ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
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Josep Maria Sala Rovira
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Maria Olga Sánchez Ruiz
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Jordi Serracanta Espinalt
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Ruth Guerrero Rodríguez
Sònia Díaz Casado
M. Jesús Pérez Alonso
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Domingo Beltran Arnaldos
Joan Comas Blanch
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Secretari general
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I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 8, que correspon a la
sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 21 de juny de 2012.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5524, de 7 de juny de 2012,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2012, dins del
Pressupost municipal vigent.

2.2

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 5638,
de 13 de juny de 2012, sobre contractació de 4 persones en règim laboral de
durada determinada i pel procediment d’urgència, per tal de realitzar tasques
de tècnics esportius dels Casals Esportius Municipals, pel període comprès
entre el 25 de juny i el 20 de juliol de 2012.

2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5971, de 27 de juny de 2012,
per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’enderroc dels
immobles situats al carrer Saleses número 9, i passatge Puig, números 1 a 7.

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6381, de 13 de juliol de 2012,
sobre substitució del titular de l’Alcaldia, per vacances, de l’1 al 19 d’agost de
2012, ambdós inclosos.

2.5

Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció sobre la Llei 15/2010, de 5
de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

2.6

Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre la Llei 15/2010, de 5
de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la delegació a la Junta de Govern Local
de l’aprovació del “Pla Específic municipal per a emergències en àrees de
pública concurrència: Correfoc”.

3.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la delegació a la Junta de Govern
Local de l’aprovació del “Pla Específic municipal per a emergències en àrees
de pública concurrència: Festa Major”.

3.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió al Protocol General del Pla
Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona.

3.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la Resolució dictada
per l’alcalde president el 4 de juliol de 2012, referent a la modificació de la
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clàusula cinquena del conveni de cessió de l’immoble del carrer Arquitecte
Oms, núm. 5 (Torre Lluvià) a favor del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
3.1.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost de
l’exercici 2011.

4.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

4.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de les aplicacions
pressupostàries 422.2.489.20 (Empresa i Innovació) i 431.1.489.20 (Comerç)
relatives a concessions de subvencions.

4.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 15/2012, dins del Pressupost Municipal vigent.

4.1.3

Dictamen sobre acceptació, si escau, de la subvenció de 411.592 € procedent
de la Unió Europea, dins del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013,
per a finançar el 50 % de la despesa d’execució de l’actuació de “Rehabilitació i
equipament de la Torre Lluvià i el seu entorn. Fase 1”.

4.1.4

Dictamen sobre aprovació si escau, de la rectificació de l’error material produït
en la redacció de l’aprovació provisional de la modificació de la taxa per la
prestació del servei de subministrament d’aigua potable.

4.1.5

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de l’epígraf
9.2 de l’article 5 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la intervenció
administrativa en l’autorització, exercici i funcionament d’activitats de qualsevol
naturalesa.

4.2

REGIDORIA DELEGADA DE COMERÇ I TURISME

4.2.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques
reguladores de l’atorgament d’ajuts a les associacions de comerciants de
Manresa per a l’any 2012.

5.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE

5.1.1

Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, de l’Ordenança reguladora de
les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a l’espai públic.

5.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, del programa de participació ciutadana en
el procés de formació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

5.1.3

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del Pla Especial Urbanístic de
protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, de
Manresa.
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5.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, del text refós de la Modificació puntual del
Pla general. Modificacions puntuals en relació al Pla especial de protecció del
patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic”, de Manresa.

5.1.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, del text refós del Pla especial urbanístic
per a la implantació d’un centre d’hípica i escola d’equitació.

6.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

6.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’atorgament de denominació a tres
camins laterals del camí de les Pedreres, sector Vista Alegre – Santa Caterina.

6.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a la societat Manresana
d’Equipaments Escènics, SL, per adherir-se al Protocol del Circuit de la Xarxa
d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies
de la Diputació de Barcelona.

6.2

REGIDORIA DELEGADA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, JOVENTUT I
GENT GRAN

6.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla Director de Participació Ciutadana
de l’Ajuntament de Manresa.

6.3

REGIDORIA DELEGADA DE CIUTADANIA, BARRIS I SERVEIS URBANS

6.3.1

Resolució de les al·legacions presentades contra l’aprovació inicial de
l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa i
aprovació definitiva d’aquesta Ordenança.

7.

PROPOSICIONS

7.1

Proposició del Grup Municipal del PSC de rebuig a les mesures econòmiques i
de reforma administrativa aprovades pel Govern Espanyol.

7.2

Proposició del Grup Municipal de PxC per al manteniment i conservació del
Pont Vell i altres estructures i edificis del municipi.

7.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de crear una Comissió
Especial Transitòria que estudiï els possibles errors comesos en la gestió de
Caixa Manresa durant els darrers anys de la seva existència.

7.4

Proposició del Grup Municipal de la CUP de suport a les entitats que treballen
per una sanitat pública.

7.5

Proposició del Grup Municipal d’ERC sobre el mal estat del barri de la Guia.

7.6

Proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP sobre la commemoració
a Manresa de la Festa Nacional de l’11 de Setembre, any 2012.

7.7

Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i CUP sobre la unitat
lingüística de la llengua catalana.
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8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.

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

10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 24, 25, 26 i 27,
que corresponen a les sessions dels dies 18 i 25 de juny i 2 i 9 de juliol de
2012, respectivament.

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 i es passen a debatre els assumptes següents:
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 8, que correspon
a la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 21 de juny de 2012.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta núm.
8, que correspon a la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 21 de juny de
2012, que s’ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i
l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu contingut.
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 24 membres
presents.
L’alcalde informa que les votacions es faran en base als 24 membres del Consistori
presents, en motiu de l’absència, justificada, del senyor Pere Culell.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5524, de 7 de juny de
2012, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
9/2012, dins del Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 9/2012, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i
transferències, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
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les Hisendes Locals i l’article 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici de 2012, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”
2.2

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm.
5638, de 13 de juny de 2012, sobre contractació de 4 persones en règim
laboral de durada determinada i pel procediment d’urgència, per tal de
realitzar tasques de tècnics esportius dels Casals Esportius Municipals,
pel període comprès entre el 25 de juny i el 20 de juliol de 2012.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“1.- Contractar, en règim laboral de durada determinada per obra o servei determinat a
temps parcial i pel procediment de màxima urgència, a les persones que tot seguit
s’esmenten, per tal de realitzar tasques de tècnics esportius dels Casals Esportius
Municipals, pel període comprès entre el dia 25 de juny i fins al 20 de juliol de 2012,
amb una jornada de 26,25 hores setmanals i per una retribució bruta mensual de
1.229,95 € més la part proporcional de paques extraordinàries que corresponguin:
Nom i
cognoms:

-----------------------------------------------------------------------

DNI núm.:

-----------------------------------------------------------------------

Funcions:

Tècnic esportiu en BTT i piragüisme

Nom i
cognoms:

-------------------------------------------------------

DNI núm.:

-------------------------------------------------------

Funcions:

Tècnica esportiva en escalada i piragüisme

Nom i
cognoms:

-----------------------------------------------------------------------

DNI núm.:

------------------------------------------------------------------------

Funcions:

Tècnic esportiu en tir amb arc i piragüisme

Nom i
cognoms:

------------------------------------------------------------------------

DNI núm.:

--------------------------------------------------------------------------

Funcions:

Tècnic esportiu en skate i beisbol
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2.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució i publicar les presents contractacions al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5971, de 27 de juny de
2012, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs
d’enderroc dels immobles situats al carrer Saleses número 9, i passatge
Puig, números 1 a 7.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs d’enderroc dels immobles
situats al carrer Saleses, número 9, i passatge Puig, números 1 a 7.
SEGON. Contractar amb caràcter emergent l'obra d’enderroc dels immobles situats al
carrer Saleses, número 9, i passatge Puig, números 1 a 7, i adjudicar-la a l'entitat
mercantil Enderrocs Vilà Vila, SL (CIF B-62.362.405) amb domicili al carrer de l’Energia
núm. 2 -P.I. Pla dels Vinyats II- de Sant Joan de Vilatorrada 08250, d’acord amb les
estipulacions que s’indiquen a continuació:


Objecte: L'objecte del contracte consisteix en l’execució subsidiària dels treballs
d’enderroc dels immobles situats al carrer Saleses, número 9, i passatge Puig,
números 1 a 7, de conformitat amb l’expedient LLI.RUI. 2012000005 i la memòria
valorada redactada pels serveis tècnics municipals que consta a l’expedient.



