ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Identificació de la sessió
Sessió:
Dia:
Hora:
Lloc:
Caràcter:

2/2013
19 de febrer de 2013
de 19.05 h a 23.09 h
Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa
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
Domingo Beltran Arnaldos
Joan Comas Blanch
Albert Pericas Riu
Sebastià Llort Prat
Adam Majó Garriga
Jordi Masdeu Valverde
Secretari general
José Luis González Leal
Interventor
Josep Trullàs Flotats

ORDRE DEL DIA

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 1, que correspon a la
sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 17 de gener de 2013.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 501, de 22 de gener de 2013,
sobre activació, en fase d’alerta, del Pla d’actuació municipal per fires i
espectacles i, més concretament, per la Fira de l’Aixada, per als dies 23 i 24 de
febrer de 2013.

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 617, de 24 de gener de 2013,
sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la primera tinent d’alcalde, els dies
29 i 30 de gener de 2013, per motius institucionals, atesa la invitació rebuda del
Parlament Europeu per realitzar un viatge d’estudi a les institucions europees a
Brussel·les.

2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1302, de 6 de febrer de 2013,
sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel segon tinent d’alcalde, els dies 9 i
10 de febrer de 2013.

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1280, de 4 de febrer de 2013,
sobre actualització del contingut del Pla d’Actuació Específic pel Carnestoltes
infantil de la ciutat de Manresa

2.5

Donar compte de l’informe trimestral de l’interventor pel seguiment del Pla
d’ajust previst al RD Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al 4t trimestre
de 2012.

3.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

3.1

Regidoria delegada d’Hisenda

3.1.1

Dictamen sobre resolució, si escau, de les reclamacions presentades a
l’aprovació inicial del pressupost i aprovació definitiva del pressupost general
de l’Ajuntament de Manresa per a l’exercici 2013.

3.1.2

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la imposició i ordenació de
contribucions especials per les obres Projecte de millora de la urbanització del
carrer Serarols.

3.1.3

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de diversos
articles de les ordenances fiscals reguladores de la taxa per l’ensenyament als
cicles formatius de l’Escola d’Art de Manresa i de la taxa per l’ensenyament al
Conservatori de Música de grau professional.
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3.1.4

Dictamen sobre aprovació si escau, de la sol·licitud a la direcció General del
Cadastre de l’aplicació dels coeficients d’actualització de valors cadastrals
previstos al text refós de la llei del Cadastre Immobiliari.

3.2

Regidoria delegada de Governació

3.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un registre auxiliar del Registre General
de documents al Servei d’Emergències i Protecció Civil.

3.3

Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

3.3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial
a favor de diversos proveïdors de serveis de promoció turística, per un import
total de 1.281,00 €.

3.3.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial
a favor de l’Agència Catalana de Turisme, per un import total de 1.050,02 €.

4.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

4.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge

4.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla
General de Manresa. Antic Casal Regionalista.

5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

Regidoria delegada d’Ensenyament

5.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del nou conveni subvencional entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Manresa per al finançament de l’Escola de Música Municipal per al curs 20112012.

5.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Manresa per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer
cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012.

5.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, del nou conveni subvencional entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Manresa per al sosteniment del funcionament de l’Escola d’Art de titularitat de
la corporació local per al curs 2011-2012.

6.

PROPOSICIONS

6.1

Proposició dels Grups Municipals de CiU i ERC per a l’adhesió a la Declaració
de Sobirania i el Dret a Decidir del Poble de Catalunya.
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6.2

Proposició del Grup Municipal de PxC per a la instal·lació d’un sistema de
detecció de robatori de cablejat elèctric en l’enllumenat públic.

6.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP per rebutjar la sentència que obliga a
enderrocar un edifici de la Plaça Bages de Manresa.

6.4

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’eliminar les sancions per
utilitzar les fonts públiques.

6.5

Proposició del Grup Municipal del PSC per a l’exercici del Dret a Decidir del
Poble de Catalunya.

6.6

Proposició del Grup Municipal del PSC reclamant el manteniment del contracte
programa pel que fa a serveis socials bàsics.

6.7

Proposició dels Grups Municipals de la CUP, ERC i PSC, a proposta del Grup
Local d’ICV, per a l’aprofundiment de la transparència.

6.8

Proposició del Grup Municipal d’ERC per a la promoció de la fibra òptica a
Manresa.

7.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

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. 2, 3, 4 i 5, que
corresponen a les sessions dels dies 14, 21 i 28 de gener i 4 de febrer de 2013,
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 i comprova el quòrum d’assistència
necessari per iniciar la sessió.
L’alcalde informa que en la reunió prèvia de la Junta de Portaveus s’ha acordat retirar de
l’ordre del dia el dictamen 3.1.4, relatiu a l’actualització dels valors cadastrals previstos al
text refós de la Llei del cadastre immobiliari.
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Acta de la sessió plenària núm. 2, de 19 de febrer de 2013

4

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 1, que correspon a la
sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 17 de gener de 2013.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió núm. 1, que correspon a la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 17
de gener de 2013, que s’ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la
convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu
contingut.
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 25 membres
presents.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 501, de 22 de gener de
2013, sobre activació, en fase d’alerta, del Pla d’actuació municipal per
fires i espectacles i, més concretament, per la Fira de l’Aixada, per als
dies 23 i 24 de febrer de 2013.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“Primer.- Activar pels dies 23 i 24 de febrer, i en fase d’alerta el Pla d’actuació
municipal per a fires i espectacles, i més concretament per la Fira de l’Aixada, aprovat
pel Ple de la Corporació en data 16 de gener de 2006, i homologat per la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya el dia 25 d’abril de 2006, d’acord amb les previsions
tècniques que conté.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
es celebri.”

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 617, de 24 de gener de
2013, sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la primera tinent
d’alcalde, els dies 29 i 30 de gener de 2013, per motius institucionals,
atesa la invitació rebuda del Parlament Europeu per realitzar un viatge
d’estudi a les institucions europees a Brussel·les.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Que durant els dies 29 i 30 de gener de 2013, amb motiu de l’absència
temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides
transitòriament per la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè Rosich Vilaró, que
substituirà amb caràcter d’alcaldessa accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè
Rosich Vilaró.
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb
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l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'Ajuntament,
als efectes corresponents.”
2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1302, de 6 de febrer de
2013, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel segon tinent d’alcalde,
els dies 9 i 10 de febrer de 2013.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Que durant els dies 9 i 10 de febrer de 2013, amb motiu de l’absència
temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides
transitòriament pel segon tinent d’alcalde, senyor Josep M. Sala Rovira, que substituirà
amb caràcter d’alcalde accidental al titular, atesa l’absència durant aquest període de la
primera tinent d’alcalde.
SEGON. Notificar aquesta resolució al segon tinent d’alcalde, senyor Josep M. Sala
Rovira.
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'Ajuntament,
als efectes corresponents.”

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1280, de 4 de febrer de
2013, sobre actualització del contingut del Pla d’Actuació Específic pel
Carnestoltes infantil de la ciutat de Manresa.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“ 1r.- Actualitzar el contingut del Pla d’Actuació Específic pel Carnestoltes Infantil de la
ciutat de Manresa, en el sentit d’incorporar en aquest, les modificacions proposades en
els informes emesos al respecte, i adjunts a la present resolució, per la responsable de
Protecció Civil dels Serveis Territorials de la Catalunya Central (Departament
d’Interior), i pel Tècnic de Protecció Civil d’aquest Ajuntament, els quals s’adjunten a la
present resolució.
2n.- Trametre el nou text del Pla d’Actuació Específic pel Carnestoltes infantil de la
ciutat de Manresa, a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
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3r.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que es
celebri.”
2.5

Donar compte de l’informe trimestral de l’interventor pel seguiment del
Pla d’ajust previst al RD Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al 4t
trimestre de 2012.

El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 29 de gener de 2013, el qual
es transcriu a continuació:
“JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l'Ajuntament de Manresa, en
relació a l'execució del pla d'ajust, que esmenta l'article 10 de l'Ordre HAP/2015/2012,
d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i amb la finalitat de completar la informació
continguda en els informes de seguiment d'ingressos, seguiment de despeses i
seguiment de magnituds i endeutament, corresponents a l'exercici de 2012, quart
trimestre, formula les següents consideracions:
Primera. - Seguiment d'ingressos
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, dels ingressos no
financers, són degudes, bàsicament, al menor creixement vegetatiu d'impostos i taxes
relacionats directament amb l'activitat de la construcció (Impost sobre béns immobles,
Impost sobre construccions i obres, taxes urbanístiques) i el menor import liquidat per
ingressos procedents de la Comunitat Autònoma.
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, dels ingressos financers,
són deguts, bàsicament, a la diferència de l' import del préstec concertat a l'empara del
que disposa el RDL 4/2012 previst inicialment en relació a l' import definitiu.
Les desviacions en ajustos en ingressos proposats en el pla, són d'escassa
significació.
Segona. - Seguiment de despeses
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, de les despeses no
financeres, són degudes, bàsicament, a la política de restricció de despeses duta a
terme per la Corporació, amb la finalitat, entre altres, de compensar la menor
percepció d'ingressos. En aquest sentit, cal assenyalar, bàsicament, el menor cost
destinat al capítol de personal, el capítol de compra de béns i serveis i el capítol de
concessió de transferències. El capítol corresponent a despeses financeres s'ha vist
afavorit, pel descens dels tipus d'interès de diversos préstecs.
Les desviacions de l'estimació anual en relació amb el pla d'ajust, de les despeses
financeres, són d'escassa significació.
El període mitjà de pagament a proveïdors, si bé ha millorat en relació a principis de
l'exercici, no ha arribat, encara, a l'objectiu proposat.
Tercera. - Seguiment de magnituds i endeutament
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Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, de l'endeutament,
quadre superior, adquireixen significat com a conseqüència de l'operació realitzada a
l'empara del que disposa el RDL 4/2012 i s'expliquen, bàsicament, per la diferència
entre l' import del préstec, estimat inicialment i l' import definitiu formalitzat.
La resta de desviacions, reflectides en el quadre intermedi, són conseqüència,
bàsicament, del descens dels tipus d'interès de diversos préstecs.
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust de les magnituds
financeres i pressupostàries, s'analitzen a continuació:
a) Les magnituds referents a estalvi brut, estalvi net, saldo d'operacions no
financeres, són conseqüència, com és sabut, de les dades contingudes en els
informes de seguiment d'ingressos, de seguiment de despeses i de l'endeutament.
b) La desviació de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, dels ajustos
SEC, és el resultat de la previsió realitzada d'aquests ajustos el 31 de desembre de
2012.
c) La desviació de l'estimació anual de la capacitat de finançament, és el
resultat dels anteriors subapartats. “

3.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

3.1

Regidoria delegada d’Hisenda

3.1.1

Dictamen sobre resolució, si escau, de les reclamacions presentades a
l’aprovació inicial del pressupost i aprovació definitiva del pressupost
general de l’Ajuntament de Manresa per a l’exercici 2013.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació de 24 de
gener de 2013, que es transcriu a continuació:
“Es procedeix a resoldre les reclamacions presentades pel Sr. xxxxx, advocat actuant
en nom i representació del Sr. xxxxx i del Sr. xxxxx, a l’aprovació inicial del pressupost
corresponent a l’exercici de 2013 i a la seva aprovació definitiva, tot sobre la base dels
següents:
ANTECEDENTS
Primer.- El 20 de desembre de 2012 el ple de la corporació procedí a l’aprovació
inicial del pressupost per a l’exercici de 2013.
Segon.- El projecte de pressupost inicialment aprovat, juntament amb l’expedient
instruït per a la seva aprovació, fou exposat al públic mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al tauler d’edictes de la corporació i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 31 de desembre de 2012.
Tercer.- Dins el període d’exposició pública, 18 de gener de 2013, fou presentat pel
Sr. xxxxxx, advocat actuant en nom i representació del Sr. xxxxx i del Sr. xxxxx, escrit
de reclamacions a l’aprovació inicial del pressupost corresponent a l’exercici de 2013
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Quart.- Procedeix la resolució de les reclamacions i l’aprovació definitiva del
pressupost, tot de conformitat amb la normativa d’aplicació
Les reclamacions presentades es resolen sobre la base dels següents:
FONAMENTS DE DRET
Primer.- A la primera de les reclamacions
La part reclamant exposa com a primera reclamació que el pressupost municipal de
l’exercici de 2013 no té en compte les obligacions que es deriven per a l’ajuntament de
Manresa de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
declarà la procedència de l’expropiació forçosa i fixà el preu just de la finca objecte
d’expropiació en 11.117.406,31.-€ i els interessos corresponents fins al pagament total
del preu just. Com que d’aquesta quantitat s’ha satisfet un total de 347.529,470.-€,
resta pendent de satisfer un total de 10.943.641,58.-€, més els seus interessos, que no
estan consignats al pressupost de 2013, fet que és l’objecte de la reclamació.
L’art. 170,2 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), disposa que únicament
podran entaular-se reclamacions contra el pressupost, entre d’altres, per ometre el
crèdit necessari per al compliment d'obligacions exigibles a l'entitat local, en virtut de
precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.
Als efectes de resoldre la reclamació, l’essencial és determinar si l’obligació del
pagament de la quantitat diferencial entre la ja satisfeta i l’establerta com a just preu a
la sentència Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, més els interessos
corresponents, i presumptament omesa al pressupost de 2013 és exigible a l’entitat
local.
De conformitat amb allò disposat a l’art. 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, és condició per a l’executivitat
d’una sentència que aquesta hagi guanyat fermesa, cosa que no succeeix amb la
sentència que ens ocupa, atès que està recorreguda davant el Tribunal Suprem, el que
significa que no és executiva i, per tant, les obligacions que d’ella dimanen no són
exigibles a la hisenda municipal. Com que tampoc no consta que hagi estat demanada
execució provisional dels seus pronunciaments, no existeix a data actual una obligació
exigible contra la hisenda municipal, per la qual cosa no es dóna el motiu de
reclamació consignat a l’art. 170,2, b) TRLHL
Procedeix, doncs, desestimar aquesta primera reclamació
Segon.- A la segona de les reclamacions
A la segona de les reclamacions la part reclamant exposa que el pressupost de
l’exercici de 2013 no té en compte les obligacions que deriven de l’existència d’una
passiu contingent, el que comporta el reconeixement de l’obligació legal del pagament
del preu just. En sosteniment de la seva tesi argumenta que l’ajuntament de Manresa
ha acatat la procedència de l’expropiació i, per tant, l’existència del pagament del
mencionat preu just. Als efectes de l’eventual provisió comptable de l’obligació de
pagament d’aquest, invoca la norma 17 de l’ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la
qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat Pública, respecte de la provisió d’actius i
passius contingents. Demana que l’ajuntament de Manresa informi detalladament, en
el marc de la tramitació del pressupost per a l’exercici de 2013, de l’existència
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d’aquest passiu contingent, avaluï la incidència econòmica de la sentència a les
finances municipals i assenyali les alternatives de què disposaria la corporació per a
atendre les obligacions dineràries que derivaran del procediment judicial.
En contesta a aquesta reclamació s’ha d’invocar novament l’art. 170,2 TRLHL, que diu:
“2. Únicament podran entaular-se reclamacions contra el pressupost:
a . Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en
aquesta Llei.
b. Per ometre el crèdit necessari per al compliment d'obligacions exigibles a
l'entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.
c . Per ésser de manifesta insuficiència els ingressos en relació amb les
despeses pressupostades o bé d'aquests respecte a les necessitats per a les
quals estigui previst
Com es dedueix fàcilment de la dicció del precepte els únics motius pels quals es
poden formular reclamacions contra l’aprovació inicial del pressupost són els que es
relacionen als seus tres apartats, com sigui que el contingut de la reclamació és de
caràcter comptable i no té a veure amb cap dels motius establerts per la norma,
procedeix desestimar la segona de les reclamacions.
D’acord amb l’anterior és pel que el regidor delegat d’Hisenda i Governació proposa a
la Comissió informativa d’Economia i Governació l’elevació a dictamen de la següent
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- Resoldre les reclamacions presentades pel Sr. Xxxxxxx, advocat actuant en
nom i representació del Sr. xxxxx i del Sr.xxxxx , a l’aprovació inicial del pressupost
corresponent a l’exercici de 2013, en el sentit de DESESTIMAR-LES, tot sobre la base
dels antecedents i fonaments de dret consignats a la part expositiva d’aquesta
proposta.
Segon.- Aprovar definitivament el pressupost general de l’Ajuntament de Manresa
corresponent a l’exercici de 2013.
Tercer.- Disposar que el pressupost general definitivament aprovat sigui inserit en el
Butlletí Oficial de la Província resumit per capítols de cadascun dels pressupostos que
l’integren.
Quart.- Habilitar el Sr. Alcalde als efectes de la signatura de quanta documentació
sigui adient a l’efectivitat dels acords presos.”

El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, informa que el dictamen fa
referència a unes reclamacions entrades al registre de l’Ajuntament el 18 de gener de
2013, durant el període d’exposició pública del pressupost.
La primera al.legació fa referència al fet que el pressupost no té en compte les
obligacions derivades d’una sentència d’expropiació forçosa per un preu determinat.
Acta de la sessió plenària núm. 2, de 19 de febrer de 2013
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Diu que el motiu pel qual aquesta partida no consta al pressupost és que segons la
Llei reguladora de les hisendes locals, es disposa que únicament podran presentar-se
reclamacions contra el pressupost per ometre el crèdit necessari per al compliment
d’obligacions exigibles per l’entitat local, per la qual cosa en aquest cas no era una
obligació exigible, atès que actualment la sentència està recorreguda davant el
Tribunal Suprem, per tant, la primera reclamació es desestima.
Pel que fa a la segona reclamació, que fa referència que el pressupost no té en
compte les obligacions que deriven de l’existència d’un passiu contingent, explica que
hi ha una confusió per part de la persona reclamant, la qual confon els balanços amb
el pressupost, ja que segons l’article 170.2 del RDL 2/2004, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, on s’especifiquen els supòsits en els
quals es poden presentar reclamacions, no procedeix la reclamació, per la qual cosa
també es desestima.
Demana el vot favorable a l’aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament
per a l’exercici 2013.
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció, sotmet el
dictamen 3.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.2

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la imposició i
ordenació de contribucions especials per les obres Projecte de millora de
la urbanització del carrer Serarols.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 8 de febrer de
2013, que es transcriu a continuació:
“Vist l'informe emès conjuntament per la cap dels Serveis del Territori i la cap de
Secció de Gestió Tributària, referent a la determinació del cost de l'obra PROJECTE
DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER SERAROLS, mòdul aplicable i
determinació de la zona especialment beneficiada en l'expedient per aplicar
contribucions especials, en el que es justifica que aquestes obres tenen la
consideració d'obres municipals que produeixen un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars, i per tant, es poden establir i exigir contribucions especials per a
la seva realització:
I. Antecedents.
1.1. Per resolució del dia 3 de desembre de 2012 fou inicialment aprovat el projecte
d'obra PROJECTE DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER
SERAROLS, quedant definitivament aprovat amb efectes del dia 1 de febrer de
2013.
1.2. El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de 109.835,03.
II. Legislació aplicable
La legislació aplicable es determina pels preceptes següents:
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-

art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou aprovat el
Reglament d’Organització i Funcionament i 195 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

-

art. 22.2 e) i 47.3 h) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases
del Règim Local.

-

art. 52.2 f) i 114.3 j) 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.

-

art. 15.1 i 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 2 i 35.4 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària.

-

art. 28 a 37 i 58 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització
d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra
PROJECTE DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER SERAROLS té
aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març.
L’objecte del projecte és renovar i ampliar els elements d’urbanització i les
infraestructures de les xarxes de serveis existents.
L’àmbit es troba urbanitzat de forma molt precària, oferint els serveis bàsics a les
edificacions i activitats actuals. Aquests serveis, especialment la xarxa de
clavegueram, es troben en estat obsolet.
Per tant, la realització d'aquestes obres produirà un increment de la capacitat
econòmica del subjecte passiu, en concretar-se no sols un benefici per a aquell,
sinó un augment del valor dels seus béns, en veure’s afectats positivament per la
realització de les obres. És a dir, com a conseqüència de l’execució del projecte
es crea un benefici pel subjecte passiu i un augment de valor dels béns dels
propietaris dels solars o immobles, i per tant, es genera l'especial benefici exigit
per a la imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
3.2. L’art. 34.2 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra,
si s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se
n’aprovi la imposició i ordenació concreta.
3.3. Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, tenen la consideració de subjectes passius com a persones
beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o
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establiments, o ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris
d’aquests béns.
3.4. La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, que són les següents:
Cost real dels treballs pericials, de redacció de
projectes i de direcció d’obres, de plans i de programes
tècnics
Import de les obres a realitzar

0,00
109.835,03

Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent

0,00

Indemnitzacions

0,00

TOTAL COST

109.835,03

No es preveu l'atorgament de cap subvenció per a la realització de les obres.
El cost total pressupostat de les obres té caràcter de mera previsió. Si el cost final
resulta inferior o superior al previst, es tindrà en compte aquell a efectes del càlcul
de les quotes corresponents.
3.5. La base imposable que es proposa és equivalent al 50% del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra.
Per a l’obtenció d’aquest percentatge percentatge de repartiment del 50%, s’ha
considerat que el Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals,
aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, permet a l’Administració l’aplicació d’un
90 % del cost suportat per l’Ajuntament (la base imponible de las contribuciones
especiales está constituida, como máximo, por el 90 % del coste que la entidad
local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación
de los servicios) situació que ha de referir-se a l’obtenció del màxim benefici amb
motiu de l’execució de les obres per part del propietari (inexistència d’urbanització
prèvia, conversió dels terrenys en parcel·les i solars edificables).
Tenint present que en el carrer Serarols existeixen determinats elements
d’urbanització, els quals es troben en estat precari, i donat que es tracta d’un
carrer situat a la zona central del municipi, tot i que manté un caràcter veïnal,
sospesant la relació entre el benefici general i el benefici especial derivat de la
realització d eles obres, s’ha considerat adient l’aplicació del percentatge del 50%,
fent-se càrrec l’administració municipal de la resta del cost de les obres.
Així, la base imposable resulta:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable
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3.6. Les finques i béns immobles que es consideren afectats i especialment beneficiats
per les obres figuren delimitades al plànol incorporat a aquest expedient, i
corresponen a les illes cadastrals 26016 i 26017.
En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1,
lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de
repartiment el volum edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar
aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i
actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen un
major benefici.
S’ha tingut en compte les característiques de l’àmbit d’aplicació de les
contribucions especials, amb un planejament bastant uniforme en totes les finques
afectades. El mòdul de volum edificable, estretament relacionat amb el sostre
edificable de les finques, permet uniformar el benefici que rep cada una d’elles, i
es considera el més adient per tal de garantir la justícia distributiva interna de
l’expedient.
El mòdul aplicable resulta del càlcul següent.
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m3 de volum edificable)
Preu unitari mòdul (per m3 de volum)

54.917,52
10.375
5,293254

En el cas de finques dividides horitzontalment, la quota aplicable a cada local es
calcularà aplicant el coeficient de propietat de cada local a la quota corresponent a la
finca.
El preu unitari per mòdul serà objecte de modificació en funció de les variacions
que experimenti el cost d'execució de les obres i la suma dels mòduls de
repartiment.
IV. Procediment i competència
L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de l'acord
d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha de repartir entre
els beneficiaris i els criteris de repartiment.
L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb
el vot favorable de la majoria absoluta legal del nombre de membres, de conformitat
amb els articles 22.2 e) i 47.3 h) de la llei 7/85. Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats poden examinar
l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.
Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats poden
constituir-se en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que
preveuen els articles 36.2 i 37 del TRLRHL, amb l’acord de la majoria absoluta dels
afectats que representin almenys 2/3 parts de les quotes que s’han de satisfer.
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Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es
notificaran les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte passiu. Es
podrà formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer
o les quotes provisionals assignades.
Una vegada finalitzada la realització de les obres, es procedirà a assenyalar els
subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, girant les
liquidacions que procedeixin i compensant els pagaments que s’haguessin realitzat.
V. Caràcter finalista i fraccionament
Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a
pagar les despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a sol·licitud dels subjectes
passius, el fraccionament o ajornament de les quotes a satisfer, per un termini de cinc
anys.
VI. Conclusions
6.1 Per a l'obra PROJECTE DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER
SERAROLS és procedent exigir contribucions especials, perquè s’inclou en una de
les enumerades per l’art. 29 del TRLRHL En tot cas, l'acord relatiu a la realització
de l'obra, si s'ha de finançar mitjançant contribucions especials, no es pot executar
fins que se n’aprovi la imposició i l'ordenació concreta, on s’ha de determinar el
cost previst, la quantitat a repartir entre els beneficiaris i els criteris de repartiment.
6.2 Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels
previstos a l’article 32.1 a) del TRLRHL, i es consideren els més adients per la
naturalesa de l’obra.
6.3 La base imposable serà com a màxim de 54.917,52, equivalents al 50% del cost
que l'Ajuntament suporta per a la realització d'aquesta obra, que no supera el límit
del 90% exigit per la llei.
6.4 Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i d'ordenació
que s’ha d’adoptar pel Ple de la corporació. Quan s’hagi adoptat se sotmetrà a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
6.5 Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació
abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions
especials.
6.6 Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat definitivament
i s’ha de publicar tal com disposa l’article 17 del TRLRHL. S’ha de notificar
individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin, i es pot
formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de
satisfer o les quotes assignades.
El regidor delegat d’Hisenda proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
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PRIMER: Aprovar provisionalment la imposició de contribucions especials per a la
realització de les obres del Projecte de millora de la urbanització del carrer Serarols.
El percentatge de repartiment es fixa en el 50% dels cost suportat pel municipi.
SEGON: Aprovar provisionalment l’acord d’ordenació concreta del tribut, que de
conformitat amb l’article 34.3 del TRLHL conté els extrems següents:
a) Cost de realització de les obres:
Cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes
i de direcció d’obres, de plans i de programes tècnics
Import de les obres a realitzar

0,00
109.835,03

Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent

0,00

Indemnitzacions

0,00

COST TOTAL DE LES OBRES

109.835,03

Aquest cost té caràcter de mera previsió, i en base al que disposa el TRLHL poden
patir variacions a l’alça o a la baixa en funció del cost efectiu de les obres, el qual
serà el que computi per a l càlcul de les quotes definitives.
b) Base imposable:
No hi ha previsió de l’atorgament de cap subvenció per a la realització d’aquestes
obres, i per tant, el cost total de les obres serà el cost suportat pel municipi.
La base imposable resulta d’aplicar al cost suportat pel municipi el percentatge de
repartiment del 50%, tal i com s’ha acordat al punt primer:
Cost suportat pel municipi

109.835,03

Percentatge d'aplicació

50%

Base imposable

54.917,52

c) Relació de subjectes passius:
S’assenyalen com a subjectes passius de les contribucions especials les persones
especialment beneficiades per la realització de les obres, tenint la consideració de
persones especialment beneficiades els propietaris dels béns immobles afectats per
l’execució del projecte:
2601601

xxxxx

xxxxx

2601602

xxxxx

xxxxx

2601603

COMUNITAT DE PROPIETARIS

C de SERAROLS 25
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1

2

3

4

5

2601604

xxxxx

LURLEEN EUROPA, SA

3

LURLEEN EUROPA, SA

4

LURLEEN EUROPA, SA

5

6

7

8

9

10

01 02 001

Locals :

01 03 001

Locals :

01 04 001

C de SERAROLS 23

Locals :

01 BX 001

Locals :

01 01 001

Locals :

01 02 001

Locals :

01 03 001

Locals :

01 04 001

LURLEEN EUROPA, SA

COMUNITAT DE PROPIETARIS

4

Locals :

xxxxx

2

3

01 01 001

xxxxx

LURLEEN EUROPA, SA

2

Locals :
xxxxx

1

2601607

01 BX 001

xxxxx

COMUNITAT DE PROPIETARIS

5

Locals :

C de SOBRERROCA 29

EDREM, S.L.
Locals :

01 BX 001

Locals :

01 BX 002

Locals :

01 01 001

Locals :

01 01 002

Locals :

01 02 001

Locals :

01 02 002

Locals :

01 03 001

Locals :

01 03 002

EDREM, S.L.

