb un percentatge de
dedicació del 76’31%, de la vigent Relació de llocs de treball del personal al servei
d’aquest ajuntament.
3.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9310, de 3 de novembre
de 2011, sobre activació del Pla d’Emergències d’Inundacions, amb
efectes del dia 3 de novembre de 2011.
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El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“Primer.- Activar el Pla d’Emergències d’inundacions, amb efectes a les 10:30
hores del dia 3 de novembre de 2011, d’acord amb les previsions tècniques que conté.
Segon.- Ordenar la immediata i directa execució d’obres, prestació i adquisició dels
serveis i subministraments indispensables, incloses en l’informe tècnic descrit a la part
expositiva d’aquesta resolució que es relacionaran seguidament per fer front a la
situació d’emergència provocada per les greus inundacions caigudes a la nostra ciutat.
Abastaments alimentaris
Combustibles
Maquinària (pales excavadores amb ganiveta, tractors, motonivelladores, etc.)
Estris (pales, raspalls, etc)
Contractació d’empreses forànies per tasques de neteja
Altres subministraments no previstos
Tercer.-Requerir als serveis financers per tal que lliurin els fons precisos per fer front a
les despeses que es puguin originar, sens prejudici de la tramitació dels corresponents
expedients de modificació o reconeixement de crèdit necessaris, en el moment oportú.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple Corporatiu, en la primera sessió que
es celebri.”

2.6

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9594, de 7 de novembre
de 2011, sobre desactivació del Pla d’Emergències d’Inundacions, amb
efectes del dia 7 de novembre de 2011.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“Primer.- Desactivar, amb efectes de les 07.00 hores del dia d’avui (7 de novembre de
2011) el Pla d’Emergències d’Inundacions, activitat per resolució de data 3 de
novembre de 2011, tenint en compte la millora de la situació excepcional que va
motivar la seva activació i que les previsions meteorològiques per les properes hores
no preveuen risc de pluges i per tant d’inundacions, sinó millora de la situació de forma
generalitzada, elements que determinen i aconsellen aquesta desactivació.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
es celebri.”

2.7

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9348, de 26 d’octubre de
2011, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs
d’enderroc i substitució de part de la coberta del Casal de les Escodines
de Manresa.
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El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs d’enderroc i substitució de
part de la coberta del Casal de les Escodines de Manresa.
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, una despesa extraordinària, per fer
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, en concordança amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril. Aquesta
despesa haurà de justificar-se mitjançant factura aprovada per l’òrgan municipal
competent.
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’obra d’enderroc i substitució de part de la
coberta del Casal de les Escodines, i adjudicar-la a l’entitat mercantil REFORMES CADÍ
SL (CIF B-63.439.384) amb domicili a l’avinguda Bases de Manresa núm. 127 - 08243
Manresa, d’acord amb les estipulacions que s’indiquen a continuació:


Objecte: L’objecte del contracte consisteix en l’enderroc d’una part de la
coberta de l’edifici B del Casal de les Escodines, esfondrada a causa del mal
estat de l’estructura de fusta portant, i el sanejament de les parets i coberta
adjacents, amb la col·locació d’una coberta provisional amb xapa metàl·lica per
evitar l’entrada d’aigua.
La realització dels treballs d’enderroc requerirà l’apuntalament de la planta
immediatament inferior per tal de garantir la seguretat del forjat.



Termini previst d’execució de l’obra: 10 dies.



Pressupost estimat: 14.700 € IVA no inclòs.



Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà
realitzada per l’Enginyer Tècnic, Jordi Molins Marsal, Cap de la Secció
d’Equipaments Municipals.

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

2.8

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9637, de 10 de novembre
de 2011, sobre nomenament de les persones que han de formar part dels
diferents Consells de Districte.

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

“PRIMER.- APROVAR el nomenament de les persones següents per tal que formin
part del Consell de Districte corresponent:
Consell de Districte Nord
Joan Cortina Torner

(...)
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Delfina Corzán Melgosa
Valentí Martínez Espinosa

(...)
(...)

Consell de Districte Llevant
Lluís Vidal Sixto Orozco

(...)

Consell de Districte Centre
Josep Maria Badia Sala
Carles Esclusa Espinalt
Albert Gómez Pardo
Lluís Guerrero Sala
Gonçal Mazcuñan Boix
Anna M. Rotllan Verdaguer

(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)

Consell de Districte Ponent
Josep Maria Sarrate Daurella
Pere Oms Pons

(...)
(...)

SEGON.- COMUNICAR aquesta Resolució a les persones interessades, a l’efecte de
l’acceptació del nomenament.
TERCER.- DONAR compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera
sessió que es celebri.”

La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal Socialista, pregunta perquè
s’incorporen els membres de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat en el de
Districte, ja que abans no s’acostumava a fer. També pregunta si això resta al número
de ciutadans que abans s’escollien aleatòriament i si es seguiran escollint així.
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, respon que abans no es feia
d’aquesta manera però que els sembla que és més lògic fer-ho així perquè la Comissió
Permanent del Consell de Ciutat és, com el seu nom indica, una comissió permanent
d’aquest òrgan i el Consell de Ciutat el forma la totalitat dels membres dels Consells
de Districte, entre altres. Troba que seria una incongruència que la Permanent la
formessin persones que no fossin del Consell de Ciutat i, per tant, essent cadascú del
seu Consell de Districte això fa que la Permanent la formin persones que són del
Consell de Ciutat.
Per altra part, diu que la voluntat és que això no resti a les persones que puguin formar
part dels Consells de Districte.
La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal Socialista, demana si els ciutadans es
triaran per sorteig i el senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, respon que
el procediment serà el mateix. De fet, explica que ja s’han fet arribar comunicacions a
entitats, associacions i a tothom que estava als Consells de Districte perquè ratifiquin o
rectifiquin les persones que en formen part amb la intenció que abans d’acabar l’any
es tingui tot a punt perquè es pugui iniciar l’any vinent fent les sessions.
L’alcalde torna a passar la paraula al secretari perquè continuï fent la lectura de la
donació de compte de resolucions.
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2.9

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9636, de 10 de novembre
de 2011, sobre nomenament de les persones que constitueixen la
Comissió Permanent del Consell de Ciutat.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER.- APROVAR el nomenament de les persones següents que constitueixen, a
partir de la data d’aquesta resolució, la Comissió Permanent del Consell de Ciutat:
Josep Maria Badia Sala

(...)

Joan Cortina Torner

(...)

Delfina Corzán Melgosa

(...)

Carles Esclusa Espinalt

(...)

Albert Gómez Pardo

(...)

Lluís Guerrero Sala

(...)

Valentí Martínez Espinosa

(...)

Gonçal Mazcuñan Boix

(...)

Anna M. Rotllan Verdaguer

(...)

Josep Maria Sarrate Daurella

(...)

Lluís Vidal Sixto Orozco

(...)

Pere Oms Pons

(...)

SEGON.- COMUNICAR aquesta Resolució a les persones interessades, a l’efecte de
l’acceptació del nomenament.
TERCER.- DONAR compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera
sessió que es celebri.”
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, demana que s’expliquin les
funcions de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat i si té algun encàrrec de
l’Ajuntament o alguna matèria que hagi de treballar específicament. Sobretot demana
que s’expliqui amb quins criteris i qui ha escollit els nous membres.
L’alcalde respon que l’anterior Comissió Permanent del Consell de Ciutat va cessar el
mes de maig en finalitzar la legislatura anterior i que des d’aquesta alcaldia només
s’ha nomenat el qui serà el coordinador, el senyor Lluís Guerrero i Sala. Explica que
ha estat ell qui ha donat continuïtat a alguns membres de l’anterior Comissió i n’ha triat
de nous, però no se’ls farà cap encàrrec fins que el Ple aprovi la llista proposada. Si
avui s’aprova, està previst que prenguin possessió formalment en un acte el proper
dimarts 29 de novembre.
La Comissió Permanent es reunirà el darrer dimarts de cada mes. A diferència de
l’anterior Comissió, que tenia una ubicació física rotativa, i atenent a una proposta de
l’anterior coordinador, s’ha proposat que la seu de les reunions de la Permanent sigui
la FUB.
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L’alcalde reitera que la composició d’aquesta Comissió Permanent és exclusivament
voluntat i facultat del coordinador, el qual sí que ha estat nomenat per la presidència.
Explica que hi havia un informe dels anteriors membres del Consell de Ciutat que
proposaven que hi hagués una renovació, i de fet, en la proposta hi ha 8 baixes i 8
altes, el que suposaria un 66% de renovació. Tal i com ja van explicar, també es
constituirà un Consell assessor econòmic, el qual encara no es pot nomenar perquè ha
de ser un encàrrec de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat. Per tant, la
primera petició que se’ls farà serà que autoritzin la creació del Consell assessor en el
que hi formarien part els senyors Manel Rosell i el senyor Sebastià Catllà. Així doncs,
aquestes dues persones deixarien la Permanent però entrarien a formar part d’aquesta
altra comissió econòmica, amb la qual cosa, si se’ls té en compte, la renovació se
situaria en 6 de 12 membres (el 50%), que és si fa no fa el que recomanava l’informe
dels membres de la Comissió Permanent de l’anterior mandat.
L’alcalde assenyala que a la documentació del Ple hi ha el nom de les 12 persones
que el senyor Lluís Guerrero ha proposat perquè ho puguin revisar. Comenta que,
donades les circumstàncies econòmiques generals i les específiques de Manresa, han
considerat la conveniència de crear un Consell Assessor Econòmic. Després
d’aquesta, les altres propostes i encàrrecs que es facin a la Permanent es consultaran
abans amb la Junta de Portaveus prèvies als Plens. La Permanent desenvoluparà els
encàrrecs amb més d’una reunió, i a vegades durant 2-3 mesos i quan estiguin resolts
es donarà la informació pel mateix conducte.

2.10

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9338, de 3 de novembre
de 2011, sobre incoació d’expedient per concessió de la Medalla de la
Ciutat al Mèrit Cultural a la Capella de Música de la Seu de Manresa.

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
concedir la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a la Capella de Música de la Seu
de Manresa que celebra el quart centenari de la seva fundació (datada el dia 27
d’agost de 1611). L’activitat principal de la Capella de Música ha estat des de sempre
la interpretació del cant en les solemnitats religioses de la Seu i en altres esglésies de
la ciutat, i també ha col·laborat en esdeveniments ciutadans.
2n. – Nomenar com a Instructor de l’expedient al Sr. Joan Calmet i 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.”

3.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

3.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

3.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 23/2011, dins del Pressupost municipal vigent.
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 3 de
novembre de 2011, que es transcriu a continuació:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2012, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit, per a finançar els costos
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici
del 2012.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 23/2011 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 23/2011 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin
presentat reclamacions.”
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que aquest
expedient de modificació de crèdits fa referència als següents elements:
- Reforç de la partida de combustibles i carburants de la Policia Local per un
import de 17.000 €.
- Reforç de la partida de subvenció de transport, en aquest cas del bus urbà, per
import de 239.400 €.
- Reforç de 15.000 € per a serveis jurídics i contenciosos de Secretaria.
- Reforç de la partida de comunicacions, amb un import de 24.500 €.
- Modificació de 5.500 € en l’apartat de subvencions d’Esports per reforçar la
partida de despeses diverses d’Esports de lleure i competició.
- Canvi de partides per reforçar les beques de menjador per import d’11.000 €.
- Modificació per al reforç d’atencions benèfiques i assistencials per import de
18.000 €. Sobre aquest punt el senyor Josep M. Sala explica que en un principi
havia de ser de 48.000 € però que, donada la urgència, 30.000 € s’han fet per
resolució d’alcaldia i els 18.000 € restants són els que entren en aquest canvi
de partides.
Seguidament, el senyor Josep M. Sala demana el vot favorable dels assistents.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11
GMCiU, 4 GMS, 3 GMERC), i 6 abstencions (2 GMPP, 2 GMPxC 2 GMCUP) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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3.1.2

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació d’una
aplicació pressupostària d’Esports – Ajuts econòmics. Subvencions
nominatives.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 3 de
novembre de 2011, que es transcriu a continuació:
“En data 20 de desembre del 2010, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el
Pressupost municipal.
En data 20 d’octubre de 2011, la Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports ha
emès un informe per la modificació de l’aplicació pressupostaria 341.1.489.20 – Ajuts
econòmics. Subvencions nominatives per tal de fer front a unes despeses
ocasionades amb motiu de l’organització de les Jornades de Medicina de l’Esport del
Bages.
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de l’esmentada llei així com a l’article 23 de les bases
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de l’
Ajuntament de Manresa.
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus
beneficiaris.
L’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
determina al seu apartat 2.e que és competència del ple l’aprovació i modificació dels
pressupostos municipals, quedant regulant el procediment al Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals.
Per tot l’exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària, 341.1.489.20
– Ajuts econòmics. Subvencions nominatives.
Segon.- Aprovar la següent modificació pressupostària per a l’exercici 2011:

PARTIDA
11 3411 226

CONCEPTE
Esport de lleure i competició.
Despeses diverses.