Termini previst d’execució de l’obra: 15 dies.



Pressupost estimat: 68.281,25 €, IVA no inclòs.



Tècnics supervisors del contracte: la supervisió d’aquest contracte serà realitzada pel
senyor Frederic Marlet Chavarria, cap de la Secció de Rehabilitació Urbana, i per la
senyora Maria Dolors Perramon Fàbregas, tècnica municipal.

Aquesta despesa haurà de justificar-se mitjançant factura aprovada per l’òrgan
municipal competent.
TERCER. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera
sessió que tingui lloc, de conformitat amb l’article 274.4 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.”
2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6381, de 13 de juliol de
2012, sobre substitució del titular de l’Alcaldia, per vacances, de l’1 al 19
d’agost de 2012, ambdós inclosos.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“Primer. Que durant el període comprès entre el l’1 i el 10 d’agost de 2012, ambdós
inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular, 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.
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Segon.

Que durant el període comprès entre el l’11 i el 19 d’agost de 2012, ambdós
inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular i de la primera
tinent d’alcalde, 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

Tercer.

Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè
Rosich Vilaró i al segon tinent d’alcalde, senyor Josep M. Sala Rovira.

Quart.

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.

Cinquè.

Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.

Sisè.

Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'ajuntament,
als efectes corresponents.”

2.5

Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció sobre la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.

El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 6 de juliol de 2012, el qual es
transcriu a continuació:
“Consideracions jurídiques:
Article cinquè de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.
1. L’Entitat local disposarà d’un registre de totes les factures i altres documents emesos
pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels mateixos, la
gestió de la qual correspondrà a la Intervenció o òrgan de l’Entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat.
2. Qualsevol factura o document justificatiu emès pels contractistes a càrrec de l’entitat
local, haurà de ser objecte d’anotació al registre indicat a l’apartat anterior amb caràcter
previ a la seva remissió a l’òrgan responsable de l’obligació econòmica.
3. Transcorregut un mes des de l’anotació al registre de la factura o document justificatiu
sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar l’oportú expedient de reconeixement
de l’obligació, derivat de l’aprovació de la respectiva certificació d’obra o acte
administratiu de conformitat amb la prestació realitzada, la Intervenció o l’òrgan de
l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat requerirà a l’òrgan gestor
esmentat per tal que justifiqui per escrit la manca de tramitació d’aquest expedient.
4. La Intervenció o òrgan de l’Entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat
incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat en l’article quart de la llei 15/2010 de 5
de juliol, una relació de factures o documents justificatius respecte els quals hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre esmentat i no
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi
justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini
de quinze dies comptats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement
d’aquesta informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i
documents que se li hagin presentat agrupant-los segons els seu estat de tramitació.
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Per tot això, i, en virtut d’aquest article,
JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l’Ajuntament de Manresa, emet
el següent INFORME :
PRIMER: L’entitat local disposa d’un registre de totes les factures i altres documents
emesos pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels
mateixos, la gestió del qual correspon a la Intervenció i als òrgans de l’Entitat local que
tenen atribuïdes aquestes funcions ( 1. Secció de Suport Central de les Àrees
d’Economia, Governació i Serveis del Territori i 2. Secció de Suport Central de l’Àrea
dels Serveis a les Persones ).
SEGON: No hi ha cap factura ni document justificatiu a 30 de juny de 2012 respecte el
qual hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre
esmentat i no s’hagi tramitat el corresponent expedient de reconeixement de
l’obligació.”
2.6

Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.

El secretari presenta l’informe trimestral de Tresoreria, de 5 de juliol de 2012, el qual
es transcriu a continuació:
“A partir de l’establert a l’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de
morositat de les administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de
desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’emet el present informe el qual té per objecte veure
l’acompliment dels terminis de pagament que estableix la llei pel pagament de les
obligacions, establint el nombre i quantitat global de les obligacions pendents de
pagament de les quals s’incompleix el termini.
*Període analitzat: 1 d’abril de 2012 a 30 de juny de 2012.

Obligacions pagades dins el període
legalment establert (40 dies)
Obligacions pagades fora del termini
legalment establert
Obligacions
enviades
a
via
confirming i fora del termini legalment
establert
TOTAL ORDRES DE PAGAMENT

Nombre

%

Import

%

94

4,6%

1.085.320,89

8,6%

1847

90,9%

9.609.099,49

75,9%

91

4,5%

1.968.083,89

15,5%

2.032

100%

12.662.504,27

100%

Obligacions pendents de pagar fora 604
del període de pagament legalment
establert

5.916.654,34

Tal i com es desprèn de les dades de la taula, del total de factures aprovades n’hi ha
hagut 94 que s’han pagat dins el termini dels 40 dies establert normativament (el 4,6%
del total de factures), significant el 8,6% de l’import total de factures del període.
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Destacar en aquest període la mesura presa arrel del Reial decret llei 7/2012, de 9 de
març, pel qual es crea el fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, el qual
s’hi va acollir l’ajuntament, i que ha suposat un total de 4.874.138,09 euros de
pagaments (627 factures), quedant saldat tot allò que es devia abans de l’1 de gener
de 2012. Aquest import forma part dels 9.609.099,49 euros pagats (1847 operacions)
durant el trimestre, fora del termini legalment establert i que no han anat via
confirming; operacions que signifiquen el 90,9% del total de les ordres de pagament
efectuades.
Per la resta, hi ha un total de 91 obligacions que s’han pagat posteriorment als 40 dies
i via confirming (4,5% en nombre); en aquest últim cas, aquest tipus d’operació permet
al proveïdor avançar-se l’import de la factura a l’entitat bancària.
Per últim, destacar l’import de 5.916.654,34 euros que queden pendents de pagar a
tancament del trimestre i que es troben fora del termini legalment establert dels 40
dies.”
3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la delegació a la Junta de Govern
Local de l’aprovació del “Pla Específic municipal per a emergències en
àrees de pública concurrència: Correfoc”.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 5 de juliol de 2012, que es transcriu a
continuació:
“Antecedents de fet
La Unitat de Protecció Civil d’aquest Ajuntament ha redactat el Pla Específic Municipal
per a emergències en àrees de pública concurrència, pel risc concret del Correfoc,
com a activitat extraordinària que se celebra tradicionalment a la nostra ciutat dins dels
actes inclosos en el programa de la Festa Major, que té lloc a finals del mes d’agost.
Aquest any, concretament, el tradicional Correfoc tindrà lloc el dia 27 d’agost.
El Pla de referència es troba hores d’ara en període d’informació publica per un termini
de 20 dies a partir de la publicació, en data 29 de juny de 2012, del corresponent
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Un cop finalitzat el període d’exposició pública el dia 23 de juliol de 2012, el pla s’ha
d’informar per la Comissió Municipal de Protecció Civil i aprovar pel Ple de la
Corporació.
El proper Ple ordinari d’aquest ajuntament tindrà lloc el dia 19 de juliol de 2012 i, per
tant, no es podrà aprovar en aquesta sessió el pla indicat atès que encara es trobarà
en període d’exposició pública.
Fonaments legals
1.