EDREM, S.L.

EDREM, S.L.

EDREM, S.L.

EDREM, S.L.

EDREM, S.L.

EDREM, S.L.

EDREM, S.L.
Locals :

11

EDREM, S.L.
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Locals :

2601608

SOBRERROCA 2004, SL

C de SERAROLS 1

2601707

COMUNITAT DE PROPIETARIS

C de SERAROLS 12

1

2

3

4

2601708

2601709
1

xxxxx

01 02 001

Locals :

01 03 001

COMUNITAT DE PROPIETARIS

C del JOC DE LA PILOTA 3-5

xxxxx

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

5

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

6

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

7

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

13

Locals :

C de SERAROLS 14

4

12

01 01 001

AZUL MAYOR, S.L.

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

11

Locals :

xxxxx

3

10

01 BX 001

xxxxx

xxxxx

9

Locals :
xxxxx

2

8

01 04 002

Locals :

01 ST 001

Locals :

01 BX 01E

Locals :

01 01 00A

Locals :

01 01 00B

Locals :

01 02 00A

Locals :

01 02 00B

Locals :

01 03 00A

Locals :

01 03 00B

Locals :

01 BX 00A

Locals :

01 BX 00B

Locals :

01 BX 00C

Locals :

01 BX 00D

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

xxxxx

xxxxx

ELECTRODOMESTICS ALSAN S.L.

xxxxx

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)
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14

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

15

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

16

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

17

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

18

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

19

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

20

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

21

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

22

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

23

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

24

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

25

xxxxx

26

xxxxx

27

xxxxx

28

29

30

31

32

33

34

35

Locals :

01 01 001

Locals :

01 01 002

Locals :

01 01 003

Locals :

01 01 004

Locals :

01 02 001

Locals :

01 02 002

Locals :

01 02 003

Locals :

01 02 004

Locals :

01 03 001

Locals :

01 03 002

Locals :

01 03 003

Locals :

01 03 004

Locals :

01 SO 002

Locals :

01 SO 003

Locals :

01 SO 004

Locals :

01 SO 005

Locals :

01 SO 006

Locals :

01 SO 007

Locals :

01 SO 008

Locals :

01 SO 009

Locals :

01 SO 010

Locals :

01 SO 011

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx
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36

xxxxx

37

xxxxx

38

xxxxx

39

xxxxx

Locals :

01 SO 012

Locals :

01 SO 013

Locals :

01 SO 014

Locals :

01 SO 015

Locals :

01 SO 016

d) Criteris de repartiment
El mòdul de repartiment de les contribucions especials serà el volum edificable.
Base imposable

54.917,52

Suma de mòduls de distribució (m3 de volum edificable)

10.375

Preu unitari mòdul (per m3 de volum)

5,293254

e) Quotes provisionals
Es detallen les quotes aplicables a cada un dels subjectes passius enumerats a
l’apartat c), una vegada aplicat el mòdul de repartiment definit a l’apartat d)
Ref.Cad

Nom propietari

Situació finca

2601601 Xxx

xxx

x

15

157

157

Quota
prov
831,04 €

2601602 Xxx

xxx

x

30

412

506

2.678,39 €

2601603 COMUNITAT DE PROPIETARIS

xxxx

48

48

653

828

4.282,80 €

1 Xxx

C.
Propietat
Locals

2 Xxxx

C.
Propietat
Locals

3 Xxxx

C.
Propietat
Locals

4 Xxxx

C.
Propietat
Locals

5 Xxxx

C.
Propietat
Locals

2601604 COMUNITAT DE PROPIETARIS

1 X

S.Solar

V.Edble

V.Edcat

20,000

876,56 €

01 BX 001
20,000

876,56 €

01 01 001
20,000

876,56 €

01 02 001
20,000

876,56 €

01 03 001
20,000

876,56 €

01 04 001

xxx

C.
Propietat

S
Ce

xx

10

131

168

16,800
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Locals
2 LURLEEN EUROPA, SA

C.
Propietat
Locals

3 LURLEEN EUROPA, SA

C.
Propietat
Locals

4 LURLEEN EUROPA, SA

C.
Propietat
Locals

5 LURLEEN EUROPA, SA

C.
Propietat
Locals

2601607 COMUNITAT DE PROPIETARIS

2 EDREM, S.L.

C.
Propietat
Locals

4 EDREM, S.L.

C.
Propietat
Locals

5 EDREM, S.L.

C.
Propietat
Locals

6 EDREM, S.L.

C.
Propietat
Locals

7 EDREM, S.L.

C.
Propietat
Locals

8 EDREM, S.L.

C.
Propietat
Locals

9 EDREM, S.L.

C.
Propietat
Locals

10 EDREM, S.L.

C.
Propietat
Locals

11 EDREM, S.L.

20,600

C.
Propietat
Locals

183,19 €

01 01 001
20,600

183,19 €

01 02 001
20,600

183,19 €

01 03 001
21,400

190,30 €

01 04 001

C de SOBRERROCA 29

C.
Propietat
Locals

3 EDREM, S.L.

01 BX 001

160

35

478

513

7,980

2.715,41 €

216,69 €

01 BX 001
9,290

252,26 €

01 BX 002
10,780

292,72 €

01 01 001
8,300

225,38 €

01 01 002
10,780

292,72 €

01 02 001
8,320

225,92 €

01 02 002
10,780

292.72 €

01 03 001
8,320

225,92 €

01 03 002
16,900

458,91 €

01 SC 001, 01 04 001
8,550

232,17 €

01 04 002

2601608 SOBRERROCA 2004, SL

C de SERAROLS 1

112

95

1.600

0

6.669,50 €

2601707 COMUNITAT DE PROPIETARIS

C de SERAROLS 12

63

62

854

793

4.520,44 €

1 Xxxxx

2 Xxxxx

C.
Propietat
Locals
C.
Propietat
Locals

25,000

1.130,11 €

25,000

1.130,11 €

xxxxx

xxxxx
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3 Xxxxx

C.
Propietat
Locals

4 Xxxxx

C.
Propietat
Locals

25,000

1.130,11 €

01 02 001
25,000

1.130,11 €

01 03 001

2601708 Xxxxx

xxxxx

93

81

1.030

788

5.452,05 €

2601709 COMUNITAT DE PROPIETARIS

xxxxx

681

380

5.059

4.780

26.778,54
€
360,17 €

1 Xxxxx

C.
Propietat
Locals

2 Xxxxx

C.
Propietat
Locals

3 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

C.
Propietat
Locals

4 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

C.
Propietat
Locals

5 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

C.
Propietat
Locals

6 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

C.
Propietat
Locals

7 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

C.
Propietat
Locals

8 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

C.
Propietat
Locals

9 Xxxxx

C.
Propietat
Locals

10 Xxxxx

C.
Propietat
Locals

11 Xxxxx

C.
Propietat
Locals

12 Xxxxx

C.
Propietat
Locals

13 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

14 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

15 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

16 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

C.
Propietat
Locals
C.
Propietat
Locals
C.
Propietat
Locals
C.
Propietat

1,345
01 ST 001
3,300

883,69 €

3,830

1.025,62 €

xxxxx

01 01 00A
2,080

556,99 €

01 01 00B
3,830

1.025,62 €

01 02 00A
2,080

556,99 €

01 02 00B
3,830

1.025,62 €

01 03 00A
2,080

556,99 €

01 03 00B
2,420

648,04 €

01 BX 00A
3,770

1.009,55 €

01 BX 00B
2,240

599,84 €

01 BX 00C
4,020

1.076,50 €

01 BX 00D
3,360

899,76 €

01 01 001
3,910

1.047,04 €

01 01 002
3,840

1.028,30 €

01 01 003
3,890
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Locals
17 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

18 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

19 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

20 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

21 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

22 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

23 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

24 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (A)

25 xxxxx

26 xxxxx

27 xxxxx

28 xxxxx

29 xxxxx

C.
Propietat
Locals
C.
Propietat
Locals
C.
Propietat
Locals
C.
Propietat
Locals
C.
Propietat
Locals
C.
Propietat
Locals
C.
Propietat
Locals
C.
Propietat
Locals
C.
Propietat
Locals
C.
Propietat
Locals
C.
Propietat
Locals

C.
Propietat
Locals
C.
Propietat
Locals

30 xxxxx

C.
Propietat
Locals

31 xxxxx

C.
Propietat
Locals

32 xxxxx

C.
Propietat
Locals

33 xxxxx

C.
Propietat
Locals

34 xxxxx

C.
Propietat
Locals

35 xxxxx

36 xxxxx

C.
Propietat
Locals
C.
Propietat

01 01 004
3,360

899,76 €

01 02 001
3,910

1.047,04 €

01 02 002
3,840

1.028,30 €

01 02 003
3,890

1.041,69 €

01 02 004
3,360

899,76 €

01 03 001
3,910

1.047,04 €

01 03 002
3,840

1.028,30 €

01 03 003
3,890

1.041,69 €

01 03 004
1,345

360,17 €

01 SO 002
1,345

360,17 €

01 SO 003
1,345

360,17 €

01 SO 004

1,345

360,17 €

01 SO 005
1,345

360,17 €

01 SO 006
1,345

360,17 €

01 SO 007
1,345

360,17 €

01 SO 008
1,345

360,17 €

01 SO 009
1,345

360,17 €

01 SO 010
1,345

360,17 €

01 SO 011
1,345

360,17 €

01 SO 012
1,345
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Locals
37 Xxxxx

38 xxxxx

39 xxxxx

C.
Propietat
Locals
C.
Propietat
Locals
C.
Propietat
Locals

01 SO 013
1,345

360,17 €

01 SO 014
1,345

360,17 €

01 SO 015
1,345

360,17 €

01 SO 016
54.917,53 €

TERCER: Remetre’s, en allò que no estigui previst en aquest acord, i en aplicació del
TRLHL, a l’ordenança fiscal de contribucions especials vigent al municipi de Manresa.
QUART: En aplicació del que preveu l’article 33.2 del Text Refós de la Llei Reguladora
de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, i
considerant que el termini d’execució de les obres no supera una anualitat, així
com per facilitar la distribució del seu pagament als contribuents en diferents
terminis, el cobrament de les quotes es portarà a terme de la forma següent:
o El 40% a l’inici de l’execució de les obres
o El 40% quan s’hagi executat el 50% del pressupost
o El 20% a la finalització de les obres
CINQUÈ: Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament,
durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de l'edicte
corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major difusió
de la província.
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentarhi les reclamacions que considerin oportunes.
Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els acords
adoptats quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març.
SISÈ: Advertir els propietaris afectats que podran constituir l’Associació Administrativa
de contribuents en els termes i als efectes del que disposen els articles 36 i 37 del
TRLHL.”
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, informa que aquest
dictamen aprova la imposició de contribucions per les obres d’urbanització del carrer
Serarols, per un import de 109.835,03 € i que el coeficient d’aplicació de les
contribucions especials en el seu moment es va xifrar en el 50%, essent l’import a
aplicar de 54.917,52 €.
D’acord amb el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals es planteja
l’aplicació com a mòdul de repartiment el volum edificable de les finques, doncs en
aquest cas existeix de forma real, efectiva i actual un aprofitament superior pel qual la
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realització de les obres representen un major benefici, i és en funció d’aquest
coeficient de volumetria que es reparteixen els aprofitaments i la quota que faria
referència a les contribucions especials quedaria xifrada en 5,29 € per m3 de volum
edificable.
Demana el vot favorable al dictamen.

L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el
dictamen 3.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC
i 2 GMPxC), i 8 abstencions (3 GMERC, 3 GMPP, i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.3

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de diversos
articles de les ordenances fiscals reguladores de la taxa per
l’ensenyament als cicles formatius de l’Escola d’Art de Manresa i de la
taxa per l’ensenyament al Conservatori de Música de grau professional.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 8 de febrer de
2013, que es transcriu a continuació:
“Vista la proposta emesa per la cap de Servei d’ensenyament, Cultura i Esports, en
relació a la modificació de l’ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per
l’ensenyament als cicles formatius de l’Escola d’Art de Manresa, i de l’ordenança fiscal
número 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori de Música de
grau professional.
Vistos els informes emesos per la cap de Secció de Gestió Tributària.
El regidor delegat d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de diversos articles de l’ordenança
fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’ensenyament als cicles formatius de
l’Escola d’Art de Manresa.
Es modifica l’article 1, per tal de modificar la denominació de la taxa:
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als
articles 15 a 19 del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ensenyament a
l’Escola d’Art de Manresa, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de
la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat reial decret legislatiu 2/2004.
Es modifica l’article 2, per aclarir que la taxa únicament fa referència als ensenyaments
reglats que s’imparteixen a l’escola.
ARTICLE 2
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Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis d’ensenyaments
reglats a l’Escola d’Art de Manresa.
Es modifica l’article 4, per tal de modificar el règim de beneficis fiscals
ARTICLE 4
1. Els alumnes de famílies monoparentals o nombroses classificades en la categoria
general tindran una reducció del 30% de les quotes acreditades i pendents de posar al
cobrament i no de la matricula, a partir de la data de presentació del títol, carnet o
certificat acreditatiu. No es tindrà dret a aquesta reducció amb caràcter retroactiu, i per
tant, les quotes ja liquidades hauran de satisfer-se en la seva totalitat. La bonificació
per les famílies monoparentals o nombroses de categoria especial serà del 50%.
2.Els alumnes inscrits als cicles formatius amb recursos econòmics insuficients o
reduïts podran sol·licitar la bonificació del 50% sobre les quotes mensuals
corresponents, però no sobre la matricula, sempre que compleixin les condicions
següents:
a) Unitat familiar amb un únic membre: alumnes que tinguin ingressos totals
inferiors a 1 SMI
b) Unitat familiar amb més d’un membre: Alumnes que formen part d’una unitat
familiar amb 2 o més membres amb ingressos totals inferiors a 2 SMI.
La sol·licitud de la bonificació es realitzarà a la Secretaria del centre, que informarà
dels terminis i documentació a acreditar.
Condicions generals per optar a la bonificació del 50%:
•

Estar empadronat a la ciutat de Manresa.

•

Seguir els estudis reglats a l'Escola d'Art de Manresa.

•

Que la renda de la unitat familiar no superi les quantitats que s'especifiquen
anteriorment.

•

No haver suspès cap assignatura o matèria el curs anterior si l'alumne/a ja
estava matriculat/da al centre, sempre i quan no estigui degudament
justificat.

•

No rebre cap més ajut pel mateix concepte.

•

No tenir cap pagament pendent del curs anterior al centre.

3. En el cas de poder-se acollir a les dos bonificacions recollides al punt 1 i 2 d’aquest
article, la suma total de les dos bonificacions no superarà el 80%.
4. El Consell Escolar de l’Escola d’Art, a proposta de l'equip directiu, podrà atorgar un
màxim de 2 beques a l'excel·lència anuals, equivalents a la reducció del 50% de
l'import de totes les taxes, inclosa la matricula. Podran optar a aquesta bonificació
aquells alumnes que han demostrat una especial capacitació per a l'aprenentatge
artístic amb una nota acadèmica mitjana d'excel·lent durant el curs anterior.
Es modifica la quantia de la taxa:
ARTICLE 5
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La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents, per al
curs 2013/2014:
Epígraf

Concepte

Tarifa (€)

1

Serigrafia. Cicle formatiu grau mig

1.0

Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans
inici curs

100,00

1.1

1r curs Serigrafia

504,00

2

Art final en disseny gràfic. Cicle formatiu grau mig

2.0

Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans
inici curs

100,00

2.1

1r curs Art Final disseny gràfic

504,00

3

Il·lustració. Cicle formatiu grau superior

3.0

Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans
inici curs

100,00

3.1

1r. Curs Il·lustració

522,00

3.2

2n. Curs Il·lustració

522,00

4

Gràfica publicitària. Cicle formatiu grau superior

4.0

Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans
inici curs

100,00

4.1

1r. Curs Gràfica publicitària

522,00

4.2

2n. Curs Gràfica publicitària

522,00

5

Arts aplicades al Mur. Cicle formatiu grau superior

5.0

Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans
inici curs

100,00

5.1

1r. Curs Arts aplicades al Mur

522,00

5.2

2n. Curs Arts aplicades al mur

522,00

6

Obra final de cicle

132,00

Alumnes obra final d'Art final i Il·lustració
7

Assignatures soltes o mòduls

7.0

Matrícula. Alumnes no matriculat a curs sencer d'un cicle

7.1

Mòdul o assignatura. Preu hora

0,70

7.2

Alumnes repetidors. Preu hora d'assignatures

1,10

8

Curs pont d'accés a cicles superiors. Part específica (octmaig)

8.0

Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans
inici curs

100,00

8.1

Curs pont d'accés a cicles superiors. Part específica (oct-maig)

228,00

50,00

Es modifica l’apartat 3 de l’article 7 i se’n suprimeix el 4, per tal de regular el
cobrament de les tarifes en cas de baixa de l’alumne durant el curs.
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ARTICLE 7
3. Aquells alumnes que no iniciïn el curs o abandonin els estudis al llarg del curs no
hauran de satisfer cap més termini, però no tindran dret a la devolució dels imports
dels terminis ja acreditats ni de la matrícula. La baixa s’haurà de sol·licitar per escrit
a la secretaria del centre.
Es suprimeix l’apartat 4, i l’antic apartat 5 passa a ser el nou apartat 4. Els apartats 1 i
2 no es modifiquen
Es modifica l’article 10, ja que s’estableixen nous terminis de pagament.
ARTICLE 10
1. El pagament de la taxa es realitzarà mitjançat domiciliació bancària a l’Escola d’Art
de Manresa, entre els dies 1 i 5 de cada mes.
2. La quantia corresponent als epígrafs 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0,6, 7.0 i 8.0 es realitzarà
en un sol pagament. El epígrafs 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 7,1 i 7.2 es
fraccionarà en 9 quotes, d’octubre a juny. L’epígraf 8.1 es fraccionarà en 6 quotes,
de novembre a abril.
Es modifica aquesta disposició, ja que es preveu l’aprovació de les modificacions
abans de l’acabament del curs actual.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els actuals articles 4, 5 (epígrafs 1, 2 i 4), 9 i 10 i annex mantindran la seva vigència en
relació a les tarifes, bonificacions, terminis de pagament i resta de prescripcions
aplicables al curs 2012/2013, en tant que la nova redacció serà aplicable a partir del
curs 2013/2014.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir de l’endemà de la seva
publicació al butlletí oficial de la província i continuarà en vigor mentre no s’acordi la
seva modificació o derogació, llevat del que s’estableix a la disposició transitòria.
SEGON: Aprovar provisionalment la modificació de diversos articles de l’ordenança
fiscal número 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori de Música
de grau professional.
Es modifica l’article 1, per tal de modificar la denominació de la taxa:
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides per l'art. 106 de la llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que disposen els art.
20 al 27 del real decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de
la llei d'hisendes locals , aquest Ajuntament estableix la taxa per ensenyaments al
Conservatori Municipal de Música de grau professional, que es regirà per aquesta
Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de
l'esmentat real decret legislatiu.
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Es modifica l’article 2, per aclarir que la taxa únicament fa referència als ensenyaments
al Conservatori de Música.
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació d'ensenyaments de grau
professional al Conservatori Municipal de Música.
Es modifica l’article 4, per tal de modificar el règim de beneficis fiscals
ARTICLE 4
1. Els alumnes de famílies monoparentals o nombroses classificades en la categoria
general tindran una reducció del 30% de les quotes acreditades i pendents de posar al
cobrament, i no de la matricula a partir de la data de presentació del títol, carnet o
certificat acreditatiu. No es tindrà dret a aquesta reducció amb caràcter retroactiu, i per
tant, les quotes ja liquidades hauran de satisfer-se en la seva totalitat.
Les reducció aplicable a les famílies monoparentals o nombroses de categoria
especial serà del 50%.
2. Els alumnes inscrits als cicles formatius amb recursos econòmics insuficients o
reduïts podran sol·licitar la bonificació del 50% sobre les quotes mensuals
corresponents, però no sobre la matricula, sempre que compleixin les condicions
següents:
a) Unitat familiar amb un únic membre: alumnes que tinguin ingressos totals
inferiors a 1 SMI
b) Unitat familiar amb més d’un membre: Alumnes que formen part d’una unitat
familiar amb 2 o més membres amb ingressos totals inferiors a 2 SMI.
La sol·licitud de la bonificació es realitzarà a la Secretaria del centre, que informarà
dels terminis i documentació a acreditar.
Condicions generals per optar a la bonificació del 50%:
•

Estar empadronat a la ciutat de Manresa.

•

Seguir els estudis reglats al Conservatori de Grau Professional

•

Que la renda de la unitat familiar no superi les quantitats que s'especifiquen
anteriorment.

•

No haver suspès cap assignatura o matèria el curs anterior si l'alumne/a ja
estava matriculat/da al centre, sempre i quan no estigui degudament
justificat.

•

No rebre cap més ajut pel mateix concepte.

•

No tenir cap pagament pendent del curs anterior al centre.

3. En el cas de poder-se acollir a les dos bonificacions recollides al punt 1 i 2 d’aquest
article, la suma total de les dos bonificacions no superarà el 80%.
4. El Consell Escolar del CMMM, a proposta de l'equip directiu, podrà atorgar un
màxim de 2 beques a l'excel·lència musical anuals, equivalents a la reducció del 50%
de l'import de totes les taxes, inclosa la matricula. Podran optar a aquesta bonificació
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aquells alumnes que han demostrat una especial capacitació per a l'aprenentatge
musical amb una nota acadèmica mitjana d'excel·lent durant el curs anterior.
Es modifica la quantia de la taxa:
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents, per al
curs 2013/2014:
Epígraf

Concepte

Tarifa (€)

1

ENSENYAMENT DE GRAU PROFESSIONAL

1.0

Matrícula. Cada alumne la pagarà una única vegada abans
inici curs

1.1

1r. Grau professional.