INCREMENT
5.500 €

DISMINUCIÓ

OBSERVACIONS
Modificar el llistat de subvencions
nominatives del 2011, de manera que el
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11 3411 48920

Esport de lleure i competició.
Subvencions nominatives.

5.500 €

repartiment quedaria de la següent forma:
22.000 € Club Atlètic Manresa
5.000 € Centre d’Esports Manresa
18.000 € Manresa Futbol Sala
2.000 € Escacs Catalònia Club
2.000 € Club Billar Manresa
2.500 € Egiga
2.000 € Club Tir Precisió
2.000 € CB i Unió
2.000 € Club Beisbol Manresa
0 € Club d’Escacs Manresa
400 € Club Petanca l’Escorpí
400 € Club Petanca Tossal del Coro
400 € Club Petanca F dels Capellans
400 € Club Petanca Pare Ignasi Puig
400 € Club Petanca Pujolet Venècia
7.200 € Biela Club Manresa
1.600 € Escuderia Llum Llamp
500 € Club Patí Font dels Capellans
750 € Esport Ciclista Manresà
1.300 € Penya Ciclista Bonavista
2.300 € Club de Futbol Pare Ignasi Puig
3.200 € Futbol Club Pirinaica
4.500 € Unió Esportiva Balconada
2.600 € Club de Futbol F dels Capellans
2.400 € Centre d’Esports Barri S Família
2.300 € Unió Esportiva Sant Pau
1.500 € Centre Excursionista Com de B.
800 € Centre Excursionista Montserrat
2.000 € Club Triatló Manresa
800 € Esquí Man
0 € Esport i Salut
93.250 € Total subv. nominatives
Pressupost inicial de 98.750 €

Tercer.- Exposar al públic l'expedient de modificació de les esmentades aplicacions
pressupostàries per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal manera que
de no presentar-se’n cap s'entendrà la modificació definitivament aprovada, cas en el
que es publicarà el text de l' acord elevat a definitiu al BOP a efectes de la seva
entrada en vigor.
Quart.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura
de quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.”

El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que qualsevol
modificació que es faci en el context dels elements que formen part de les subvencions
nominatives, a banda del canvi de partides, ha de passar per Ple. La informació és la
mateixa que ha donat en el punt anterior, en concret la que feia referència al reforç de
5.500 € que van a la partida d’Esports de lleure i competició- despeses diverses, i
també demana el vot favorable.
L’alcalde, com a regidor d’Esports, aclareix que la partida que canvia de subvenció
nominativa és Esport i Salut. Explica que aquesta entitat gestiona les Jornades de
Medicina de l’Esport i que gràcies a l’esponsorització ha pogut evitar la subvenció
municipal. Per tant, els 4.800 € de la subvenció prevista per aquesta entitat s’han
passat al pressupost general del departament d’Esports.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11
GMCiU, 4 GMS, 3 GMERC i 2 GMPxC), i 4 abstencions (2 GMPP i 2 GMCUP) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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3.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a la societat
municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, per
concertar un préstec hipotecari d’ import 660.000 € amb Catalunya Banc,
per cofinançar l’actuació de renovació urbana Montserrat 2-3-5.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 4 de
novembre de 2011, que es transcriu a continuació:
“L’article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Març pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que els organismes
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització
del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions
de préstec a llarg termini.
Per escrit de data 19 d’Octubre del 2011 del gerent, En Francesc Carné i Babià, de la
societat Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., demana es sol·liciti al Ple
de l’Ajuntament l’autorització per a concertar un préstec hipotecari per un import de
660.000€ amb Catalunyabanc per a co-finançar l’actuació de renovació urbana
Montserrat 2-3-5 i en concret per als 7 habitatges no protegits de la UA2.
Vist l’informa preceptiu del Sr. Interventor de data 4 de Novembre del 2011.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Autoritzar a Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., per a
concertar un préstec hipotecari per un import de 660.000€ amb Catalunyabanc per a
co-finançar l’actuació de renovació urbana Montserrat 2-3-5 i en concret per als 7
habitatges no protegits de la UA2, amb les següents condicions:
Termini: 15 anys
Tipus d’interès: Euribor a 1 any + 4,75%
Comissió d’obertura: 2%
SEGON.- Facultar al gerent de la societat Foment de la Rehabilitació Urbana de
Manresa S.A., En Francesc Carné i Babià, amb DNI (...) per a la signatura de tota la
documentació necessària per a l’efectivitat d’aquest acord.”

El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, explica l’objecte i les
condicions del préstec i diu que si el Ple aprova que FORUM concerti el préstec només
es restaria pendent de la seva aprovació per part de CatalunyaCaixa, que és l’entitat
que col·laboraria en aquest finançament. Tenint l’aprovació del Ple no s’hauria
d’ajornar la presa de decisió fins a mitjan del mes de desembre, cosa que faria
endarrerir la posada en funcionament d’aquest finançament. Per tot això, demana el
vot favorable.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, diu que, com han explicat
altres vegades, tenen la sensació que totes les actuacions de FORUM dels darrers 2
anys no segueixen un pla preconcebut i clar i que sovint actuen sobre la marxa i tapant
forats. Diu que tothom sap que FORUM està en una situació molt difícil i que la seva
principal actuació -que són els edificis, l’aparcament i l’espai públic de les Escodinesestà aturada. Per això, el seu grup condiciona el seu vot favorable a que el regidor
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d’Urbanisme faci una explicació de quines perspectives hi ha tant pel que fa al futur de
l’empresa com al futur de les actuacions de les Escodines.
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC, recorda que el juliol passat
l’Ajuntament va autoritzar a FORUM per demanar 1.080.000 € per finançar les obres
d’urbanització de renovació urbana Montserrat 2-3-5 amb l’ICO. Pel que sembla,
aquest import s’ha quedat curt i l’obra està parada per segona vegada en 4 mesos i
l’equip de govern torna a demanar autorització perquè FORUM sol·liciti un altre
préstec, aquest de 660.000 € amb CatalunyaCaixa per cofinançar una altra actuació
en el mateix sector, en concret per a 7 habitatges. Pensa que Manresa torna a tenir un
altre forat negre succionador de matèria, d’euros en aquest cas, que castiga les arques
públiques municipals que prou castigades estan. El seu grup municipal creu que
Manresa no es pot permetre una altra reforma ja que el pressupost d’aquesta obra
està creixent de manera desmesurada i el contribuent té dret a saber com i on es
destinen els diners públics. Per tot això, diu que s’abstindran en aquest dictamen fins
que no tinguin la certesa que aquest préstec sigui l’últim que s’utilitza en aquest sector.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, diu que el seu grup ha votat
en contra en les darreres demandes de crèdits per a FORUM. Creu que han deixat
prou explícits els motius i que ara no és moment de tornar a posar sobre la taula els
arguments pels quals en aquells moments van votar en contra. En qualsevol cas,
entenen que la situació que es troba la UA a la que es fa referència està en una
situació caòtica, tant a nivell econòmic com a nivell urbanístic.
Pensa que hi ha hagut favoritismes cap a aquesta societat municipal perquè difícilment
s’atorgaria una llicència de primera ocupació a empreses i promotors de la ciutat per a
un edifici d’habitatges si la resta de l’obra no està acabada.
A més a més, diu que aquest dictamen fa referència a una qüestió hipotecària d’unes
finques. Troba que és cert que això ha de servir per intentar reduir les diferències
econòmiques que puguin haver-hi per part de FORUM amb aquesta obra i que això
forma part d’una logística normal. Entenen que cal actuar de manera ferma i decidida
per intentar recuperar tots els favors de crèdits i subvencions que es van prometre per
part de Ministeris i Conselleries per fer front a aquesta obra. Diu que aquesta vegada
no votaran en contra però que tampoc votaran a favor. Entenen que el seu vot ha de
ser d’abstenció i que han de recolzar les gestions que en aquests moments porta a
terme l’actual equip de govern i l’actual direcció de FORUM per fer front als deutes i
aconseguir la viabilitat de la societat.
El senyor Josep Lluís Irujo, del Grup Municipal Socialista, explica que el seu grup
votarà a favor del dictamen. En primer lloc perquè es tracta d’un préstec hipotecari i
creu que no s’han de barrejar conceptes amb relació a la situació que viu FORUM, no
en aquest mes d’octubre o novembre sinó amb la que viu en el darrer any d’actuació
urbanística del sector al qual es fa referència. Recorda que el març passat FORUM va
haver de fer front a una altra situació difícil perquè no podia fer front als pagaments
amb l’empresa Dragados. Per tant, diu que aquesta situació no és nova i que a més a
més està en harmonia amb el context en el que es mouen les empreses públiques i
privades del sector immobiliari. El mercat immobiliari està fent fallida per la dificultat de
finançament a l’hora d’obtenir crèdits d’entitats bancàries i perquè algunes
subvencions d’entitats supramunicipals estan en suspens perquè les administracions
tampoc poden afrontar, a hores d’ara, els compromisos que havien adquirit. Per
responsabilitat, creu que han de contribuir a millorar la situació econòmica de FORUM
mitjançant aquest préstec hipotecari. Amb tot, considera que el Consistori s’haurà de
plantejar el futur de FORUM, ja no en relació amb aquesta actuació sinó com a
empresa pública municipal i les funcions que té assignades.
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El senyor Josep Lluís Irujo fa palès el seu posicionament exacte respecte els
problemes que viu FORUM per aclarir-ho davant la ciutadania. Diu que en cap moment
el seu grup ha culpat a FORUM i que en cap moment s’han desentès de les decisions
que han pres perquè estaven totes realitzades amb l’autorització i en ple coneixement
de l’anterior govern municipal. Per tant, no eludeixen cap responsabilitat i pensa que
s’estan caçant bruixes on no hi n’hi ha i que tant de bo n’hi haguessin perquè així
podrien aconseguir els 2.742.000 € que no es reben de subvencions, i que, si no
garantits, estaven compromesos tant per part de la Generalitat com de l’Estat.
Reitera en el fet que donaran el vot favorable al dictamen perquè pensen que és el que
cal fer en aquest moment i que l’equip de govern actua correctament mobilitzant els
recursos que té al seu abast per facilitar que FORUM trobi una sortida al problema que
té amb aquesta actuació urbanística.
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, insisteix en voler aclarir al
senyor Albert Pericas que no hi ha hagut desviament de pressupost d’obra i li diu que
cada vegada que li faci esment, ell també li ho repetirà. Novament, diu que no hi ha
desviació d’obra sinó que es tracta d’assolir el finançament per pagar obra executada i
que no es tracta d’una altra reforma.
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que en aquests
moments FORUM passa per una sèrie de dificultats. Està al final d’un projecte molt
important i malauradament no van encaixar les ganes de tirar-lo endavant amb la
idoneïtat del moment econòmic. Tot plegat ha portat a una situació de tensió financera
al final de l’obra a la que s’hi ha d’afegir l’encariment del projecte a causa de les
dificultats per fer el forat perquè la pedra era més complicada del que al principi es
pensava i perquè el sistema de microexplosió que es volia fer servir no es va poder
utilitzar i es van haver de fer servir altres sistemes més manuals i mecànics.
Aquesta situació ve acompanya per la dificultat financera d’altres administracions, amb
les quals hi ha compromisos de finançament. Diu que es compliran però no en els
terminis que inicialment el govern municipal havia previst, i que havia portat a que es
firmessin una sèrie de compromisos amb l’empresa constructora. Aquest desfasament
en el temps és el que està causant les tensions i els maldecaps a les persones que
tenen responsabilitats en aquesta empresa. Assenyala que tot té solució però que
financerament parlant aquest moment no és el mes idoni per trobar liquiditat. Malgrat
això, apunta que per aquesta via s’aconsegueix que 7 pisos que estava previst posarlos a la venda es deixin com a lloguer per la via de la hipoteca, amb la qual cosa
s’incrementa la finalitat social de la institució. Diu que és cert que s’estan fent moltes
gestions amb altres administracions i entitats financeres per aconseguir el finançament
complementari que requereixen els compromisos signats, i que en alguns casos ja
estan vençuts i creu que es trobaran solucions als problemes que es tenen. En
aquests moments, però, les solucions són més lentes d’aconseguir del que es voldria i
diu que és possible que Manresa tingui un forat negre, però en tot cas no és FORUM.
Comenta que en les properes reunions del Consell d’Administració de FORUM (on hi
podran formar part tots els grups de l’oposició quan s’hagin modificat els estatuts) es
debatrà no solament sobre el projecte de legislatura de FORUM que s’està redefinint,
sinó també el projecte de finançament de la situació actual i de futur.
Per tot plegat, reclama de nou el vot favorable, en especial dels grups que no s’han
posicionat a favor.
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L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11
GMCiU, 4 GMS i 3 GMERC) i 6 abstencions (2 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.2

REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ

3.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la delegació d’atribucions del Ple
a la Junta de Govern Local.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 7 de
novembre de 2011, que es transcriu a continuació:
“Antecedents de fet
1. El Ple de la corporació, en sessió del dia 21 de juliol de 2011, va adoptar l’acord de
delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local. Per raons de celeritat i
d’eficàcia administrativa, es creu convenient delegar també en la Junta de Govern
Local l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els
pressupostos, competència plenària prevista als articles 22.2.ñ) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i 52.2.o) 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 (TRLMRLC).
2. El Ple de l’Ajuntament pot delegar a favor de la Junta de Govern Local l’exercici de
determinades atribucions, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos
com a competències plenàries de caràcter indelegable.
Fonaments legals
1. Articles 23.2.b) de la LRBRL i 54.2.b) del TRLMRLC, segons els quals corresponen
a la Junta de Govern Local les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li
deleguin o li atribueixin les lleis.
2. Article 22.4 de la LRBRL en el qual es regulen les atribucions plenàries de caràcter
indelegable.
3. Article 57 del TRLMRLC, segons el qual la delegació d’atribucions del Ple a la
Junta de Govern Local requereix l’acord adoptat per la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.
4. Articles 51.2 de l’RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i 13.3
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions
públiques i del procediment administratiu comú, que estableixen que els acords de
delegació s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província.
Per tot això, com a regidor delegat de Governació, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
Acord
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Primer. Delegar a la Junta de Govern Local l’exercici de l’atribució plenària relativa a
l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, fins
a un import màxim de pressupost per a coneixement de l’Administració de 300.000
(IVA exclòs).
Segon. La Junta de Govern Local exercirà l’atribució delegada en els termes i dintre
dels límits d’aquesta delegació, i no serà susceptible de delegació en cap altre òrgan.
En el text dels acords que adopti la Junta de Govern en virtut d’aquesta delegació, es
farà constar aquesta circumstància a la part expositiva.
Tercer. La delegació tindrà efectes des del dia següent al de l’adopció d’aquest acord,
tot i que s’haurà de publicar al BOP, i serà vigent durant el mandat corporatiu 20112015, sense perjudici de la potestat d’avocació del Ple de la corporació.”

El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, explica el dictamen i
matisa que la delegació es proposa per a l’aprovació dels projectes però no per a les
adjudicacions. La finalitat és estrictament donar agilitat a la Corporació i demana el vot
favorable.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (11
GMCiU, i 4 GMS) i 9 abstencions (3 GMERC, 2 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE

4.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del projecte d’ampliació del
camí d’accés al carrer Joan Maragall.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat,
de 3 de novembre de 2011, que es transcriu a continuació:
“Fets
1. Els tècnics del Servei de Projectes Urbans van redactar el projecte d’obra
municipal ordinària anomenat “PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL CAMÍ
D’ACCÉS AL CARRER JOAN MARAGALL”, amb un pressupost per a
coneixement de l’administració de NORANTA-SIS MIL DOS-CENTS
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (96.284,48
€).
2. En data 30 de juny de 2011 els serveis tècnics van emetre un informe en el
qual manifestaven que l’esmentat projecte havia de classificar-se com a obra
ordinària, considerant que comportava els elements que defineixen aquest
tipus d’obres segons l’article 12.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny.
3. La memòria del projecte d’obra ordinària incorpora l’estudi bàsic de seguretat i
salut a què fa referència l’article 6 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre,
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pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció.
Fonaments de dret
1. L’article 37.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/95, de 13 de juny disposa que “la tramitació dels projectes
d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: a) Acord
d’aprovació inicial; b) Informació pública i notificació individual, si s’escau; i c)
Aprovació definitiva”. Cal tenir en compte també el que estableixen els articles
37.2, 3 i 4 del mateix cos legal.
2. L’article 37.5 ens diu que el termini per a l’aprovació definitiva del projecte és
de sis mesos a comptar des de l’aprovació inicial.
3. L’article 38.2 del mateix Reglament disposa que “l’acord d’aprovació definitiva
del projecte s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al butlletí informatiu local si n’hi ha, i
s’ha d’inserir al tauler d’anuncis de la corporació”.
4. Els articles 21.1 lletra o) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i 53.1 lletres p) i o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
ens diuen que correspon a l’alcalde l’aprovació dels projectes d’obres i serveis
quan llur import no superi el 10% del recursos ordinaris del pressupost ni, en
qualsevol cas, els sis milions d’euros, i que estiguin previstos al pressupost. El
present projecte no està encara previst al pressupost municipal, per la qual
cosa la seva aprovació correspon al Ple de la Corporació, segons disposa
l’article 52.2 o) del Decret legislatiu 2/2003.
El tinent d’alcalde, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, un cop informat
aquest dictamen per la Comissió Informativa de Territori i Paisatge, proposa al Ple de
la Corporació l’adopció del següent:
ACORD

1. APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària anomenat
“PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL CAMÍ D’ACCÉS AL CARRER JOAN MARAGALL”,
amb un pressupost per a coneixement de l’administració de NORANTA-SIS MIL DOSCENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA VUIT CÈNTIMS (96.284,48
€), en compliment del que disposa l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny.
2. DECLARAR expressament que el projecte inclou l’estudi bàsic de seguretat i salut,
en compliment i als efectes del que determina el Reial Decret 1627/97, de 24
d’octubre.
3. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat durant un
termini de trenta dies hàbils comptats a partir del dia següent hàbil al de la inserció del
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, termini durant el qual es podrà
examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de
conformitat amb l’article 37 del Reglament esmentat.
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4. INFORMAR QUE, de no formular-se reclamacions i al·legacions durant el període
d’informació pública, el PROJECTE QUEDARÀ DEFINITIVAMENT APROVAT, de
forma automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil
següent al de la finalització del període d’informació pública. En aquest cas, es
publicarà l’aprovació definitiva del projecte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que
disposa l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/95, de 13 de juny”.

El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen fa
referència a l’aprovació inicial del projecte d’ampliació del camí d’accés al C. Joan
Maragall, el qual preveu un pressupost d’execució d’obra de 96.284 €. Ressalta que
l’aprovació definitiva és automàtica en cas que no es formulin al·legacions a
l’aprovació inicial, i en demana el vot favorable.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta de conveni a subscriure
entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa que
formalitza l’encàrrec de gestió a favor de l’ens comarcal per a l’aprovació
i execució de l’obra supramunicipal “Arranjament del camí de l’Hostal de
l’Arpa”.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat,
de 10 de novembre de 2011, que es transcriu a continuació:
“És de l’interès de l’Ajuntament de Manresa l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal
del Bages de l’obra “Arranjament del camí de l’Hostal de l’Arpa”, que té el caràcter
d’obra supramunicipal.
L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, regula la figura de
l’encàrrec de gestió, prevista per a la realització d’activitats de caire material, tècnic o
de serveis de la competència dels òrgans administratius, que podran ser encarregats a
altres òrgans per raó d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per a
exercir-los. L’apartat 4 del citat article disposa que quan l’encàrrec de gestió es realitzi
entre òrgans de diferents administracions caldrà formalitzar el corresponent conveni
entre elles.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment administratiu de Catalunya, regula
l’encàrrec de gestió a l’article 10, amb les mateixes característiques ja esmentades i
disposa que en el cas que l’organisme que rep l’encàrrec no pertanyi a la mateixa
administració que el fa, el conveni ha d’establir unes concretes determinacions.
Els articles 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i 111 de Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria del règim local, faculten els Ajuntaments per a concertar
convenis amb persones de dret públic i privat, sempre que no siguin contraris a
l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració.
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L’article 273.1 del Decret Legislatiu 2/2003 disposa que els ens locals poden concertar
els contractes, pactes o les condicions que considerin adequats, sempre que no siguin
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona administració, i
els han de complir d’acord amb el seu contingut.
L’article 57 de la Llei 7/1985 disposa que les relacions de cooperació econòmica,
tècnica i administrativa entre les administracions públiques es realitzarà amb caire
voluntari, sota les formes i en els termes previstos a les lleis, essent possible fer-ho
mitjançant els consorcis o convenis administratius que subscriguin.
El dia 11 d’octubre de 2011 s’ha emès informe jurídic pel cap de la Secció
d’assessorament jurídic del Servei del Territori favorable al conveni que es proposa, el
qual compleix els requisits establerts a la normativa citada, ja que estableix l’abast i el
contingut de l’activitat encarregada, les raons que justifiquen l’encàrrec, la fórmula de
finançament i les relacions i actuacions de seguiment i control. Així mateix, la
realització de l’obra és d’interès públic i compleix els principis de bona administració.
És per això que proposo que el Ple de la Corporació, previ informe de la Comissió
Informativa de Territori i Paisatge, adopti els següents
ACORDS:
1r. APROVAR la minuta del conveni a subscriure entre el Consell Comarcal del Bages
i l’Ajuntament de Manresa que formalitza l’encàrrec de gestió a favor de l’ens comarcal
per a l’aprovació i execució de l’obra supramunicipal “Arranjament del camí de l’Hostal
de l’Arpa”.
2n. FACULTAR l’Alcalde-president per a la signatura del conveni esmentat i de tota la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”
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El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de CiU, explica el dictamen i diu
que aquesta actuació està prevista al PUOSC de l’any 2012. Comenta que, per acord
de Ple del dia 17 de desembre de 2007, l’Ajuntament de Manresa va delegar al
Consell Comarcal l’execució d’aquesta obra pressupostada amb un valor d’11.607 €.
Per tot això, demana el vot favorable dels presents.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

5.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del
9è Premi fotogràfic Memorial Modest Francisco.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 21 d’octubre de
2011, que es transcriu a continuació:
“L’any 2012 s’ha de celebrar 9è. Premi fotogràfic Memorial Modest Francisco, concurs
de convocatòria bianual, creat en record i homenatge al fotògraf manresà Modest
Francisco i Erill (1932-1999), d’acord amb les bases que es porten a aprovació.
L’atorgament d’aquests premis 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.
Acta de la sessió plenària núm. 14 de 17 de novembre de 2011

- 28 -

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.
Vist l’informe emès pel cap de la secció de Suport Central de l’Àrea dels Serveis a les
Persones en data 21 d’octubre de 2011.
Per tot això, el regidor delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació adopti els
següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores del 9è.Premi fotogràfic Memorial
Modest Francisco, amb el següent text:
TEMA
S’estableixen dues modalitats: tema lliure i tema El Nen.