Llei 4/1997, 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, concretament els
articles següents:
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Article 18.5, on s’estableix que els plans específics municipals s’aprovaran pel
mateix procediment que els plans bàsics d’emergència municipal.



Article 17.2, que estableix que els plans bàsics d’emergència municipal
s’aproven pels plens de les corporacions municipals, amb la informació pública
i informe previs de la Comissió Municipal de Protecció Civil i són homologats
per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.



Article 47.2.a), el qual atribueix als plens dels ajuntaments, l’aprovació, entre
d’altres, dels plans específics municipals.



Article 48.2.a), el qual atribueix a l’alcalde la competència (indelegable) per
elaborar i sotmetre a l’aprovació del Ple, entre d’altres, els plans específics
municipals.

2.

Articles 23.2.b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim Local (LRBRL) i 54.2.b) 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
(TRLMRLC) segons els quals corresponen a la Junta de Govern Local les
atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin o li atribueixin les
lleis.

3.

Articles 22.4 de la LRBRL i 52.4 del TRLMRLC en el qual es regulen les
atribucions plenàries de caràcter indelegable, entre les quals no s’hi troba
l’aprovació dels Plans específics municipals.

4.

Article 57 del TRLMRLC, segons el qual la delegació d’atribucions del Ple a la
Junta de Govern Local requereix l’acord adoptat per la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.

5.

Articles 51.2 de l’RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i
13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, que
estableixen que els acords de delegació s’han de publicar en el Butlletí Oficial
de la Província.

Per tot això, com a alcalde president, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
Acord
Primer. Delegar a la Junta de Govern Local l’exercici de l’atribució plenària relativa a
l’aprovació del Pla específic municipal per emergències en àrees de pública
concurrència: Correfoc.
Segon. La Junta de Govern Local exercirà l’atribució delegada en els termes i dintre
dels límits d’aquesta delegació, i no serà susceptible de delegació en cap altre òrgan.
En el text dels acords que adopti la Junta de Govern en virtut d’aquesta delegació, es
farà constar aquesta circumstància a la part expositiva.
Tercer. La delegació tindrà efectes des del dia següent al de l’adopció d’aquest acord,
sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.”
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3.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la delegació a la Junta de Govern
Local de l’aprovació del “Pla Específic municipal per a emergències en
àrees de pública concurrència: Festa Major”.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 10 de juliol de 2012, que es transcriu
a continuació:
“Antecedents de fet
La Unitat de Protecció Civil d’aquest Ajuntament ha redactat el Pla Específic Municipal
per a emergències en àrees de pública concurrència, pel risc concret dels actes
inclosos dins el Programa de la Festa Major, com a activitat extraordinària que es
celebra tradicionalment a la nostra ciutat a finals del mes d’agost.
Aquest pla s’ha de sotmetre a informació pública per un termini de 20 dies, mitjançant
la inserció del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Un cop finalitzat el període d’exposició pública, el Pla s’ha d’informar per la Comissió
Municipal de Protecció Civil i posteriorment l’ha d’aprovar el Ple de la Corporació.
Tenint en compte que el proper Ple ordinari d’aquest Ajuntament tindrà lloc el dia 19 de
juliol de 2012 i per tant no es podrà aprovar en aquesta sessió el pla indicat atès que
aquest encara es trobarà en període d’exposició pública, es proposa delegar a la Junta
de Govern Local la seva aprovació.
Fonaments legals
1.

2.

Llei 4/1997, 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, concretament els
articles següents:


Article 18.5, on s’estableix que els plans específics municipals s’aprovaran pel
mateix procediment que els plans bàsics d’emergència municipal.



Article 17.2, que estableix que els plans bàsics d’emergència municipal
s’aproven pels plens de les corporacions municipals, amb la informació pública
i informe previs de la Comissió Municipal de Protecció Civil i són homologats
per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.



Article 47.2.a), el qual atribueix als plens dels ajuntaments, l’aprovació, entre
d’altres, dels plans específics municipals.



Article 48.2.a), el qual atribueix a l’alcalde la competència (indelegable) per
elaborar i sotmetre a l’aprovació del Ple, entre d’altres, els plans específics
municipals.
Articles 23.2.b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim Local (LRBRL) i 54.2.b) 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
(TRLMRLC) segons els quals corresponen a la Junta de Govern Local les
atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin o li atribueixin les
lleis.
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3.

Articles 22.4 de la LRBRL i 52.4 del TRLMRLC en el qual es regulen les
atribucions plenàries de caràcter indelegable, entre les quals no s’hi troba
l’aprovació dels Plans específics municipals.

4.

Article 57 del TRLMRLC, segons el qual la delegació d’atribucions del Ple a la
Junta de Govern Local requereix l’acord adoptat per la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.

5.

Articles 51.2 de l’RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i
13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, que
estableixen que els acords de delegació s’han de publicar en el Butlletí Oficial
de la Província.

Per tot això, com a alcalde president, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
Acord
Primer. Delegar a la Junta de Govern Local l’exercici de l’atribució plenària relativa a
l’aprovació del Pla específic municipal per emergències en àrees de pública
concurrència: Festa Major.
Segon. La Junta de Govern Local exercirà l’atribució delegada en els termes i dintre
dels límits d’aquesta delegació, i no serà susceptible de delegació en cap altre òrgan.
En el text dels acords que adopti la Junta de Govern en virtut d’aquesta delegació, es
farà constar aquesta circumstància a la part expositiva.
Tercer. La delegació tindrà efectes des del dia següent al de l’adopció d’aquest acord,
sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.”

L’alcalde assenyala que, tal i com es va quedar en la Junta de Portaveus, es farà la
defensa conjunta amb votació separada dels dictàmens 3.1.1 i 3.1.2.
La senyora Olga Sánchez, del Grup Municipal de CiU, comenta que els dos
dictàmens són molt similars i proposen la delegació de l’atribució de l’aprovació dels
Plans d’emergència del Correfoc i de la Festa Major a la Junta de Govern Local. En
cas de no fer-se la delegació, el procediment consistiria en convocar un Ple
extraordinari a l’agost o bé aprovar-los amb posterioritat de la celebració d’aquests
actes al setembre. Per això demana l’aprovació dels dictàmens.
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1.1
a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