1.015,00

1.2

2n. Grau professional

1.015,00

1.3

3r. Grau professional

1.111,00

1.4

4t. Grau professional

1.111,00

1.5

5è. Grau professional

1.334,00

1.6

6è. Grau professional

1.334,00

2

ALTRES

2.1

Prova d'accés a l'ensenyament de grau professional

200,00

119,00

Es modifica l’apartat 1 de l’article 7, i se’n suprimeixen el 2 i el 5, per tal de regular el
cobrament de les tarifes en cas de baixa de l’alumne durant el curs.
ARTICLE 7
1. Els alumnes que no iniciïn el curs o que abandonin tots els estudis al llarg del curs
hauran de presentar una sol·licitud de la baixa al registre municipal de
l’Ajuntament.
Els alumnes que només es donen de baixa d’una o vàries assignatures, però no de
totes, tant abans de començar com al llarg del curs, hauran de presentar una
sol·licitud de baixa a la secretaria del Conservatori de Música.
En els dos casos la sol·licitud s’ha de presentar amb anterioritat al dia 25 del mateix
mes i s’efectuarà la suspensió del cobrament de les quotes pendents de liquidar, que
corresponguin a partir del pròxim mes, però no tindran dret a la devolució dels imports
dels terminis ja pagats, ni de la matricula.
Els antics apartats 3 i 4 no es modifiquen, però passen a ser els nous apartats 2 i 3.
Es modifica l’apartat 2 de l’article 9, en relació al moment de pagament de la matrícula
del curs.
ARTICLE 9
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2. Per reservar plaça per al curs següent caldrà abonar a continuació el preu de la
matricula.
Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l’article 10, per aclarir el mètode i terminis de
pagament de la taxa
ARTICLE 10
1. El pagament es farà sol·licitant la domiciliació bancària al Conservatori Municipal de
Música.
3. El pagament de la tarifa d’assignatures i/o altres inscripcions que tenen una durada
al llarg de tot el curs escolar es realitzarà en 10 quotes mensuals, de setembre a juny,
entre els dies 1 i 5 de cada mes
Els aparat 2 i 4 no es modifiquen
Es modifica aquesta disposició, ja que es preveu l’aprovació de les modificacions
abans de l’acabament del curs actual.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els actuals articles 4, 5 (epígrafs 1 a 8), 7, 9 i 10 i annex mantindran la seva vigència
en relació a les tarifes, bonificacions, terminis de pagament i resta de prescripcions
aplicables al curs 2012/2013, en tant que la nova redacció serà aplicable a partir del
curs 2013/2014.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir de l’endemà de la seva
publicació al butlletí oficial de la província i continuarà en vigor mentre no s’acordi la
seva modificació o derogació, llevat del que s’estableix a la disposició transitòria.
TERCER: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció
dels articles, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir
del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província.
En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s'hi
hagi formulat cap reclamació o al·legació, els acords adoptats restaran aprovats
definitivament.
QUART: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats i de les
ordenances aprovades, que entraran en vigor l’endemà de la seva publicació, i regiran
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.”
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, informa que aquest
dictamen modifica les taxes dels Cicles formatius de l’Escola d’Art i dels estudis de
Grau professional del Conservatori de Música.
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Creu que cal fer un plantejament global de tots els preus dels centres escolars
municipals, afegint-hi el tema de les llars d’infants, l’Escola de Música i els tallers de
l’Escola d’Art.
Diu que la intenció de l’equip de govern és aplicar els principis d’equilibri i de justícia.
D’equilibri, per tal de garantir el manteniment de tota l’oferta vigent dels centres
escolars municipals, fins i tot, augmentar-la, com ha estat possible aquest curs escolar.
De justícia, a l’hora de repartir les càrregues que suposa el fet de tenir en
funcionament tots aquests serveis dels centres escolars municipals.
El pressupost global dels centres escolars és d’uns 3.850.000 € i davant del context
actual, les coses s’han de fer en funció de la realitat. En primer lloc la situació
complicada de les finances municipals, en segon lloc la davallada de les aportacions
de la Generalitat, i en tercer lloc la crisi econòmica que afecta el conjunt de la població
i els potencials usuaris d’aquests centres municipals.
Davant d’aquesta casuística s’han descartat dos tipus d’actuacions, tot i que han estat
generalitzades en diversos municipis del país, per una banda el tema de reduir o
tancar serveis i, de l’altra, intentar que automàticament tota aquesta davallada
d’aportacions repercuteixi directament en els preus que s’apliquen.
L’equip de govern ha intentat trobar l’equilibri de què parlava. Recorda que durant
aquest mandat el Ple ha aprovat el Reglament regulador del servei d’Ensenyaments
Artístics de l’Escola d’Art i del Conservatori de Música, perquè calia que donés un
marge d’actuació per poder ser més flexibles en la presa de decisions, i també la nova
concessió que regeix les Llars d’Infants municipals, a fi i efecte d’organitzar millor els
serveis i el seu finançament per tal de garantir la sostenibilitat.
L’equip de govern intenta una disminució de costos, que ha estat important en el tema
de les llars d’infants. La nova concessió té una càrrega econòmica molt inferior a
l’anterior i possibilita també l’atenció a més usuaris, en aquest cas, demanant més
esforç als professionals docents del Conservatori de l’Escola d’Art, augmentant la
càrrega lectiva en dues hores setmanals l’atenció directa a l’alumnat.
Per altra banda, s’ha continuat amb l’aportació directa amb una quantia d’uns
2.100.000 €, més de la meitat del pressupost global dels centres, perquè els serveis
que s’ofereixen puguin ser complets, i quant als usuaris s’està deixant de banda tot
allò que històricament es parlava sobre el finançament a terços, és a dir, que l’usuari
pagués directament el terç del cost i els altres dos terços eren l’aportació de la
Generalitat i del municipi corresponent.
A Manresa tradicionalment no s’ha optat per aquesta opció i l’aportació era inferior,
cosa que li sembla correcta, i l’equip de govern, tot i que incrementa aquesta
aportació, està parlant d’intentar arribar al llindar de la quarta part, és a dir, en lloc d’un
terç una quarta part d’aquesta aportació directa dels usuaris.
L’increment que es proposa aplicar en els preus públics en general està entre un 7 i un
9%, i va acompanyat d’una priorització per les qüestions de renda a l’hora d’accedir a
les bonificacions, de manera que per família nombrosa la bonificació passa del 50 al
30% i en canvi la bonificació per renda es pot afegir a la bonificació de família
nombrosa, abans l’usuari havia d’escollir entre la que li era més favorable i, per tant,
en situació de renda es podria arribar a accedir a bonificacions de fins al 80%.
L’aportació del conjunt dels usuaris se situaria a l’entorn del 21,5% del cost dels
serveis, globalment, aportació que no és lineal i si es fa esment a les dues taxes que
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avui s’aproven la proposta que es fa és que les persones que estudien Cicles
formatius d’FP a l’Escola d’Art, costegen directament el 10% del cost del servei, ja que
s’està parlant de formació post obligatòria reglada, que és l’equivalent als Cicles
formatius que es poden trobar en els diversos instituts i centres de secundària de la
ciutat i del país.
Pel que fa als estudis del Grau professional del Conservatori l’aportació via taxa
d’usuari estaria a l’entorn del 17,5%, estudis que donen una titulació
professionalitzadora.
En aquest esquema de treball que es va aplicant aquest curs 2012-2013, i que es
proposa per al 2013-2014, la intenció de l’equip de govern és aconseguir que realment
l’oferta s’adeqüi a la demanda i a més a més de mantenir-la l’objectiu seria anar-la
incrementant.
Recorda que el curs 2012-2013 s’han matriculat 1.137 persones, xifra que és un 10%
superior a la del curs 2011-2012, fruit de diverses decisions i dels esforços de molts
professionals i que és una dada que cal posar en valor.
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, agraeix l’esforç
de l’equip de govern a l’hora de quadrar els números, cosa que no és fàcil perquè un
dels agents que participa en aquest repartiment eludeix la seva tasca.
Les famílies no tenen més remei que pagar, l’Ajuntament ha de fer la seva aportació,
però la Generalitat no compleix, cosa que el GMCUP ha manifestat reiteradament
durant els pressupostos, etc.
Creu que caldria una postura més ferma de l’Ajuntament i de l’equip de govern i que
s’exigís una major implicació de la Generalitat en aquests estudis, que creu que són
molt necessaris per a la ciutat.
El GMCUP creu que són uns estudis que una ciutat com Manresa, amb aspiracions de
capitalitat, no pot deixar perdre i cal que es faci un esforç al respecte.
Considera que són uns serveis que tenen un retorn molt important per a la ciutat, no
només pels de la formació musical i artística, sinó per altres vies com les tasques que
aquestes escoles poden oferir a la ciutat amb un doble vessant, per una banda els
concerts que ofereixen els diferents grups del Conservatori i tallers que es podrien fer
a l’Escola d’Art i també per l’estalvi que pot suposar per a l’Ajuntament que, en lloc de
contractar grups de música professionals, en segons quines actuacions es podria
comptar amb gent del Conservatori o de l’Escola d’Art, que també seria un estalvi
important.
El GMCUP demanaria un compromís entre l’Ajuntament i les diferents escoles
mitjançant la signatura de convenis que explicitin clarament quines són les obligacions
de les diferents escoles durant l’any, a canvi del finançament que ofereix l’Ajuntament.
El GMCUP creu que, tot i els equilibris que ha exposat el senyor Llobet, és un augment
molt dur, superior a l’IPC i tot i les bonificacions, el considera elevat, ja que acaben
essent accessibles per a una minoria, per això serien partidaris de fer un esglaonat de
preus tenint en compte les rendes o augmentar les bonificacions de forma que es
repartissin les càrregues i permetre que aquests estudis fossin més accessibles.
El GMCUP votarà en contra del dictamen atès que l’augment és injust i dificulta l’accés
als estudis.
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El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que davant
la situació actual de les finances i la davallada de l’aportació per part de la Generalitat,
es fa difícil mantenir aquest equilibri a què es referia el regidor d’Ensenyament per tal
que els usuaris continuïn gaudint d’aquests serveis, però cal ser curós amb l’estructura
dels costos econòmics i fer possible que l’oferta i la demanda mantingui aquest
equilibri de servei, perquè com ha passat en altres ciutats on s’ha intentat disminuir el
dèficit amb la pujada de la taxa ha provocat una desertització de les aules i del servei
ofert.
El GMPP creu que cal mantenir aquest criteri de sostenibilitat i de sociabilitat i
l’equilibri entre l’oferta i el cost econòmic i social que representa, i seguir treballant en
la reducció de costos als quals l’Ajuntament ha de fer front perquè les quotes no
augmentin.
El GMPP considera que cal reflexionar en el sentit d’exigir un plus d’esforç a la
ciutadania i als usuaris en temps difícils, per tal de disposar d’uns serveis que com
deia el senyor Masdeu tenen una contraprestació per a la societat que cal tenir en
compte, però també cal reflexionar sobre què es feia en temps de vaques grasses, per
què s’ha hagut de demanar aquest plus d’esforç a la ciutadania quan en el moment en
què hauria estat possible augmentar el terç del cost real de què es parlava, que
s’hagués intentat arribar a un 33% per part de totes les parts implicades, es pregunta
com ha estat possible que no es plantegés.
Creu que cal obrir un debat sobre la conveniència que els usuaris que no són
contribuents de la ciutat de Manresa veiessin augmentada la seva aportació perquè no
es pot obviar que els impostos que paga la ciutadania de Manresa ajuden a sufragar el
40 o 50% dels costos d’aquests centres.
Considera que les famílies que actualment no poden fer front ni a una quarta part, ni
les famílies amb dificultats, no han de quedar al marge per optar a aquests serveis, i
de moment hi ha constància que no hi ha cap usuari que hagi quedat fora d’aquest
servei.
El GMPP s’abstindrà en la votació.
La senyora Sónia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu que és evident
que els Ajuntaments passen per una greu situació econòmica de sostenibilitat de les
finances, que la ciutadania pateix aquesta crisi i que la Generalitat està retallant les
aportacions als Ajuntaments.
El GMPSC votarà desfavorablement, tot i que en el ple en què s’aprovaven les taxes
municipals va votar a favor, degut al fet que considera que per al seu grup són unes
taxes sensibles ja que s’està parlant de l’educació i en aquest cas es parla de dues
taxes que afecten a formació reglada.
El GMPSC entén que en una formació reglada, com deia el regidor del GMCUP, la
Generalitat hi té molta responsabilitat i no pot deixar l’Ajuntament amb aquesta
dificultat econòmica d’haver-ho de sustentar. Com ja han manifestat altres vegades
que han parlat de les retallades de la Generalitat, en aquests aspectes hi estan en
contra.
Pel que fa a la pregunta que el senyor Javaloyes plantejava sobre el 33% en època de
vaques grasses, respon que hi havia una intencionalitat claríssimament política. S’està
parlant d’escoles municipals i quan les coses anaven bé i l’Ajuntament tenia uns
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ingressos, els grups que governaven van decidir que si eren escoles municipals havien
de garantir que el màxim de gent hi pogués accedir, i si l’Ajuntament podia finançar
una part millor que ho fes l’Ajuntament que no pas el ciutadà, que indirectament ja ho
feia a través dels impostos.
En els quatre anys que va estar com a regidora en el govern tampoc recorda que cap
partit demanés l’augment de les taxes d’aquestes escoles municipals.
El GMPSC entén la situació i valora la gestió que fa l’equip de govern al respecte, però
pel que fa a aquestes dues taxes, entendrien un augment de l’IPC i potser
s’abstindrien en la votació, però més enllà de l’IPC ho consideren excessiu.
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, agraeix l’aportació
dels grups municipals i el fet que s’ha coincidit en l’esforç dut a terme per mantenir
aquests serveis.
El GMCiU considera que cal deixar clares algunes qüestions com el tema de les taxes,
que és un tema sensible. Creu que és important que es tingui clar que els costos es
poden treballar, amb el mateix cost oferir més servei i per tant tenir més ingrés sense
augmentar la quota de cadascun.
Una altra opció és reduir el cost directament com en el tema de les llars d’infants, però
finalment el cost que val un curs no es volatilitza, tot allò que es fa pagar de menys als
usuaris ha de sortir del pressupost municipal, és a dir, vol dir que s’ha de deixar de fer
alguna altra cosa prevista.
Pel que fa a l’aportació del senyor Masdeu sobre el retorn social, creu que el retorn
més important és la formació que es fa directament als usuaris, i s’hi està treballant i
seria bo que els grups fessin aportacions concretes com en el tema del Conservatori,
amb la programació del Kursaal i els joves intèrprets, que enguany es farà la segona
edició. Tot això suposa una aportació d’alumnat del Conservatori cap a la ciutat a
través de la programació del Kursaal, que és la més important a la ciutat a nivell
cultural, que ha donat lloc a un CD treballat conjuntament amb l’Escola d’Art.
L’Escola de Música també està present a les escoles de primària que ho sol.licitin.
Cada dimecres als matins l’Escola d’Art rep alumnes d’escoles de primària de la ciutat
que fan tallers impartits per professionals de l’Escola d’Art.
Pel que fa a les garanties d’accessibilitat i costos, és un dels temes que cal vetllar més
de prop. Tot el que era bonificació universal, generalitzable, independentment de la
renda, s’ha tocat per primer cop, com les bonificacions per família nombrosa
independentment de la renda, que mai s’havia tocat. Això deixa de ser generalitzable
per intentar augmentar la possibilitat d’accedir a bonificació social per qüestió de
renda. Aquesta és una mesura nova en aquesta proposta que va en aquesta línia.
Potser hi ha casos que no es detectin perquè no s’arribi a fer la petició, però caldrà
treballar-los.
Sobre el tema dels alumnes de fora de Manresa diu que aquest és un tema important i
sensible amb què cal anar en compte. Està d’acord amb el que deia el senyor
Javaloyes que s’ha de tenir en compte que s’està parlant d’un pressupost municipal,
amb uns recursos que aporta la ciutadania de Manresa, dels quals una quantitat
important es destina a aquests centres escolars que, en alguns casos, com les taxes
que es porten avui a aprovació, pràcticament s’està parlant de 50% / 50%, de gent de
fora que en fa ús perquè són titulacions que és lògic que es vinguin a fer a Manresa.
Acta de la sessió plenària núm. 2, de 19 de febrer de 2013

35

L’equip de govern vol deixar clar que perquè una persona sigui de fora de Manresa no
ha de pagar més pel servei, però en canvi li hauria de costar menys a l’Ajuntament de
Manresa, i això vol dir que cal trucar a portes d’institucions supramunicipals com ja
s’ha plantejat a la Diputació de Barcelona, per mirar de trobar algun tipus de
compensació, ja que com a ciutadà individual té el mateix dret que un ciutadà de
Manresa de fer servir aquest servei.
Considera que les intervencions han estat positives i pel que fa a l’accessibilitat cal
que es tinguin en compte els costos reals i els costos que s’estan demanant a tot
arreu, com bé coneix la regidora senyora Díaz que fins fa poc ocupava aquesta
regidoria.
Quan es parla del curs 2010-2011 el tema dels terços ja era clarament predominant en
la mitjana i els estudis de la Diputació ho diuen clarament, que la mitjana, tant a
l’Escola de Música com a les Llars d’Infants, era que els usuaris pagaven entre un 31 i
un 33%.
Està d’acord que val la pena que paguin el mínim possible i que puguin accedir-hi i que
hi hagi les bonificacions socials que calguin, però dubta que la gran majoria de
municipis de la província de Barcelona facin polítiques per impedir que els ciutadans
accedeixin a aquests serveis.

L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11
GMCiU), 6 vots negatius (4 GMPSC i 2 GMCUP) i 8 abstencions (3 GMERC, 3 GMPP i
2 GMPxC) i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.1.4

Dictamen sobre aprovació si escau, de la sol·licitud a la direcció General
del Cadastre de l’aplicació dels coeficients d’actualització de valors
cadastrals previstos al text refós de la llei del Cadastre Immobiliari.

Aquest dictamen ha estat retirat de l’ordre del dia.
3.2

Regidoria delegada de Governació

3.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la creació d’un registre auxiliar
del Registre General de documents al Servei d’Emergències i Protecció
Civil.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 8 de febrer de
2013, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
El Reglament regulador del registre de documents de l’Ajuntament de Manresa fou
aprovat inicialment en sessió plenària de 17 de novembre de 2003 i va quedar aprovat
definitivament de manera automàtica en data 7 de febrer de 2004, al no haver-se
presentant cap reclamació durant el termini d'informació pública. Va entrar en vigor el
9 de febrer de 2004.
L’article 2 del reglament expressat estableix que el Registre General s’organitza en
base a un Registre central amb els seus registres auxiliars, de forma coordinada,
interconnectada i integrada informàticament.
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L’article 3 del mateix reglament estableix que es podran crear per acord plenari
registres auxiliars del Registre General.
En data 7 de febrer de 2013, la regidora delegada de Seguretat Ciutadana ha informat
que durant aquest mes de febrer es completarà el trasllat del Servei d’Emergències i
Protecció Civil, que fins ara estava ubicat a l’edifici de la Florinda, al Palau Firal de
Manresa.
Per a una millor organització i un bon funcionament, es considera oportú que aquest
Servei pugui efectuar el registre d’entrada i sortida de documents i evitar el trasllat
innecessari de documents, per la qual cosa proposa la creació d’un registre auxiliar a
les instal·lacions del Servei d’Emergències i Protecció Civil.
Fonaments legals
D’acord amb l’article 38 de la LRJPAC i 151 i ss. Del ROF, el Registre de documents
té com a funció acreditar la recepció dels documents que es presenten i la sortida de
totes les notificacions i escrits que emanen de l’Administració municipal
L’article 11 i següents de la LRJPAC preveu la possibilitat de crear registres auxiliars,
amb caràcter executiu des de l’acord relatiu a la seva adopció i publicació al BOP
mitjançant el corresponent edicte i exigeix que es determini la seva integració
administrativa, dependència jeràrquica i àmbit competencial.
Per tot això, com a regidor delegat de Governació, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD
Primer. Crear un registre auxiliar del Registre General de Documents de l’Ajuntament
de Manresa al Servei d’Emergències i Protecció Civil, ubicat al Palau Firal
(Polígon Industrial Els Dolors, carrer Castelladral, 5-7), per utilitzar-lo de forma
connectada i integrada informàticament, dins de l’àmbit competencial assignat al
Servei esmentat, amb dependència jeràrquica de Secretaria General.
Segon. Establir que el registre auxiliar creat tindrà horari de funcionament de dilluns a
divendres, de 9 a 14 h.
Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província. “

La senyora Olga Sánchez, del Grup Municipal de CiU, informa que durant aquest
mes de febrer s’està fent el trasllat del Servei d’Emergències i Protecció Civil, ubicat a
la Florinda, el qual passarà a ubicar-se al Palau Firal. Per aquest motiu cal que es doti
d’un Registre auxiliar d’entrada de documents, que dependrà jeràrquicament de la
Secretaria General, en horari de 9 a 14 h.
Demana el vot favorable al dictamen.
L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el
dictamen 3.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC,
3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i 3 abstencions (3 GMERC), i per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar debatre conjuntament i fer
votació separada dels dictàmens 3.3.1 i 3.3.2

3.3

Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

3.3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit
extrajudicial a favor de diversos proveïdors de serveis de promoció
turística, per un import total de 1.281,00 €.

El secretari presenta el dictamen de la Regidora delegada de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme, de 15 de gener de 2013, que es transcriu a continuació:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme, va participar a la Fira de Vilanova i La Geltrú dels dies 9, 10 i 11 de
novembre de 2012, mitjançant un estand de promoció turística de la ciutat. Aquesta
participació formava part d’un conjunt d’activitats concertades entre les 4 ciutats cap
de les comarques per on passa l’Eix Diagonal ( Manresa, igualada, Vilafranca del
Penedès i Vilanova i La Geltrú).
Atès que amb posterioritat a la celebració de la Fira s’han tramés a l’Ajuntament de
Manresa diverses factures de proveïdors, per diversos serveis d’equipament de
l’estand i de disseny i creació de la imatge gràfica de l’Eix Diagonal., per un import total
de 1.281,00 € .
Atès l’informe emès en data 15 de gener de 2013 pel Cap de Servei de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme, donant conformitat als serveis prestats, justificant no
haver estat possible la tramitació i autorització prèvia de la despesa, i fent constar la
inexistència de responsabilitats.
Atès l’establert als següents preceptes legals d’aplicació a l’expedient :
Article 60 del Text Refós de la Llei de Règim Local de Catalunya.
Articles 176,179 i 180 de la llei General Pressupostària
Atès que en el pressupost municipal de l’exercici 2013 existeix crèdit pressupostari
suficient a la partida 432.0.226.99 per atendre les despeses
objecte de
reconeixement.
La Regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, proposa al Ple de
la Corporació Municipal l’adopció dels següents
A C O R D S :
Reconèixer un crèdit extrajudicial
s’especifiquen :
EMPRESA
Creatica Haddoch Associats
CIF B-60457884
Creatica Haddoch Associats
CIF B-60457884
PIVSAM Empresa Pública
CIF A-58008970
TOTAL

a favor de les empreses i pels imports que

OBJECTE
Disseny logo Eix Diagonal
Factura núm. 072/12
Disseny lona, material gràfic i baners.
Factura núm. 073/12
Mobiliari estand Eix Diagonal
Factura núm. 112/183
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3.3.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit
extrajudicial a favor de l’Agència Catalana de Turisme, per un import total
de 1.050,02 €.

El secretari presenta el dictamen de la Regidora delegada de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme, de 15 de gener de 2013, que es transcriu a continuació:
“Mitjançant escrit de data 24 d’octubre de 2012, l’Agència Catalana de Turisme ha
comunicat a l’Ajuntament de Manresa l’existència d’un saldo deutor de 1.050,02 €,
corresponent a les quotes com a membre del Club de Turisme Cultural dels anys
2007, 2010 i 2011, adjuntant-se amb l’escrit les corresponents factures.
L’Ajuntament de Manresa, a través de l’Oficina de Turisme, ha participat com a
membre del Club de Turisme Cultural en les activitats portades a terme per aquest
Club, i té interès en continuar formant-ne part.
.
Atès l’informe emès en data 15 de gener de 2013 pel Cap de Servei de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme, donant conformitat als serveis prestats i fent constar
la inexistència de responsabilitats.
Atès l’establert als següents preceptes legals d’aplicació a l’expedient :
Article 60 del Text Refós de la Llei de Règim Local de Catalunya.
Articles 176,179 i 180 de la llei General Pressupostària
Atès que en el pressupost municipal de l’exercici 2013 existeix crèdit pressupostari
suficient a la partida 432.0.226.99 per atendre les despeses
objecte de
reconeixement.
La Regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, proposa al Ple de
la Corporació Municipal l’adopció dels següents
A C O R D S :
Reconèixer un crèdit extrajudicial
s’especifiquen :
EMPRESA
Consorci Turisme de Catalunya
NIF S- 5800003E
Agència Catalana de Turisme
NIF : S0800470G
Agència Catalana de Turisme
NIF : S0800470G
TOTAL

a favor de les empreses i pels imports que

OBJECTE
Quota 2007 Club de Producte

IMPORT ( €)
350,00 €

Quota 2010 Club Turisme Cultural

350,01 €

Quota 2011 Club Turisme Cultural

350,01 €
1.050,02 €

“
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de CiU, informa que aquests dos
dictàmens corresponen al reconeixement de dos crèdits extrajudicials.
El primer correspon a unes despeses per participar a la Fira de Vilanova i la Geltrú els
dies 9, 10 i 11 de novembre de 2012, amb motiu de les activitats per participar en
quatre fires de l’Eix Diagonal: Manresa, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la
Geltrú, per un import de 1.281€.
Acta de la sessió plenària núm. 2, de 19 de febrer de 2013

39

El segon dictamen és un reconeixement de crèdit a favor de l’Àgència Catalana de
Turisme que correspon a un saldo deudor de 1.050,02€, de les quotes dels anys 2007,
2010 i 2011 per pertànyer al Club de Producte i al Club de Turisme Cultural.
Demana el vot favorable a ambdós dictàmens.

L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el
dictamen 3.3.1 a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC,
3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i 3 abstencions (3 GMERC), i per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el
dictamen 3.3.2 a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC,
3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i 3 abstencions (3 GMERC), 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, de la modificació puntual del
Pla General de Manresa. Antic Casal Regionalista.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d'Urbanisme i Paisatge, de 13
de febrer de 2013, que es transcriu a continuació:
“El 23 de gener de 1985 s’aprovà definitivament el Catàleg i Pla especial de Protecció
del Patrimoni Historicoarquitectonic i Ambiental de Manresa. El Pla General de
Manresa aprovat definitivament el 23 de maig de 1997 el va incorporar dins de les
seves determinacions normatives.
Des de l’aprovació d’aquell Catàleg, l’evolució dels plantejaments en relació a les
necessitats de protegir i actuar en la recuperació del patrimoni ha estat substancial.
Així, el desenvolupament del planejament de Manresa durant la vigència d’aquell
Catàleg va permetre afegir 30 nous edificis protegits, alguns d’ells ja inventariats però
d’altres catalogats de bell nou. Un dels elements que es va incorporar al Catàleg, va
ser l’edifici situat al passeig Pere III 12, conegut com Antic Casal regionalista.
El 13 de desembre de 2012 es va aprovar definitivament un nou Pla especial
urbanístic del Patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic i
paisatgístic de Manresa 2012, el qual ha vingut a substituir aquell Pla especial del
1985. Paral·lelament, s’ha tramitat una Modificació puntual del Pla general amb la
finalitat d’ajustar el planejament a les determinacions que se’n derivaven del Pla
especial.
Un dels aspectes que comprèn aquesta darrera modificació puntual se centra en la
delimitació d’àmbits per als edificis que hauran de ser objecte d’ordenació de volums
d’acord amb l’art 58.3 del TRLU, d’aplicació a aquells supòsits que no s’hagi esgotat
l’edificabilitat permesa i es vulgui dur a terme una ampliació. La delimitació d’àmbits
d’ordenació de volums permet concretar els paràmetres de l’edificació, admetent una
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variació de l’ordenació volumètrica alternativa sense en cap cas alterar l’aprofitament
urbanístic del sector.
Tanmateix, en aquest supòsit només s’hi inclouen aquelles edificacions que resulten
incorporades al nou Pla especial i no comprèn aquells elements que havien estat
declarats patrimoni protegit en l’impàs entre el Catàleg de 1985 i el Pla especial de
2012. En aquesta situació es troba l’edifici del passeig Pere III, 12, Antic Casal
regionalista.
Mitjançant instància presentada en data 10 de gener de 2003, l’actual propietària de
l’edifici, La Canterana, SL, posa de manifest la impossibilitat de materialitzar
l’aprofitament reconegut pel Pla general com a conseqüència de la protecció de
l’edifici, sense que s’hagi delimitat cap àmbit d’ordenació volumètrica per aquesta
parcel·la. És per això i per evitar que es produeixin situacions de desigualtat respecte
als edificis protegits, que s’ha redactat la present modificació. En cap cas suposa
augment de l’edificabilitat reconeguda.
L’article 96 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme (TRLU), disposa que la modificació de qualsevol dels elements d’una
figura de planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació.
D’acord amb l’article 97 del mateix text legal, les propostes de modificació d’una figura
de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat d’aquesta, així com la
conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i privats concurrents.
L’objecte de la Modificació és establir els instruments per fer compatible la protecció
d’una construcció amb l’aprofitament reconegut pel planejament vigent, mitjançant la
delimitació d’un àmbit d’ordenació de volums, d’acord amb l’article 58.3 TRLU.
Constatar que en la memòria del document s’expliquen, es justifiquen i s’estableixen
més àmpliament tots els aspectes, els objectius i les determinacions que afecten la
modificació. Per aquest motiu el document conté una memòria, una taula de dades, la
normativa que li és d’aplicació, una avaluació econòmica i financera, el pla d’etapes i la
documentació gràfica, amb fotografies i plànols.
Quant a la tramitació, d’acord amb l’article 85 TRLU, un cop aprovat inicialment el Pla
s’haurà de sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte de
què puguin formular-se al·legacions. La convocatòria d’informació pública s’ha
d’ajustar al que disposa l’article 23 Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret
305/2006, de 18 de juliol). De conformitat amb l’apartat b) de l’esmentat article, en el
supòsit de tramitar modificacions puntuals de plans d’ordenació urbanística municipal,
l’edicte s’ha de publicar en un diari de més divulgació a més del Butlletí Oficial que
correspongui. El termini d’informació es computa des de la darrera publicació
obligatòria. A més, els Ajuntaments de més de 10.000 habitants han de donar a
conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública així com garantir la
consulta dels instruments de planejament per aquests mitjans.
Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb l’article 85.5 del Text Tefòs
de la Llei d’Urbanisme, s’ha de sol·licitar informe als organismes afectats per raó de
llurs competències sectorials, si s’escau. En aquest cas, se n’haurà de sol·licitar els
que es consultaren en motiu de la tramitació de la Modificació Puntual del Pla General
en relació al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic i
Paisatgístic de Manresa; això és, a les Secretaries d’Habitatge i Millora Urbana i de
Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat i al
Departament de Cultura, tots de la Generalitat de Catalunya.
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En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística,
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni de data 12 de febrer de
2012.
El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORDS
“1r APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE
MANRESA. ANTIC CASAL REGIONALISTA, redactat pels serveis tècnics municipals,
de conformitat amb allò que disposa l’article 85 Decret legislatiu 1/2010, de 3 de
d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
2n. EXPOSAR al públic la Modificació puntual aprovada inicialment durant un termini
d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la darrera publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més
circulació, i en els mitjans telemàtics, als efectes de presentació d’al·legacions, tal com
ho disposa l’article 85.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i article 23.1.b) del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
3r. SOL·LICITAR INFORMES a les Secretaries d’Habitatge i Millora Urbana i de Medi
Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat i al Departament de
Cultura, tots de la Generalitat de Catalunya, en relació als aspectes de la seva
competència, de conformitat amb allò que prescriu l’article 85.5 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.”
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, informa que l’edifici de
l’Antic Casal Regionalista, situat al Passeig Pere III, seu actual d’una entitat bancària,
va ser incorporat al Catàleg de béns protegits l’any 2003 i es va incloure també al
Catàleg del 2012, que es va aprovar definitivament el desembre de 2012.
L’objecte de la catalogació era la protecció de la façana i dels volums principals que
donen al Passeig.
Aquesta protecció de l’edifici no permet que aquest assoleixi l’aprofitament urbanístic
que el Pla General de 1997 li atorgava i, contràriament a totes aquelles edificacions
que es protegien de bell nou, el nou catàleg no va preveure cap àmbit d’ordenació de
volums en el cas que l’edifici es volgués ampliar o dur a terme una rehabilitació
integral, és a dir, els baixos i quatre que preveia el Pla General de 1997 no era
compatible en poder protegir la volumetria de baixos i altell que hi ha actualment a la
façana del Passeig.
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L’objecte d’aquesta modificació és delimitar un àmbit d’ordenació volumètrica que
possibiliti l’aprofitament urbanístic de la finca sense que en cap cas doni lloc a un
augment d’aprofitament.
Aquesta modificació puntual del Pla General ve motivada perquè en el seu moment no
es va entrar en l’anàlisi d’edificacions que s’havien protegit a partir del catàleg de 1985
i, en canvi, totes les noves edificacions que es van catalogar sí que es van tenir en
compte i es van ubicar en un àmbit d’ordenació volumètrica.
Aquest tracte desigual davant d’aquestes situacions idèntiques ha estat detectat en
dos casos puntuals, un és el Casal Regionalista i l’altre la Fàbrica dels Panyos,
aquesta de titularitat municipal.
L’ordenació de volums que es planteja amb la modificació puntual del Pla General
pretén poder ubicar ordenadament i donar compliment a la protecció de la façana el
sostre que el Pla General de 1997 preveia, sense que hi hagi danys patrimonials amb
l’actual propietari.