CONDICIONS TÈCNIQUES
Tema lliure: s’admeten fotografies fetes en qualsevol tècnica, presentades en paper
fotogràfic.
Tema El Nen: hauran de ser fotografies monocrom, presentades en paper fotogràfic.
No s’acceptaran muntatges digitals.
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
-

-

El concurs té una periodicitat biennal i està obert a tothom que hi vulgui
participar.
Cada participant pot presentar fins a un màxim de 3 obres a cadascun dels dos
temes. Aquestes obres han de ser inèdites.
El format fotogràfic mínim serà 18x24 cm o equivalent. Les fotografies es
presentaran sobre cartolina o base rígida de 40x50 cm vertical. Es farà una
selecció d’obres finalistes per ser exposades. Totes les fotografies portaran al
darrera el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor i la societat fotogràfica a què pertanyi
(si s’escau) i, si és soci de la Federació Catalana de Fotografia, el número de soci.
També s’haurà d’indicar per escrit i al dors de cadascuna de les fotografies a quina
de les dues modalitats del concurs es presenten.
Les fotografies que es presentin hauran de respectar el dret a la intimitat de les
persones. L’entitat organitzadora no es responsabilitza de la possible vulneració
d’aquest dret en la realització de la fotografia.

TRAMESA
Els participants poden lliurar les seves fotografies fins el dia 2 de gener de 2012 a:
- Local de Foto Art Manresa (Casal de les Escodines. Carrer Sant Bartomeu, 50),
cada dijous de 21 a 23h. o dimecres i divendres de 18 a 20h.
- Per correu a: Foto Art Manresa. Apartat de Correus 292. 08241 Manresa.
- Museu Comarcal de Manresa (Via Sant Ignasi 40), de dilluns a dissabte, de 10 a
14h.
- Bobinatges Manresa (Ctra. Santpedor, 29, baixos) de dilluns a divendres de 9 a 13
h. i de 16 a 20 h.
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VEREDICTE
El veredicte es farà públic a Foto Art Manresa, carrer de Sant Bartomeu, 50, 1r esq.
(casal de les Escodines), el dia 14 de gener de 2012 a les 17h. (s’avisarà als
premiats). El jurat estarà format per tres persones de trajectòria i solvència
reconegudes en l’àmbit de la fotografia, escollits a proposta dels organitzadors del
concurs. Tots els participants rebran l’acta del veredicte i el catàleg.
El concurs fotogràfic Memorial Modest Francisco puntua per a l’obtenció de les
distincions A.F.C.F. i M.F.C.F. de la Federació Catalana de Fotografia. Hi haurà un
jurat d’admissió.
EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS
La mostra de les obres seleccionades es farà a la sala d’exposicions Espai 7, del
Centre Cultural el Casino, Passeig Pere III, 27, del 20 de gener al 5 de febrer de 2012.
El lliurament de premis i l’acte inaugural es farà el dia 20 de gener a la mateixa sala
d’exposicions.
RETORN DE FOTOGRAFIES
Acabada l’exposició de les obres, aquestes podran ser recollides al local de Foto Art
Manresa. Les obres que no siguin retirades es retornaran per correu ordinari en un
termini de dos mesos.
PREMIS
Els premis consisteixen en una medalla obra de l’escultor Ramon Oms (donada per
Carme Serra, viuda de Modest Francisco) i les dotacions econòmiques següents
(aportades per l’Ajuntament de Manresa) segons les modalitats del concurs:
-

Tema lliure: un primer premi de 500 EUROS, un segon de 400 EUROS i un tercer
de 300 EUROS.
- Tema “El Nen”: un primer premi únic de 600 EUROS.
Aquests imports s’entenen un cop deduïdes les tributacions que s’escaiguin.
NOTES
Les obres guanyadores quedaran en propietat del Museu Comarcal de Manresa.
Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització. L’organització no es fa responsable
de cap desperfecte a les obres. Els concursants podran optar a un premi en
cadascuna de les modalitats convocades. Participar en aquest concurs pressuposa
l’acceptació d’aquestes bases.
Amb el reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia, registre núm. 2012/5.
Segon.- Sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini de 20
dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest anunci acomplirà, tanmateix, el tràmit de
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”
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El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, explica que en aquestes bases
es concreta el tema del concurs, les condicions tècniques, les condicions de
participació, la tramesa, el veredicte, l’exposició i el lliurament de premis, el retorn de
les fotografies i finalment els premis. Demana el vot favorable dels presents.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.

PROPOSICIONS

6.1

Proposició del Grup Municipal de la CUP per assegurar la conservació de
la Farinera La Favorita i de la fàbrica dels Polvorers.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 14 de novembre
de 2011, que es transcriu a continuació:
“Atès que l'antiga fàbrica farinera “La Favorita”, situada a la Ctra. d'Esparraguera de la
nostra ciutat, forma part del Catàleg del Patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i
paisatgístic de Manresa, on consta com a Bé Cultural d'Interès Local (I002), i també
del Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
Atès que, a poca distancia del l’edifici de la farinera, riu avall, es troba la “Fàbrica dels
Polvorers”, també considerada BCIL (I020), i atès que, segons el catàleg de patrimoni
municipal, les dues fàbriques (Favorita i Polvorers) formen gairebé “un sol complex
fabril”.
Atès que l'actual estat de conservació del conjunt és altament preocupant, amb parts
de l'estructura ja desaparegudes i amb l'interior especialment degradat.
Atès que, segons el Catàleg del Patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i
paisatgístic de Manresa , “el seu valor està reforçat pel fet que és un indret que
conserva molts elements de patrimoni industrial, si bé el seu estat d’abandonament i el
fet que actualment és una zona aïllada, els fan gairebé desconeguts. Amb una
rehabilitació acurada el seu potencial pot ser molt important”.
Atès que, segons la legalitat vigent, els poders públics tenen l’obligació de “garantir la
conservació i de promoure l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic i dels
béns que l’integren, sigui quin sigui el règim jurídic i la titularitat”.
Atès que, segons la Llei de patrimoni cultural català (9/1993, de 30 de setembre),
correspon als municipis crear els instruments de protecció i exercir el control dels béns
catalogats en el seu territori, ja siguin de propietat pública o privada.
Atès que, segons l’article 21 de la LPCC, tots els béns integrants del patrimoni cultural
català han d’ésser conservats pels seus propietaris, titulars d’altres drets reals i
posseïdors, que tenen, a més, l’obligació de facilitar informació sobre l’estat dels béns i
sobre la seva utilització quan els ho demana l’Administració.
Atès que, segons l'article 25 de la LPCC, els propietaris, titulars o posseïdors dels
immobles declarats BCIN o BCIL tenen l’obligació de preservar-los i mantenir-los en
bon estat, i vetllar perquè l’ús al qual es destinin en garanteixi sempre la conservació.
De cap manera no poden destruir-los, i han de permetre l’entrada a especialistes per
poder estudiar-los. Aquesta obligació s’estén als edificis de propietat pública i privada.
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Atès que, més enllà de les consideracions legals, és obligació d'aquest ajuntament
vetllar per la conservació del patrimoni històric de la ciutat, i molt especialment pel
patrimoni industrial (testimoni del treball de milers de manresanes i manresans).
Proposem:
1. Que aquest ajuntament prengui les mesures oportunes per a determinar l'actual
estat de conservació de l'antiga farinera “La Favorita” i de la “Fàbrica dels
Polvorers”.
2. Que, en cas que l'esmentat estat de conservació no sigui l'adequat segons la
legislació vigent, l'ajuntament emprengui les accions legals necessàries per
assegurar que els propietaris dels dos conjunts en garanteixin la conservació i/o la
restauració.
3. Que, per tal d'evitar danys majors, l'actuació de control es faci abans d'acabar l'any
2011.”

El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, explica que la moció neix
de la preocupació de la CUP per l’estat de conservació de l’antiga farinera “La
Favorita” que està a la carretera vella, sortint de Manresa per la RENFE. Explica que
és una farinera que havia estat molt important, de les més grans de Catalunya i que
havia donat feina a molta gent. Una mica més avall hi ha també la “Fàbrica dels
Polvorers” que havia estat l’antic magatzem de pólvora i els dos complexes havien
format una unitat històrica i de treball. Comenta que actualment la fàbrica està en molt
mal estat, que l’estructura està danyada, el pont que hi havia de banda a banda per
carregar la farina al tren està fet malbé i només queda una part. Tenint en compte que
tant una fàbrica com l’altra són béns culturals d’interès local, diuen que és obligació de
l’Ajuntament vetllar per la seva conservació i també és obligació del propietari prendre
les mesures oportunes per assegurar-ne el bon estat. Per això demanen que
l’Ajuntament examini com estan les dues fàbriques i que després prenguin les accions
oportunes.
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC, diu que en principi votarien a
favor, però que atesa la situació econòmica, primerament volen conèixer el
pressupost.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, entén l’interès per
conservar el patrimoni històric i arquitectònic tant local com nacional, però també creu
que s’haurien d’utilitzar altres mecanismes perquè l’Ajuntament no caigui en el parany
de ser subsidiari a l’hora de realitzar les intervencions en uns edificis que no són
propietat municipal. Diu que aquest és el problema que veuen a la proposta que
presenta la CUP. El grup del PP pensa que s’hauria d’instar a la propietat perquè
dugui a terme aquesta revisió, i fins i tot demanar a Patrimoni de la Generalitat que
prengui cartes en l’assumpte per evitar la degradació d’aquests patrimonis culturals.
Insisteix que, tal i com està formulada la proposta, fa que en la forma i en el fons
l’Ajuntament sigui subsidiàriament responsable si la propietat no porta a terme les
actuacions que hagin de fer i tot i que entenen el bon criteri de la proposta, no la
votaran a favor i s’abstindran.
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, diu que el seu grup votarà a
favor de la proposta de la CUP, en primer lloc per importància dels dos edificis i en
segon lloc perquè estan inclosos en el Catàleg de Patrimoni i això és una
responsabilitat que l’Ajuntament no pot obviar. Troba que a les mateixes persones que
viuen en una ciutat, a vegades els costa adonar-se de les coses importants que tenen
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en el seu territori, i assenyala que en el cas de Manresa hi ha un patrimoni industrial
dels més importants de Catalunya amb la Fàbrica dels Panyos, la Fàbrica Nova, la
Favorita i la Polvorera. Pensa que moltes ciutats voldrien tenir aquest patrimoni per
poder-lo convertir en un punt important de la ciutat. Més enllà de la situació de crisi és
important, més ara que mai, enfortir-se en el patrimoni i diu que això ha de ser una
oportunitat per a la ciutat. Des d’aquest punt de vista, entenen que és important que
l’Ajuntament de Manresa no defugi de les responsabilitats que la llei l’obliga i justament
el que demana la moció és fer complir la legislació, i per tant, demanar als propietaris
que se’n facin càrrec i en tot cas actuar subsidiàriament i posteriorment cobrar la
factura corresponent, amb la qual cosa no estan demanant res que suposi despesa
directa per a l’Ajuntament.
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal Socialista, diu que el seu grup
entén que és molt important que es conservin edificis d’aquestes característiques.
Entenen que més enllà que estiguin catalogats com a béns culturals d’interès local
s’ha de valorar la seva riquesa com a tal dins de la ciutat de Manresa. Diu que si bé és
cert que és el dret i el deure dels propietaris mantenir i conservar aquest tipus
d’edificacions i que garanteixin que no són un risc, pensa que subsidiàriament sí que
l’Ajuntament podria respondre en últim termini en cas que els propietaris no
assumissin la rehabilitació. Però en la situació actual creuen que l’Ajuntament es
trobaria amb que hauria d’assumir subsidiàriament un cost iniciat pel propi Ajuntament,
el qual probablement no es podria assumir, i encara que després es cobraria no es pot
assegurar en quin moment. Entenen que aquest tipus de litigis són llargs i que seria
posar-se en uns terminis de recuperació d’aquest compliment que probablement no es
podria assumir ara mateix. En aquest sentit, el seu grup no hi votarà en contra, perquè
entenen que és una cosa bona per la ciutat, però s’abstindran pel tema de la
subsidiarietat.
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, agraeix i comparteix el
realisme expressat per la senyora Ruth Guerrero i afegeix que, després d’una
subsidiària, si no es pot cobrar, a darrera hi ha l’adquisició de la finca i el seu
manteniment a costos municipals i pensa que tothom és conscient de la situació.
Amb relació a la importància del patrimoni industrial, diu que en són plenament
conscients i tot seguit resumeix l’historial d’accions que va fer l’anterior Consistori:
Respecte “La Favorita”, l’any 2005 hi ha una ordre d’execució de retirada del pont de
ferro sobre la carretera que es va fer de forma subsidiària. L’any 2007 hi ha una ordre
d’execució, que s’executa subsidiàriament, de retirada de runes, protecció de carretera
i reparació de la coberta. L’any 2009 hi ha un requeriment perquè es presenti l’informe
d’inspecció tècnica de l’edificació (ITE), comunicació que no és possible perquè no es
pot contactar amb la propietat i resta pendent de ser atès.
Respecte la “Fàbrica dels Polvorers”, hi ha requeriments per diferents edificacions, no
només per a l’edificació principal sinó que també per als habitatges plurifamiliars i
unifamiliar, així com alguna altra edificació annexa. Es fan 3 requeriments d’ITE per a
diferents edificacions del conjunt dels polvorers, 2 dels quals s’aporten i donen
resposta al requeriment i, en data 2009, manca el compliment de la presentació de
l’ITE respecte l’edificació principal. A finals de juny de 2011 se signa una ordre
d’execució per reposició de coberta i forjats i tapiat de forats i finestres, precisament
per evitar que no es degradés més aquest conjunt. El juliol de 2011 la propietat dels
“Polvorers”, que no és la mateixa que la de “La Favorita” presenta un recurs de
reposició, el qual ha estat desestimat recentment per l’alcalde. En la línia del que deia
el senyor Xavier Javaloyes, des del mes de juliol s’han establert contactes amb la
propietat per mirar de buscar una solució més definitiva, més enllà de les execucions
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d’ordres subsidiaries. El 20 de juliol passat es va fer una reunió amb la propietat dels
“Polvorers”; al setembre se’n va fer una altra amb la qual ja van venir amb un
arquitecte i es comencen a intuir unes solucions més definitives; a l’octubre es fa una
tercera reunió a nivell tècnic i per la setmana que ve està prevista una altra, no només
amb la propietat dels “Polvorers” sinó també amb la propietat de “La Favorita”, que
finalment s’ha pogut localitzar.
Per tot això, el senyor Ramon Bacardit creu que s’estan realitzant les accions
oportunes en la línia del que planteja la proposició i hi votaran en contra.
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, s’alegra que s’hagin fet
aquestes accions que comentava el senyor Ramon Bacardit, però en tot cas creuen
que no entren en contradicció amb la moció, la qual mantindran amb la intenció de
reforçar-les i que el Ple expliciti la voluntat de seguir treballant en aquesta direcció.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple la rebutja per 11 vots negatius (11
GMCiU), 7 vots afirmatius (3 GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i 6 abstencions (4 GMS, i
2 GMPP,).