Seguidament, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per
unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
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3.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió al Protocol General del
Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 26 de juny de 2012, que es transcriu
a continuació:
“Antecedents
I. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió del dia 31 de maig de 2012, va
aprovar el Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i el seu Protocol general.
Mitjançant el sistema de concertació i el sistema de treball en xarxa el Pla té com a
objectius bàsics reforçar els instruments i les accions generades des dels governs
locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona per al desenvolupament
econòmic i social, consolidar un sistema de cooperació en xarxa dels governs locals i
estimular la seva col·laboració, promoure l’equilibri territorial mitjançant l’aplicació del
principi de diferenciació i fomentar la corresponsabilitat dels governs locals com a
gestors dels interessos de la comunitat i dels recursos públics.
II. El diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de Barcelona,
mitjançant resolució del dia 11 de juny de 2012, la qual ha estat publicada en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona del dia 18 de juny de 2012, ha aprovat les
instruccions d’adhesió al Protocol general del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
L’Ajuntament de Manresa té interès en adherir-se al Protocol general del Pla Xarxa de
Governs Locals 2012-2015.
III. El TMG de l’Oficina de Suport Central de les Àrees d’Economia, Governació i
Serveis del Territori ha emès un informe al respecte el dia 26 de juny de 2012.
Consideracions jurídiques
1. Règim aplicable a l’adhesió i efectes. L’adhesió prèvia a aquest Protocol per part de
l’Ajuntament de Manresa és requisit indispensable per a la concertació d’ajuts i la
formalització de les actuacions derivades del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
L’adhesió a aquest Protocol no comportarà, per si sola, cap més obligació que la de
reconduir els actes i instruments concrets de desplegament a les pautes formals
establertes per aquest Protocol. L’adhesió no dóna lloc a compromisos o obligacions
concrets sobre els recursos de cap de les parts concertants, ni genera directament cap
obligació econòmica per a les mateixes, d’acord amb allò que preveu la clàusula 16a
del Protocol.
2. Procediment d’adhesió. D’acord amb l’article quart de la resolució d’11 de juny de
2012, el procediment d’adhesió serà el que es detalla a continuació:
-

Aprovació per part del Ple de l’Ajuntament de Manresa de l’adhesió al
Protocol.

-

Enviament dels formularis normalitzats d’adhesió a la Diputació de Barcelona.

-

La Diputació de Barcelona comprovarà la concurrència dels requisits i
condicions d’adhesió.
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Si escau, la Diputació de Barcelona aprovarà una resolució de constatació de
l’adhesió i ho comunicarà a l’Ajuntament de Manresa.

-

3. Òrgan competent per aprovar l’adhesió. Malgrat que la resolució del diputat delegat
de la Diputació de Barcelona del dia 11 de juny de 2012 no concreta l’òrgan municipal
competent per aprovar l’adhesió al Protocol general, l’Ajuntament de Manresa
considera procedent que ho acordi el Ple de la corporació.
Tanmateix, es considera també adient per millorar l’eficàcia i la celeritat ens els tràmits
futurs de la convocatòria facultar a l’alcalde president per a la signatura de tota la
documentació relacionada amb el Protocol general durant tot el període de vigència.
D’acord amb els antecedents i consideracions anteriors, com a alcalde president,
proposo al ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al Protocol general del Pla
Xarxa de Governs Locals 2012-2015, el qual ha estat aprovat pel Ple de la Diputació
de Barcelona en la sessió del dia 31 de maig de 2012.
SEGON. Facultar al titular de l’alcaldia presidència per a la signatura de tota la
documentació relacionada amb el Protocol general durant tot el període de vigència.”

El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, explica que si s’aprova aquest
dictamen Manresa s’adherirà al Pla de Xarxa de Governs Locals de la Diputació de
Barcelona d’aquest mandat. Un cop acceptada la sol·licitud per part de la Diputació
s’hauran de decidir els conceptes i els imports que s’adscriurien en aquest Pla, abans
però, diu que es posaran a consideració de tots els grups municipals.
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1.3
a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la Resolució
dictada per l’alcalde president el 4 de juliol de 2012, referent a la
modificació de la clàusula cinquena del conveni de cessió de l’immoble
del carrer Arquitecte Oms, núm. 5 (Torre Lluvià) a favor del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 5 de juliol de 2012, que es transcriu a
continuació:
“Antecedents.
I. L’alcalde - president de l’Ajuntament, en data 4 de juliol de 2012, va dictar una
resolució relativa a la modificació de la clàusula cinquena del conveni de cessió de
l’immoble del carrer Arquitecte Oms, núm. 5 (Torre Lluvià), a favor del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya que, literalment, es transcriu a continuació:
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“Valentí Junyent i Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de
l’expedient administratiu relatiu a la cessió d’ús a favor del Col·legi d’Arquitectes de
Manresa, de l’immoble situat al carrer Arquitecte Oms, núm. 5 de Manresa, dicto la
resolució següent, que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a
continuació s’exposen:
Antecedents
I. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 21 de juny de 2012, va aprovar la cessió
d’ús d’una part de l’immoble anomenat Torre Lluvià, ubicat al carrer arquitecte Oms,
núm. 5 de Manresa, a favor del COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA, per un
període de 12 anys, comptats a partir de la data de la seva signatura, per tal d’allotjarhi la seu col·legial i realitzar-hi activitats relacionades amb les competències del
col·legi.
II. En la mateixa sessió del Ple s’acordà la cessió d’ús d’una altra part del mateix
immoble a favor de la Fundació Privada FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL
TRADICIONAL, MEDITERRÀNIA, per tal d’allotjar-hi les oficines de la seu social de
l’entitat.
III. En la clàusula cinquena del conveni a subscriure amb el Col·legi d’Arquitectes,
s’estableix, literalment, el següent: “Per tal de fer front al pagament de les despeses
establertes en aquest clàusula, el Col·legi d’Arquitectes facturarà trimestralment a
l’Ajuntament la part corresponent al seu percentatge de participació”.
IV. Posteriorment a l’aprovació del dictamen, el COAC ha manifestat la impossibilitat
de complir amb aquesta estipulació, per motius tècnics, fet que requereix modificar el
redactat de la clàusula, amb caràcter d’urgència, atenent al fet que la signatura del
conveni ha de ser prèvia a la del conveni a subscriure amb la fundació Fira
d’Espectacles d’Arrel Tradicional, que afecta el mateix immoble i que té data fixada per
al proper dia 11 de juliol.
V. En data 4 de juliol de 2012, el tècnic d’administració general de l’Oficina de Suport
Central de les Àrees d’Economia, Governació i Serveis del Territori, ha emès un
informe jurídic en el qual fa constar que la modificació de la clàusula cinquena del
conveni a subscriure amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, s’ajusta a dret.
Consideracions legals
1. De conformitat amb l’article 73 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat
per decret 336/1998, de 17 d’octubre, l’òrgan competent per acordar la cessió d’ús de
l’immoble de referència i, en conseqüència, les condicions de la cessió, és el Ple de la
Corporació.
2. L’article 124, lletra l), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, preveu que l’Alcalde pugui adoptar resolucions en matèries
administratives que siguin competència del Ple, sempre i quan en doni compte a
aquest en la primera sessió que se celebri, per a la seva ratificació.
Per tot això, com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, en ús de les
atribucions conferides per l’article 124, lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local,
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Resolc:
Primer. APROVAR la modificació de la clàusula cinquena del conveni de cessió d’us de
l’immoble de propietat municipal anomenat “Torre Lluvià”, a subscriure amb el Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (Delegació Bages-Berguedà), que queda redactada d’acord
amb la minuta de conveni adjunta a aquesta resolució.
Segon. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en el primer Ple de la Corporació que
tingui lloc.”

Consideracions jurídiques.
1. Fonament de la resolució dictada. La resolució dictada en data 4 de juliol de 2012
té el seu fonament en l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, que preveu la possibilitat que l’alcalde pugui dictar resolucions
sobre matèries competència del Ple de la Corporació, justificades en motius
d’urgència.
2. Necessitat de ratificació pel Ple. La lletra l) de l’article 124 de la mateixa Llei
prescriu que, en el supòsit que l’alcalde dicti una resolució per motius d’urgència que
afecti una competència del Ple, n’haurà de donar compte a aquest en la primera sessió
que tingui lloc, per a la seva ratificació.