L’alcalde demana si algú vol intervenir. En no haver-hi cap intervenció sotmet el
dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPP,
2 GMPxC i 2 GMCUP) i 7 abstencions (4 GMPSC i 3 GMERC), i per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

L’alcalde informa que en la reunió de la Junta de Portaveus es va acordar el debat
conjunt i votació separada dels tres dictàmens de la Regidoria d’Ensenyament.
5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

Regidoria delegada d’Ensenyament

5.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del nou conveni subvencional entre
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Manresa per al finançament de l’Escola de Música
Municipal per al curs 2011-2012.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, de 21 de gener
de 2013, que es transcriu a continuació:
“Segons el que disposa el vigent Conveni Marc signat el 9 de juliol de 2008 entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis
de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, per al sosteniment de
les escoles de música i dansa de titularitat de l’Administració local de Catalunya; el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha de col·laborar en el
sosteniment de la despesa corrent ocasionada per les despeses de personal docent i
les despeses de funcionament de les escoles de música i/o dansa .
El 12 de juliol de 2012, l’Ajuntament de Manresa va presentar, mitjançant la plataforma
eacat, una sol·licitud de subvenció al Departament d’Ensenyament per al sosteniment
del funcionament de l’Escola de Música Municipal de Manresa, curs 2011-2012.
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En data 16 de gener de 2013, registre d’entrada E-20132513, aquest consistori va
rebre el conveni regulador de l’esmentada subvenció, amb el qual el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya concedeix a l’Ajuntament de Manresa
una subvenció de 92.920,00€.
L’article 200.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Ensenyament disposa que el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pot subvencionar
ensenyaments de règim especial.
La signatura de convenis de col·laboració entre diferents administracions públiques es
regula als articles 108 i següents de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya, quedant subjectes,
segons l’article 109, a les normes reguladores de l’atorgament de les subvencions.
Pel que fa a la seva acceptació, els articles 2.1 d) i 40 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, reguladora de les Hisendes Locals, preveuen que els recursos
de les hisendes locals poden estar constituïts, entre d'altres, pels procedents de
subvencions les quals seran aplicades a la finalitat per a la qual foren atorgades.
Pel que fa referència a l’òrgan competent, l’article 30è de les Bases d’execució del
pressupost per l’any 2013 preveuen la possibilitat d’acceptació per part del Ple quan
l’ens concedent així ho sol·liciti.
D’acord amb la clàusula quarta del conveni entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa pel finançament de l’Escola de
Música per al curs 2011-2012, per poder efectuar-se el lliurament de l’import de la
subvenció, cal l’acord del Ple de l’Ajuntament pel qual s’accepta l’esmentada
subvenció.
Vistos els informes emesos per la cap de la secció d’Ensenyament, en data 17 de
gener de 2013, i pel Cap de l’Oficina de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les
Persones, en data 18 de gener de 2013.
És per això que aquesta Regidoria, en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER.- Aprovar el conveni subvencional entre el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per al sosteniment del
funcionament de l’Escola de Música de titularitat de la corporació local per al curs
2011-2012.
SEGON.- Acceptar i consignar pressupostàriament la subvenció establerta en el
conveni esmentat, de conformitat amb la seva clàusula segona, per un import total
màxim de 92.920,00€. “
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5.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Manresa per al sosteniment del funcionament de centres educatius de
primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 20112012.
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, de 22 de gener
de 2013, que es transcriu a continuació:
“L'Ajuntament de Manresa des de l'any 1989 ofereix a la ciutat, concretament a la
barriada del Pare Ignasi Puig, un servei públic municipal d'atenció assistencial i
educativa a infants menors de tres anys.
En data 18 de gener de 1993 l’Ajuntament de Manresa i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya van signar un conveni per a la creació i
sosteniment d’un centre d’educació infantil de primer cicle anomenat “El Solet”.
Durant el curs escolar 2002-03 es van posar en funcionament els centres d’educació
preescolar de titularitat municipal “L’Estel” i “La Lluna”, signant-se en data 21 de juliol
de 2003 els respectius convenis amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
per a la creació dels centres d’educació preescolar de titularitat municipal.
Altrament, durant el curs escolar 2006-07 es va posar en funcionament el centre
d’educació preescolar de titularitat municipal “Petit Príncep”, signant-se en data 5
d’octubre de 2007 amb efectes retroactius des d’1 de gener de 2007 el conveni amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat per a la creació del centre d’educació
preescolar de titularitat municipal.
Finament, durant el curs escolar 2009-2010 es va posar en funcionament la llar
d’infants “La Llum”, signant-se en data 21 de juny de 2010 el conveni amb el
Departament d’Ensenyament per a la creació d’aquesta llar d’infants municipal, amb
efectes retroactius des del 28 d’abril de 2010.
En data 26 de juny de 2012, l’Ajuntament de Manresa va presentar, mitjançant la
plataforma eacat, la sol·licitud de subvenció per al funcionament de les llars d’infants
municipals pel curs 2011-2012.
En data 16 de gener de 2013 i amb registre d’entrada E2013-2515, la Generalitat de
Catalunya ens ha tramés el conveni entre el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Manresa per al sosteniment del funcionament de centres educatius de
primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012.
L’esmentat conveni preveu les següents subvencions per al sosteniment de les llars
d’infants municipals, curs 2011-2012:
Llar d’infants El Solet:
Llar d’infants La Lluna:
Llar d’infants L’Estel:
Llar d’infants Petit Príncep:
Llar d’infants La Llum:

9.100,00 euros
53.300,00 euros
79.300,00 euros
53.300,00 euros
113.100,00 euros

Segons l’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Ensenyament, es disposa
que el Departament d’Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de les places
per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal.
La signatura de convenis de col·laboració entre diferents administracions públiques es
regula als articles 108 i següents de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya, quedant subjectes,
segons l’article 109, a les normes reguladores de l’atorgament de les subvencions.
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Pel que fa a la seva acceptació, els articles 2.1 d) i 40 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, reguladora de les Hisendes Locals, preveuen que els recursos
de les hisendes locals poden estar constituïts, entre d'altres, pels procedents de
subvencions les quals seran aplicades a la finalitat per a la qual foren atorgades.
Pel que fa referència a l’òrgan competent, l’article 30è de les Bases d’execució del
pressupost per l’any 2013 preveuen la possibilitat d’acceptació per part del Ple quan
l’ens concedent així ho sol·liciti.
En relació al procediment i d’acord amb la clàusula tercera del conveni entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa
que estableix que per poder efectuar-se el pagament de la totalitat de l’import de les
subvencions cal l’acord del Ple de l’Ajuntament pel qual s’accepten les esmentades
subvencions.
Vistos els informes emesos per la cap de secció d’Ensenyament, en data 27 de gener
de 2013, i pel Cap de l’Oficina de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les Persones,
en data 18 de gener de 2013.
És per això que aquesta Regidoria, en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per al sosteniment del
funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat
municipal per al curs 2011-2012.
SEGON.- Acceptar i consignar pressupostàriament les subvencions establertes en
l’esmentat conveni i amb els imports que es detallen a continuació:
Llar d’infants El Solet:
Llar d’infants La Lluna:
Llar d’infants L’Estel:
Llar d’infants Petit Príncep:
Llar d’infants La Llum:

9.100,00 euros
53.300,00 euros
79.300,00 euros
53.300,00 euros
113.100,00 euros”
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5.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, del nou conveni subvencional entre
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Manresa per al sosteniment del funcionament de l’Escola
d’Art de titularitat de la corporació local per al curs 2011-2012.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, de 30 de gener
de 2013, que es transcriu a continuació:
“El 9 de desembre de 1998 es va signar un Acord entre el Departament
d’Ensenyament i les Entitats Municipalistes referent a la planificació dels
ensenyaments artístics de les escoles d’art públiques.
En virtut d’aquest Acord, el Ple de la Corporació en sessió del dia 15 d’octubre de
2001 va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al finançament de
l’Escola d’Art de Manresa, conveni que va signar-se per les dues parts el dia 17
d’octubre de 2001, i que s’ha anat prorrogant successivament.
El 12 de juliol de 2012, l’Ajuntament de Manresa va presentar, mitjançant la plataforma
eacat, una sol·licitud de subvenció al Departament d’Ensenyament per al sosteniment
del funcionament de les Escoles d’Art de titularitat de la corporació local per al curs
2011-2012.
En data 25 de gener de 2013, registre d’entrada E-20136263, aquest consistori va
rebre el conveni regulador de l’esmentada subvenció, amb el qual el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya concedeix a l’Ajuntament de Manresa
una subvenció de 129.915,95 €.
L’article 200.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Ensenyament disposa que el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pot subvencionar
ensenyaments de règim especial.
La signatura de convenis de col·laboració entre diferents administracions públiques es
regula als articles 108 i següents de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya, quedant subjectes,
segons l’article 109, a les normes reguladores de l’atorgament de les subvencions.
Pel que fa a la seva acceptació, els articles 2.1 d) i 40 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, reguladora de les Hisendes Locals, preveuen que els recursos
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de les hisendes locals poden estar constituïts, entre d'altres, pels procedents de
subvencions les quals seran aplicades a la finalitat per a la qual foren atorgades.
Pel que fa referència a l’òrgan competent, l’article 30è de les Bases d’execució del
pressupost per l’any 2013 preveuen la possibilitat d’acceptació per part del Ple quan
l’ens concedent així ho sol·liciti.
D’acord amb la clàusula cinquena del conveni entre el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa pel finançament de l’Escola d’Art
per al curs 2011-2012, per poder efectuar-se el lliurament de l’import de la subvenció, cal
l’acord del Ple de l’Ajuntament pel qual s’accepta l’esmentada subvenció.
Vistos els informes emesos per la cap de la secció d’Ensenyament, en data 28 de
gener de 2013, i pel Cap de l’Oficina de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les
Persones, en data 29 de gener de 2013.
És per això que aquesta Regidoria, en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el conveni subvencional entre el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per al sosteniment del funcionament
de l’Escola d’Art de titularitat de la corporació local per al curs 2011-2012.
SEGON.- Acceptar i consignar pressupostàriament la subvenció establerta en el conveni
esmentat, de conformitat amb la seva clàusula segona, per un import total màxim de
129.915,95 €.
TERCER.- Deixar sense efectes el conveni singular signat el 17 d’octubre de 2001
entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Manresa per al finançament de
l’Escola d’Art de Manresa.”
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El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, informa que, tal com ja es va
exposar en la Comissió Informativa, es tracta d’acceptar les subvencions del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat per al finançament dels centres
escolars municipals per al curs 2011-2012.
Pel que fa als convenis que s’aproven avui, per al curs 2011-2012, l’aportació és de
92.920 € per a l’Escola de Música, que resulta de multiplicar el nombre d’alumnes
menors de 18 anys per 230€ per persona, que comparativament són la meitat del que
s’havia aportat pel curs 2010-2011 i que en total va suposar 176.640 €.
L’aportació per a les Llars d’infants municipals per al curs 2011-2012 suposa 1.300€
per infant, essent la suma total de 308.100 €, i el curs 2010-2011 l’ajut havia estat de
1.600 € i l’import total havia estat de 385.600 €.
Finalment, la subvenció per a l’Escola d’Art per al curs 2011-2012 és de 129.915,95 € i
el curs 2010-2011 va ser de 206.424,50 €
Destaca la davallada d’aquests ajuts, de la qual se n’ha parlat abastament, ajuts que
són equivalents als que reben tots els municipis de Catalunya.
Pel que fa a la pressió de què es parlava diu que s’està fent, que hi ha una comissió
entre el Departament d’Ensenyament, la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis que treballa aquest i altres aspectes.
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que
aquestes ajudes de la Generalitat, que corresponen al curs 2011-2012, són insuficients
i arriben tard, el seu grup no s’hi oposarà però com a mesura de protesta s’abstindrà
en la votació.
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L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (11
GMCiU, 3 GMPP i 2 GMPxC) i 9 abstencions (4 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP), i per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (11
GMCiU, 3 GMPP i 2 GMPxC) i 9 abstencions (4 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP), i per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (11
GMCiU, 3 GMPP i 2 GMPxC) i 9 abstencions (4 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP), i per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia per tal de tractar les dues proposicions en què
s’ha presentat una sol.licitud de compareixença, concretament en la 6.4 i en la 6.7 .
6.

PROPOSICIONS

6.4

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’eliminar les sancions
per utilitzar les fonts públiques.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 14 de febrer de
2013, que es transcriu a continuació:
“Atès que l’aigua potable és un bé bàsic de primera necessitat, essencial per a la salut,
l’alimentació, la prevenció de malalties, la higiene personal, la neteja domèstica i el
bon desenvolupament de les persones en tots el àmbits.
Atès que l’accés a l’aigua és un dret humà fonamental, tal i com ho com ho recull la
Resolució 64/292 “Dret humà a l’aigua i al sanejament” aprovada per l’Assemblea
General de les Nacions Unides, com ho inclouen diferents tractats internacionals, com
per exemple la Convenció sobre els Drets de l’Infant en el seu article 24 apartat C
(amb valor legal des de 1990, en tant que signat per Espanya), o com ho fa constar
l’Organització Mundial de la Salut en diversos dels seus materials i en el text de
referència Right to water.
Atès que el volum d’aigua mínim suficient per cobrir les necessitats ordinàries d’una
persona és la quantitat de 100 litres per persona i dia, tal i com ho fa constar la
Disposició Addicional Primera del Text Refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya (DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre).
Atès que la greu situació econòmica i social que pateix la ciutadania dificulta l’accés a
les condicions bàsiques de qualitat de vida.
Atès l’augment de impagaments del rebut de l’aigua per part dels usuaris i l’augment
del cost del servei.
Atès que moltes persones i infants es veuen obligats a recórrer a les fonts públiques
de la ciutat de Manresa per accedir a l’aigua potable.
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Atès que l’Ordenança del Civisme de la ciutat de Manresa considera incívic agafar
aigua de les fonts en grans quantitats
Atès que l’acte que d’agafar aigua de les fonts per garantir els elements més bàsics de
salut, alimentació i higiene no pot ser considerat mostra d’incivisme en la situació
econòmica i social actual.
Atès que l’aplicació punitiva de l’ordenança del civisme està generant un sentiment de
culpa i d'indefensió entre els usuaris que es veuen obligats a recórrer a les fonts
públiques de manera habitual.
Atès que la substitució de les multes econòmiques per mesures socioeducatives és
continuar considerant aquest fet com a acte d’incivisme i en cap cas resol el problema
de l'accés a l'aigua.
Proposem:
Eliminar els següents articles de l’Ordenança del Civisme:
-article 36.2 apartat C.
-article 36.2 apartat D.
-article 79 apartat E.
-article 79 apartat F. “

El secretari presenta una esmena del Grup Municipal de CiU a la proposició del
GMCUP, de 19 de febrer de 2013, que es transcriu a continuació:
“Substituir el text de l’acord pel següent:
Convocar una comissió amb la finalitat de valorar l’aplicació dels articles 36.2 apartats
C i D i 79 apartats E i F de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de
l’Ajuntament de Manresa i per tal d’obrir un procés de debat públic i plantejar, si
escau, la possible modificació del text de l’ordenança.
La proposta de modificació de l’ordenança hauria d’estar redactada no més tard del dia
31 de maig de 2013, per tal de ser elevada al Ple municipal .”
L’alcalde dóna la paraula al senyor Ricard Sánchez, en representació de Comissions
Obreres–Catalunya Central, que ha sol·licitat intervenir en el Ple per defensar la
proposició 6.4.
El senyor Ricard Sánchez, agraeix l'oportunitat que se li ha donat per poder intervenir
en el Ple per tal de defensar la moció sobre la defensa de les fonts públiques de la
ciutat de Manresa.
Manifesta que l’any 2010 les Nacions Unides van declarar que l’accés a l’aigua i al
sanejament és un dret humà fonamental i essencial per gaudir de la vida i aquest dret
s’enfronta a una realitat dramàtica a Manresa degut a alguns punts de l’Ordenança de
Civisme.
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Es demana com es pot negar l’aigua que bevem a una part de la ciutadania que ho
necessita, donat que l’aigua és un recurs natural i sense ella no podríem viure.
L’aigua no es pot negar a ningú com no se li pot negar a ningú l’aire que necessitem
per respirar.
Demana en quina posició es deixa a les persones i famílies que cada nit carreguen
garrafes d’aigua a les diferents fonts públiques de la ciutat.
L’aigua és un element essencial per a la vida humana, per a la salut bàsica i per a la
supervivència.
Manifesta que com tots els drets humans l’aigua imposa unes obligacions als governs i
en el nostre cas al govern local i l’obligació del govern local és protegir aquest dret,
cosa que creuen que a Manresa no s’està fent.
Si a les persones se’ls prohibeix i se les sanciona per recollir aigua, quina alternativa
poden tenir per a l’accés a l’aigua? Creu que els sectors més pobres i necessitats
haurien de tenir polítiques diferenciades, ja que negar l’accés a l’aigua per les
persones que no tenen recursos econòmics és un crim contra els drets més
elementals.
L’obligació dels governs locals de respectar el dret a l’accés a l’aigua potable
s’enquadra en els principis de respecte, protecció i satisfacció de les necessitats
humanes, mai l’Ordenança de Civisme de Manresa pot negar un dret humà com
aquest.
L’aigua és un bé comú que no pot estar al servei dels interessos polítics ni econòmics
d’empresa sinó que ha d’estar al servei de tots i totes les persones, i no es pot jugar
amb la dignitat de les persones i el desenvolupament humà.
El govern de la ciutat de Manresa ha de respectar aquest dret i no pot negar al ciutadà
que més ho necessita a accedir a l’aigua de les fonts ja que per a aquestes persones
és injust i humiliant, i viola la història de reivindicació de la nostra ciutat pel dret a
l’aigua com són les festes de la Llum.
No s’entenen els actes festius de la Llum i la prohibició immoral d’aquesta Ordenança.
També creu que és contrari als prefectes de solidaritat demostrada per la ciutadania
de Manresa en projectes de Cooperació internacional d’accés a l’aigua.
Diu que el més greu d’aquesta prohibició és la manca de voluntat política que es
podria solucionar, ja que no es parla d’un problema de malbaratament de recursos per
part dels afectats, ni d’escassetat d’aigua.
Es parla d’una situació de pobresa d’una part de la ciutadania de Manresa i amb el
pretext de la crisi s'està utilitzant l'austeritat, sent un sabotatge social i per això des de
la Plataforma per un Civisme Popular demanen l’anul·lació dels articles relacionats i de
prohibició d’accés a l’aigua i a les fonts d’aigua a la ciutadania més necessitada.

Tot seguit l’alcalde dóna la paraula als representants dels diferents Grups Municipals.
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El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el
seu grup municipal s’ha oposat reiteradament a aquesta Ordenança sobretot per
utilitzar el civisme amb finalitats polítiques cosa que en aquesta ocasió no és el cas.
Diu que l’actual crisi econòmica està afectant a molts drets de les persones, com és el
cas del dret a l’accés a l’aigua potable.
Explica que moltes institucions s’han manifestat a favor d’aquest dret tant bàsic i entén
que és un dret que no es pot negar i on l’Ajuntament de Manresa és conscient que hi
ha problemes d’una part de la població de Manresa per accedir a l’aigua per cobrir les
necessites més bàsiques, com és el dret a la pròpia higiene tal i com es va manifestar
al Consell de Serveis Socials de la ciutat.
Creu que la demanda de l’aigua és molt inelàstica i no es pot prescindir d’ella.
Manifesta que tal i com diu la proposició el volum d’aigua mínim suficient per cobrir les
necessitats ordinàries d’una persona és la quantitat de 100 litres per persona i dia i si
no es té l’accés a l’aigua corrent a casa l’han d’aconseguir d’alguna manera, i si es
tanquen les fonts públiques l’hauran d’anar a buscar a un altre lloc d’una manera legal
o il·legal, ja que la necessitat la continuen tenint.
Creu que no té sentit limitar l’accés a les fonts públiques, ja que és un tema molt
important i bàsic, perquè l’ajuntament prengui una decisió al respecte i tiri enrere
aquest apartat de l’Ordenança.
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, comença la intervenció dient
que sobre aquet tema ha tingut un déjà vu, ja que fa menys d’un any que s’ha aprovat
l’Ordenança i ja es parla d’aquests articles.
Recorda que l’Ordenança es va aprovar pel Ple per una àmplia majoria fruit d’un
procés participatiu ampli i amb el consens aconseguit per una feina feta durant
diversos mesos.
Al mateix Ple ja es va posar de manifest que hi havien conceptes amb posicionaments
ideològics molt definits i de difícil consens, quedant la postura majoritària constatada.
En relació a la proposició creu que no és necessari entrar a valorar els dos primers
atesos sobre si l’aigua és un bé bàsic de primera necessitat essencial per a les
persones i sobre el fet que l’accés a l’aigua és un dret humà fonamental i les següents
consideracions les consideren legítimes, però no les comparteixen.
Diu que es parla de suspendre dos articles, un dels quals ja sortia a l’Ordenança de
l’any 1990, l’article de banyar-se a les fonts o estancs ornamentals ja estava en vigor i
ningú havia dit mai res.
Sorprèn que una formació que governa en una població veïna de la comarca amb una
Ordenança que diu el mateix, no es qüestiona i, en canvi, a Manresa s’ha de portar al
Ple perquè es derogui, apreciació personal però incoherent.
No es consideren posseïdors de cap mena de veritat absoluta i continuen apostant pel
diàleg i la revisió constant dels plantejaments, i per això han presentat una esmena per
la qual es comprometen a convocar novament una comissió amb l’objectiu d’avaluar la
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posada en marxa del reglament, debatre aquests punts en concret i si cal fer alguna
modificació amb voluntat positiva i amb esperit de millorar-ho es tirarà endavant.
Per això demanen el vot positiu de l’esmena presentada per la qual s’acorda convocar
una comissió amb la finalitat de valorar l’aplicació dels articles 36.2 apartats C i D i 79
apartats E i F de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de
Manresa per tal d’obrir un procés de debat públic i plantejar, si escau, la possible
modificació del text de l’Ordenança. La proposta de modificació de l’ordenança hauria
d’estar redactada no més tard del dia 31 de maig de 2013 per tal de ser elevada al Ple
municipal .
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, manifesta que el
dret a l’aigua no se li pot negar a ningú però és sabut per tots que l’aigua potable té un
cost i aquest cada vegada és més elevat.
Suposa que si algú agafa una garrafa de dos o tres litres d’aigua diàriament ningú hi
dirà res i per tant no es limitarà el dret d’aquestes persones que tenen uns recursos
limitats, però diu que també s’ha de tenir en compte que l’aigua és cara i en
determinades èpoques és un bé escàs.
Creu que s’ha de tenir en compte els casos particulars de les persones afectades i
conscienciar la ciutadania de no malgastar-la.
Diu que s’abstindran en la votació però creu que entre tots hauríem de tenir cura de
l’aigua.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que ja
hi ha la revisió d’una Ordenança que encara no fa un any que es va aprovar i és
positiu ja que l’Ordenança de Civisme comporta revisions constants per adequar-la a
la realitat.
Vol deixar constància que saben que des d’Aigües de Manresa no li consta que se li
hagi tallat el subministrament d’aigua a cap família de Manresa i ho diu pel que es pot
llegir entre línies a la proposició.
Referent a l’esmena que ha presentat el grup municipal de CiU votaran favorablement
ja que entenen que és bo debatre i posar sobre la taula elements de judici que puguin
millorar el text de l’actual Ordenança.
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, manifesta que el seu grup
es posicionarà favorablement a l’esmena presentada pel Grup Municipal de CiU ja que
veuen necessària una revisió de l’Ordenança de Civisme i no només pels punts que en
el dia d’avui es porten a debat.
Demanen una revisió sobre la manera de com s’està aplicant l’Ordenança ja que en el
període que es va redactar i es va donar als grups municipals i a la ciutadania la
possibilitat de participar, no es va aprovar per crear una Ordenança sancionadora sinó
establir un pacte de convivència cívica amb la ciutadania.
Posa l’exemple del cas de la mendicitat on es va dir que s’establirien mecanismes
d’atenció i seguiment per part dels serveis socials, essent visibles diàriament els casos
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de persones demanant caritat al carrer, als mateixos punts de la ciutat i a la mateixa
gent, i es demana quin seguiment i quina atenció se li ha fet a aquesta gent.
També posa l’exemple del cas de la prohibició d’orinar al carrer, on creu que hi ha una
part de la població que necessita fer un ús freqüent i amb certa urgència dels serveis, i
els hi consta, per exemple, la impossibilitat d’utilització dels serveis públics a l’estació
d’autobusos, entre d’altres, i demana si no s’hauria d’elaborar i difondre un cens dels
serveis públics a disposició de la ciutadania i garantir el seu funcionament.
Creu que en aquests moments d’emergència social s’hauria de plantejar com es
facilita l’accés a un dret fonamental com és l’aigua als nostres ciutadans.
Per això creuen necessària una revisió de l’aplicació de l’Ordenança i votaran
favorablement a l’esmena.

La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, manifesta que l’aigua és
un bé essencial de primera necessitat i en conseqüència tant l’Organització Mundial de
la Salut com les Nacions Unides a través de moltes directives la consideren com un
dret fonamental.
Creuen que si no ens trobéssim amb l’actual situació de crisi i de casos de veïns de
Manresa que tenen la necessitat de satisfer aquestes necessitats essencials per
utilitzar les fonts de la ciutat, probablement no es demanaria que es modifiqués
l’Ordenança, ja que aquest debat ja es va fer l’agost de l’any passat.
Si es parla d’infraccions o d’un ús impropi tal i com estableix la pròpia Ordenança de
l’espai públic, on literalment diu: com a ús impropi: rentar-se, banyar-se, rentar la roba
en fonts ornamentals o estancs i agafar grans quantitats d’aigua potable de les fonts
públiques per a ús privatiu, pot semblar que no sigui un ús impropi vist des de la
perspectiva en què es miri.
L’Ordenança també parla de les intervencions específiques i per això el seu grup es va
abstenir positivament, ja que consideraven que hi havia punts a l’Ordenança que no
estaven d’acord amb el sentit literal de les frases escrites, però no per les infraccions
de l’ús impropi de la via pública en general o de les conductes incíviques de la ciutat,
sinó perquè no s’aportaven solucions, o eren unes solucions generalistes i respecte a
aquest cas diu que els serveis municipals adoptaran en cada cas les mesures que
siguin procedents de coordinació amb els serveis socials o amb d’altres institucions
públiques, i si s’estimés necessari per raons de salut s’acompanyarà a aquestes
persones a l’establiment o servei adient amb la finalitat d’ajudar-les amb allò que sigui
possible, i en aquest cas no s’imposarà la sanció.
Si els Serveis socials han d’adoptar les mesures oportunes, es demana quines
instruccions tenen els policies, que són els que estan en contacte amb la ciutadania i
poden actuar en aquest sentit, més enllà de la infracció.
Creu que el problema es troba a l’hora de donar el recolzament necessari a la
ciutadania que en aquests moments té aquestes necessitats bàsiques, i per això per
coherència no poden votar favorablement la proposició presentada per la CUP.
Manifesta que s’ha de treballar la fórmula per poder solucionar un problema que
evidentment a tots els preocupa, independentment de si voten a favor, en contra o
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s’abstenen amb la proposició de la CUP, i votaran favorablement a l’esmena
presentada per CiU.