6.2

Proposició del Grup Municipal de la CUP per construir una pista de vòlei
platja a la ciutat.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 14 de novembre
de 2011, que es transcriu a continuació:
“Atès que el Vòlei Platja és una activitat esportiva d'importància creixent, que cada
cop compta amb més practicants a la ciutat de Manresa, com queda de manifest cada
any amb la celebració del torneig de vòlei platja a la plaça Major (del que ja s'han fet 5
edicions).
Atès que la ciutat necessita un espai permanent per a poder practicar l'esport, per
evitar que els nombrosos practicants s'hagin de desplaçar a diferents pobles de la
comarca.
Atès que aquest mateix ajuntament va encarregar un informe sobre els “usos
potencials al riu Cardener”, per tal de revitalitzar aquesta zona i posar-la en valor.
Atès que aquest “Informe sobre els usos potencials al riu Cardener”, de gener del
2011, recomana la creació d'espais per a l'esport al marge esquerre del riu, al voltant
del Pont Nou (parc urbà que faci de lligam amb la zona esportiva del Congost), i fins i
tot cita la idoneïtat d'una pista de vòlei platja (adjuntem documentació gràfica).
Proposem:
1. Que l'ajuntament, en col·laboració amb els practicants de l'esport a la ciutat (i
especialment amb el Club Vòlei 6 Manresa), construeixi una pista per a jugar a
Vòlei platja a la llera del riu Cardener al seu pas per la zona esportiva del Congost,
al marge esquerre, als voltants del Pont Nou.
2. Que, amb la intenció d'assegurar el desenvolupament correcte de la temporada
d'estiu, el camp estigui acabat abans del juny del 2012.”
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El secretari presenta una esmena del Grup Municipal de CiU, de 17 de novembre de
2011, que es transcriu a continuació:
“Acord 1: afegir: “quan ho permeti la situació econòmica”.
Acord 2: supressió.”

El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, recorda que en la passada
legislatura la CUP va presentar una proposta perquè s’estudiés la possibilitat d’ubicar
a la llera del riu una piscina d’estiu. Alhora, en la mateixa moció hi havia un segon punt
que demanava també que es fes un estudi d’usos lúdics, socials i ciutadans de la llera
del riu aprofitant que en aquells moments estava previst, i de fet ja s’ha executat, una
inversió important de gairebé un milió d’euros al voltant del riu per adequar-ne la riba i
fer-la accessible com espai de lleure. La proposta de la piscina no es va aprovar però
la segona sí, i per unanimitat si no recorda malament. Explica que l’estudi el va
realitzar una empresa externa i l’ensenya als assistents ja que en l’última Comissió
Informativa de Territori tant el regidor d’Urbanisme com els tècnics no en tenien
notícia, cosa que li va sorprendre. Recomana que es reflexioni sobre com es gestiona
la informació i els estudis, i no ho diu per l’actual equip de govern sinó per l’Ajuntament
en el seu conjunt.
Fet aquest incís, diu que en aquest estudi es feien moltes propostes interessants,
entre elles la d’un camp de voleibol platja. Per tant, troba que no estan improvisant una
proposta sinó que es basen en un estudi pagat per l’Ajuntament. A més a més, això
coincideix amb les demandes del club de voleibol de la ciutat i dels practicants
d’aquest esport perquè hi hagi un espai on practicar vòlei platja tot l’any (a l’hivern
podria ser els caps de setmana i a l’estiu podria ser més sovint). La proposta que fan
és que s’ubiqui una pista de vòlei platja a l’entorn del riu, i no assenyalen el lloc
concret ja que això ho hauran de fer els tècnics, però en tot cas pensa que hi ha
diversos espais que podrien fer aquesta funció. El senyor Adam Majó recorda que el
vòlei platja és un esport olímpic i que no és una afició minoritària i que, com es
demostra cada estiu a la Plaça Major, té un bon nombre de seguidors a la ciutat.
Comenta que molts d’aquests seguidors han d’anar a Callús quan volen jugar perquè
allà sí que hi ha una pista d’aquestes característiques.
Entenen que no és gratuït però pensen que és una inversió raonablement petita, i per
tant assequible, i que el manteniment que necessita és mínim i per això els sembla
que l’Ajuntament podria incloure-la en els pressupostos del 2012 –com es diu en la
moció-, o en tot cas, si l’equip de govern creu que al 2012 és molt precipitat,
entendrien que un compromís raonable seria fer-ho en aquesta legislatura. El senyor
Adam Majó comunica que l’equip de govern presenta una esmena en la que treu la
data i deixa obert el termini, però el seu grup entén que quan una cosa es deixa
absolutament oberta perd tot el seu contingut i agrairien que es fes un esforç de
concreció, com a mínim que el compromís fos incloure-ho en aquesta legislatura. Si el
termini queda totalment obert el seu grup no podrà votar favorablement a l’esmena de
l’equip de govern.
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, indica que com ha explicat el
senyor Adam Majó, l’equip de govern presenta una esmena amb la intenció de donar
valor al contingut de la proposició. Estan d’acord amb els atesos i amb la proposta de
la inversió, però no amb el punt 2 –quan parla del juny del 2012-. Diu que no els fa res
comprometre’s de paraula que per poc que es pugui serà una inversió d’aquesta
legislatura, però reconeix que tenen clar que al 2012 serà impossible. Segurament els
pressupostos dels anys posteriors al 2012 tampoc seran fàcils, i per tant, tot i que és
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una aposta que els agradaria tenir culminada durant aquesta legislatura, els sembla
que no la poden garantir al 100%.
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC, explica que el seu grup pensa
que s’ha de recolzar tot el que sigui esport, però a la vegada troben que a Manresa hi
ha altres prioritats esportives d’altres entitats amb més antiguitat i per això votaran en
contra.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, entén la proposta de la
CUP. Pensa que se li ha de poder treure suc a l’informe per tal de potenciar l’àrea de
la llera del riu i donar-li un caire diferent, cosa que passa per donar-li uns usos
diferents. Independentment del pressupost del 2012 o de que hi hagin els recursos
econòmics suficients, pensa que el que cal és treballar aquest informe d’usos
potencials del riu Cardener per no començar a ficar-hi bolets. Creu que val la pena
agafar-se a l’informe, treballar-lo i començar activitats que puguin autofinançar el
manteniment i la conservació de la llera del riu com serien la restauració o altres
elements que originarien una sèrie d’ingressos els quals podrien permetre fer la pista
de vòlei platja, l’embarcador per al piragüisme, etc.
El senyor Xavier Javaloyes entén que la proposta té un caire positiu i que està en la
línia de dir que a la ciutat hi ha una necessitat per part de la gent que practica aquest
esport, la qual no té un espai físic per poder-lo fer a part de la Plaça Major quan és
festa major. Però diu que s’ha de ser més ambiciosos en el sentit de que cal saber què
es vol fer de la llera del riu a part d’un pla d’usos, i en qualsevol cas també cal fer una
programació correcta i adient, independentment dels recursos. Per tot això, informa
que el seu grup s’abstindrà a la votació.
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, diu que el seu grup troba
positiu poder oferir espais per al lleure i l’esport i aprofitar per donar valor a la llera del
Cardener, però troben que és una instal·lació que s’ha de fer a partir d’un projecte
acurat, ja que no es tracta de fer una instal·lació provisional com es fa durant el torneig
de festa major i cal preveure’n el manteniment. Entenen que és complicat tirar-ho
endavant amb el pressupost del 2012, i per tant, votaran favorablement a l’esmena de
CiU.
La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal Socialista, declara que com a PSC
estan d’acord amb els atesos que presenta la CUP en la seva proposició però entenen
que l’actual situació econòmica no fa viable, o si més no, que sigui la prioritat que
creuen que ha de tenir aquest govern a hores d’ara. Són conscients que el vòlei platja
és un esport que s’està desenvolupant i que cada vegada té més adeptes a la ciutat,
també són coneixedors de l’estudi d’usos potencials de la llera del Cardener i creuen
que aquest estudi és un bon punt de partida a tenir en compte en els propers anys,
sempre i quan se sigui conscient de la realitat i diu que per això són els estudis, per
tenir una bona base i per després desenvolupar-los quan es pugui. En aquest sentit fa
saber que el seu grup votarà a favor de l’esmena de CiU. Assenyala que el seu grup
sempre demanarà que s’estableixin prioritats i que els temes socials són els més
prioritaris ara mateix. Pensa que sempre hi ha línies a explorar i en el tema de l’esport
a vegades l’esponsorització podria donar finançament extra per realitzar aquesta
proposta.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, manifesta el seu interès en
contestar algunes de les intervencions anteriors. Diu que tant el PP com el PSC
consideren que l’estudi d’usos és important i que és un punt de partida, però que pel
que fa a les propostes creuen que potser no és el moment per realitzar-les o que no hi
ha diners. Aleshores es pregunta perquè es fan estudis si després no es tiren
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endavant les propostes que s’hi fan. Comenta que tothom ha parlat de les dificultats
econòmiques, però no se’n pot estar de dir que una pista de vòlei segurament no
valdria més de 50.000 € i el cost de manteniment seria mínim, mentre que en aquests
moments –i s’adreça especialment a la gent d’ERC i del PSC- s’està tirant endavant un
Ateneu de les Bases, que també és un equipament esportiu però que costa 13 milions
d’euros, 4 milions dels quals els ha de posar l’Ajuntament i no es tenen, i que s’hauran
de pagar 750.000 € durant 10 anys. I diu que els parlen de prioritats socials quan van
tancar la legislatura passada apostant per un equipament que és sobretot esportiu i
que val moltíssims més diners. També esmenta que han defensat la necessitat d’un
nou pavelló, quan això val molts més diners que una pista de vòlei platja i quan també
té un manteniment molt més car. Per tant, li sembla molt bé que diguin que consideren
que no és una bona idea o que no és prioritària, però no li sembla coherent que diguin
que en aquests moments no es pot construir la pista de vòlei perquè hi ha altres
necessitats socials, quan ells mateixos han empantanegat l’Ajuntament amb despeses
que hipotequen en un futur i hipotequen també polítiques socials.
De CiU, agraeixen el compromís, ni que sigui verbal, i diu que s’abstindran en
l’esmena però que prendran nota d’aquest compromís.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, quant a les referències que
ha fet al seu partit el senyor Adam Majó, replica que l’informe d’usos parla de projectes
però no de què s’ha de fer en ferm. Insisteix en que donen molt valor a l’informe però
diu que a les fotos surt una pista de vòlei, però que sort que no hi van posar un camp
de golf perquè llavors potser ara es demanaria un camp de golf perquè aquest pla ho
diria. Demana que se sigui més assenyat, ja que els sembla molt bé fer la pista de
vòlei però el que cal saber és com s’estructurarà tota la resta de la llera perquè no és
qüestió de ficar-hi un bolet, perquè a part del bolet, el qual té un cost, el que ells
plantegen és que cal esmerçar recursos per poder ser una mica més ambiciosos
perquè hi ha moltes altres necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Manresa amb les
que podrien gaudir a la llera del Cardener. El que el seu grup planteja és que potser, si
se saben utilitzar els paràmetres adequats, aquesta pista podria sortir gratis. Pensa
que la CUP demana una pista de vòlei sí o sí, i sobre el que deien de determinats
equipaments, diu que és cert que hipotequen per temps però que també donen
resposta a moltes necessitats socials, esportives, etc. que la ciutadania reclamava en
determinats barris, i creu que no s’han de desmerèixer.
El senyor Josep Lluís Irujo, del Grup Municipal Socialista, vol contestar les
crítiques que el senyor Adam Majó ha fet en la seva intervenció. Diu que la CUP hauria
de ser més tolerant i més respectable amb el que opinen la resta de grups sobre les
proposicions que presenten. Troba que parlen des de la imprudència i la
irresponsabilitat del qui no ha governat mai i es pot permetre dir qualsevol cosa. Li
recorda que el grup del PSC ha governat aquest Ajuntament durant 16 anys, juntament
amb ERC i IC, i en el seu saldo hi ha qüestions lluminoses i qüestions fosques, però li
diu que han posat el pitjor exemple que podrien posar respecte a com es poden
utilitzar els diners perquè l’Ateneu no és un edifici en el buit ja que té una claríssima
funció social i està dissenyat per donar cabuda a serveis socials i a la ciutadania en
general.
Amb relació al que ha dit la regidora Sònia Diaz sobre que el moment econòmic no és
l’adequat, diu que si troben bé que es posi un límit a la proposició no és perquè els
sembli malament el que proposa la CUP, sinó perquè pensen que s’ha de ser realistes
i que cal fer pedagogia als ciutadans respecte que vénen temps difícils. No troba que
fer pistes de vòlei sigui la manera de fer pedagogia. També demana que no s’acusi al
seu grup del que haguessin pogut fer i no han fet -o que potser sí que han fet- per
assegurar unes bones prestacions socials per part d’aquest Ajuntament a la ciutat.
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El senyor Josep Lluís Irujo diu que en cap moment han dit que aquesta proposició que
presenta la CUP no tingui valor i que en un futur, tal i com ha dit la regidora Sònia
Díaz, tingui la seva viabilitat. Únicament han fet esment que el seu grup es marca per
aquest mandat unes prioritats, i que per cert, són les mateixes que la CUP va anunciar
al principi del mandat. La prioritat que tenen és que tots els diners que l’Ajuntament de
Manresa pugui atresorar que es destinin a finalitats de marcat caràcter social i pensa
que això no és contradiu amb el que han fet durant els 16 anys anteriors i amb el que
pensen fer a partir d’ara des de l’oposició.
Recomana al senyor Adam Majó que deixi de fer d’oposició de l’oposició i li diu que ha
d’entendre que el seu grup té un ideari, el qual el defensaran amb millor o pitjor encert.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, respon al senyor Josep Lluís
Irujo que ell mai no li dirà com ha de fer política, i agrairia que tampoc ell li digués com
l’ha de fer, a ell o al seu grup. En tot cas, diu que han contestat al Grup Municipal
Socialista perquè ha estat la regidora Sònia Díaz qui ha contraposat les polítiques
socials amb aquest projecte que té un valor econòmic relativament petit, i han trobat
que era un error contraposar-lo amb polítiques socials.
Finalment, diu que saben perfectament que iniciar el projecte de l’Ateneu de les Bases
en el moment en que la crisi ja estava endegada, va ser una imprudència que es
pagarà cara. Diu que això ho sap el PSC i tothom qui hagi seguit la política municipal
d’aquesta ciutat.
L’alcalde sotmet a votació la proposició de la CUP amb l’esmena de CiU incorporada i
el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMS i 3 GMERC) i 6 abstencions
(2 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, es declara acordat:
“Atès que el Vòlei Platja és una activitat esportiva d'importància creixent, que cada
cop compta amb més practicants a la ciutat de Manresa, com queda de manifest cada
any amb la celebració del torneig de vòlei platja a la plaça Major (del que ja s'han fet 5
edicions).
Atès que la ciutat necessita un espai permanent per a poder practicar l'esport, per
evitar que els nombrosos practicants s'hagin de desplaçar a diferents pobles de la
comarca.
Atès que aquest mateix ajuntament va encarregar un informe sobre els “usos
potencials al riu Cardener”, per tal de revitalitzar aquesta zona i posar-la en valor.
Atès que aquest “Informe sobre els usos potencials al riu Cardener”, de gener del
2011, recomana la creació d'espais per a l'esport al marge esquerre del riu, al voltant
del Pont Nou (parc urbà que faci de lligam amb la zona esportiva del Congost), i fins i
tot cita la idoneïtat d'una pista de vòlei platja (adjuntem documentació gràfica).
Proposem:
1. Que l'ajuntament, en col·laboració amb els practicants de l'esport a la ciutat (i
especialment amb el Club Vòlei 6 Manresa), construeixi una pista per a jugar a
Vòlei platja a la llera del riu Cardener al seu pas per la zona esportiva del Congost,
al marge esquerre, als voltants del Pont Nou quan ho permeti la situació
econòmica.”
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6.3

Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i CUP en defensa de
la cohesió social i rebuig al racisme i la xenofòbia.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i la CUP,
de 17 de novembre de 2011, que es transcriu a continuació:
“Manresa es va convertir el mes de febrer de 2005 per acord unànime dels membres
del Ple municipal, en ciutat signatària de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat.
La Carta estableix en el seu article II que les autoritats municipals assumeixen la
garantia de tots i cadascun dels drets recollits en la declaració “sense cap
discriminació per color, edat, sexe o opció sexual, llengua, religió, opinió política,
origen nacional o social o nivell d'ingressos”; i es comprometen a dur a terme totes les
polítiques necessàries per evitar qualsevol tipus de discriminació.
Des de ja fa uns anys, i amb més força després de les eleccions municipals del maig
de 2011, hi ha formacions polítiques arreu del país, també a Manresa, que de manera
irresponsable anteposen els seus legítims interessos de partit i electorals als principis
fonamentals que proclama la Carta; fent un ús polític de determinats rumors falsos
sobre un suposat tracte de favor a les persones migrades.
Aquestes formacions polítiques assumeixen discursos xenòfobs i racistes, fonamentats
sobre arguments objectivament falsos i carreguen sobre el fet migratori les
responsabilitats de l’actual crisi econòmica i les seves conseqüències.
Amb l'objectiu de fer front a aquests discursos el passat mes d'abril un grup d'entitats i
persones del Bages, agrupades sota el nom de Tots Fem Bages, van fer una crida a
tota la ciutadania, als partits polítics i, especialment, a la societat civil organitzada, a
contribuir amb el seu treball a una societat més cohesionada on ningú en quedi exclòs.
Avui, novament a les portes d'unes eleccions, en aquesta ocasió per escollir els
membres del Congrés de Diputats i el Senat, es tornen a produir intents per situar la
immigració com una de les causes de la crisi i es continua fent servir el fet migratori
com a punt de confrontació atiant així el racisme i la xenofòbia.
Convençuts que la lluita contra la xenofòbia i el racisme social i institucional i la igualtat
de drets i deures en una democràcia on tothom pugui participar són alguns dels
fonaments bàsics d'una societat cohesionada i equitativa, es proposen al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents acords:
1- Refermar el compromís de l'Ajuntament de Manresa amb els principis d'igualtat i no
discriminació recollits a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
Ciutat.
2- Adoptar el compromís de l'Ajuntament de Manresa a no recolzar cap acord,
posicionament i/o acció que des del racisme i la xenofòbia atempti directament contra
la convivència, la igualtat de drets, la diversitat i la cohesió social al nostre municipi i al
nostre país.
3- Impulsar l'elaboració d'un Pla d'Acció de prevenció del racisme i la xenofòbia basat
en la sensibilització, la difusió d'informació objectiva i la formació.
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4- Fer una crida al conjunt de la societat civil organitzada de la ciutat de Manresa a
vetllar per apartar del debat públic els discursos racistes i xenòfobs i a treballar de
manera conjunta per una ciutat cohesionada que defensi la diversitat.
5- Notificar l'adopció d'aquests acords a la Plataforma Tots Fem Bages, al conjunt
d'entitats socials, culturals i econòmiques de la ciutat, SOS Racisme, la Xarxa de
Pobles i Ciutats pels Drets Humans i a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya.”
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, fa constar que aquesta
moció encara que estigui encapçalada pels partits és una proposta de la Plataforma
Tots Fem Bages i que són ells els qui l’han redactada. Explica que aquesta moció
parla de les eleccions d’aquest proper diumenge però també fa referència a un context
més ampli. S’assenyala que s’ha d’anar amb compte amb els temes de cohesió i que,
per tant, no s’han d’utilitzar arguments xenòfobs i racistes per fer política municipal,
com s’han utilitzat de manera greu aquesta mateixa setmana. La moció parla de
refermar el compromís amb la Carta Europea dels Drets Humans i de posicionar-se
molt obertament contra les polítiques que inciten a l’odi.
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, remarca, com ha dit el senyor
Jordi Masdeu, que a instància de Tots Fem Bages, la qual ja va fer una crida a la
societat el mes d’abril al voltant del mateix aspecte, es torna a presentar aquesta
proposició arran de les eleccions. Bàsicament, la moció parla de drets humans, de no
discriminació, de no fer discursos racistes i de mantenir la cohesió social, és a dir,
parla de dignitat. Recorda que d’immigració n’hi ha hagut sempre i en el nostre cas
som exemple d’una forta immigració en els últims 10 anys en que s’ha augmentat la
població un 25%, però hi ha gent que utilitza en aquest moment l’argument dels
immigrants per culpar-los de la crisi, oblidant l’aportació que van fer en l’època de
vaques grasses i ho fan per treure’n rèdits electorals o purament per racisme. Diu que
ells defensen el concepte republicà de ciutadà, de persona lliure, solidària, igualitària
amb drets i deures, que pot participar en les votacions com van poder fer-ho en les
consultes populars i com també creuen que haurien de poder fer-ho en altres
votacions reglades. Defensen la tasca que s’ha fet des del Govern de la Generalitat
amb la llei d’acollida, que és pionera en el sud d’Europa, amb el Pacte Nacional
d’Immigració, els programes locals d’acollida i amb el Pla de Ciutadania i Immigració
2009-2012. El seu grup creu que en aquests moments de crisi i en què es té un
finançament dolent és difícil mantenir els recursos necessaris per a tothom i s’ha
d’evitar entrar en conflicte sobre qui se’ls mereix i qui no, i si el color de la pell, la
religió o el país d’origen o la llengua poden ser discriminatoris per rebre aquests ajuts
en comptes de ser la necessitat real i econòmica de la gent. ERC defensa aquesta
moció perquè creu que en aquests país tots són ciutadans i no es pot jugar amb la
cohesió social.
El senyor Josep Lluís Irujo, del Grup Municipal Socialista, diu que seria una
agradable sorpresa per a ell que es tornés a repetir la unanimitat amb què el Ple
d’aquest Ajuntament va aprovar el febrer de 2005 adherir-se a la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans. Pensa que no serà així i explica el perquè. Diu que el
racisme i la xenofòbia està sent un fenomen que costa molt d’eradicar en el nostre
món, sobretot en moments en que les persones normals que no són ideològicament
racistes ni xenòfobes pateixen situacions de crisi econòmica i d’això se n’aprofiten els
ideòlegs de la xenofòbia i el racisme.
Diu que presenten aquesta moció, conjuntament amb els altres grups, i fan una crida a
assumir no únicament els acords que expressa la proposició sinó a estar atents perquè
la ciutat de Manresa sigui una ciutat exemplar en aquest sentit. S’ha de fer un esforç
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perquè Manresa conservi el seu bon nom i sigui una ciutat d’acollida, integradora,
educada i civilitzada en que l’harmonia i la convivència siguin el nord de la nostra
actuació. Assenyala que si es perd la convivència es perden moltes coses i que és
molt difícil construir-la i és molt fàcil perdre-la. Per tant, se sumen de forma decidida i
insisteix a encoratjar als grups que presenten la proposició i al propi govern municipal
a mantenir molt presents els acords i es duguin a terme.
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, diu que comparteixen la
presentació d’aquesta proposició i hi donen suport per 3 motius:
En primer lloc perquè creuen que li dóna valor que hagi sortit de la iniciativa de la
societat civil, en aquest cas de Tots Fem Bages, i és bo que la societat civil tingui clar
que també ha de participar en els assumptes de la ciutat.
En segon lloc perquè creu que és un encert ratificar l’acord que es va prendre en el
seu moment –ara ja fa més de 6 anys- de signar la Carta Europea de Salvaguarda
dels Drets Humans a la Ciutat, el que significa refermar-se en aquest compromís.
I en tercer lloc perquè és important tenir clar que qualsevol qüestió que pugui ser
debatuda políticament o ideològica, i per tant, també electoralment, com per exemple
la política migratòria, s’ha de fer sempre des del respecte i la dignitat de la persona i
aquest és l’element fonamental que li sembla que no s’hauria de traspassar mai i,
desgraciadament, hi ha moments en que es fan córrer papers que inciten l’odi, ara ja
no només a persones pel seu origen sinó a partits polítics o persones polítiques
perquè pensen diferent. En qualsevol cas li sembla que és important refermar-se en
aquest aspecte.
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC, diu que serà contundent en la
seva exposició i diu que no a la xenofòbia i no al racisme. Assenyala que entre tots
s’ha de fer que hi hagi cohesió social: entre tots nosaltres i els nouvinguts també. Diu
que per desgràcia, als països d’on ells provenen no tenen cohesió social mentre que
en el nostre cas tenim un estat del benestar i en general es viu dignament bé, per tant
si ells s’adhereixen a nosaltres han de respectar la nostra forma de ser i la nostra
cultura. Diu que no ho vol repetir més perquè tothom té dret a tot, però sí que vol
deixar constància que, com passa en altres països, amb el tema de la immigració se
n’ha de parlar clar i si en un moment donat de crisi no hi cabem tots i hi ha un
problema (o hi pot haver un problema en el futur), no en el tema de la persona sinó en
el tema global, se n’ha de parlar i s’ha de ser valent perquè sinó se’n parla al carrer, a
la fàbrica, als bars... i diu que la persona que aquí digui que no és veritat està mentint.
Insisteix en el no al racisme, no a la xenofòbia i sí a la cohesió social entre tots, i
sobretot els nouvinguts perquè tenen la sort de venir, en aquest cas a Catalunya, on
tenim un benestar i moltes coses que per desgràcia ells no tenen, moltes vegades per
culpa dels seus governants, cosa que creu que des del govern estatal se’ls hauria de
demanar explicacions. Per tot això diu que ell votarà a favor de la proposició.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, comenta que la moció
fonamentalment planteja la ratificació d’un acord de Ple de l’any 2005 i fa una sèrie
d’observacions respecte els partits polítics, els processos electorals i la no utilització
del procés de la immigració com a arma electoral. El que en definitiva es diu en
l’apartat dels acords és que s’ha de treballar segons el que diu la Carta. Dit això,
s’adreça als grups proponents i els diu que són uns hipòcrites perquè si bé diuen que
no volen fer cap mena d’acte de propaganda de la immigració en processos electorals
i que ningú la utilitzi, d’altra banda l’han estat utilitzant durant el temps que els ha
convingut, i avui mateix en aquest Saló de Plens, i el senyor Xavier Javaloyes d’això
en diu hipocresia.
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Des del grup municipal del PP, el febrer del 2005 van recolzar i van votar a favor la
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i li han fet costat en tot
el transcurs del període de temps que hi ha hagut processos d’immigració a la ciutat, i
en qualsevol cas sempre han treballat per no fer cap mena de discriminació i des de
l’equitat amb qualsevol ciutadà. Fa saber que el seu grup votarà a favor de la moció,
però assenyala que cal ser menys fariseu i més conseqüent amb les realitats de la
nostra societat i el nostre entorn més immediat, en aquest cas la ciutat de Manresa.
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, puntualitza que la moció no
diu que no es parli d’immigració sinó que no s’utilitzi la xenofòbia i el racisme amb
finalitats electorals, i que això són dues coses molt diferents. No entén l’actitud del
senyor Sebastià Llort de votar a favor d’aquesta moció quan aquesta mateixa setmana
el seu grup municipal ha emès un comunicat on es parla d’ocupació, de traïcions i fent
ús d’uns termes que no s’aguanten de cap de les maneres i que formen part d’un
discurs inequívocament racista i xenòfob.
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC, repeteix que votarà a favor. Li
diu al senyor Jordi Masdeu que si no ho entén, ell sí que ho entén i que qui ho ha
d’entendre és ell mateix.
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, celebra que tothom que ha
intervingut votarà a favor. Amb relació a la intervenció del senyor Xavier Javaloyes, diu
que dir qui és hipòcrita i qui no és una qüestió personal i que cadascú pot qualificar als
altres com vulgui.
A més a més vol aclarir que quan ha fet esment dels acords, els quals ocupen
bastants línies, la paraula immigració no surt per enlloc. La moció parla de no fer
xenofòbia ni racisme i creu que és important remarcar-ho, precisament perquè està
redactada amb molta cura.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, no pretén allargar la
discussió i només demana al senyor Antoni Llobet que consulti al diccionari el significat
d’hipocresia. Diu que no està qualificant a ningú gratuïtament i només fa una lectura
objectiva dels fets que estan sobre la taula. És el primer a qui no li agrada utilitzar
determinades expressions però tot i que no parlen d’immigració es farceixen molt, i
sovint, dels fets migratoris. En aquesta proposta veu que es diu: “...carreguen sobre el
fet migratori les responsabilitats de l’actual crisi econòmica i les seves conseqüències”
i diu que no es tracta d’immigració o no immigració sinó del fet de la xenofòbia i el
racisme i en qualsevol cas que quan es parla de discriminació sobre la salvaguarda
dels drets humans de la ciutat el concepte i el precepte és el que és pel qual es va
aprovar i es va portar a terme i pel qual s’ha de treballar. I quan es parla de racisme i
xenofòbia fem referència a una sèrie d’aspectes que no només afecten a l’element
immigratori perquè el concepte fonamental és que no hi hagi discriminació per color,
edat, ni per l’opció sexual, ni per la llengua, la religió, ni per l’opinió política, etc. Diu
que s’està parlant d’un concepte molt ampli i molt heterogeni. Amb tot, la gran majoria
de les intervencions que s’han fet han fet referència al que ell ha dit. Ja sap que als
acords no es diu res d’immigració però als atesos es parla dels processos migratoris i
això dóna peu al s’utilitzi, especialment a nivell mediàtic i de les xarxes socials, i a que
més d’un sigui criticat, i comenta que ja n’està tip.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (11
GMCiU, 4 GMS i 3 GMERC, 2 GMPP, 1 GMPxC i 2 GMCUP), i 1 abstencions (1
GMPxC).
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Abans de passar als assumptes sobrevinguts, l’alcalde demana disculpes al senyor
Josep Lluís Irujo com a president del Grup Municipal Socialista, ja que en l’anterior Ple,
i a petició seva, li va demanar que retirés una reprovació al senyor Albert Pericas.
Explica que un cop el senyor Josep Lluís Irujo va exposar els seus arguments es va
convenir no sotmetre la moció de reprovació a votació. Això, que podria semblar
irrellevant, ara ja no ho és pels fets ocorreguts aquesta setmana i troba que han donat
la raó de que la proposició s’hauria d’haver votat, la qual, segurament, s’hauria aprovat
gairebé per unanimitat.
Reitera les seves disculpes al senyor Josep Lluís Irujo i les fa extensibles a la resta de
membres del Consistori que no van poder emetre el seu vot en el seu moment.
S’adreça al senyor Albert Pericas, president del Grup Municipal de PxC, i li diu que la
nota de premsa referida a uns programes que va emetre la Fundació Fira Mediterrània
amb relació a la promoció dels espectacles que s’oferien en la seva XIV edició era
lamentable, plena de falsedat i demagògia. Diu que per la promoció dels espectacles
que s’oferien en la seva XIV edició es van fer un total de 58.600 fulletons en català,
castellà i anglès, amb una aportació majoritària de 50.000 en català, i ell ha fet esment
de les 600 fotocòpies en blanc i negre que es van fer en àrab, les quals no són
representatives de cap pressupost.
L’alcalde reprova, des de la presidència, l’actitud del senyor Albert Pericas d’aquesta
setmana, que ha portat a una falsedat que els ciutadans podrien malinterpretar. En ús
de les atribucions que li dóna aquesta presidència vol fer palès la referència a la moció
7.3 de l’anterior Ple i que en aquell moment no es va tirar endavant per petició seva.