El tècnic d’administració general de l’Oficina de Suport Central de les Àrees
d’Economia, Governació i Serveis del Territori ha emès un informe jurídic en data 5 de
juliol de 2011, en el qual conclou que l’acord de ratificació que es presenta per a
l’aprovació del Ple s’ajusta a dret.
Per tot això, com alcalde president, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
ACORD
RATIFICAR la resolució dictada per l’Alcalde-President d’aquest Ajuntament en data 4
de juliol de 2012, relativa a la modificació de la clàusula cinquena del conveni de
cessió de l’immoble del carrer Arquitecte Oms, núm. 5 (Torre Lluvià), a favor del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, de conformitat amb allò que disposa l’article 124,
lletra l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.”

El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, explica que el conveni de cessió
d’ús de la Casa Lluvià a subscriure amb el Col·legi d’Arquitectes que es va aprovar en
el Ple anterior contenia un error. El conveni tenia una clàusula en la què es deia que el
Col·legi d’Arquitectes facturaria trimestralment a l’Ajuntament la part corresponent dels
consums i el Col·legi d’Arquitectes ha considerat que no podien acceptar aquests
termes i han demanat que se suprimeixi.
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1.4
a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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3.1.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost
de l’exercici 2011.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 4 de juliol de 2012, que es transcriu a
continuació:
“El Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici de 2011, ha estat
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, en
la reunió de 30 de maig de 2012, i exposat al públic, juntament amb els seus
justificants i l’informe de l’esmentada Comissió, mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província, del dia 6 de juny de 2012, i en el tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament, no havent-se presentat durant el termini de quinze dies i vuit dies més,
cap reclamació en contra, amb la qual cosa, l’Alcalde que subscriu, proposa al Ple de
la Corporació Municipal l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2011 rendit per
l’Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha
estat informat favorablement per la comissió Especial de Comptes d’aquest
Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l’art. 212 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, sense que s’hagi presentat cap reclamació.
SEGON.- L’aprovació del Compte general a que fa referència l’acord anterior, s’entén
sens perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes, en virtut d’allò
que disposa l’article 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”

El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, comenta que el dictamen
tracta de l’aprovació del Compte General de pressupostos de l’exercici vençut 2011, el
qual ha estat degudament informat i del qual tots els grups tenen coneixement, i
demana el vot favorable dels assistents.
En no haver-hi cap intervenció sobre aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen
3.1.5 a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU) i 13 abstencions (4
GMPSC, 2 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

4.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de les
aplicacions pressupostàries 422.2.489.20 (Empresa i Innovació) i
431.1.489.20 (Comerç) relatives a concessions de subvencions.

El secretari presenta el dictamen del regidor d’Hisenda i Governació, de 25 de juny de
2012, que es transcriu a continuació:
“En data 29 de desembre de 2011, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el
Pressupost municipal per a l’exercici 2012.
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En data 25 de juny de 2012 el Cap de Servei de Promoció Econòmica, Comerç i
Turisme, ha emès informe, amb el vist i plau de la Regidora delegada de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme, proposant la modificació de les següents aplicacions
pressupostàries, que afecten a les previsions de subvencions nominatives establertes
al Pressupost :
o

Aplicació 422.2.489.20 (Suport als Sistemes productius locals. Subvencions
nominatives). És proposa ampliar en 3.000 € l’import de la subvenció a concedir a
l’associació d’empresaris del Polígon Industrial Bufalvent, ma finançar amb els
majors ingressos de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona ( Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2012) al projecte “Suport i dinamització dels
Polígons d’activitat econòmica”.

o

Aplicació 431.1.489.20 ( Fires, Mercats i Altres esdeveniments). És proposa
disminuir en 5.733,16 € la subvenció nominativa a atorgar a la Fundació Fira de
Manresa ( dels 35.000 € previstos inicialment a 30.000 €), al haver-se decidit
executar directament algunes de les despeses, augmentant-se les aplicacions
431.1.226 (Fires, Mercats i Altres esdeveniments) i 150.151 (Àrea de
Territori.Gratificacions), en 5.000,00 € i 733,16 € respectivament.

L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, així com a l’article 23 de les bases
d’execució del pressupost que en regula el procediment d’atorgament per part de
l’Ajuntament de Manresa.
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 28/2003, per
a l’assignació d’aquestes subvencions es necessària l’espeficació i publicació dels
seus beneficiaris.
L’article 22 de la llei 71/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
determina , al seu apartat 2.e), que és competència del ple l’aprovació i modificació
dels pressupostos municipals, quedant regulat el procediment al Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes
Locals.
Per tot l’exposat, el Regidor delegat d’Hisenda i Governació proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
A C O R D S :
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. SD/006-12,
relatives a diverses aplicacions pressupostàries de concessió de subvencions
nominatives que s’especifiquen :
Aplicació 431.1.489.20
nominatives)
Fira de Manresa
UBIC
Casal de Joves de La Seu

(

Fires

Mercats

i

Altres

esdeveniments.Subvencions

30.000,00 €
9.266,84 €
5.000,00 €
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Aplicació pressupostària 422.2.489.20 (Sistemes productius locals. Subvencions
nominatives )
Associació d’empresaris Polígon Industrial Bufalvent
Associació d’empresaris Polígon Industrial Els Dolors
Associació d’empresaris Polígon Industrial Pont Nou
Associació d’empresaris del Polígon Els Trullols

9.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

Segon.- Exposar al públic l’esmentat expedient de modificació de crèdits per un
termini de 15 dies als efectes de reclamacions, de tal manera que de no presentarse’n cap s’entendrà la modificació definitivament aprovada, procedint-se a la publicació
del text de l’acord esdevingut definitiu al BOP a efectes de la seva entrada en vigor.
Tercer.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per ala signatura
dels documents necessaris per a l’efectivitat dels acords adoptats.”
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de CiU, explica que les
modificacions que es proposen són:
- Ampliar 3.000 € l’import que es concedirà a l’Associació d’Empresaris del
Polígon Industrial de Bufalvont, el qual ve finançat per majors ingressos de
subvencions rebudes per la Diputació dins dels projectes de dinamització
dels polígons d’activitat econòmica.
- Minorar 5.000 € de la subvenció a Fira de Manresa perquè s’ha decidit fer el
pagament directe de determinades despeses des de l’Ajuntament.
- Minorar 733,16 € a la UBIC corresponent als costos extraordinaris que va
suposar l’organització de la fira Fora Stocks.
En no haver-hi cap intervenció sobre aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen
4.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (11 GMCiU i 2 GMERC) i 11
abstencions (4 GMPSC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 15/2012, dins del Pressupost Municipal vigent.