El senyor Ricard Sánchez, manifesta que des de la Plataforma valoren la posició
política. Pel que fa a l’esmena presentada per CiU creu que és un canvi de voluntat
política però creu que el que es podria fer és una suspensió cautelar fins que la
comissió pugui decidir.
L’alcalde diu al senyor Sánchez que l’esmena és el vehicle pel qual es poden
modificar les proposicions i que atès que ells no tenen representativitat política, la
compareixença seva en el segon torn era per deixar constància de la seva opinió.
Seguint el reglament, el mecanisme per modificar la proposició haurà de ser l’esmena
que es presenta. Agreix al senyor Sánchez la seva intervenció.
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que a la seva
intervenció ja ha explicat que al debat de l’Ordenança es van manifestar les objeccions
polítiques i ideològiques però que aquesta proposició no té aquest objectiu ja que creu
que és prou concreta i raonada en el sentit que ara es parla d’una problemàtica social.
Li sap greu que l’Ajuntament no reconegui que hi ha un problema greu a la ciutat i diu
al senyor Javaloyes que ells no han dit que Aigües de Manresa estigui limitant l’accés
de l’aigua però si que és cert que cada vegada hi haurà gent que no podrà pagar les
factures.
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, diu que en absolut hi ha hagut
un canvi de voluntat política, tot al contrari, creu que el que caracteritza a l’equip de
govern són les ganes de consens, de diàleg, de debat i en el moment de preparar
l’Ordenança es va fer i es va aconseguir amb una majoria àmplia suficient.
Creu que amb els dinou vots a favor, quatre abstencions i dos vots en contra, es va
aconseguir el consens necessari.
En relació a la problemàtica social, diu que des del mes d’agost s’ha posat una única
sanció en un cas molt concret i amb una clara evidència.
L’alcalde sotmet l’esmena presentada pel Grup Municipal de CiU a la proposició 6.4 a
votació, i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, i 3
GMPP) i 4 abstencions (2 GMPxC, i 2 GMCUP), i per tant, es declara acordat el
següent:
“Atès que l’aigua potable és un bé bàsic de primera necessitat, essencial per a la salut,
l’alimentació, la prevenció de malalties, la higiene personal, la neteja domèstica i el
bon desenvolupament de les persones en tots el àmbits.
Atès que l’accés a l’aigua és un dret humà fonamental, tal i com ho com ho recull la
Resolució 64/292 “Dret humà a l’aigua i al sanejament” aprovada per l’Assemblea
General de les Nacions Unides, com ho inclouen diferents tractats internacionals, com
per exemple la Convenció sobre els Drets de l’Infant en el seu article 24 apartat C
(amb valor legal des de 1990, en tant que signat per Espanya), o com ho fa constar
l’Organització Mundial de la Salut en diversos dels seus materials i en el text de
referència Right to water.
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Atès que el volum d’aigua mínim suficient per cobrir les necessitats ordinàries d’una
persona és la quantitat de 100 litres per persona i dia, tal i com ho fa constar la
Disposició Addicional Primera del Text Refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya (DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre).
Atès que la greu situació econòmica i social que pateix la ciutadania dificulta l’accés a
les condicions bàsiques de qualitat de vida.
Atès l’augment de impagaments del rebut de l’aigua per part dels usuaris i l’augment
del cost del servei.
Atès que moltes persones i infants es veuen obligats a recórrer a les fonts públiques
de la ciutat de Manresa per accedir a l’aigua potable.
Atès que l’Ordenança del Civisme de la ciutat de Manresa considera incívic agafar
aigua de les fonts en grans quantitats
Atès que l’acte que d’agafar aigua de les fonts per garantir els elements més bàsics de
salut, alimentació i higiene no pot ser considerat mostra d’incivisme en la situació
econòmica i social actual.
Atès que l’aplicació punitiva de l’ordenança del civisme està generant un sentiment de
culpa i d'indefensió entre els usuaris que es veuen obligats a recórrer a les fonts
públiques de manera habitual.
Atès que la substitució de les multes econòmiques per mesures socioeducatives és
continuar considerant aquest fet com a acte d’incivisme i en cap cas resol el problema
de l'accés a l'aigua.
Proposem:
Convocar una comissió amb la finalitat de valorar l’aplicació dels articles 36.2 apartats
C i D i 79 apartats E i F de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de
l’Ajuntament de Manresa i per tal d’obrir un procés de debat públic i plantejar, si
escau, la possible modificació del text de l’ordenança.
La proposta de modificació de l’ordenança hauria d’estar redactada no més tard del dia
31 de maig de 2013, per tal de ser elevada al Ple municipal .”
6.7

Proposició dels Grups Municipals de la CUP, ERC i PSC, a proposta del
Grup Local d’ICV, per a l’aprofundiment de la transparència.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de la CUP, ERC i PSC, de 14
de febrer de 2013, que es transcriu a continuació:
“En un sistema democràtic la llibertat d'expressió, de reunió i d'associació són drets
fonamentals. No hi ha llibertat d'expressió i per tant no hi ha democràcia, si l'accés a la
informació pública per part de tota la ciutadania no esdevé, més enllà de les
declaracions, un dret efectiu. Per tant, un país que vol ser democràtic ha de garantir
una administració i uns poders públics amb les parets de vidre, i ha d'assumir la
transparència com a element inherent i imprescindible.
Acta de la sessió plenària núm. 2, de 19 de febrer de 2013

65

Massa sovint, però, les institucions i les administracions públiques han entès,
equivocadament, que no tota la informació és de caràcter públic fet que les ha portat a
reaccionar amb recel, amb desconfiança i por davant les sol·licituds i els reclams de la
ciutadania. Això ha acabat provocant que, en molts casos, l'administració funcioni de
manera opaca i que no garanteixi de manera efectiva l'accés a la informació. Espanya
és a dia d'avui l'únic estat europeu de més d'un milió d'habitants que no compta amb
una llei de transparència que garanteixi l'accés a la informació pública.
Enmig d'aquest escenari opac i de poc control, han esclatat al llarg dels darrers anys i
de manera més destacada en l'actualitat, greus casos de corrupció, de finançament
irregular de partits polítics, (alguns d'ells ja demostrats amb sentència judicial ferma)
que afecten de manera directa a institucions fonamentals de l'Estat, a càrrecs públics i
importants càrrecs orgànics de les organitzacions polítiques més grans de l'Estat i de
Catalunya.
I no hi ha dubte que aquests han contribuït de manera decisiva a estendre la
desconfiança, la suspicàcia, i finalment la desafecció i l’allunyament de la ciutadania
respecte a les seves institucions i responsables públics. Una ciutadania que observa
de manera atònita com després dels lents processos judicials i malgrat existir
sentències judicials fermes el govern central concedeix indults a diversos condemnats
per casos de corrupció.
Com a reacció a aquest distanciament el govern central ha elaborat un projecte de llei
de transparència que conté obligacions per al rendiment de comptes de les
administracions, inclou mecanismes de control i sancions, molt laxes en comparació
amb altres països. Una llei que exclou del seu abast i àmbit d'aplicació a la casa reial i
als partits polítics. També el Parlament de Catalunya en les darreres setmanes ha
constituït la ponència per una llei de transparència.
L'Ajuntament de Manresa, per la seva banda, ha expressat en diverses ocasions al
llarg dels darrers anys el seu compromís amb la transparència i amb el rendiment de
comptes davant la ciutadania. La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a
la Ciutat, aprovada l'any 2005, i la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania de l'any
2008 reconeixen el dret a l'accés a la informació i el principi de transparència de
l'administració. Per la seva banda, el Reglament de Participació Ciutadana modificat
l'any 2008 regula els mecanismes d'accés a la informació municipal i de participació en
les polítiques públiques per part de la ciutadania. En aquest sentit, l'Ajuntament de
Manresa va impulsar per a les diverses legislatures de l'any 99 al 2011 l'elaboració del
Pla d'Actuació Municipal que, deixant a banda les diverses valoracions que se'n puguin
fer, era un mecanisme de participació i oportunitat per a la rendició de comptes per
part de l'administració municipal.
Més enllà de les intencionalitats, però, en els fets concrets l'Informe de Transparència
dels Ajuntaments elaborat per la delegació espanyola de l'Associació Transparència
Internacional constata que en els darrers dos anys l'Ajuntament de Manresa ha
empitjorat en transparència.
L'informe, que analitza els 110 ajuntaments més grans de l'estat espanyol, calcula que
malgrat la majoria d'ajuntaments milloren, Manresa perdria més de 10 punts en la seva
qualificació i és dels municipis catalans analitzats que obté pitjor puntuació; un 72,5
sobre 100, davant dels 85 punts de fa dos anys. Per àrees i variables de transparència
analitzades, Manresa perd més de trenta punts pel que fa relacions amb la ciutadania i
la societat civil (94,4 l'any 2010 i 61,5 l'any 2012). També en matèria d'urbanisme i
obres públiques l'Ajuntament registra una pèrdua important de la qualitat de la
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transparència; 70,6 punts l'any 2012 davant els 94,1 de fa dos anys. A més, pel que fa
els indicadors que segons el projecte de llei de transparència estatal seran obligatoris
per totes les administracions, Manresa aprova pels pèls.
En els darrers anys la ciutadania ha demostrat en repetides ocasions que no es
conforma amb la delegació de la seva sobirania, vol fer-ne el seguiment i demanar
comptes als seus representants, a les institucions i administracions que actuen en el
seu nom. I aquesta és una exigència extraordinàriament positiva, doncs contribueix a
que la democràcia funcioni millor i a bastir una societat més forta, més lliure i més
compromesa. És en aquest escenari que ni l'Ajuntament de Manresa ni cap altra
administració pública es poden permetre fer passos enrere en la garantia de l'accés a
la informació.

Per tots aquests motius els grups municipals de la CUP, ERC i PSC a proposta del
grup local d'ICV demanen al Ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER. Per tal d'aprofundir en la garantia de l'accés a la informació, treballar per una
administració més transparent i participativa, l'Ajuntament de Manresa durà a terme les
accions següents:
Tal com preveu el projecte de Llei de Transparència,
−
−
−
−

−
−

−

−

Fer públiques les declaracions d'incompatibilitats, de béns i patrimoni de tots
els càrrecs electes.
Publicar a la pàgina web la relació de tots els convenis subscrits per
l'Ajuntament on hi constin les parts signants i l'objecte d'actuació.
Publicar a la pàgina web la relació degudament actualitzada de totes les
subvencions rebudes i concedides per part de l'Ajuntament on hi consti l'import,
l'objectiu i plaç d'execució previst.
Publicar a la pàgina web la relació de tots els contractes formalitzats per
l'Ajuntament de Manresa on hi consti l'objecte, l'import i el procediment de
contractació utilitzat.
Fer públics a través de la pàgina web els plans d'actuació anuals de totes les
regidories i serveis públics municipals de l'Ajuntament de Manresa així com les
seves memòries d'avaluació.
Incorporar a la pàgina web un apartat específic on es recullin tots els indicadors
de transparència municipal, el compliment que en fa l'Ajuntament de Manresa i
des d'on es faciliti l'accés directe a tota la informació municipal.
Realitzar anualment una audiència pública oberta a tota la ciutadania per al
rendiment de comptes de la gestió municipal per part del govern i valoració
d'aquesta per part de la ciutadania. L'ordre del dia amb les qüestions
específiques a tractar, serà discutit i decidit pel conjunt de grups municipals.
Incorporar a la pàgina web un apartat específic on de manera clara, entenedora
i resumida s'expliquin els mecanismes de participació en les qüestions
municipals que els ciutadans i ciutadanes de manera individual i col·lectiva
tenen al seu abast. L'apartat incorporarà també les actes de les reunions de
tots els consells de participació.
Donar a conèixer i publicar a la pàgina web el model de política de participació
ciutadana que s'implementarà al llarg del mandat. Aquest és un acord pres en
el Ple municipal de febrer de 2012.

Acta de la sessió plenària núm. 2, de 19 de febrer de 2013

67

SEGON. Per tal d'aprofundir en la transparència del conjunt d'institucions i
administracions públiques de l'Estat i de Catalunya així com en la lluita contra la
corrupció.
− Demanar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats que les lleis de transparències
catalana i del conjunt de l'Estat es redactin sota la premissa que tota la
informació de totes les administracions i institucions públiques és de caràcter
públic.
− Demanar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que s'incorpori als
partits polítics i a la casa reial en l'abast i àmbit d'aplicació de la llei de
transparència.
− Demanar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que modifiquin el
codi penal per tal d'endurir les penes per corrupció i finançament irregular dels
partits polítics.
TERCER. Fer arribar aquests acords als grups parlamentaris al Parlament de
Catalunya, als partits polítics catalans amb representació al Congrés de Diputats i a la
delegació espanyola de l'Associació Transparència Internacional. “
L’alcalde dóna la paraula al senyor Lluís Cano Herrera, en representació de la
Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, per defensar aquesta proposició.
El senyor Lluís Cano Herrera, en representació de la FAVM, agraeix als grups
municipals de la CUP, ERC i PSC, la petició d’Iniciativa per Catalunya-Verds Manresa
per poder intervenir en el Ple, ja que la veu d’Iniciativa és important que arribi al Ple
atès que és l’espai de participació màxima de la ciutat.
Agraeix també a la FAV de Manresa i al seu president la possibilitat de poder intervenir
per defensar la proposició.
El propòsit d’aquesta moció és per treballar un sentit democràtic, de transparència.
El grup local d’ICV entén que no hi pot haver llibertat d’expressió i, per tant, no pot
haver-hi democràcia, si l’accés a la informació pública per part de tota la ciutadania no
esdevé, més enllà de les declaracions, un dret efectiu.
L’informe que presenten a través d’aquesta moció no fa més que constatar que això no
està succeint. Menys transparència només dóna lloc a la corrupció. No s’està dient en
cap cas que l’Ajuntament de Manresa sigui corrupte, no s’està dient això.
El que s’està dient és que el fet de no ser transparents pot donar lloc a processos de
corrupció.
Tant és així, que no estan parlant de colors polítics sinó de voluntat política, fet que
demostra que en el mateix informe, la ciutat de Sant Cugat, governada des de sempre
pel govern de CiU amb el senyor Recoder i actualment amb la senyora Mercè Conesa,
és una ciutat que constantment ha assolit els 100 punts en aquest informe.
Es pot fer autocrítica del seu passat i del model de gestió, en el qual tampoc es van
assolir aquests 100 punts, és obvi, però aquest informe també constata que en els dos
darrers anys la valoració de transparència ha fet un descens.
Diu que en l’imaginari polític hi ha un ajuntament de vidre, on la transparència sigui
total. Massa sovint les institucions i les administracions públiques han entès, de
manera equivocada, que no tota la informació és de caràcter públic, fet que les ha
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portat a reaccionar amb recel, amb desconfiança i por davant les sol.licituds i reclams
de la ciutadania.
Existeix i és obvi un distanciament de la ciutadania des del poder polític, sovint degut a
la manca de confiança. És enmig d’aquest escenari opac i de poc control que han
esclatat els darrers anys i de manera actual els greus casos de corrupció, de
finançament irregular de partits polítics, alguns d’ells ja demostrats amb sentència
judicial i ferma, que afecten de manera directa institucions fonamentals de l’Estat, a
càrrecs públics i importants càrrecs orgànics de les organitzacions polítiques més
grans de l’Estat i de Catalunya.
Diu que no cal parlar de desconfiança, de desafecció, perquè és la realitat de cada dia,
que potser caldrà començar a mirar-s’ho i preguntar-se què es pot fer per guanyar
aquesta confiança.
El Parlament de Catalunya així ho creu i ha constituït una ponència per a la tramitació
d’una Llei de transparència.
L’informe de transparència constata que l’Ajuntament de Manresa ha empitjorat en
aquests dos darrers anys i també constata que és dels municipis catalans analitzats
que obté pitjor puntuació, amb un 72,5 sobre 100.
En els darrers anys la ciutadania ha demostrat en repetides ocasions que no es
conforma amb la delegació de la seva sobirania, no vol votar cada quatre anys i no
mirar mai més les administracions fins tornar a parlar-ne al cap de quatre anys, vol fer
un seguiment i demana comptes als seus representants, a les institucions i
administracions que actuen en el seu nom, i aquesta és una exigència
extraordinàriament positiva, doncs contribueix al fet que la democràcia funcioni millor i
a bastir una societat més forta, més lliure i més compromesa.
És en aquest escenari que ni l’Ajuntament de Manresa ni cap altra administració
pública es poden permetre fer passos enrere en la garantia de l’accés a la informació.
Acaba la seva intervenció dient que tot el que ha exposat es pot resumir en una simple
pregunta que és si existeix la voluntat d’aprofundir en la transparència de l’Ajuntament
de Manresa.
L’alcalde informa que atès que la moció ha estat presentada pels Grups Municipals de
la CUP, ERC i PSC, els donarà la paraula per continuar després amb la resta dels
grups.
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que aquest
és un tema que està constantment sobre la taula atès el problema greu de corrupció
política, però que no és el cas de l’Ajuntament de Manresa.
El GMCUP considera que tots els mecanismes que es puguin crear seran pocs i
quantes més maneres hi hagi per detectar estadis inicials d’aquest problema
estructural, que és la corrupció, millor.
Entén que des de l’Ajuntament i des de tots els estaments públics s’han de prendre les
mesures necessàries, que val més pecar d’excés que de manca de mecanismes
perquè com ha explicat el senyor Lluís Cano, no es poden permetre que aquest clima
de desconfiança cap els polítics es mantingui perquè sinó acabarà passant allò que
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alguns volen que passi, que els polítics es converteixin en gestors, en tecnòcrates, on
s’elimini, com s’ha vist aquests dies, que hi ha la voluntat d’eliminar l’autonomia
municipal, la discrepància dins els ajuntaments i administracions públiques.
Per al seu grup, qualsevol mecanisme que afavoreixi la transparència, els controls
públics i la implicació de la ciutadania, sempre serà benvingut.
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que el seu grup va
acceptar de portar al Ple aquesta proposició del Grup local d’Iniciativa-Verds,
conjuntament amb els grups del PSC i la CUP, per refermar el compromís d’ERC en
l’aprofundiment democràtic i l’ètica com a forma de fer política.
Aquest compromís per una administració i una democràcia de més qualitat, que han
deixat clar subscrivint el Pacte d’estabilitat entre CiU i ERC a nivell parlamentari, que
en el punt 49 preveu: Impulsar la Llei de transparència i l’accés a la informació pública,
ponència parlamentària constituïda en la legislatura anterior.
Diu que no es pot ignorar el nivell de transparència que l’informe de l’Associació per a
la Transparència Internacional dóna a l’Ajuntament de Manresa, que ha variat a la
baixa, bàsicament perquè han variat els indicadors a avaluar des de la darrera anàlisi, i
no es pot fer una comparació global perquè no hi ha els mateixos indicadors, són els
indicadors de la nueva Ley de transparencia els que han fet baixar la puntuació.
El GMERC vol deixar clar que la nota global obtinguda és d’un 72% i que podem
sentir-nos esperonats per la nota assolida en la transparència econòmico-financera,
que és del 100%, però es pot veure amb preocupació la baixa en relacions amb els
ciutadans i societat.
La transparència institucional està per sobre de les persones que en cada moment
assumeixin les responsabilitats públiques, i l’Ajuntament de Manresa, no és per
casualitat o per sort, que sigui transparent sinó perquè tota la gent que durant anys ha
estat ocupant aquests llocs, el GMERC creu que ho ha fet molt bé.
La declaració de les dades salarials i patrimonials a l’inici i final del mandat ja es fa
quan es pren possessió i quan es plega. Fer-les públiques no ha de ser vist com una
voluntat inquisitorial, sinó que és tan sols una prova més de claredat i de rigor en les
funcions. Res a témer qui res ha d’amagar.
Tots aquests arguments no han de semblar contradictoris amb el suport a la moció, cal
facilitar als ciutadans la informació que demandin en cada circumstància, ja que les
circumstàncies són canviants i també han de ser respostes. Per això cal estar oberts a
oferir totes aquelles dades que concerneixen a l’actuació municipal i són d’interès a la
ciutadania.
Els canvis en els marcadors no poden fer comparable i dir que s’ha abaixat sinó que
segurament està com a mínim igual, però cal seguir millorant’ho.
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que aquesta
moció neix en un context evident de preocupació màxima per a tots els que es
dediquen a la vida pública, per la deriva que els esdeveniments que s’acumulen dia
rere dia estan significant, de soscavament de la confiança de la ciutadania i això és
molt greu en una democràcia.
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La manca de credibilitat de les institucions, dels polítics i de la política en general està
arribant a cotes molt preocupants i aquest concepte de desafecció que fa uns anys
s’aplicava per a explicar certs fenòmens com l’abstenció en els processos electorals o
la llunyania de la ciutadania, s’està convertint en una malaltia del propi cos democràtic
de la societat i amb aquesta intenció és amb la qual el GMPSC s’adhereix a la moció.
Diu que si algú pensa que amb aquesta moció s’interpel.la algú, creu que s’equivoca.
Els que es van sentir interpel.lats van ser ells mateixos com a partit del qual formen
part, que en les seves files han existit comportaments irregulars, un partit que no ha
estat prou transparent en moltes ocasions, i no es refereix al partit a nivell local de
Manresa, sinó que forma part d’un partit molt més gran que en algunes ocasions no ha
actuat de forma transparent, o que quan ha governat en determinats indrets han sorgit
casos de corrupció, cosa que no solament lamenten sinó que també els avergonyeix.
Quan el GMPSC presenta aquesta moció, no la presenta per interpel.lar ningú, sinó
per autointerpel.lar-se i per autoexigir-se que el moment requereix una amplitud de
mires i una generositat política, una intel.ligència no solament emocional, sinó pràctica
sobre el terreny i un veritable esperit democràtic si no es vol que la democràcia caigui
en mans de qui no solament no la vol sinó que segurament qui està promovent que
cada dia aprofundeixi la seva crisi.
Per tant, és una autointerpel.lació a la qual volen invitar a la resta de grups polítics
perquè seria molt mesquí dir que aquesta moció neix perquè l’Ajuntament de Manresa,
en un rànquing que desconeix i que no ha estudiat a fons, ha baixat la seva puntuació.
La seva professió és la medicina i de vegades els barems amb els quals es
classifiquen les malalties canvien i el que abans era una bronquitis ara passa a dir-se
d’una altra forma, per tant, el GMPSC no creu que l’Ajuntament de Manresa, en dos
anys, hagi baixat la seva voluntat de transparència envers el ciutadà sinó que aquests
barems s’haurien de dotar d’elements de contrast determinats per tots i que fossin un
punt de referència indiscutible, perquè sinó no se sabrà el que s’està jutjant.
Hi ha ajuntaments que tenen molt bona nota en transparència on han sortit casos de
corrupció i altres que tenen pèssimes notes de transparència i que mai se’ls ha
conegut una sola pràctica irregular.
Aquesta moció respon a una problemàtica politicosocial que està devorant la
credibilitat de les institucions, dels polítics i de la política en general.
Per tant, cal acabar amb la poca transparència o impulsar major transparència en tots
els mecanismes de relació dels ajuntaments amb la ciutadania, incorporar tots els
elements d’informació i comunicació perquè la ciutadania no tingui la més mínima
trava a l’hora d’accedir a tota la informació que els pot interessar i que tenen el dret de
rebre: des de subvencions atorgades fins a subvencions rebudes, contractes,
concessions administratives, procediments, etc.
Fixar els indicadors de la màxima transparència dels càrrecs electes, de com
s’accedeix al càrrec de representació pública, de quin és el patrimoni i la configuració
de compatibilitat, impedir les males pràctiques, elaborar codis ètics i de bones
pràctiques, en definitiva, promoure unes administracions que no solament estiguin al
servei del ciutadà sinó que el ciutadà recuperi una confiança que avui en dia s’ha vist
soscavada pels nombrosos casos d’irregularitats i males praxis que darrerament
s’estan donant a conèixer.
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Cal regenerar la gestió pública, recuperar la confiança de la ciutadania, i aprofundir en
les eines de control democràtic per part de la ciutadania i també dotar-se de les eines
de gestió el més adients possible.
El GMPSC demana el vot favorable a la proposició.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu al senyor
Cano que quan parla que la democràcia és adreçar-se a totes les forces polítiques, el
GMPP encara l’espera.
El GMPP subscriu tot el que s’ha dit aquí de l’aspecte de corrupció perquè si en alguns
casos algú té més vergonya pròpia i aliena és ell mateix.
Diu que llegint els atesos sembla que es vagi a parlar de corrupció política, però quan
es miren els acords es pregunta de què s’ha de parlar, què és el que es pretén amb
aquesta proposta, si aprofitar un informe de la delegació espanyola de l’Associació de
Transparència Internacional, que ens situa en un ràting diferent del que estàvem fa
dos anys en relació a la transparència, per parlar de transparència i de corrupció
política i de la llei de transparència que els governs d’Espanya i de la Generalitat estan
impulsant, que no té res a veure amb la transparència que ens ocupa, o si l’objectiu és
parlar de corrupció, barrejar tots els conceptes que hi ha sobre la taula i que sense cap
ànim de voler cercar solucions positives, torpedinar els processos de transparència
pública que totes les administracions i càrrecs electes, sigui del nivell que sigui,
intenten ser transparents?.
Perquè hi hagi uns quants que es dediquin a vulnerar i desgraciar l’art de la política, no
vol dir que tots els polítics siguin iguals.
Pel que fa al primer punt de la proposició, com ha dit el regidor d’ERC, els valors dels
indicadors han canviat, la qual cosa ha fet variar el grau de transparència que es dóna
a l’Ajuntament. En aquest sentit, la pregunta que va formular a l’equip de govern,
preocupat per aquest aspecte, va ser demanar on eren aquests valors i d’on havia
sortit aquesta informació, i la resposta va ser que quan van entrar a governar el juny
del 2011 el que menys els preocupava, i ell també ho entén així, era la pàgina web,
perquè hi havia altres prioritats.
El que sí que hi havia eren unes recomanacions d’aquesta delegació espanyola
adreçades a l’Ajuntament, i que qui se suposa que havia de fer el traspàs d’aquesta
informació no ho va fer.
El primer dubte que se li genera és com es pot exigir transparència a un govern que
entra quan el que surt no li passa la informació, com es vol que sigui transparent si no
pot adequar els valors d’una pàgina web, quan aquells que marxen, que tenien molts
càrrecs de confiança, van ser incapaços de passar aquestes valoracions al nou equip
de govern.
A partir d’aquí, es pot entendre que aquest govern entrant ha d’adequar la pàgina web
d’acord amb els nous indicadors, i des del GMPP es demana que ho facin perquè és
imprescindible que no hi hagi malentesos d’aquesta índole.
Pel que fa al segon acord, en què es diu que aprofitant que ja que hi ha una llei de
transparència que formula el govern de l’Estat i que el Parlament de Catalunya també
hi està treballant, es demana que es facin moltes coses al respecte, el GMPP els vol
deixar clar que ells tenen diputats al Congrés i al Parlament de Catalunya, i que els
deixin fer la seva feina. Els representants del Partit Socialista si firmen i tenen intenció
que hi hagi aquesta demanda per part del Congrés espanyol que li diguin al Partit
Socialista Obrer Espanyol que treballin per acordar que aquests paràmetres hi siguin i
possiblement el Congrés dels Diputats treballarà en aquesta línia, però el cert és que
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en aquesta legislatura, el govern d’Espanya està treballant en una Llei de
transparència que fins ara no hi era, agradarà més o menys, però fins ara no hi era, i
que el Parlament de Catalunya entrarà a treballar en una llei de transparència que
tampoc no hi era.
El GMPP diu que en lloc de dedicar-se a dinamitar tot allò que fa possible una major
transparència en aquest sentit, potser que hi col.laborin per millorar textos que són
millorables, des de l’arc parlamentari, eina amb la qual els ciutadans estan
representats, i no des de fora. Creu que la reivindicació està molt bé però cal ser
respectuosos amb els marcs i les lleis, i que la proposició, tenint en compte tot el seu
procés, amb tot el que es diu i se subscriu als atesos i el que es demana als acords,
per al seu grup és una gran contradicció.
Cal treballar en contra de la corrupció, cal ser durs i exigents, més que mai, i que cal
fer net fa molt que ho diuen, i també d’aquestes arts estranyes que han utilitzat avui
per portar aquesta proposta.
El GMPP votarà en contra de la proposició.
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, manifesta la seva
sorpresa en el sentit que les intervencions dels senyors Irujo, Culell i Cano han estat
esmenes gairebé a la totalitat de la proposició que avui es porta a votació.
El senyor Irujo ha parlat que el menys important és aquest índex i que l’important era
veure quines mesures de transparència s’apliquen, però la proposició es presenta en
funció dels indicadors analitzats per Transparència Internacional Espanya.
El senyor Culell ha dit clarament, i li agraeix, que s’està comparant el que és
incomparable, i si això no es diu a la proposició el contingut no és el mateix el que ell
ha dit que el que està escrit i que es porta a votació.
El senyor Cano ha dit que és un tema que no entén de colors polítics, i és evident que
si no entén de colors polítics no té res a veure amb el que han fet i com han actuat a
l’hora de proposar a quins partits havien de signar-la o no, per tant, formalment i de
contingut, han fet esmenes a la totalitat completes, però en canvi el que es votarà és el
text.
Si algú el que volia era la foto que els vots de CiU seran en el mateix sentit que els del
Partit Popular la tindrà, i a més a més el que al GMCiU el preocupa no és amb qui vota
en cada situació sinó les conviccions amb les quals ho fa.
Avui s’està votant una proposició que té la paraula transparència en el seu
encapçalament, però que està clarament mancada de transparència.
Es basa en el prejudici dient quins partits la poden signar i quins no, i a més a més hi
ha tres eines imprescindibles per a la transparència i cap de les tres no s’ha utilitzat, la
voluntat de conèixer la realitat, la voluntat de comptar amb tothom i la voluntat
d’informar de manera completa.
Pel que fa a voler conèixer els fets, diu que encara és hora que per part dels que
signen es demani informació sobre com ha anat tot aquest procés. Si s’hagués
demanat s’hagués pogut saber que els paràmetres de l’any 2012 són totalment
diferents dels anteriors, i també podrien saber que com a equip de govern el primer
Déu vos guard de Transparència Internacional Espanya, per dir com està el tema de
la comunicació a través de la pàgina web, és aquest document que diu que
l’Ajuntament de Manresa en aquell moment hagués tingut 17 punts.
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Un cop comunicat això també diuen que cal que s’intenti fins on es pot arribar en fer
modificacions per millorar aquesta puntuació. No s’arriba a 100, tampoc a la puntuació
que havia aconseguit l’Ajuntament l’any 2010, que per cert, tothom va dient que es
baixa a partir del 2010, però es baixa des del 2009 i és important que quedi clar.
Finalment s’arriba a aquests 72,5 punts, per sobre de la mitjana que està sobre 70,9.
Diu que en paral.lel hi ha uns indicadors de la Universitat Autònoma de Barcelona,
segons els quals l’Ajuntament està a un 51% de compliment i a partir d’aquí, com a
Ajuntament, es participa en unes jornades sobre “Com millorar la informació i la
comunicació als webs dels municipis catalans”, organitzada conjuntament per la UAB i
la FMC i a través d’aquesta participació es fan també afegits i esmenes per intentar
millorar i es passa del 51 al 71%.
El segon paràmetre és no comptar amb tothom i el senyor Cano quan ha dit que no hi
havia colors polítics, és una mica incomprensible.
Com va llegir als mitjans de comunicació, des de l’inici, es diu que es prepararà un text
per dir que els grups d’esquerra el puguin signar. Està bé, els grups d’esquerra l’han
signat i està bé que ho hagin fet si se’ls ha proposat i els ha semblat que era
susceptible d’ésser signat.
Diu que curiosament s’ha posat com a exemple el treball que farà la Ponència que s’ha
creat al Parlament de Catalunya, la qual cosa vol dir que es trobaran “tots” els grups
parlamentaris, per treballar aquest tema, i aquí a Manresa no, per tant, s’ha anat amb
molta cura a l’hora de dir les frases i s’ha dit: “No estem dient que l’Ajuntament de
Manresa sigui corrupte”, el que sí que s’ha dit, amb els fets, és que en aquest
ajuntament només hi ha 9 regidors i regidores que són susceptibles de signar un
document a favor de la transparència, 9 de 25. Es pregunta si tan malament vota la
ciutadania de Manresa.
Sobre el tema dels partits, el mateix senyor Cano ho ha comentat, de tots els
Ajuntaments catalans analitzats només n’hi ha un que té 100 punts, Sant Cugat del
Vallès. No lliga per res amb els partits als quals s’ha fet signar, no és cap dels que ha
signat ni el que ho presenta, és l’únic que en té 100, no ha dit que n’hi ha dos només
que estan per sota de la mitjana: Tarragona i Cornellà de Llobregat, curiosament tots
dos governats per algun dels grups que sí que s’ha considerat que són susceptibles de
signar la proposició.
Pel que fa al contingut, tothom ha dit que cal deslligar la corrupció de la transparència,
però no només s’està relacionant dient-ho sinó que la proposició diu: “Enmig d’aquest
escenari opac i de poc control han esclatat al llarg dels darrers anys i de manera més
destacada en l’actualitat, greus casos de corrupció, de finançament irregular de partits
polítics ...”, i a partir d’aquí es diu que l’Ajuntament de Manresa no té prou
transparència.
Potser és ell el que fa l’associació d’idees, però el text és el que avui s’està votant,
però no només han dit que no té res a veure, és que si s’entra a veure a la pàgina web
de Transparència Internacional Espanya, concretament als indicadors municipals,
textualment es diu: “Los índices de transparencia que elabora y publica Transparencia
Internacional España, están exclusivamente dirigidos a medir el nivel de transparencia
de las correspondientes instituciones públicas, y ello a través de la evaluación de los
datos y la información que hacen pública en su página web en relación con los
ochenta indicadores y áreas de transparencia de cada índice. En ningún caso estos
índices tratan de medir el nivel de corrupción o la conducta de personas que puedan
pertenecer administrativamente o dirigir políticamente las citadas instituciones...”, etc...
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Diu que en el document de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre els partits
polítics es diu: “Podem concloure que el color polític del govern tampoc és un factor
determinant. Les dades posen de manifest que les bones pràctiques no són patrimoni
d’un partit o d’un altre, el que més influeix és la voluntat de fer bé les coses”.
Com que el senyor Cano feia la pregunta de si l’equip de govern tenia la voluntat, li
respon que sí que té plenament la voluntat, que ja s’han fet moltes coses i les seguiran
fent. Moltes de les que surten en el document les faran igualment encara que no
puguin votar perquè no hi ha transparència en el text que es porta a votació.
Quant al tema dels indicadors concrets, en el paràgraf on es parla de la puntuació:
“...del 72,5 sobre 100... Per àrees i variables de transparència analitzades, Manresa
perd més de trenta punts pel que fa a relacions amb la ciutadania i la societat civil...,
aquest és un dèficit que cal esmenar perquè es perden 30 punts.
Pel que fa al punt que diu: “També en matèria d’urbanisme i obres públiques
l’Ajuntament registra una pèrdua important de la qualitat de la transparència; 70,6
punts l’any 2012 davant els 94,1 de fa dos anys”. Efectivament.
“A més, pel que fa als indicadors que segons el projecte de llei de transparència
estatal seran obligatoris per totes les administracions, Manresa aprova pels pèls.” Per
vist que aquests indicadors no existien, s’aprova pels pèls. I aquí s’acaba, és a dir,
l’explicació dels apartats de l’informe, s’acaba. No és que n’hi havia dos-cents i han
triat dos exemples, sinó que n’hi havia cinc i han posat els dos únics en què es baixa i
no posen els altres tres en els quals es puja.
Molta transparència no creu que hi sigui, ja que d’un total de cinc apartats s’obliden
dels altres tres, dels quals el resultat del 2012 és millor que l’anterior i efectivament
són els que més s’han prioritzat, per la temàtica sensible davant de la sensibilitat que
mostra tothom en general.
S’augmenta en informació sobre la corporació municipal, s’augmenta en transparència
en la contractació de serveis, de 57,1 es passa a 75, del 2010 al 2012, i com ha dit el
senyor Culell molt bé, en transparència econòmica i financera s’assoleixen els 100
punts, que tampoc surt en el text que es proposa aprovar, que són els tres que
faltaven.
El GMCiU vol deixar clar el motiu pel qual votarà en contra, considera que l’important
no són els resultats de les votacions sinó les motivacions, que creu que les ha pogut
explicar i calia donar informació que no contenia el text de la proposició.
L’alcalde dóna la paraula al senyor Lluís Cano per al torn de rèplica.