7.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se’n presenten.

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

8.

Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es
delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal.

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcaldepresident i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD
2568/86, de 28 de novembre.
9.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 37 a 40, que
corresponen als dies 17 i 24 d’octubre i 2 i 7 de novembre de 2011,
respectivament.

Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la
Junta de Govern Local en les seves sessions número 37 a 40, corresponents als dies
17 i 24 d’octubre i 2 i 7 de novembre de 2011, 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.
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10.

Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords
adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa.

El secretari dóna compte dels escrits següent:
Data
d'entrada
26/10/2011

21/10/2011

Organisme

Remitent

Acord municipal

Departament de la
Presidència

Secretari del Govern

Real Consulado
General de Noruega
a Barcelona

Cònsul General de
Noruega

Defensa del model d’Immersió
lingüística a les escoles de
Catalunya.
Agraïment per les condolences
fetes davant la tragèdia produïda a
Noruega .

11.

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

11.1.

Pregunta del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya sobre el carrer
Pau Miralda.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de PXC, de 12 de novembre de
2011, que es transcriu a continuació:
“1) Al polígon de Bufalvent està projectat construir una sèrie de pàrquings distribuïts
per a tot el polígon, un d’ells, el del carrer Pau Miralda ja s’està executant actualment.
Des del GM de PxC de Manresa preguntem:
-Des de quan estan projectats aquests pàrquings?
-Per què no s’ha informat en les comissions de l’execució d’aquestes obres?
-A quant ascendeix el pressupost d’aquestes obres?
2) -Quants accidents de circulació s’han produït durant l’any 2011 en el polígon de
Bufalvent?”
La senyora Sílvia Gratacós, regidora del Grup Municipal de CiU, diu que el nombre
d’aparcaments que hi ha al Polígon Industrial de Bufalvent són sis aparcaments
públics, 4 definitius dels quals un és de camions i els altres tres són de vehicles, també
hi ha 2 aparcaments amb ús provisional de vehicles. Explica que en data 3 de febrer
de 2011, l’Associació del Polígon va presentar una sol·licitud per adequar una zona
d’aparcament al C. Pau Miralda i per resolució de l’alcalde, el senyor Camprubí, el dia
6 de maig de 2011 es va aprovar la resolució atorgant llicència d’ús per adequar
aquest aparcament, notificant-la el 27 de maig als interessats.
Entenen que aquest assumpte no es va passar per cap comissió ja que es potestat de
l’alcalde decidir quins assumptes es passen per les diferents comissions.
El pressupost de les obres del pàrquing ascendeixen a 10.000,00€ a càrrec de
l’Associació del Polígon Industrial de Bufalvent.
La senyora Olga Sánchez, del Grup Municipal de CiU, respon a la segona pregunta
referent als accidents de circulació produïts al polígon de Bufalvent, i diu que han estat
13.