El secretari presenta el dictamen del regidor d’Hisenda i Governació, de 9 de juliol de
2012, que es transcriu a continuació:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2013, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, per a
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden
demorar fins a l’exercici del 2013.
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Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 15/2012 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 15/2012 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple, i es
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin
presentat reclamacions.”
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El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, diu que aquest canvi de
partides és rellevant en l’evolució del pressupost 2012 perquè afecta a 772.000 €. Tot
seguit, detalla les aplicacions que es modifiquen i n’explica el motiu i, en finalitzar,
demana el vot favorable dels assistents.
El senyor Josep Lluis Irujo, del Grup Municipal Socialista, demana els motius que
justifiquen l’adquisició del terreny del C. Enric Morera.
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, respon que es tracta d’una
porció molt petita de terreny que està al final d’una casa limitant amb una vorera. Atès
que l’opció de fer un mur en aquella cunya de només 15 m2 era una absurditat, es va
optar per ampliar la vorera.
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11
GMCiU) i 13 abstencions (4 GMPSC, 2 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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4.1.3

Dictamen sobre acceptació, si escau, de la subvenció de 411.592 €
procedent de la Unió Europea, dins del Programa Operatiu FEDER
Catalunya 2007-2013, per a finançar el 50 % de la despesa d’execució de
l’actuació de “Rehabilitació i equipament de la Torre Lluvià i el seu
entorn. Fase 1”.

El secretari presenta el dictamen del regidor d’Hisenda i Governació, de 6 de juliol de
2012, que es transcriu a continuació:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa té previst executar l’actuació de “Rehabilitació i
equipament de la Torre Lluvià i el seu entorn. Fase 1” durant els exercicis 2013 i
2014, amb un pressupost inicial de 823.184 EUR.
Atès que, en data 30 de març de 2012, l’Ajuntament de Manresa va sol·licitar al
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya la
incorporació d’aquesta actuació a les operacions dels ens locals dins del Programa
Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, per tal de ser cofinançada pel FEDER amb un
import de 411.592 EUR.
Atès que, per tal d’obtenir el cofinançament procedent dels fons FEDER, l’Ajuntament
de Manresa ha d’assumir el compromís de finançament del 50% de la despesa, no
coberta per la subvenció.
Atès que, en data 17 de maig de 2012, el Ple de la corporació va autoritzar la modalitat
de despesa plurianual per a finançar el 50% de la despesa d’execució de l’actuació de
“Rehabilitació i equipament de la Torre Lluvià. Fase 1”.
Atès que, en data 20 de juny de 2012, s’ha publicat al DOGC la Resolució
GRI/1184/2012, de 12 de juny, sobre la selecció d’operacions dels ens locals
susceptibles de cofinançament del FEDER Catalunya 2007-20013, entre les quals hi
ha l’actuació de “Rehabilitació i equipament de la Torre Lluvià i el seu entorn. Fase 1”,
amb un import de 823.184 euros i amb una taxa de cofinançament del 50%, i, per tant,
una contribució europea de 411.592 euros.
Vist l’informe de gestió emès pel Cap del Servei de Promoció econòmica, Comerç i
Turisme.
Per tot això, el regidor delegat d'Hisenda de l’Ajuntament de Manresa proposa al ple
de la corporació municipal l’adopció dels següents
A C O R D S:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció de 411.592 euros procedent de la Unió Europea,
dins del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, per a finançar el 50% de la
despesa d’execució de l’actuació de “Rehabilitació i equipament de la Torre Lluvià i el
seu entorn. Fase 1”.”

El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, explica que es tracta de
l’acceptació d’una subvenció del programa FEDER 2007-2013 de la Unió Europea.
Recorda que el Ple del 17 de maig de 2012 va aprovar l’autorització en la modalitat de
despesa plurianual per cofinançar el 50% d’aquest fons FEDER i, atès que ha estat
atorgada la subvenció, ara procedeix acceptar-la. Per això, demana el vot favorable.
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El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC, diu que com que la moció
anterior ja van votar-la en contra, continuaran votant el mateix. Acceptar els 411.592 €
d’aquesta subvenció vol dir que l’Ajuntament de Manresa ha d’aportar el 50% restant i
troba que, donada la situació de crisi, la ciutat no es pot permetre el luxe de gastar
aquests diners en el que titlla de ruïna arquitectònica.
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11
GMCiU, 2 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP), 2 vots negatius (2 GMPxC) i 4 abstencions
(4 GMPSC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.4

Dictamen sobre aprovació si escau, de la rectificació de l’error material
produït en la redacció de l’aprovació provisional de la modificació de la
taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua potable.

El secretari presenta el dictamen del regidor d’Hisenda i Governació, de 4 de juliol de
2012, que es transcriu a continuació:
“Per acord plenari del dia 15 de desembre de 2011 es va aprovar provisionalment la
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de
subministrament d’aigua potable.
Per acord plenari de la mateixa data es va informar favorablement la sol·licitud de
revisió de tarifes del servei públic de subministrament d’aigua potable a la ciutat de
Manresa per a l’exercici 2012.
En data 21 de març de 2012, la Comissió de Preus de Catalunya va autoritzar les
tarifes que l’Ajuntament havia informat prèviament de manera favorable.
Les noves tarifes suposen un canvi en l’escalat dels blocs de tarificació aplicable, i han
quedat recollits de forma correcta tant en l’acord relatiu a l’informe de les tarifes, com
en la resolució de la Comissió de preus de Catalunya.
Tanmateix, en l’acord de modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per la
prestació del servei de subministrament d’aigua potable s’ha recollit aquest canvi
parcialment, de manera que en l’epígraf 6 de les tarifes i en el quadre relatiu als blocs
aplicables segons el nombre de persones residents a un habitatge se’n fa la referència
correcta, no sent així en l’epígraf 2 de les tarifes. S’evidencia doncs, un error material
en el redactat de l’ordenança, ja que la distribució de trams de cada un dels blocs, que
es detalla en tres llocs diferents del text, no és la mateixa en el cas de l’epígraf 2 del
quadre de tarifes.
L'apartat 1 de l'article 220 de la llei 58/2003, general tributària, estableix que:
1. L’òrgan o organisme que hagi dictat l’acte o la resolució de la reclamació ha de
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, els errors materials,
de fet o aritmètics, sempre que no hagi transcorregut el termini de prescripció.

El Regidor Delegat d’Hisenda i Governació proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents
ACORDS
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PRIMER: Rectificar l’error material observat en la redacció de l’acord d’aprovació
provisional de la modificació de la taxa per la prestació del servei de subministrament
d’aigua potable, i on diu:
Primer bloc, fins a fins 18 m3/trim.
Segon bloc, de més de 18 m3/trim a 30m3/trim
Tercer bloc, de més de 30 m3/trim a 54m3/trim
Quart bloc, més de 54 m3/trim

Ha de dir:
Primer bloc, fins a fins 18 m3/trim.
Segon bloc, de més de 18 m3/trim a 27 m3/trim
Tercer bloc, de més de 27 m3/trim a 45 m3/trim
Quart bloc, més de 45 m3/trim

SEGON : Publicar al Butlletí Oficial de la Província la rectificació de l’error material.”

El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, assenyala que aquest
dictamen tracta d’actualitzar els trams dels diferents blocs tarifaris d’Aigües de
Manresa perquè el dictamen anterior que els aprovava contenia alguns errors. En
concret es corregeixen els trams dels blocs segon, tercer i quart que queden de la
manera següent:
Segon bloc: De més de 18 fins als 27m3/trim.
Tercer bloc: De més de 27 fins als 45m3/trim.
Quart: Superior a 45m3.
Finalment, demana el vot favorable dels assistents.
Com que no hi ha cap intervenció en relació amb aquest assumpte, l’alcalde sotmet el
dictamen 4.1.4 a votació, i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC
i 2 GMPxC) i 7 abstencions (2 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.5

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de
l’epígraf 9.2 de l’article 5 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
intervenció administrativa en l’autorització, exercici i funcionament
d’activitats de qualsevol naturalesa.