El senyor Lluís Cano Herrera, en representació de la FAVM, diu que en relació a la
pregunta de per què no s’ha posat en coneixement dels Grups municipals del PP i de
CiU, com a Grup local d’Iniciativa es comprometen a partir d’ara a comptar amb les
seves aportacions, possiblement ha estat un error, però no s’hauran equivocat gaire
quan resulta que tots dos voten en negatiu, i potser aquestes arts màgiques que el
senyor Javaloyes comentava potser les comencen a desenvolupar més enllà del que
esperaven.
Quan el senyor Javaloyes es referia a la transparència, no sap si compartirà amb ell,
tot i que l’informe no ho diu, que menys transparència possibilita la corrupció.
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Pel que fa als comentaris del senyor Llobet sobre transparència, resulta que aquests
documents que ara presenta no són públics i no hi tenen accés, i ja que es parla de
transparència creu que aquests documents també haurien d’estar a les seves mans.
Pel que fa als indicadors, sobre si són o no comparables, pot arribar a compartir que
certament no són comparables, però tot i així també compartiran que hi ha un gran
marge de millora, i és això el que es demana en la proposició, que la millora es
comenci a treballar entre tots plegats.
No ha insistit en colors polítics, potser ho veurà així, però ha posat com a exemple un
govern de CiU.
Diu que aquesta moció està presentada en to positiu i torna a preguntar si hi ha
voluntat de transparència per part de l’Ajuntament de Manresa.
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que no entén
que el senyor Javaloyes digui que Iniciativa ha utilitzat arts estranyes per presentar
aquesta moció. Iniciativa ha seguit els procediments establerts i demana una
rectificació per part del GMPP.

El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que al seu grup
tampoc se li va demanar per signar la proposició, però que si es troba representat en
aquest saló de plens és perquè ha rebut el suport de 2.200 persones que els han
votat, i li demana més democràcia perquè si fos a l’inrevés el GMPxC hauria cridat a
tots els partits a adherir-s’hi.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, respon al senyor
Cano que ell es referia a arts estranyes i no a arts màgiques. No és una qüestió de
criteri que s’hagin posat d’acord o no i que com que ja sabien el que farien els Grups
de CiU i del PP, és que quan s’està parlant de democràcia i el senyor Cano en fa un ús
extensiu d’aquesta paraula, li diu que sàpiga que moltes vegades no poden estar
d’acord amb moltes qüestions ideològiques, però l’ús de la paraula és el que els
permet comunicar-se, dialogar, consensuar i posar elements que els diferencien per
intentar arribar a una entesa, cosa que li convé aplicar. Donar per entès el que farà el
Partit Popular sobre una qüestió de transparència no li sembla correcte.
Tothom té el dret de parlar i adreçar-se a aquest plenari però sí que és un art estrany
voler parlar de la transparència de la pàgina web de l’Ajuntament de Manresa i parlar
de corrupció política.
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal dÈRC, diu que entén que
davant de tantes notícies de corrupció la gent estigui molt sensible, però creu que
aquesta proposició s’hauria d’enfocar en el sentit d’una autoexigència de la
Corporació, no com a un atac frontal.

El senyor José Luis Irujo, president, del Grup Municipal del PSC, intervé per
considerar que el to de les intervencions que han efectuat el senyor Javaloyes i el
senyor Llobet mereix una rèplica.
El to de reprimenda creu que està fora de lloc, el to catastrofista no el comparteix, el to
d’enuig no l’accepta i la decisió de no votar aquesta moció favorablement, és lícit i
legítim, però considera que és una equivocació tàctica i estratègica perquè han estat
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prou clars en explicar que, fins i tot en la seva pròpia intervenció pensa que ha
demostrat la seva més absoluta capacitat per ser humil i autoreferent, i per explicar de
la forma més pedagògica possible què és el que persegueix realment aquesta
proposició.
Diu que no es tracta de confrontar ningú ni d’atacar ningú, ni que ningú s’hagi de sentir
incòmode. És possible que contingui elements textuals equivocats, remoguts pel
context que s’està vivint. No és menys cert que la percepció i la recepció que obté
aquest escrit per a ell és massa efusiva, massa extemporània, ja que només s’està
procurant que l’Ajuntament de Manresa s’avanci a una sèrie de mesures legals que
segurament s’implementaran tant en el Parlament de Catalunya com a l’Estat, que ens
avancem a futures lleis i l’únic que es demana és que es tingui una alçada de mires i
una generositat política que justament és el contrari del que ha trobat en les seves
intervencions, almenys, respecte a la seva, segur, perquè ha estat absolutament
autoreferent.
Repeteix que no està d’acord amb el to perquè durant quatre anys ha sentit moltes
vegades l’acusació de manca de transparència al govern anterior municipal per part
dels grups respectius, i d’opacitat, fins i tot el GMCiU va promoure un codi ètic que va
ser consensuat per tots els grups polítics i es va aprovar. Un codi ètic que era
l’antesala del que aquí es proposa, com promoure i fomentar les bones pràctiques,
com recuperar la credibilitat per part dels ciutadans, que estiguin segurs que els seus
representants públics locals a Manresa s’anticipen als esdeveniments, que viuen el
moment i que no eludeixen cap debat, ja que si es parlés d’una cosa abstracta que no
succeeix, però està succeint i afortunadament no passa a Manresa.
Es pregunta si saben què opina la ciutadania de Manresa sobre tots ells, perquè a ell li
arriben les seves opinions i com que està preocupat per la seva opinió, vol deixar clar
que a Manresa es procura fer les coses bé i que també estan preocupats i intentaran
posar totes les eines al seu abast perquè no pugui succeir i l’administració millori, i ho
diu en referència al govern passat i a l’actual, i poc li importen els índexs de
transparència, ja ho ha dit perquè ha fet la metàfora que aquests índexs no serveixen
de gaire si no es comparen d’una forma homogènia amb un indicador que sigui
comparable any rere any, per això tampoc ha basat la seva intervenció en furgar en
aquest sentit.
El GMPSC creu que s’equivoquen i que si no voten a favor es quedaran en minoria
com d’altres vegades, coincidint amb altres grups i no pensa que ningú, ni el que la va
proposar ni els que li han donat suport busquin cap foto, sinó que el que es busca és
allò que aquí no s’està donant, ja que en un tema d’aquestes característiques tots
haurien d’anar plegats amb l’alçada de mires, amb la generositat política i sobretot
amb l’autointerpel.lació que aquesta moció hauria de ser causa de tots, que és la
manera com el GMPSC l’ha entomat.
El GMPSC està autointerpel.lat en la situació social i política que viu el país i per
aquest motiu s’han adherit a la moció.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que s’està
parlant de la manca de transparència que, com ha dit el senyor Irujo, és el que
importa.
Diu que ha procurat fer un exercici, amb les intervencions dels que l’han precedit, però
no pot arribar a posar amb voce qualsevol esmena per poder-la fer conjuntament.
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El GMPP demanaria als grups municipals, a l’equip de govern, si està d’acord, i al
proponent de la moció, que retiressin aquesta proposta i la deixessin sobre la taula,
per poder consensuar un element de transparència sense fer referències a la
corrupció.
El GMPP no està en contra de parlar de transparència sinó de la tergiversació que es
fa de la corrupció parlant de la transparència en l’àmbit municipal.
Per tant, el GMPP demanaria que es retiri la proposició, que es pugui consensuar
entre tots els grups, que es faci aquell exercici de debat polític de què tant se n’ha
parlat, i que en el proper ple es pugui aprovar.
L’alcalde vol deixar clar que en el proper ple extraordinari del proper dimarts, en el
qual s’ha de debatre el punt 3.1.4, que avui s’ha retirat, ja no s’hi podrà afegir aquest
tema i caldrà que sigui en el proper ple del mes de març.
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, valora positivament
la proposta del senyor Javaloyes, però no pertoca a l’equip de govern decidir-ho.
Pel que fa a la pregunta del senyor Cano sobre si hi havia voluntat política li respon
positivament, però diu que de les que ell ha fet ningú li ha contestat cap.
El GMCiU entén l’esperit de la proposició, però quan el senyor Irujo parla del que farà
cada grup, ja sap que costa posar-se en el lloc de l’altre, però en un tema de tanta
sensibilitat, només el simple fet que el qui proposa un tema com aquest li estigui dient
que no és susceptible de signar-lo perquè aquest tema no va amb ell, a l’equip de
govern li afecta perquè creu que té tot el dret a ser considerat exactament com tots els
grups, susceptibles de parlar des de zero i això no s’ha respectat, aquest no és un
tema baladí és un tema molt important.
Sobre la tàctica de l’estratègia entén el sentit de les paraules del senyor Irujo, però
tampoc no cal pensar que tots els actes que es fan han d’anar en funció de si és error
tàctic o estratègic. Quan es parla d’aquestes qüestions, cal anar per qüestions de
convenciment real, de veure realment què es pensa, independentment de si es
consideren els uns o els altres en la votació, és una manera d’entendre-ho, que pot ser
molt equivocada, però li sembla que l’havia d’explicitar.
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que pel que
fa a la proposta del GMPP entén que si la proposta l’ha fet el Grup local d’Iniciativa,
estaria bé que pogués donar la seva opinió.
L’alcalde, diu que donarà un tercer torn al senyor Cano perquè es manifesti al
respecte, però després els tres grups que han presentat la proposició haurien de dir
amb quina intenció volen plantejar-la i si es posposa pel ple del mes de març.
El senyor Lluís Cano, en representació de la FAV, es manifesta d’acord amb la
proposta del senyor Javaloyes per tal de poder asseure’s totes les forces polítiques per
parlar al respecte.
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L’alcalde diu que ha entès que la proposta del senyor Javaloyes era que es tractés
aquest tema exclusivament, després de les trobades que calguin, per portar-lo al mes
de març com un dictamen, amb el benentès que els grups que l’han presentat ho
considerin oportú, independentment del procés al qual arribi la presentació conjunta
d’una moció per aprofundir en la transparència.
Dóna la paraula als grups signants de la proposició perquè es manifestin al respecte.
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que li agrada el
dinamisme del Ple per la seva participació i per part del seu grup estaria d’acord, si la
resta de grups també n’estan, que si s’ha malinterpretat o s’ha sentit com una acusació
personal, proposa retirar-la, i treballar-la perquè està segur que en el fons tots estan a
favor de l’esperit de la moció, i aquesta tensió provocada creu que no és bo per a la
ciutat de Manresa perquè en el fons tots pensen el mateix sobre aquest tema.
Des del punt de vista municipal creu que es pot fer aquesta trobada i proposa donar-hi
suport.
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que per part
del seu grup i atès que el senyor Cano ha expressat la seva voluntat, recollint el que
ha proposat el senyor Javaloyes, creu que serà bo que tots plegats s’adonin que aquí
no hi ha hagut cap mena d’intenció d’anar en contra de ningú sinó d’aprofundir en una
cosa que bona falta fa i si es produeix aquest debat i el mes de març es poden aprovar
les mateixes mesures que avui es proposen, o les que es considerin adients, es
donaran per satisfets.
L’alcalde diu que el plantejament seria retirar la proposició 6.7 i comprometre’s a
debatre-la en el proper ple ordinari previst per al dia 21 de març, atès que el que hi ha
convocat per al proper dimarts només es debatrà el tema del cadastre.
A proposta del Grup Municipal del Partit Popular es retira la proposició 6.7, amb la
conformitat dels tres grups que l’han presentat, el propi compareixent i el GMCiU.
Demana si hi ha cap més aportació i si es dóna per bona la proposta de retirar-la per
presentar-la al proper ple ordinari.

La proposició 6.7, per a l’aprofundiment de la transparència, presentada pels Grups
Municipals de la CUP, ERC i PSC, a proposta del Grup Local d’ICV, queda retirada.
L’alcalde informa que tot seguit es donarà pas a debatre conjuntament les
proposicions 6.1 i 6.5 de l’ordre del dia, atès que la Junta de Portaveus així ho va
decidir.
6.1

Proposició dels Grups Municipals de CiU i ERC per a l’adhesió a la
Declaració de Sobirania i el Dret a Decidir del Poble de Catalunya.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU i ERC, de 13 de
febrer de 2013, que es transcriu a continuació:
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“Atès que el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013,
aprovà la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el
contingut següent:
"Preàmbul
"El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d'autogovernar-se, amb l'objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d'oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col·lectiva.
L'autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català,
en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme
català té els seus fonaments en l'Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i
de la Cort Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió,
comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les
institucions d'autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un
espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i
promoure'l des del reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d'autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha
estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un
primer pas en la recuperació de l'autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo
de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí un
govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d'un
Estatut d'Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i
el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de
l'Assemblea de Catalunya l'any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb
caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l'exili. En la transició
democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució
espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de
Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l'aprofundiment democràtic, una majoria de les forces
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i
jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya iniciat pel Parlament l'any 2005. Les dificultats i negatives per part de les
institucions de l'Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal
Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l'evolució democràtica de les
voluntats col·lectives del poble català dins de l'Estat Espanyol i crea les bases per una
involució en l'autogovern, que avui s'expressa amb total claredat en els aspectes
polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l'actual
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situació de bloqueig en el si de l'Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10
de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l'11de
setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d'Europa» són expressió del
rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de
Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar
lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les
darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han
expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca.
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la
primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de
Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya.
"D'acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l'exercici
del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir
el seu futur polític col·lectiu, d'acord amb els principis següents:
- Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de
subjecte polític i jurídic sobirà.
- Legitimitat democràtica. El procés de l'exercici del dret a decidir serà
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d'opcions i el
respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana,
amb l'objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l'expressió majoritària de la
voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir.
- Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a
l'exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés.
- Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l'Estat espanyol, les institucions europees i el
conjunt de la comunitat internacional.
- Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com
un sol poble.
- Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el
compromís amb l'estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d'Europa i
l'aposta pel progrés econòmic, social i cultural.
- Legalitat. S'utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l'enfortiment
democràtic i l'exercici del dret a decidir.
- Paper principal del Parlament. El Parlament, en tant que la institució que representa
el poble de Catalunya, té un paper principal en aquest procés, i per tant s'hauran
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d'acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin
aquest principi.
- Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer
partícips actius en tot aquest procés el món local i el màxim de forces polítiques,
agents econòmics i socials i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els
mecanismes que garanteixin aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i
protagonistes d'aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya."
El Ple municipal ACORDA:
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013.
Segon. Fer arribar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.”

6.5

Proposició del Grup Municipal del PSC per a l’exercici del Dret a Decidir
del Poble de Catalunya.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 13 de febrer de
2013, que es transcriu a continuació:
“La Sentència del Tribunal Constitucional, que modifica l’Estatut aprovat en
referèndum per una majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, va ser
interpretada per molts com la confirmació que les ànsies d’autogovern de bona part
dels catalans i catalanes no cabien ja en la Constitució Espanyola.
D’altra banda, el nou finançament acordat l’any 2009, que pretenia aturar el creixent
malestar fiscal català, tampoc ha garantit el compliment del principi d’ordinalitat.
A tot això li hem de sumar la percepció d’un exagerat dèficit fiscal, que s’ha vist
agreujada amb motiu de la crisi econòmica.
Finalment, cal afegir la sensació d’injustícia sobre les inversions públiques estatals a
Catalunya, així com l’acumulació d’incompliments per part dels successius Governs
espanyols del model de finançament acordat a partir del que disposa el nou Estatut i la
manca de sensibilitat suficient sobre la realitat pluricultural i plurilingüística d’Espanya.
Tenint en compte la suma d’aquestes raons i d’acord amb la voluntat expressada per
una majoria de les forces polítiques parlamentàries catalanes, és necessari assolir un
acord entre el Govern de Catalunya i el Govern d’Espanya que estableixi la celebració
a Catalunya d’un referèndum en el marc de la legalitat, perquè els catalans i catalanes
puguin pronunciar-se sobre quin ha de ser el futur de les relacions entre Catalunya i la
resta d’Espanya.

Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament de Manresa acordi:
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 Instar el Govern català a fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític
col·lectiu, d’acord amb els següents principis:
 El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de
subjecte polític i podrà exercir el seu dret a decidir de forma acordada entre els
governs català i espanyol, a través d’un referèndum, en el marc de la legalitat,
en el qual es plantegi una pregunta clara a la qual s’hagi de respondre de
forma inequívoca.
 El procés de l’exercici del dret a decidir serà, en el seu cas, escrupolosament
democràtic, garantint la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, en
especial per part de les institucions i els mitjans de comunicació públics, a
través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu
que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat
popular.
 Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població
catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret
a decidir i es promogui la seva participació en el procés.”
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, manifesta que són
dues mocions molt clares, essent la primera per donar suport a la Declaració de
Sobirania del Parlament de Catalunya votat a favor, per un 67% dels seus diputats.
Diu que defensar el dret a decidir no està dintre d’un marc concret sinó que és un dret
en sí mateix.
Diu que votaran negativament a la moció que presenta el Grup Municipal del PSC
perquè comparant les dues mocions els acords proposats per la seva proposició ja
queden recollits en la Declaració de Sobirania, com l’exercici del dret a decidir, la
garantia de transparència, l’escrupolositat democràtica, el diàleg i la participació, o
queden curts com és el caràcter de subjecte tan sols polític i no també jurídic, que
recull la Declaració feta pels grups parlamentaris.
Diu que seria més fàcil fer passar un camell pel forat d’una agulla, que no pas obtenir
que el govern espanyol ens deixés decidir.
Manifesta que el dret a decidir queda més ben definit a la Declaració de Sobirania i per
això votaran negativament a la proposició del Grup Municipal del PSC.
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que la proposició
que han presentat tant ERC com CiU és tant extensa perquè és el text complet de la
Declaració de Sobirania del Parlament de Catalunya i és simple perquè el que diu és
que l’Ajuntament de Manresa amb aquest acte el que fa és adherir-se.
Manifesta que votaran negativament a la proposició del PSC perquè creuen que tot i
que és aconsellable sumar el màxim de forces polítiques catalanes en el procés que
estem vivint, si el PSC té la voluntat de sumar-se en aquest procés, des de
Convergència i Unió creuen que serà millor, però el que es vota és el text que hi ha a
la taula i no els desitjos, cosa que no es pot entendre que “Catalunya podrà exercir el
seu dret a decidir de forma acordada entre els governs català i espanyol”, ja que
segurament no es faria mai d’una forma acordada entre el govern català i espanyol.
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La senyora Sònia Diaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, manifesta que han
presentat la moció per fer palès que el seu grup municipal està a favor del dret a
decidir i del dret a decidir dels ciutadans i ciutadanes del futur que vulguin tenir per
Catalunya, més enllà del posicionament individual en una futura pregunta.
Diu que està clar que la manifestació dels darrers mesos de la ciutadania ha estat
clara i per això no es poden tancar els ulls davant d’aquestes manifestacions en què
està clar que el poble de Catalunya el que vol és manifestar-se i ser consultat.
Explica que el passat 23 de gener el Parlament de Catalunya va aprovar la Declaració
de Sobirania pel dret de decidir, sol·licitant el suport a aquesta Declaració en aquest
Ple.
Diu que el Grup Municipal del PSC té la voluntat de sumar i entenen que tenen més
punts en acord que en desacord, entre la moció d’ERC i CiU que de la seva pròpia.
Diu que no estan d’acord sobre el que s’entén sobre el concepte de sobirania, i diu que
sobirania es quan es parla del dret democràtic de les persones a decidir.
Segons les Nacions Unides entén el concepte de sobirania dintre d’un estat i
Catalunya a dia d’avui no és un estat i per això no estan d’acord en aquest concepte.
Volen que la ciutadania sigui consultada d’una manera lliure, en un procés legal,
transparent i democràtic.
Per aquest motiu el PSC va presentar la proposició on no parla de sobirania i parla del
dret a decidir i com el que volen és que això acabi en un referèndum legal,
s’abstindran en la proposició d’ERC i CiU, perquè entenen que tenen més punts en
acords i per altra banda demana que no votin negativament a la seva.