Acta de la sessió plenària núm. 14 de 17 de novembre de 2011

- 46 -

11.2.

Pregunta del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya sobre la
publicació d’un fulletó.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de PXC, de 12 de novembre de
2011, que es transcriu a continuació:
“Ja que des de la Generalitat , Ajuntaments i altres institucions, es promou l’ús del
català com a llengua prioritària i vehicular.
Des del GM de PxC de Manresa preguntem:
- A què es deu que aquest fulletó sigui integrament en àrab i no en català?
- Que estem integrant o claudicant davant dels musulmans?
- Es podria facilitar una traducció d’aquest fulletó?.”
L’alcalde passa la paraula al senyor Sebastià Llort que volia fer un comentari en
aquest punt. El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC, diu que retiren
tota la pregunta.

11.3.

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre la campanya de plantació
d’arbres.

El secretari llegeix les preguntes del Grup Municipal de la CUP, de 13 de novembre de
2011, que es transcriuen a continuació:
“1. Quants arbres, de quines espècies i en quins indrets de la ciutat es té previst
plantar en la campanya d’enguany?”
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de CiU, diu que en la campanya
2011-2012 està previst plantar arbres de les espècies següents:
-

3 aurons
19 erables
1 plàtan
1 bedoll
2 catalpa
3 lledoners

-

1 arbre de l’amor
4 xiprers
5 freixes
3 sapindal
1 troana
3 liquidàmbar

-

6 moreres
10 pollancres
1 plàtan
4 perera de flor
1 sòfora
1 tell

Seguidament detalla el lloc on s’ubicaran:
-

3 a l’Aviguda Universitària
2 al Pavelló del Pujolet
4 al Tossal del Coro
1 al c. Carrasco i Formiguera
1 a la pl. de les Oques
1 a la pl. Valldaura
2 al ptge. Colomer
6 al c. Prudenci Comellas
3 al ptge. Sinera
8 al c. Domènec i Montaner
9 al Xup

-

1 a l’av. Bases de Manresa
7 a la pl. Bonavista
3 al c. Foneria
4 al c. Concòrdia
1 a la pl. de la Reforma
3 al c. Carrasco i Formiguera
1 al Pla d’Ametllers
2 a la Muralla de Sant Domènec
1 al c. Ramon d’Iglésias
6 al c. Sallent
2 al c. Prudenci Comellas
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11.4.

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre la denegació d’una
subvenció del Pla de Barris.

“2. La Generalitat va denegar a l’Ajuntament de Manresa una subvenció de 845.000
euros procedents del Pla de Barris. A quina actuació o actuacions corresponien? Per
quin motiu s’han denegat?”

El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, respon que les actuacions
corresponien bàsicament a compra de terrenys en els àmbits de l’actuació del Parc de
Puigcardener, rotonda de Sant Marc i vial de connexió així com també d’altres que
dintre de l’àmbit de la subvenció del Pla de Barris va portar a terme FORUM S.A.
Pel que fa a la segona part de la pregunta, explica que la denegació de la subvenció
ve perquè en les condicions del projecte de Pla de Barris hi havia unes delimitacions
respecte els diferents apartats que se subvencionaven. Quant al tema de la compra de
terrenys, l’Ajuntament va sobrepassar la quantitat que es podia subvencionar degut a
la necessitat de desenvolupar projectes. Explica que la diferència era de 1.055.415 €
però que s’han pogut compensar més de 200.000 € amb la urbanització i l’edificació.
El total d’això dóna la xifra de 845.426 € que és l’import que no ha quedat
subvencionat malgrat que les compres es van dur a terme.

11.5.

Pregunta del Grup Municipal d’ERC sobre l’estacionament de vehicles en
la illa de vianants.

El secretari llegeix les preguntes del Grup Municipal d’ERC, de 14 de novembre de
2011, que es transcriuen a continuació:
“Davant els importants problemes de mobilitat al centre de la ciutat de Manresa, el
grup municipal d’ERC pregunta:
•

Com és que hi ha una actitud totalment passiva per fer complir la prohibició
d’aparcar a l’illa de vianants de la ciutat, i deixar que espais com la Plaça de
Sant Ignasi, la de Puigmercadal o la del Carme estiguin plens de cotxes?

•

Per què el Govern de la ciutat incompleix l’actual ordenança de circulació?

•

L’actual govern de la ciutat pensa retirar els senyals de prohibició d’aparcar de
l’illa de vianants i modificar l’ordenança?

•

Si no és així, quan pensa fer complir-la?

•

Aquesta actitud correspon al model de mobilitat de l’actual govern?”

El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, li diu al senyor Pere Culell,
com a consideració prèvia a la seva resposta, que li sorprèn el to agre de la pregunta
sobretot tenint en compte la seva trajectòria personal i la de la formació política que
representa la qual és objectivable en defensa dels valors democràtics i l’exercici
d’aquests valors. També li sorprèn el to cínic de la pregunta, sobretot tenint en compte
que han estat al govern en els últims 16 anys i en l’últim mandat el senyor Joan Vinyes
era el regidor de mobilitat. Vol deixar clar que aquesta consideració la fan des del
màxim respecte. Diu que intentarà respondre la pregunta tot i sabent que l’objectiu
finalista de la pregunta no és la resposta.
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El senyor Ramon Bacardit puntualitza que l’incompliment de l’ordenança de circulació
no és del govern, en tot cas és dels ciutadans que incompleixen la normativa vigent.
Li diu al senyor Joan Vinyes que ja sap que el model de mobilitat de la ciutat fa temps
que va erràtic i que l’exemple més gràfic és la precipitada aprovació inicial del Pla de
Mobilitat en el darrer mes de la legislatura passada, després de molts anys de
treballar-hi.
L’actual model, respecte el model de mobilitat, creu en la consolidació i l’ampliació de
l’illa de vianants. Però diu que saben que resoldre l’aparcament indiscriminat que es
duu a terme a la Pl. Puigmercadal no és una qüestió de pilones ni de policia local i
estan intentant buscant una solució complexa a un problema complex i els diu que si
tenen la solució perquè no l’havien aplicat en el seu moment i que, en tot cas, està
obert a parlar-ne.

11.6.

Pregunta del Grup Municipal d’ERC sobre el POUM.

El secretari llegeix les preguntes del Grup Municipal d’ERC, de 14 de novembre de
2011, que es transcriuen a continuació:
“Al darrer ple municipal, el grup municipal va plantejar un seguit de preguntes
sobre el POUM. La majoria de qüestions van ser respostes pel govern municipal
llevat de la pregunta referent al calendari previst per desenvolupar el POUM.
L’alcalde ens va emplaçar a repetir la pregunta al proper ple si no ens donàvem
per satisfets amb la resposta.
Així doncs, tornem a fer la pregunta:
•

Quin és el calendari previst per fer l’avanç de planejament i el programa de
participació?”
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, comenta que el calendari se
sotmetrà a la informació i consideració dels regidors quan estigui més detallat. De
moment preveuen el següent:
1r trimestre de 2012
- Disposar de l’equip de revisió del POUM i el seu director al capdavant.
- Es proposaran les línies estratègiques del nou POUM.
4t trimestre de 2012
- Presentació del document d’avanç de pla, així com el seu programa de participació
ciutadana.
2n trimestre de 2013
- Aprovació inicial del document de POUM
4t trimestre de 2013
- Aprovació provisional, i en funció de com es vagi el procés, la posterior aprovació
definitiva.
Al 1r trimestre del 2012, quan l’equip del POUM estigui consolidat i tingui director, ho
comunicaran i obriran la participació en les decisions.
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11.7.

Pregunta del Grup Municipal d’ERC sobre el futur del Casal de Joves “LA
KAMPANA”.

El secretari llegeix les preguntes del Grup Municipal d’ERC, de 14 de novembre de
2011, que es transcriuen a continuació:
“En les darreres setmanes ens han arribat informacions que diuen que l’equip de
govern té intenció de canviar l’ús que actualment té el Casal de Joves de la
Kampana. És per això que els demanem:
•

És cert que tenen previst transformar “la Kampana” en un centre obert?

•

On es duran a terme les activitats que fins ara es feien a la Kampana?

•

Quina alternativa es donarà als joves que fins ara utilitzaven l’espai relacional
de la Kampana com a lloc de trobada?

•

Creuen necessari un equipament específic per joves a la ciutat ? Tenen previst
substituir la Kampana per un altre equipament per joves?”

La senyora Àuria Caus, del Grup Municipal de CiU, respon que no es transformarà
la Kampana en un centre obert i que continuarà sent un equipament per joves on s’hi
programaran activitats i on hi continuarà havent-hi un espai relacional en el que sí que
s’hi reforçarà l’atenció i el suport sòcioeducatiu per a joves i adolescents.
Explica que les activitats que es fan a la Kampana es continuaran realitzant en aquest
espai, a part de que també programaran en altres punts de la ciutat com als Centres
Cívics.
Diu que els joves continuaran disposant de l’espai relacional de la Kampana com a lloc
de trobada. I amb relació a l’última pregunta respon que la ciutat ja té un equipament
específic per a joves amb la Kampana i continuarà treballant en la mateixa línia i
donaran més suport a joves i adolescents. Vol deixar clar que el govern aposta pels
joves.

11.8.

Pregunta del Grup Municipal d’ERC sobre el futur del “Viver d’Economia
Social”

El secretari llegeix les preguntes del Grup Municipal d’ERC, de 14 de novembre de
2011, que es transcriuen a continuació:
“
•

És cert que tenen previst tancar el viver d'economia social?

•

On es duran a terme les activitats de promoció de l'economia social?

•

Quina alternativa es donarà a les empreses que fins ara utilitzaven l’espai
relacional del MESS?

•

Creuen necessari un equipament específic per empreses d'economia social?
Tenen previst substituir el MESS per un altre equipament per empreses socials?”
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La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de CiU, respon que sí que tenen
previst tancar el Viver en base a 3 raonaments:
-

Perquè actualment el viver té una ocupació del 50% sobre el total de l’equipament.
Perquè es va inaugurar fa pocs mesos el viver ubicat en el Palau Firal.
Perquè el cost de manteniment del viver és de 105.000 € anuals i creuen que amb
la situació econòmica i financera de l’Ajuntament és suficient amb mantenir només
un sol viver.

Explica que s’ha parlat amb totes les empreses allotjades al Viver d’Economia Social i
se’ls ha proposat solucions per reallotjar-los. La primera solució passa per reservar-los
un espai en el viver del Palau Firal. L’altra consisteix en acompanyar-los en el procés
de buscar locals en el Barri Antic o en les Escodines, que tenen un pla de dinamització
i en els quals hi ha alguns locals amb lloguer social per poder allotjar activitats
d’aquest estil. Fins aquest moment encara no s’ha obtingut cap resposta per part
d’aquestes empreses, encara que se sap que algunes de les empreses allotjades han
buscat algun local però no de les propostes que se’ls ha ofert. Properament esperen
tenir les respostes en aquest sentit.
Quant a la pregunta de quina alternativa es donarà a les empreses que utilitzaven
l’espai relacional del MEES, la senyora Sílvia Gratacós respon que continuaran
mantenint que el viver del Palau Firal està ubicat en un entorn on hi ha espais
suficients per poder continuar aquests espais d’intercanvi i s’ofereix a totes aquestes
empreses d’economia social que puguin fer servir aquests espais, els quals estan a la
seva disposició.
Amb relació a la quarta pregunta, assenyala que aquest equip de govern no creu
necessari tenir un equipament específic per a l’economia social. Diu que recolzaran tot
aquest tipus d’iniciatives tal i com recolzen també qualsevol iniciativa d’emprenedoria i
creuen que l’espai del viver del Palau Firal és suficient per atendre totes les
necessitats que es presentin en aquest sentit.

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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