El secretari presenta el dictamen del regidor d’Hisenda i Governació, de 10 de juliol de
2012, que es transcriu a continuació:
“L’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la intervenció administrativa en
l’autorització, exercici i funcionament d’activitats de qualsevol naturalesa preveu una
tarifa de 120,40 euros per als actes o espectacles de pública concurrència considerats
llicències temporals a l’ordenança municipal sobre establiments de pública
concurrència.
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L’article 42.3 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives, estableix que els espectacles públics i
les activitats recreatives que es duen a terme en un espai obert, de caràcter públic o
privat, requereixen, a més de la conformitat dels titulars de l’espai, l’obtenció prèvia de
l’autorització municipal.
El decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives, i que va entrar en vigor el 27 de setembre de 2010, al
seu article 42 sotmet a llicència o autorització els espectacles públics i les activitats
recreatives de caràcter extraordinari que no estan inclosos dins la llicència, autorització
o comunicació prèvia d’un establiment o espai obert al públic, per incórrer en alguna
de les circumstàncies següents:
a) Tenir lloc en un espai obert al públic.
b) Tenir lloc en algun tipus d’establiment que, tot i no tenir la condició d’establiments
oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per
dur-hi a terme els espectacles o les activitats.
c) Tenir lloc en algun tipus d’establiment que disposi de llicència o autorització diferent
de l’espectacle o l’activitat recreativa que es vulgui realitzar, o diferent de les previstes
en aquest Reglament.
Aquestes llicències o autoritzacions estan subjectes a la tarifa de 120,40 euros
comentada anteriorment.
Des de l’entrada en vigor d’aquesta normativa, s’ha comprovat que queden subjectes a
l’obtenció de llicència nombroses iniciatives privades de caràcter lúdic, promogudes
per diverses entitats i associacions sense ànim de lucre de la ciutat.
És voluntat de l’Ajuntament que el compliment dels requisits establerts a la nova
normativa sobre espectacles i activitats recreatives no suposi un impediment per tal
que el teixit associatiu de la ciutat continuï la seva tasca dinamitzadora.
Així, ja en les ordenances fiscals reguladores de les taxes per la utilització privativa o
aprofitament especial de béns i equipaments municipals; amb parades, espectacles o
atraccions; i per la instal·lació d’aparadors i altres elements referents a establiments o
activitats comercials i similars, s’estableix una reducció del 90% en les tarifes
aplicables en els casos d’utilitzacions privatives del domini públic amb motiu de la
celebració de festes o activitats culturals i lúdiques, sense aplicar-se preu d’entrada,
promogudes per associacions sense ànim de lucre degudament inscrites al Registre
Municipal d’Entitats.
És per això que es proposa estendre aquesta reducció a la tarifa aplicable de la taxa
per la intervenció administrativa en l’autorització, exercici i funcionament d’activitats de
qualsevol naturalesa, per als actes o espectacles de pública concurrència.
Vist l’informe emès per la cap de secció de Gestió Tributària.
Per tot això, proposo que el Ple de la Corporació adopti els següents
ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de l’epígraf 9.2 de l’article 5 de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la intervenció administrativa en
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l’autorització, exercici i funcionament d’activitats de qualsevol naturalesa, al qual
s’afegirà el redactat següent:
“S’aplicarà una reducció del 90% d’aquesta tarifa en els casos de llicències
sol·licitades amb motiu de la celebració de festes o activitats culturals i lúdiques, sense
aplicar-se preu d’entrada, promogudes per associacions sense ànim de lucre
degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats”.
SEGON: Exposar al públic l’acord precedent 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, l’acord adoptat restarà
aprovat definitivament.
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província l’acord elevat a definitiu, que entrarà en vigor l’endemà de la publicació
esmentada al BOP.”
El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que l’aplicació de la
nova llei ha comportat que activitats que estaven excloses, des d’uns mesos ençà se’ls
imposa una taxa de 120,40 €, com és el cas de la celebració de festes o activitats
culturals i lúdiques sense ànim de lucre que no tenen una contraprestació econòmica
perquè no es fa pagar entrada. La proposta que es porta al Ple és aplicar en aquests
casos una bonificació sobre aquesta taxa, concretament la que fa referència a
l’Ordenança fiscal reguladora d’intervenció administrativa en l’autorització, exercici i
funcionament d’activitats de qualsevol naturalesa en l’epígraf 9.2 article 5, a fi i a
efecte de reduir-la a un 10 % aplicant una bonificació del 90%.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, celebra que es tiri endavant
aquesta mesura perquè entenen que és just que les entitats sense ànim de lucre
paguin una quantitat mínima, malgrat que hauria de ser zero. En tot cas, consideren
que aquesta decisió arriba tard perquè des del moment en què es va aprovar la llei i
fins que no s’apliquin aquestes bonificacions, algunes entitats han hagut de pagar
aquestes quantitats i per això demanen que la mesura pogués tenir un efecte
retroactiu.
El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, s’adreça al senyor Majó i li
recorda que l’aplicació de les ordenances es fa a partir de que estan aprovades pel Ple
i que en cap cas poden ser retroactives.
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.5 a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11
GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMERC, 3 GMPP i 2 GMPxC) i 2 abstencions (2 GMCUP) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.2

REGIDORIA DELEGADA DE COMERÇ I TURISME

4.2.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques
reguladores de l’atorgament d’ajuts a les associacions de comerciants de
Manresa per a l’any 2012.
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El secretari presenta el dictamen de la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i
Turisme, de 5 de juliol de 2012, que es transcriu a continuació:
“El pla de govern del mandat 2011-2015 inclou el Programa de suport i impuls a
l’activitat econòmica, el qual fixa com a objectiu, entre altres, la promoció del comerç
com a sector estratègic de la ciutat.
Si es parla de les polítiques de suport al sector comercial, es fa necessari remarcar
que la necessària actuació competitiva i de millora individual dels establiments ha
d’anar acompanyada d’una actuació col·lectiva i associativa per tal que les zones
comercials esdevinguin àrees organitzades, atractives i dinàmiques.
Per tant, l’Ajuntament pretén potenciar l’associacionisme i la cooperació entre les
empreses individuals que operen en un mateix àmbit, mitjançant el suport econòmic a
les activitats i serveis que desenvolupin.
En aquest sentit, es constata que a Manresa hi ha una excessiva atomització entre
petites associacions de carrers amb una estructura financera precària i una gestió
totalment voluntarista. Amb la intenció de buscar la màxima rendibilitat i eficàcia als
recursos públics, en un escenari de contenció de la despesa, l’Ajuntament haurà de
prioritzar aquells projectes que tinguin un interès públic, major dimensió econòmica i
possibilitats de continuïtat.
En compliment de les previsions contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions on es determina que per a la convocatòria de subvencions
caldrà l’aprovació de les pertinents bases reguladores de la seva concurrència,
corresponent la seva aprovació al Ple de la Corporació, d’acord amb les previsions
contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
D’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència
competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases específiques, les quals
s’aprovaran de manera conjunta o prèvia a la convocatòria.
En aquest marc jurídic i de procediment, el Servei de Promoció Econòmica, Comerç i
Turisme de l’Ajuntament de Manresa proposa aprovar les bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions per a les associacions de comerciants.
Vist l’informe del tècnic de comerç emès el dia 4.07.2012, favorable a l’aprovació de
les bases reguladores de l’atorgament d’ajuts a les associacions de comerciants de
Manresa, segons es detalla:
Codi
COM1/2012.1