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que la
CUP va fer davant del Parlament de Catalunya en relació a la Declaració de Sobirania
una crítica perquè la mateixa Declaració no feia referència als Països Catalans i on
també els sobrava la referència explícita a la Unió Europea, ja que pressuposa una
adhesió a la mateixa Unió.
Entenen que el text posa molt l’accent en el paper del govern de la Generalitat i del
Parlament i molt poc en la mobilització popular, quan tots saben que gràcies a aquesta
mobilització popular, la que va fer més de 500 consultes per la independència, la que
es va mobilitzar el dia 10 de juliol i el dia 11 de setembre, per això voldrien que es
donés el protagonisme que es mereix i no entenen com es vol apartar a la mobilització
popular.
Tampoc veuen en aquesta Declaració una referència explícita a un referèndum
vinculant, una Declaració que no concreta que finalment hi ha d’haver una consulta
vinculant.
Votaran favorablement perquè es reconeix el subjecte polític sobirà del poble català, i
votaran en contra de la proposició presentada pel PSC perquè al parlar de complir la
legalitat vigent, el que està fent és donar suport a la idea que només hi ha una sola
sobirania que és la del poble espanyol.
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El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, entenen que en
una societat democràtica és just demanar al poble sobre els temes tan importants que
puguin afectar el present i futur de la nostra societat.
Consideren positiu que la ciutadania pugui expressar la seva opinió sobre temes que
els hi afecten de forma vinculant i trobarien oportú la creació d’una llei de consultes
populars.
Diu que des del seu grup municipal rebutgen de forma taxativa el separatisme i troben
innecessària una consulta en aquest sentit del poble català.
Volen deixar clar que si es realitza aquesta consulta legal o il·legal pactada amb el
govern central, els homes i dones de Plataforma per Catalunya treballarien en contra
de la Independència de Catalunya, ja que consideren que la segregació no és la
solució als problemes dels catalans, sinó que comportaria un empitjorament.
Diu que aquesta consulta intenta encobrir la corrupció de la casta política catalana i
creu que els separatistes sincers desconeixen o obliden que la independència
d’aquesta comunitat autònoma no aportaria una llibertat pels ciutadans sinó que
col·locaria Catalunya sota el control d’una banda de corruptes i lladres.
Votaran negativament a la proposició 6.1 i referent a la proposició 6.5 s’abstindran.

El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Municipal del PP, manifesta que no
sap qui presenta la proposta; si l’equip de govern, si CiU, si la presenta ERC, o tots
dos grups municipals junts, sobretot per les formes amb què s’ha presentat, amb el
logotip de l’Ajuntament de Manresa i firmada per aquests dos grups municipals.
Diu que tant en la proposició 6.1 com en la proposició 6.5 es parla del dret a decidir i
diu que aquest dret ja està previst a la Constitució Espanyola.
Manifesta que a la Declaració de Sobirania hi ha un punt que diu que s’utilitzaran els
marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i l’exercici del dret a
decidir, és a dir es faran servir tots els marcs legals.
Referent al punt que parla de l’Europeisme, diu que Espanya està dins de la Unió
Europea, i per tant la seu espanyola és tan legal com tota la de la Unió Europea.
Explica que dels dos grups municipals que signen la proposta, un d’ells és el qui
governa a la Generalitat de Catalunya i l’altra, tot i que està a l’ombra també governa.
Diu que votaran negativament a la proposició, ja que considera que hi ha altres
assumptes més importants com pot ser l’atur, les universitats i l’aplicació de mesures
per sortir de la crisi.

L’alcalde sotmet la proposició 6.1 a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (11
GMCiU, 3 GMERC, i 2 GMCUP), 5 vots negatius (3 GMPP, i 2 GMPxC), i 4
abstencions (4 GMPSC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.
Acta de la sessió plenària núm. 2, de 19 de febrer de 2013

85

L’alcalde sotmet la proposició 6.5 a votació i el Ple la rebutja per 19 vots negatius (11
GMCiU, 3 GMERC, 3 GMPP, i 2 CUP), 4 vots afirmatius (4 GMPSC), i 2 abstencions
(2 GMPxC ).
6.2

Proposició del Grup Municipal de PxC per a la instal·lació d’un sistema de
detecció de robatori de cablejat elèctric en l’enllumenat públic.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 13 de febrer de
2013, que es transcriu a continuació:
“Atès l'augment considerable de robatoris de coure tant en edificis d'habitatges, com
en polígons industrials així com en instal·lacions públiques; cal tenir en compte que
aquest robatori de coure no només causa un gran perjudici econòmic a qui li és sostret
el material, sinó que quan el robatori és en instal·lacions públiques pot causar grans
problemes als ciutadans. Tenim gran quantitat d'exemples de les molèsties que causa
aquest robatori de coure quan es produeix; per exemple, en la catenària del tren,
deixant a milers de viatgers sense transport durant diverses hores. També tenim
exemples de les molèsties que causen els robatoris de coure quan aquests es
produeixen en l'enllumenat públic de la ciutat. Es coneixen molts casos en els quals
barris sencers s'han quedat a les fosques per la sostracció del coure de l'enllumenat
públic.
Atesa la dificultat per detectar el robatori de coure i per enxampar in fraganti als autors
dels robatoris, s'han creat sistemes d'alarma que són capaces de detectar
manipulacions o sabotatges en les esteses de cable i avisar a la Policia Local en un
temps que permeti la ràpida localització dels lladres.
Atès que el cost d’instal·lació d'aquests dispositius és molt menor que el cost de
reposició del possible cable sostret i que la recuperació del coure robat és molt difícil a
causa de l'existència d'un lucratiu mercat negre. A més cal tenir en compte que no
només parlem de cost econòmic directe per a l'ajuntament, sinó que en cas de robatori
també parlaríem de cost social per als nostres ciutadans.
Atès que la instal·lació d'aquests sistemes i la seva posterior difusió en mitjans de
comunicació, actuaria com a mesura dissuasòria davant possibles intencions de
robatori a la ciutat de Manresa, resultant ràpidament amortitzat el cost d'aquesta
instal·lació.
Per tot l'anteriorment exposat, el grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa
al ple de l'ajuntament els següents acords.
Primer.- Realitzar un estudi per a la instal·lació d'un sistema de detecció de robatori o
manipulació de cablejat elèctric en l'enllumenat públic de la ciutat, contactant amb el
major nombre d'empreses possibles perquè la instal·lació resultés el més econòmica i
eficient possible.
Segon.- Fer arribar a tots els grups municipals d'aquest consistori l'estudi realitzat.
Tercer.- Donar trasllat d'aquest acord a les associacions de veïns i de comerciants de
la ciutat.”
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El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, manifesta que la
proposició fa referència a l’aprovació de la proposició per realitzar un estudi per
instal·lar un sistema de detecció de robatori pel cablejat elèctric en l’enllumenat públic.
Diu que la proposta ja s’ha aprovat a d’altres ciutats de Catalunya i per això demanen
el vot favorable.

L’alcalde sotmet la proposició 6.2 a votació, i el Ple la rebutja per 11 vots negatius (11
GMCiU), 12 abstencions (4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, i 2 GMCUP), i 2 vots
afirmatius (2 GMPxC).
6.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP per rebutjar la sentència que
obliga a enderrocar un edifici de la Plaça Bages de Manresa.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 7 de febrer de
2013, que es transcriu a continuació:
“Atès que aquest enderroc obligarà a les vuit famílies que viuen a l’edifici a abandonar
casa seva malgrat no tenir cap responsabilitat en els possibles errors comesos.
Atès que l’Ajuntament de Manresa haurà de dedicar a l’execució d’aquesta sentència
recursos necessaris per cobrir demandes ciutadanes importants.
Atès que després d’ensorrar l’edifici podrà tornar-se a edificar-ne un altre de gairebé
idèntiques dimensions i que al cost econòmic i social d’aquesta actuació caldrà afegirhi la repercussió mediambiental i de malbaratament de recursos naturals.
Atès que no s’ha respectat el principi de proporcionalitat en l’administració de Justícia
que determina que el perjudici causat amb una sentència no ha de ser superior al que
es volia reparar.
Atès que els possible errors comesos en la tramitació del cas no justifiquen les
conseqüències econòmiques i personals que han comportat la manca de solidaritat
ciutadana del demandant.
Atès que hi ha d’altres maneres de penalitzar un incompliment municipal que no
perjudiquen el bé comú ni els interessos de terceres persones.
Proposa els següents acords:
1. Manifestar públicament el rebuig del ple de l’Ajuntament de Manresa a la sentència
del TSJC que obliga a l’enderroc de l’edifici situat al número 1 de la Plaça Bages de
Manresa.
2. Comprometre’s a fer públiques les conclusions de les diligències informatives
obertes amb la finalitat d’esbrinar les circumstàncies que van concórrer en el tràmit i
gestió dels expedients afectats per aquesta sentència.”
El secretari presenta una esmena signada per tots els Grups municipals, de 19 de
febrer de 2013, que es transcriu a continuació:
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“Text de l’encapçalament: “Proposició per manifestar el desacord amb la sentència que
obliga a enderrocar un edifici a la plaça Bages de Manresa”.
Al text del primer acord: Substituir la paraula “rebuig” per “desacord”.

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que
l’objectiu de la proposta és manifestar-se públicament de forma solemne al Ple per la
sentència que obliga l’Ajuntament a enderrocar un edifici de la Plaça Bages és una
sentència injusta i que perjudica a terceres persones, començant per les afectades que
no tenen cap culpa perquè es fes malament alguna cosa durant tot el procés i també
perjudica a la ciutadania de Manresa, ja que l’Ajuntament ha de gastar un diners que
podria destinar a d’altres assumptes.
Entenen que és bo que es digui públicament que l’Ajuntament s’ha compromès a fer
unes diligències informatives per esbrinar què s’ha fet malament en tot el procés i qui
ho ha fet malament, ja que la ciutadania té dret a saber què ha passat, ja sigui per
acció o per omissió i demanen que les conclusions de les diligències informatives es
facin públiques.
Entenen que l’actitud del demandant és una actitud insolidària cap a la ciutadania, creu
que hi ha altres formes de pagar o penalitzar uns determinats errors municipals que no
comportin aquests perjudicis tant per les vuit famílies com per tota la ciutadania de
Manresa.
Celebren que la resta de grups municipals donin suport a la moció i accepten canviar
la paraula “rebutjar” per expressar el desacord tal i com diu l’esmena presentada per
tots els grups municipals.
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, manifesta que els
que ho passaran pitjor són les persones que hauran de deixar casa seva per l’enderroc
de l’edifici de la Plaça Bages i que també sortiran perjudicats els ciutadans de Manresa
pels diners que li costarà a l’Ajuntament.
Creu que el demandant hauria de reflexionar del mal que farà a totes aquestes famílies
i des del seu partit donen tot el suport moral.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que el
seu grup va proposar presentar l’esmena conjunta ja que estan bastant d’acord en la
forma i el fons del contingut de la proposta.
Diu que la justícia no s’hauria d’aplicar d’aquesta manera tan injusta, ja que la
proporcionalitat de la sentència fa que en definitiva el mal sigui major del que hi ha
hagut.
Diu que el demandant és una víctima més d’aquest procés i creu que no se li pot
carregar totes les culpes a un ciutadà que es va adreçar a l’ajuntament i va tenir el
valor de litigar contra una administració pública.
Manifesta que quan els ciutadans, possibles compradors, venien a l’ajuntament per
informar-se sobre el rètol que havia posat el demandant, se’ls deia que no hi havia cap
problema, per això creu que s’ha d’anar amb compte dient que el demandant és el
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responsable d’aquesta desgràcia, perquè el que va fer el demandant va ser fer allò
que faria qualsevol ciutadà que s’adreça a l’administració per reclamar pels seus
interessos legítims.
Respecte a la sentència, tot i que la troba desproporcionada, creu que no és normal
tants anys litigant amb aquest procés i que no s’hagi pogut arribar a un acord amb la
part demandant.
No troba correcte que s’hagi donat una llicència i que s’hagin canviat paràmetres
d’aquesta llicència amb el Pla General de manera expressa, fins arribar a la sentència
del jutge.
Creu que seria necessària una revisió de la sentència tal i com es va acordar a la
Junta de Portaveus per saber si les coses s’han fet bé, i ho diu pel tema de la
responsabilitat civil professional, ja que hi ha un arquitecte que va donar unes
llicències i uns advocats que van defensar l’Ajuntament i se sap que aquests han
d’estar col·legiats i han de tenir la responsabilitat civil corresponent.
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que com que és
una proposició que s’ha presentat conjuntament per tots els grups municipals creu que
és un tema on no hi pot haver ideologia política, davant d’una sentència en què els
vint-i-cinc regidors no hi estan d’acord.
Entenen que és una decisió que no satisfarà ni als perjudicats ni al demandant, ja que
li tornaran a edificar davant de casa i més a prop del que està actualment.
No saben si la sentència s’ajusta als preceptes de la justícia en què ha de reparar el
dany, ja que els perjudicis són més grans que els danys a reparar.
S’afegeixen a la proposició perquè quedi constància del desacord de la sentència al
Ple.

El senyor José Luís Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que la justícia
i la injustícia és un derivat subjectiu i es demana si la sentència és justa, pregunta que
es formulen els manresans i cosa que ells creuen que no ho és, o en tot cas perquè
aquesta sentència és més injusta que alguna de les anteriors que eren més
favorables.
Creu que el que s’hauria de posar en dubte és tot el procediment i diu que la sentència
és desproporcionada, poc ponderada, imprudent i injusta, ja que causa més dany del
que tracta de reparar.
Manifesta que voldria precisar sobre alguns assumptes com quan el seu grup es va
manifestar favorablement en què s’aclarissin totes les circumstàncies des que es va
iniciar el procediment, és a dir el moment en què s’atorga una llicència, i per això
feliciten l’equip de govern per ordenar la investigació, però creu que és una
investigació que segurament acaba en sí mateixa, i assegura que el senyor secretari
en mitja hora podria explicar tot el que va succeir durant aquests 14 anys.
Diu que és de coneixement de tot l’Ajuntament com va anar tot el procediment i ho diu
perquè una qüestió és la valoració d’un presumpte error o no i una altra són les
circumstàncies en què es produeix una sentència judicial respecte a aquest presumpte
error.
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Creu que per molt error que s’hagi pogut produïr, cosa de la qual ell no té constància,
el que posa en tela de judici és que no es pot deduir amb una simple relació causal
lineal un error, seguit d’enderroc de l’edifici i uns danys econòmics per l’ajuntament i
pels veïns.
Diu que el senyor demandant va fer ús legítim dels seus drets, però no voldria
reproduir l’opinió que tenia de l’Ajuntament, creu que està actuant en contra d’aquesta
comunitat, i diu que els dos alcaldes anteriors a l’actual equip de govern van demanar
al demandant que retirés la denúncia.
Va proposar a la Junta de Portaveus, tot i que la sentència s’ha d’acatar i no es pot
recórrer, demana que els serveis jurídics de l’Ajuntament demanin al Consell General
del Poder Judicial la revisió d’aquesta sentència, les seves conseqüències, el
procediment, ja que a través d’aquesta possible revisió de la sentència, l’Ajuntament
pogués recuperar el dany econòmic que li causarà la seva aplicació al contribuent de
Manresa.
Votaran favorablement l’esmena ja que introdueix aquesta garantia.
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que li agradaria
que la durada de la seva intervenció s’entengués inversament proporcional a la
importància que li donen a la votació que es produirà al Ple.
Consideren que la votació de la proposició tindrà molt valor i serà molt important l’aval
dels 25 regidors i regidores de l’ajuntament.
Diu que l’equip de govern va actuar immediatament quan va rebre la notificació
d’execució de la sentència de l’enderroc, posant-se en contacte amb els veïns afectats
i comunicant a tots els grups de l’oposició i a la ciutadania sobre el que va passant en
relació a aquest tema, ja que afecta a tota la ciutat.
Manifesta que s’han posat en marxa tots els elements necessaris per poder arribar a
bon port, sobre l’ajornament de l’execució, sobre l’obertura de les diligències
informatives.
Sobre el primer acord de la proposició creu que tothom accepta el desacord sobre la
sentència judicial i en segon lloc creu que el més correcte seria esperar a saber els
resultats de les diligències informatives, és a dir tenir tota la informació sobre la taula
abans de pensar quin ha de ser el resultat.

L’alcalde sotmet l’esmena de substitució presentada pels Grup Municipals de CiU,
PSC, ERC, PP, PxC i la CUP a la proposició 6.3 a votació, i el Ple l’aprova per
unanimitat dels 25 membres presents, i per tant, es declara acordat:
“Proposició per manifestar el desacord amb la sentència que obliga a enderrocar un
edifici a la plaça Bages de Manresa”.
Atès que aquest enderroc obligarà a les vuit famílies que viuen a l’edifici a abandonar
casa seva malgrat no tenir cap responsabilitat en els possibles errors comesos.
Atès que l’Ajuntament de Manresa haurà de dedicar a l’execució d’aquesta sentència
recursos necessaris per cobrir demandes ciutadanes importants.
Acta de la sessió plenària núm. 2, de 19 de febrer de 2013

90

Atès que després d’ensorrar l’edifici podrà tornar-se a edificar-ne un altre de gairebé
idèntiques dimensions i que al cost econòmic i social d’aquesta actuació caldrà afegirhi la repercussió mediambiental i de malbaratament de recursos naturals.
Atès que no s’ha respectat el principi de proporcionalitat en l’administració de Justícia
que determina que el perjudici causat amb una sentència no ha de ser superior al que
es volia reparar.
Atès que els possible errors comesos en la tramitació del cas no justifiquen les
conseqüències econòmiques i personals que han comportat la manca de solidaritat
ciutadana del demandant.
Atès que hi ha d’altres maneres de penalitzar un incompliment municipal que no
perjudiquen el bé comú ni els interessos de terceres persones.
Proposa els següents acords:
1. Manifestar públicament el desacord del ple de l’Ajuntament de Manresa a la
sentència del TSJC que obliga a l’enderroc de l’edifici situat al número 1 de la Plaça
Bages de Manresa.
2. Comprometre’s a fer públiques les conclusions de les diligències informatives
obertes amb la finalitat d’esbrinar les circumstàncies que van concórrer en el tràmit i
gestió dels expedients afectats per aquesta sentència.”
6.6

Proposició del Grup Municipal del PSC reclamant el manteniment del
contracte programa pel que fa a serveis socials bàsics.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 13 de febrer de
2013, que es transcriu a continuació:
“A dia d’avui una quarta part de la població catalana es troba vivint sota el llindar de la
pobresa, un de cada quatre infants no fan un àpat diari en les condicions mínimes
necessàries i hi ha gairebé 885.100 persones aturades a Catalunya (segons l’EPA). Si
a això hi afegim l’esgotament de les ajudes de protecció social com la prestació per
atur o la Renda Mínima d’Inserció, el risc d’exclusió social és cada cop més elevat. Hi
ha més pobres i aquests ho són més que abans i difícilment poden cobrir les
necessitats bàsiques, és a dir, alimentació i sostre

El Pla concertat, creat pels socialistes el 1988, és un programa que va suposar el
desenvolupament actiu de prestacions bàsiques de serveis socials basat en el
cofinançament per part de l’Estat i corporacions locals d’aquells projectes amb
l’objectiu de proporcionar a la ciutadania serveis socials que cobreixin les seves
necessitats bàsiques i consolidar una àmplia xarxa de serveis socials municipals per
desenvolupar les prestacions de serveis socials d’atenció primària, entre les que es
trobaven l’ajuda a domicili i la teleassistència, previstes a la Llei de Dependència (Llei
39/2006).
Després que s’ hagi retallat el fons del Pla Concertat en un 65% respecte el pressupost
del Govern Socialista del 2011 (en el que es destinaven 12.293.386,92€ a Catalunya) i
en un 40% respecte el 2012 (destinant sols 3.896.106,49€), el passat 30 de gener la
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Ministra Ana Mato no va desmentir les darreres noticies sobre que el Govern deixarà
de finançar el Pla, eliminant també dels Pressupostos Generals de l’Estat per 2013 el
programa de Teleassistència en un moment en què les peticions d’ajuda per
emergència social s’han incrementat un 200%.
Des del PSC considerem necessari un compromís ferm del Govern de la Generalitat
per tal de garantir la sostenibilitat econòmica del sistema i arreglar la situació
dramàtica a la que ens poden abocar les retallades realitzades pel ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat del Govern d’Espanya. El PSC creu que és de màxima
necessitat que la Generalitat defensi els interessos dels catalans i catalanes a qui més
està colpejant la crisi i garanteixi els recursos dels contractes programa amb els
ajuntaments.
Per tot l’ exposat fins ara, el Partit dels Socialistes de Catalunya proposa al Ple de
l’Ajuntament l’aprovació dels següents acords:
Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Manresa a les retallades realitzades pel
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern d’Espanya ja que les
administracions locals no poden continuar assumint un increment en la prestació de
serveis, sense que aquest vagi acompanyat de finançament.
Segon.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que exigeixi al govern mantenir la
corresponent aportació pressupostària vers el Programa de Teleassistència i el Pla
Concertat, atès que aquest és fonamental per poder desenvolupar una xarxa de
Serveis Socials d’atenció primària.
Tercer.- Exigir a la Generalitat de Catalunya mantenir el contracte programa amb la
dotació pressupostària adequada per fer front a les necessitats dels serveis socials
bàsics.
Quart.- Fer arribar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, la Consellera de
Benestar i Família, entitats municipalistes, FMC i ACM, Govern de l’Estat i a tots els
representants dels agents socials.”
La senyora Sònia Diaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, manifesta que
presenten la proposició per reclamar que es mantingui l’aportació pressupostària dels
Programes de Teleassistència i del Pla Concertat ja que són fonamentals pels Serveis
Socials bàsics.
Diu que els motius pels quals han presentat la moció han estat primerament per les
darreres notícies sobre que el govern central deixarà de finançar el Pla Concertat de
Serveis Socials.
En segon lloc perquè en el darrer any ja s’ha produït una davallada en més del 65%
del finançament per part de Madrid cap a la Generalitat de Catalunya per poder fer
front a aquest Pla concertat.
I en tercer lloc, perquè cada dia hi ha més demanda dels Serveis Socials per les
ajudes per emergències socials, arribant a percentatges del 200% més de persones
que ho demanen.
Diu que el Pla concertat garantia des de l’any 1988 que els Serveis Socials es
gestionessin pels ajuntaments ja que oferien la proximitat cap al ciutadà i hi havia una
solidaritat entre administracions, aportant un 33% cadascuna d’elles; des de Madrid,
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des de la Generalitat i des dels ajuntaments, essent un programa de molta utilitat per
fer front a l’atenció de Serveis Socials.
Manifesta que les retallades del darrer any estan afectant als Serveis Socials de nivell
2, és a dir a les polítiques d’inclusió social, d’immigració i de la dona, i si no es pot
arribar a finançar aquest pressupost acabaran afectant als Serveis Socials de nivell 1,
és a dir, els Serveis Socials bàsics.
Per aquest motiu demanen que la Generalitat exigeixi al govern de Madrid que
mantingui l’aportació pressupostària i no deixi de subvencionar aquest Pla concertat i
en segon lloc que la Generalitat pugui garantir el finançament per fer front a les
necessitats dels serveis socials bàsics.
Fent referència als acords que se sol·liciten a la proposició, diu que la regidora Rosich
li ha confirmat que les aportacions pressupostàries no afectaran al Programa de
Teleassistència.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que al
seu grup municipal el preocupa el fet que des del govern central es deixi de finançar
tant a la Generalitat, com als ajuntaments el tema dels serveis socials bàsics.
Els hi sembla una mica precoç l’anàlisi que ha fet la senyora Diaz referent a un tema
que encara no se sap què passarà, en canvi sí que coneixen la creació per part del
govern central d’una cartera bàsica de serveis socials on s’aglutinaran tota una sèrie
de programes.
S’abstindran en la votació de la proposició però entenen la preocupació i la sensibilitat
vers el problema, tot i així el seu grup municipal dóna un vot de confiança a la ministra
i al govern de l’estat espanyol.
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, manifesta que en aquests
moments vivim en una situació excepcional que es defineix a partir de la duresa i la
profunditat de la crisi econòmica i de les doloroses conseqüències socials que
comporta.
Diu que la fragilitat estructural de les finances públiques de la Generalitat la
impossibiliten a l’hora de disposar de les eines necessàries per fer-hi front.
L’incompliment sistemàtic dels acords per part del govern de l’estat respecte de
Catalunya i la manca d’adhesió a les últimes demandes legítimes, com el nou Estatut
d’Autonomia o el pacte fiscal, agreugen una situació econòmica i social insostenible i
deixen la Generalitat amb un marge d’actuació del tot insuficient per articular respostes
adequades a les necessitats de la gent.
Referent al tercer punt dels acords de la proposició, en què s’exigeix mantenir el
contracte programa, diu que com que l’elaboració d’un nou contracte programa ja
queda recollit en el pacte d’estabilitat signat per CiU i ERC, i vincula la futura
recuperació dels ingressos globals de la Generalitat a la recuperació de la despesa i la
inversió pública destinada a impulsar el creixement econòmic, el seu grup municipal
proposa una esmena in voce per tal de suprimir el tercer punt dels acords i així
votarien positivament a la proposició.
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La senyora Mercè Rosich, del Grup Municipal de CiU, manifesta que tal i com ha
explicat la regidora Díaz hi ha una realitat d’una incertesa en relació amb el que
passarà amb el finançament que es rep de la Generalitat i, com a conseqüència, de
l’estat espanyol.
Diu que l’any 1988 el govern socialista va concertar aquest Pla i l’any 2007 va sortir
una nova Llei de Serveis Socials generant un nou marc d’intervenció portat per les
necessitats socials d’aquells moments.
L’any 2008 el servei de teleassistència era un servei que entrava dintre del Pla de
Serveis Socials, però a partir d’aquell any la corresponent partida la va assumir la
Diputació de Barcelona junt amb l’INSERSO.
Explica que hi ha un conveni entre la Diputació i la pròpia empresa encarregada
d’aquest servei (Televida) i han aconseguit poder tirar endavant el programa de
Teleassistència.
A partir de la nova Llei de Serveis Socials s’estableix el nou Contracte Programa amb
la voluntat d’arribar a un acord entre el Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya i els municipis majors de 20.000 habitants, per tant aquest
Contracte Programa el gaudeixen els ajuntaments més grans, com és el cas de
Manresa.
Explica que en el Contracte Programa hi consten dos nivells d’intervenció, essent el
primer molt més bàsic que fa referència al pressupost dels professionals dels equips
bàsics, EBASP, educadors i ajudes socials, així com el SAD social i el SAD de
dependència, programa subvencionat per la Generalitat i que en principi està garantit
per quatre anys.
Diu que és cert que els programes que pengen del nivell dos, alguns tant importants
com les residències de la gent gran, acollida i integració per a persones immigrants,
programes d’inclusió social, programes del SIAD, estan en perill i no ens podem
permetre que des de l’estat es retallin aquests diners, ja que farà molt complicat el fet
que la Generalitat pugui fer-hi front.
Referent al tercer acord, diu que CiU està d’acord amb el que s’ha plantejat des d’ERC
que es podria exigir a la Generalitat, però és cert que sembla absurd si aquesta no té
els diners necessaris per poder fer front a aquests pagaments.
Diu que el vot serà favorable tenint en compte l’esmena in voce que presenta ERC.
La senyora Sònia Diaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, demana a la senyora
Estefanell si pot repetir el sentit de l’esmena.

L’alcalde intervé i diu que el que ha dit la senyora Estefanell és eliminar l’acord
número tres.
La senyora Sònia Diaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, creu que s’hauria de
matisar alguna cosa, ja que entén que vulguin eliminar aquest acord en funció d’un
pacte fet entre CiU i ERC, però creu que primer s’haurien de veure els pressupostos.
Manifesta que la Generalitat ha donat aquest any el suport tot i que el govern de
Madrid no ho ha donat i s’hauria de garantir per escrit que sortirà als pressupostos.
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Demana que s’inclogui en els pressupostos que hi haurà finançament per garantir el
Pla Concertat.

La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, diu que el problema de
garantir el sostre de despesa va en funció del sostre de dèficit que es marqui i no es
podrà incloure de forma indefinida en el pressupost.
El GMERC manté la retirada del punt tres.
La senyora Sònia Diaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu que el seu grup
només demana que surti en el pressupost d’aquest any, perquè és important que es
pugui garantir que el govern de la Generalitat mantingui el seu finançament com ha fet
fins ara.

L’alcalde sotmet a votació l’esmena in voce del GMERC a la proposició 6.6
concretament per suprimir l’acord 3, i el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (11 GMCiU,
3 GMERC), 4 vots negatius (4 GMPSC), i 7 abstencions (3 GMPP, 2 GMPxC, i 2
GMPP), i per tant, es declara acordat:
“A dia d’avui una quarta part de la població catalana es troba vivint sota el llindar de la
pobresa, un de cada quatre infants no fan un àpat diari en les condicions mínimes
necessàries i hi ha gairebé 885.100 persones aturades a Catalunya (segons l’EPA). Si
a això hi afegim l’esgotament de les ajudes de protecció social com la prestació per
atur o la Renda Mínima d’Inserció, el risc d’exclusió social és cada cop més elevat. Hi
ha més pobres i aquests ho són més que abans i difícilment poden cobrir les
necessitats bàsiques, és a dir, alimentació i sostre

El Pla concertat, creat pels socialistes el 1988, és un programa que va suposar el
desenvolupament actiu de prestacions bàsiques de serveis socials basat en el
cofinançament per part de l’Estat i corporacions locals d’aquells projectes amb
l’objectiu de proporcionar a la ciutadania serveis socials que cobreixin les seves
necessitats bàsiques i consolidar una àmplia xarxa de serveis socials municipals per
desenvolupar les prestacions de serveis socials d’atenció primària, entre les que es
trobaven l’ajuda a domicili i la teleassistència, previstes a la Llei de Dependència (Llei
39/2006).
Després que s’ hagi retallat el fons del Pla Concertat en un 65% respecte el pressupost
del Govern Socialista del 2011 (en el que es destinaven 12.293.386,92€ a Catalunya) i
en un 40% respecte el 2012 (destinant sols 3.896.106,49€), el passat 30 de gener la
Ministra Ana Mato no va desmentir les darreres noticies sobre que el Govern deixarà
de finançar el Pla, eliminant també dels Pressupostos Generals de l’Estat per 2013 el
programa de Teleassistència en un moment en què les peticions d’ajuda per
emergència social s’han incrementat un 200%.
Des del PSC considerem necessari un compromís ferm del Govern de la Generalitat
per tal de garantir la sostenibilitat econòmica del sistema i arreglar la situació
dramàtica a la que ens poden abocar les retallades realitzades pel ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat del Govern d’Espanya. El PSC creu que és de màxima
necessitat que la Generalitat defensi els interessos dels catalans i catalanes a qui més
està colpejant la crisi i garanteixi els recursos dels contractes programa amb els
ajuntaments.
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Per tot l’ exposat fins ara, el Partit dels Socialistes de Catalunya proposa al Ple de
l’Ajuntament l’aprovació dels següents acords:
Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Manresa a les retallades realitzades pel
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern d’Espanya ja que les
administracions locals no poden continuar assumint un increment en la prestació de
serveis, sense que aquest vagi acompanyat de finançament.
Segon.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que exigeixi al govern mantenir la
corresponent aportació pressupostària vers el Programa de Teleassistència i el Pla
Concertat, atès que aquest és fonamental per poder desenvolupar una xarxa de
Serveis Socials d’atenció primària.
Tercer.- Fer arribar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, la Consellera de
Benestar i Família, entitats municipalistes, FMC i ACM, Govern de l’Estat i a tots els
representants dels agents socials.”
6.8

Proposició del Grup Municipal d’ERC per a la promoció de la fibra òptica
a Manresa.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 14 de febrer de 2013,
que es transcriu a continuació:

“Atès que per potenciar la promoció econòmica de la ciutat i poder atreure empreses
tecnològiques cal tenir la possibilitat de disposar de connexió de fibra òptica o d’alta
velocitat,
Atès que per promoure l’ús de les tecnologies i incentivar la creació d’empreses de
serveis tecnològics és necessari disposar d’espais amb connectivitat ràpida,
Atès que Manresa té una situació privilegiada dins la xarxa troncal de la Xarxa Oberta
de Catalunya i forma part del primer bloc d’implantacions durant l’any actual,
Atès que el projecte de la Xarxa Oberta de Catalunya obliga a revendre l’excedent de
xarxa no utilitzat amb la finalitat d’oferir oportunitats a les entitats operadores locals,
Atès que tenim grups socials de perfil tecnòleg amb disposició de potenciar l’ús de les
noves tecnologies i oferir serveis de connectivitat als col·lectius socials més
desafavorits,
Atès que l’Ajuntament de Manresa té el coneixement de les canalitzacions fruit de les
obres que s’han realitzat a la ciutat,
El Grup Municipal ERC de l'Ajuntament de Manresa proposa al ple de la corporació els
acords següents:
− Fer un informe exhaustiu de les canalitzacions existents per saber quines opcions hi
ha de passar-hi fibra òptica.
− Crear d’un grup de treball format per les entitats, les empreses i els centres
universitaris locals que hi estiguin interessats, que s’encarregui d’impulsar un
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projecte de fibra òptica compartida, de la qual es pugui fer un ús optimitzat en
projectes municipals.
− Fer un informe de les previsions d’implantació de fibra òptica per part de la
Generalitat de Catalunya a Manresa en el marc del projecte de la Xarxa Oberta
− Vetllar pel compliment de la implantació de la fibra òptica de la Generalitat de
Catalunya.”

El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que en un moment
com l’actual en què fer inversions és difícil, i en què les situacions de crisi haurien de
servir per preparar i intentar aprofitar al màxim els pocs recursos de què disposa la
ciutat, el GMERC presenta aquesta proposició amb un objectiu de futur per tal que
sigui participada pel màxim nombre de gent possible, entenent que en aquests
moments tot el que signifiqui promoció econòmica, treballar conjuntament entitats
públiques i privades, pugui ajudar a tirar endavant projectes que poden ser importants
per a la ciutat.
Manresa, per la seva centralitat, es troba en un punt important del troncal de la Xarxa
Oberta de Catalunya. Ja hi ha fibra òptica que arriba fins a algunes de les entrades de
la ciutat, i per part d’algunes operadores com Telefònica i Ono, una gran part de
Manresa disposa del cablejat, fins i tot l’Ajuntament té algun tram fet.
En la proposició es demana l’elaboració d’un informe per saber de què es disposa i a
partir d’aquest informe crear una comissió de treball perquè entre el sector públic i el
privat Manresa pugui oferir les eines necessàries per continuar essent una ciutat
industrial, no tan sols per a les empreses existents sinó com a oferta que vol apostar
per la innovació i la recerca, oferint en tot el terme municipal l’accés a la fibra òptica.
Per tot l’exposat el GMERC demana el vot favorable a la proposició.
La senyora M. Jesús Pérez, del Grup Municipal del PSC, diu que la fibra òptica és
una bona eina tecnològica que existeix des de fa temps, però la seva promoció no. La
fibra òptica no és més que un mitjà conductor de la llum i que des del principi ha estat
emprada per conduir la llum per camins inaccessibles a la transmissió rectilínia i que
ara són extensament emprades per a les transmissions i per a la interconnexió dels
ordinadors de procés amb els perifèrics quan hom vol evitar les pertorbacions
electromagnètiques de l’entorn, molt important tecnològicament.
Manresa no es pot quedar fora de la implantació de noves tecnologies i més en
aquesta època on regna la velocitat i la innovació constant, encara que hi ha coses
que requereixin aturar-se i fer-les amb calma, com parar-se a pensar.
La instal.lació de la fibra òptica pot significar atreure empreses i donar l’oportunitat de
la implicació en el projecte d’aquesta promoció d’empreses i universitats locals i altres
estaments de la ciutat, perquè s’hi impliqui la societat civil de Manresa.
Destaca la situació privilegiada de Manresa dins la Xarxa Oberta de Catalunya i el
coneixement de les canalitzacions fruit de les obres que s’han fet.
Diu que el GMPSC votarà favorablement a la proposició.
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El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que el seu
grup votarà favorablement la proposta i pregunta si la referència que es fa en la
proposició sobre “Fer un informe...”, es refereix a fer un estudi.

El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, respon que si ja hi ha
tota la informació no caldrà fer un estudi sinó que es pot presentar l’informe, i si cal fer
l’estudi per ampliar la informació, es fa.
El GMERC estaria d’acord en ampliar el punt 1, en el sentit que digui: “Fer un estudi i
el seu corresponent informe”, o bé: “Fer l’informe i, si calgués, el seu estudi”.
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de CiU, intervé per fer una mica de
balanç de la situació.
En primer lloc, fer evident la necessitat de treballar per la promoció de la fibra òptica
com a objectiu comú de ciutat, tal com l’equip de govern té establert en un dels punts
del programa de govern, en què es parla del Programa de suport i impuls a l’activitat
econòmica sobre el desplegament de la fibra òptica a la ciutat.
Diu que actualment el mapa de fibra òptica es composa de dos eixos principals. D’una
banda, la infraestructura existent d’operadors privats que s’ha esmentat, de llicències
de rases concedides, de projectes d’urbanització, de polígons industrials: Bufalvent,
Els Dolors, Pont Nou i el Parc Tecnològic.
D’altra banda la infraestructura pública existent o adjudicada, en aquest cas s’ha fet
esment de cablejat propi com a Ajuntament, des de la plaça Major a l’edifici Infants; i
també del Projecte de Xarxa Oberta de Catalunya, que fa referència a equipaments
que són de titularitat de la Generalitat de Catalunya.
Mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació s’han signat
convenis amb ajuntaments per compartir les infraestructures municipals, amb l’objectiu
d’aprofitar al màxim els tubulars municipals i de la Generalitat per compartir la seva
utilització i disposar d’una xarxa extensa per oferir el màxim de serveis a nivell ciutadà,
de les administracions públiques i de l’activitat econòmica.
En aquest sentit, a través de la Xarxa Oberta de Catalunya s’hi està treballant i
destaca que aquesta centralitat coincideix amb les obres d’infraestructura de
comunicacions, en aquest cas, de carreteres, que ha desenvolupat la Generalitat, que
també pot oferir un sentit d’atractivitat.
En aquests darrers mesos i dins d’aquest programa de govern, de suport i impuls a
l’activitat econòmica, s’ha constituït una comissió de treball interna entre departaments
de l’Ajuntament, principalment des de la Regidoria d’Activitat Econòmica i des de
l’Àrea de Territori i de Medi Ambient, des de Xarxes i Eficiència energètica.
S’ha treballat en diferents punts, com el que reflecteix la proposta de fer un plànol amb
les instal.lacions existents, públiques i privades, com a inventari per conèixer la
situació actual de la ciutat, verificar que totes les instal.lacions detectades, segons les
llicències controlades, estiguin executades i s’utilitzin els tubulars, conèixer la tipologia
de les infraestructures, revisar l’ordenança per tal d’incorporar tubulars municipals de
reserva en totes les obres que es facin al municipi quan s’obrin carrers, treballar per
resoldre satisfactòriament el dia a dia respecte al desplegament que s’ha hagut de fer
al Parc Tecnològic i el seu enllaç amb el Polígon Els Dolors, resoldre unes permutes al
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Polígon industrial de Bufalvent, i una signatura del conveni per utilitzar dos tubulars al
Polígon del Pont Nou.
També s’ha fet un seguiment exhaustiu del desplegament per part de la Xarxa Oberta
de la Generalitat, que actualment és Telefònica la responsable de completar aquest
projecte.
Tot això s’ha fet amb la signatura d’un Conveni amb Localret, que data del 18 de
setembre de 2012, pel qual es garanteix l’acompanyament i assessorament tècnic en
tot aquest projecte de seguiment i desplegament, per tal de conèixer bones pràctiques
d’altres ajuntaments per poder valorar quina línia de treball pot ser la més adient per al
nostre municipi, concretar cap a on es vol anar quan es disposi de tota la informació i
aprofitar les sinèrgies d’operadors privats que vulguin completar la xarxa.
S’està parlant de l’impuls, planificació i seguiment per part de l’Ajuntament per
completar un mapa de fibra òptica de ciutat per a les persones i per a les empreses
tenint en compte aquest element d’atractivitat com a ciutat.
Alguns dels aspectes que ha comentat estan reflectits a la proposició i per part de
l’equip de govern es donarà el vot favorable a la proposició, independentment de si es
fa constar informe o estudi.
L’alcalde pregunta si estan d’acord que es voti “estudi o informe”.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que hem
acabat d’assistir a un informe i li agradaria saber si amb això ja n’hi ha prou o cal ferho més ampli, i demanaria que hi constés “estudi”.
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que la idea era
que amb la paraula “informe” s’entengués que l’informe inclogués si calia fer algun
estudi més, per tant, es pot posar: “Fer un informe exhaustiu, i un estudi, en el cas que
fos necessari,...”. O si li sembla al senyor Javaloyes que ja s’ha entès i ho deixen així.
El senyor Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, assenteix.

L’alcalde sotmet la proposició 6.8 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25
membres presents, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
7.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se’n presenten.
II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

8.

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

9.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 2, 3, 4 i 5,
que corresponen a les sessions dels dies 14, 21 i 28 de gener i 4 de febrer
de 2013, respectivament.

Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la
Junta de Govern Local en les seves sessions núm. 2, 3, 4 i 5, que corresponen a les
sessions dels dies 14, 21 i 28 de gener i 4 de febrer de 2013, respectivament, pel
repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels
partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i
113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.
10.

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

El secretari dóna compte dels escrits que justifiquen la recepció de diversos acords
que es relacionen a continuació:
Data
d'entrada

Organisme

Remitent

11-02-2013

Generalitat de
Catalunya
Departament de
Territori i
Sostenibilitat

11-02-2013

Associació
Espanyola de Banca Secretari General
(AEB)

11-02-2013

Generalitat de
Catalunya

Secretari del Govern

11-02-2013

Generalitat de
Catalunya

Secretari del Govern

11-02-2013

Generalitat de
Catalunya

Secretari del Govern

11-02-2013

Generalitat de
Catalunya

Secretari del Govern

13-02-2013

Generalitat de
Catalunya

Secretari del Govern

Acord municipal

Proposició sobre l'alliberament del
peatge de l'autopista C-16.
Assessora en Matèria de
(Ple 17-05-2012)
Governs Locals i Territori
Proposició per declarar Manresa
com
a
municipi
lliure
de
desnonaments i en defensa activa
del dret a l'habitatge.
(Ple 17-01-2013)
Proposició per a la creació de la
Hisenda pròpia.
(Ple 17-05-2012)
Proposició sobre la necessitat de
donar la veu al poble de
Catalunya.
(Ple 20-09-2012)
Proposició en relació al rebuig de
l’augment de l’IVA del material
escolar.
(Ple 18-10-2013)
Proposició contra les retallades
laborals adoptades per l'executiu
del govern espanyol.
(Ple 18-10-2012)
Proposició per declarar Manresa
com
a
municipi
lliure
de
desnonaments i en defensa activa
del dret a l'habitatge.
(Ple 17-01-2013)
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13-02-2013

Generalitat de
Catalunya

Secretari del Govern

Proposició per assegurar el suport
a
les
persones
aturades
mitjançant
la
pròrroga
del
Programa PREPARA, l’adopció de
mesures contra l’atur juvenil i de
suport als desocupats
més
vulnerables i garantir un servei
públic d’ocupació de qualitat.
(Ple 17-01-2013)

L’alcalde informa que en el punt de precs, preguntes i interpel.lacions es passaria a
tractar en primer lloc les preguntes i finalment el prec que ha estat presentat amb
posterioritat.

11.

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

11.1

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre l’actuació policial a la plaça
Gispert i carrer Sant Francesc el dia 7 de febrer.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 14 de febrer de 2013,
que es transcriu a continuació:
“1. El dijous 7 de febrer al voltant de les 19h es va produir una actuació policial a la
plaça Gispert i carrer Sant Francesc en la qual van participar una desena de
vehicles i una trentena d’agents, entre Policia Local, Mossos d’Esquadra i policia
espanyola, que va alterar la normalitat d’aquest espai del centre històric de la
ciutat. Coneix la regidoria de seguretat ciutadana els motius de tal desplegament?
Tenien ordres els agents d’identificar a un determinat col·lectiu de veïns i veïnes?
Quins foren els resultats obtinguts?

La senyora Olga Sánchez, del Grup Municipal de CiU, respon que la regidoria
estava al corrent dels motius d’aquest operatiu, operatius que es planifiquen quan es
contrasten diverses coses com per exemple demandes o queixes veïnals reiterades,
petits furts i altres tipus d’informacions.
Aquests operatius, en què hi participen tots els cossos, són per tenir una eficàcia més
alta i cadascun pugui actuar en l’àmbit de les seves competències.
Pel que fa a la pregunta de si tenien ordres d’identificar a un determinat col·lectiu
respon que no en tenien.
Sobre els resultats obtinguts respon, en base a l’informe policial, que s’està parlant
d’un detingut per un presumpte delicte de receptació, tres denúncies per infracció de la
Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana, en concret per tinença de
substàncies estupefaents, i vuit persones identificades, una amb una ordre de
detenció, una altra amb prohibició d’entrada a territori estatal i sis amb un expedient
d’expulsió en tràmit.
11.2

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre el nombre d’expedients
oberts i sancions imposades des de l’entrada en vigor de l’Ordenança de
civisme i convivència ciutadana.
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El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 14 de febrer de 2013,
que es transcriu a continuació:
“2. Des de l'entrada en vigor de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana,
quants expedients s'han obert, quantes sancions han estat imposades, i en relació
a quins punts de l'ordenança?
La senyora Àuria Caus, del Grup Municipal de CiU, respon que des de l’entrada en
vigor de l’ordenança, el 20 d’agost de 2012, s’han obert 160 expedients, pel que fa a
les sancions se n’han imposat 4, 7 estan en fase d’imposició de sanció i la resta es
troben en fase de tramitació.
Pel que fa a punts de l’ordenança sobre els quals s’han obert expedients diu que hi ha
els següents:
- 59 referents a la tinença d’animals, com portar el gos deslligat, alimentar animals, no
recollir les deposicions fecals, permetre les deposicions d’animals en parcs i jardins
infantils, etc.
- 33 per consum de begudes alcohòliques en espais públics.
- 22 per activitats ocupant la via pública sense autorització.
- 9 per orinar a la via pública.
- 4 per activitats i serveis no autoritzats.
- 4 per llançar recipients de begudes.
- 4 per practicar amb monopatins fora de les àrees destinades a aquest efecte.
- 4 per col.locar sense autorització cartells i pancartes en edificis i instal.lacions
municipals o en qualsevol espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o
natural.
- 3 per llançar escombraries.
- 2 per causar danys a arbres.
- 2 per rentar vehicles o fer reparacions a la via pública.
- 2 per agafar en grans quantitats aigua potable de les fonts públiques.
- 2 per realitzar pintades o grafittis.
- 2 per col.locar contenidors per a la recollida de runa sense autorització.
- 2 per pertorbar el descans de veïns i veïnes mitjançant aparells de televisió, ràdio,
música o anàlegs.
- 2 per permetre molèsties acústiques o altre tipus per part d’animals domèstics.
- 1 per exercir la mendicitat amb acompanyament de menors.
- 1 per pertorbar el descans i la tranquil.litat dels veïns i veïnes mitjançant cants, crits o
qualsevol altre acte molest.
- 1 per esquinçar, arrencar i llençar a l’espai públic cartells i anuncis.
- 1 per col.locar publicitat a la part exterior de vidres de vehicles.
11.3

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre els usos actuals de l’edifici
del Centre Cívic Joan Amades.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 14 de febrer de 2013,
que es transcriu a continuació:
“3. Quins usos té actualment l’edifici del centre Cívic Joan Amades? Queden espais
buits? En cas afirmatiu, de quants metres quadrats es tractaria?
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El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, respon que a la
planta pis del Centre Cívic hi ha l’EBASP de la zona i a la planta baixa hi ha activitats
diverses com dos grups de la formació complementària del Programa Joves per a
l’Ocupació, diverses activitats del Centre Cultural d’Andalusia, tres dels mòduls del
Programa Laboràlia per a l’alumnat de 4t d’ESO, i grups dels Dansaires manresans,
concretament aquests grups utilitzen la Sala d’actes un dia concret.
Pel que fa a la segona part de la pregunta, diu que la Sala d’actes és l’espai que
menys ocupat està, tots ho estan però aquest menys, i té 144, 71 m2.
11.4

Pregunta del Grup Municipal del PSC sobre la mendicitat a l’espai públic i
les mesures adoptades per l’Ajuntament des de l’aprovació de
l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 18 de febrer de 2013,
que es transcriu a continuació:
“L’ordenança de civisme i convivència ciutadana de l’ajuntament de Manresa, en el
seu article 23.1, al respecte de l'ocupació de l'espai públic per conductes que adopten
formes de mendicitat, diu que "quan els agents de l’autoritat constatin casos de
mendicitat a l’espai públic i quan les circumstàncies ho aconsellin, contactaran amb els
serveis socials a l’efecte que les persones que l’exerceixen siguin assistides si fos
necessari". En aquest sentit, respecte a les intervencions específiques a portar a terme
en aquests casos, l'article 24, en els seus apartats 1 i 2 diu el següent:
1. L'Ajuntament adoptarà totes les mesures al seu abast per eradicar el fenomen de la
mendicitat en qualsevol de les seves formes a la ciutat. Els Serveis Socials de
l’Ajuntament de Manresa treballaran a tal efecte i prestaran l'ajut que sigui necessari.
L’Ajuntament adoptarà, així mateix, totes les mesures al seu abast per eradicar la
mendicitat agressiva o organitzada en qualsevol de les seves formes a la ciutat.
2. Els agents de l’autoritat, o en el seu cas els serveis socials, informaran totes les
persones que exerceixin la mendicitat en llocs de trànsit públic de les dependències
municipals i dels centres d’atenció institucional o de caràcter privat (associacions,
ONG, etc.) als quals poden acudir per rebre el suport que sigui necessari per
abandonar aquestes pràctiques."
Preguntes:
1.-En els darrers mesos, des de l'aprovació d'aquesta Ordenança, s'han detectat casos
de mendicitat a l'espai públic?
2.-Tant si s'han donat com si no, quines instruccions han rebut els agents de l'autoritat
per a donar-hi assistència (com determinen ells si s'ha de contactar amb els serveis
socials)?
3.-Quines mesures adoptarà o ha adoptat l'Ajuntament en aquests casos en general i
per les persones sense sostre que exerceixin la mendicitat en particular? És a dir, quin
és el protocol d'actuació en aquests casos. En el cas de les persones sense sostre,
especialment, quants dies poden pernoctar a les dependències de la policia local,
habilitades per a tal efecte i, a partir d'aquí, quina solució se'ls dona (si hi ha convenis
amb altres centres públics i/o privats, o altres espais per donar-los acollida temporal,
etc).”
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La senyora Mercè Rosich, del Grup Municipal de CiU, respon que en relació a la
primera pregunta s’han detectat casos de mendicitat.
Pel que fa a la segona pregunta diu que els agents ja saben quina és la seva actuació.
Diu que quan hi ha una persona al carrer que està demanant se li demana la
documentació per saber d’on ve i qui és, i que hi ha una diferència important entre les
persones que viuen a Manresa i les que són de fora, que és la diferència considerable
que hi ha en aquest sentit.
Les persones que viuen a Manresa es valora, s’estudia i es va a Serveis Socials i es
demana quin seguiment en fa, i pel que fa a les persones de fora se’ls informa dels
punts d’assistència, però no és competència municipal donar-los aquesta atenció, però
també se’ls ajuda a orientar-los amb què han de fer i què no.
En relació a la tercera pregunta, hi ha comptabilitzades 110 persones sense sostre, de
les quals 102 tenen un seguiment per part de Serveis Socials. Diu que aquest és un
estil de vida, que hi ha persones que no volen ser acollides, ni ajudades per Serveis
Socials, i que cal respectar aquest estil de vida, però sí que s’és més exigent quan es
troben persones que tenen menors al seu càrrec, però tot i així, si la persona adulta
que s’acredita com a pare o mare vol tenir aquest estil de vida, de vegades es fa difícil
la retirada o tenir la custòdia d’aquests infants.
En aquest cas la majoria de persones sense sostre poden ser persones que viuen en
barraques, en cases ocupades, en cotxes, en locals, caravanes, furgonetes i, com ha
dit, d’aquestes, 102 tenen un seguiment per part de Serveis Socials.
Les dependències de la Policia Local no són un alberg, ni està habilitat per a aquest
efecte, sinó que és un punt d’urgència en el qual quan es troben, sobretot en èpoques
que fa molt fred, és un punt d’acollida, no poden tenir una durada.
A Serveis Socials quan es valora que hi ha persones que no tenen una altra alternativa
i són persones que presenten un risc social o que són portadores de menors o
demanen ajut, s’utilitzen fondes per acollir-los durant un mes com a màxim, mentre es
busca una altra alternativa.
Diu que també hi ha altres entitats a la ciutat com Càritas, que té pisos d’urgència.
Els pisos d’urgència de l’Ajuntament no són pisos per cedir en aquests casos sinó que
es tenen quan hi ha una situació d’emergència com quan una casa s’enderroca, i no
són pisos pensats per acollir aquestes persones amb emergència social.
Diu que sí que és cert que aquesta acollida temporal és una mancança que té
l’Ajuntament, de forma creixent com a la majoria de municipis.
La Policia Local des del mes d’agost fins ara ha fet 29 intervencions, de les quals en fa
un seguiment, bàsicament les persones reincidents, sempre i quan siguin residents a
Manresa i que ja estan portades per Serveis Socials.
11.5

Prec del Grup Municipal d’ERC sobre la col.locació de senyalització
indicativa de zones d’interès històric i turístic, amb motiu de la posada en
funcionament de l’aparcament del sector Montserrat-Via Sant Ignasi.

El secretari llegeix el prec del Grup Municipal d’ERC, de 19 de febrer de 2013, que es
transcriu a continuació:
“Atès que en les properes setmanes s’acabaran les obres d’urbanització del sector
Montserrat/Via Sant Ignasi, i que ja ha entrat en funcionament l’aparcament
corresponent en aquesta obra que ha de donar servei important al centre històric de la
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nostra ciutat, convertint-se en un de les zones d’aparcament més properes als
diferents indrets històrics i turístics (La Seu, carrer del Balç, oficina de Turisme, Plaça
Ajuntament, centre comercial, Cova de Sant Ignasi, etc...)
Demanem que a les sortides de l’aparcament es col·loqui senyalització com les que ja
hi ha en altres indrets de la ciutat, amb les indicacions als principals punts d’interès per
als vianants, i amb un plànol de situació.”
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, respon que de cara a la fira
es posaran rètols provisionals i més endavant se’n posaran de fixos.
L’alcalde recorda que el dimarts dia 26 hi ha ple extraordinari i demana als regidors
que passin a recollir la convocatòria, i tot seguit, aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari en dono fe.

El secretari,
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