Programa
Activitats de
comerciants

les

associacions

Dotació
econòmica
de 7.200,00 €

Aplicació
pressupostària
431.2.489

Termini de
sol·licitud
30.09.2012

Per tot això, la regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme proposa
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
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Primer.- Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de l’atorgament
d’ajuts a les associacions de comerciants de Manresa per a l’any 2012, les quals
s’adjunten a l’annex d’aquest dictamen.
Segon.- Sotmetre les presents bases a informació pública per un termini de 20 dies
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler
d’anuncis de la Corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.
Quart.- Aprovar la convocatòria del concurs d’atorgament dels ajuts regits per les
presents bases i, una vegada aquestes hagin estat aprovades definitivament, obrir el
termini de presentació de sol·licituds.
Cinquè.- La quantitat màxima destinada a quests incentius és de 7.200,00 €, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 431.2.489.
Sisè.- Condicionar l’efectivitat d’aquests acords a l’aprovació de l’expedient que amplia
l’aplicació pressupostària 431.2.489 i l’existència de consignació pressupostària
suficient.
ANNEX
BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT D’AJUTS A LES ASSOCIACIONS
DE COMERCIANTS DE MANRESA
1. Definició i objecte del programa. El programa de concessió de subvencions té la
denominació i codi que s’indiquen:
Codi
programa

del

COM1/2012.1

Denominació del programa

Activitats de
comerciants

les

associacions

Dotació
econòmica
de 7.200,00 €

Aplicació
Termini de
pressupostària sol·licitud
431.2.489

30.09.2012

L’objecte d’aquest programa és fomentar la cooperació entre les empreses comercials
que comparteixen un mateix àmbit territorial amb la finalitat d’impulsar activitats
col·lectives. Les sol·licituds hauran de justificar la seva idoneïtat, interès públic i
rellevància en termes d’atractivitat de la zona comercial, mitjançant la presentació d’un
projecte descriptiu.
2. Tramitació dels expedients. Serà òrgan instructor la regidora delegada de Comerç
i Turisme. Existirà una comissió qualificadora que avaluarà les diferents sol·licituds i
proposarà les subvencions a atorgar. Formaran part d’aquesta comissió, a més de
l’òrgan instructor, el cap del Servei de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme i el
tècnic de comerç i mercats. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds,
l’òrgan instructor les sotmetrà a estudi i informe de la comissió qualificadora. Les
resolucions es notificaran individualment a cada sol·licitant, indicant la quantia de l’ajut
atorgat, les condicions tècniques o econòmiques, el termini de presentació de la
documentació addicional que es consideri oportuna i el termini de justificació.
3. Termini i lloc de presentació de sol·licituds. El termini de presentació de
sol·licituds és el 30.09.2012. Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’OFICINA
D’ACTIVITAT ECONÒMICA de l’Ajuntament (Plaça Major 1, planta baixa). Tota la
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informació addicional, així com els models normalitzats de documentació que siguin
necessaris, es podran obtenir mitjançant la pàgina web municipal
(www.ajmanresa.cat).
4. Obligacions dels beneficiaris. Els beneficiaris hauran d’incloure en tota informació
i publicitat que facin del projecte subvencionat, sigui quin sigui el mitjà de difusió
escollit o el lloc de realització, el logotip de l'Ajuntament i fer constar que aquestes
actuacions es realitzen amb el suport d’aquesta institució. Així mateix, els beneficiaris
es sotmeten a les actuacions de comprovació i controls financers que l’Ajuntament
consideri necessaris, i hauran de col·laborar en el seguiment o demanda d’informació.
5. Justificació i pagament dels ajuts. Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a
justificar l’execució de l’activitat subvencionada en els termes que estableixi la
resolució d’atorgament. El pagament de les subvencions s’efectuarà una vegada
finalitzada l’activitat subvencionada, prèvia presentació per part dels beneficiaris de la
corresponent justificació.
6. Crèdit pressupostari. S’atorgaran ajuts per un import total conjunt de fins a
7.200,00 €, que es faran efectius amb càrrec a l’aplicació 431.2.489 del pressupost
municipal.
7. Import dels ajuts. Es determinarà el % de despesa elegible a subvencionar i
l’import dels ajuts en funció de la valoració dels criteris de prioritat i de la puntuació
obtinguda per cada projecte. En cap cas l’import de la subvenció podrà ultrapassar el
50% del cost total de l’activitat subvencionada.
8. Beneficiaris. Associacions de comerciants legalment constituïdes, domiciliades a
Manresa i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.
9. Conceptes subvencionables. Es poden demanar ajuts en concepte de despeses
d’instal·lació de l’enllumenat de Nadal. El període elegible és entre l’ 1 de gener i el 31
de desembre de 2012.
10. Criteris de valoració. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració dels projectes i
la determinació de les subvencions a atorgar són els que es relacionen, sobre una
puntuació màxima de 100 punts, amb el barem que s’indica.
a.
b.
c.
d.
e.

Qualitat i rigor del projecte presentat (20 punts)
Índex d’afiliació de l’entitat en el seu àmbit territorial (20 punts)
Ingressos propis anuals de l’entitat (20 punts)
Implicació i col·laboració de l’entitat en projectes i iniciatives municipals (20 punts)
Altres aspectes, a criteri de la comissió qualificadora (20 punts)

11. Documentació a presentar. Es formalitzarà la sol·licitud mitjançant la presentació
dels documents que s’indiquen, d’acord amb els models normalitzats que facilitarà
l’Ajuntament:
a. Escrit de sol·licitud
b. Descripció del tipus d’enllumenat i pressupost detallat de despeses i ingressos
c. Certificats positius de l’Agència Tributària i la Seguretat Social, o bé declaració

responsable del representant de l’entitat en el sentit de no trobar-se obligada a la
presentació dels esmentats documents
d. Domiciliació bancària
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e. Declaració de subvencions rebudes, de l’Ajuntament o altres administracions, al

llarg dels darrers tres anys, i de l’obligació de comunicar l’obtenció de subvencions
per a la mateixa finalitat
f. NIF, estatuts inscrits al registre corresponent, certificat de composició de la junta
directiva i poders de representació, i DNI del representant legal
g. Declaració de disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres
documents degudament auditats, en els termes que estableixi la legislació
h. Relació detallada dels associats de l’entitat
i. Descripció i indicadors d’activitat de l’entitat sol·licitant: nombre d’associats, quota
fixa i variable per associat, índex d’afiliació, recursos propis i externs, activitats
desenvolupades, etc.
12. Aplicació supletòria. En tot el que no prevegin aquestes bases, hi serà d’aplicació
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Manresa així com les Bases
específiques reguladores de l’atorgament de subvencions.”
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de CiU, diu que aquestes
subvencions entren en el Programa de suport i impuls a l’activitat econòmica 20112015. La dotació econòmica per aquest any és de 7.200 € i una de les seves finalitats
és que les associacions de comerciants presentin projectes de cooperació per fer
accions de dinamització del comerç.
En no haver cap intervenció sobre aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1
a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMCiU, 2 GMERC i 2 GMPxC) i 9
abstencions (4 GMPSC, 3 GMPP i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
5.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE

5.1.1

Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, de l’Ordenança reguladora
de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a
l’espai públic.

El secretari presenta el dictamen del regidor d’Urbanisme i Paisatge, de 6 de juliol de
2012, que es transcriu a continuació:
“Fets
El Ple de la Corporació, en sessió del dia 19 d’abril de 2012, va aprovar inicialment
l’Ordenança Reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu
mobiliari a l’espai públic de l’Ajuntament de Manresa.
L’acord d’aprovació inicial juntament amb el text de l’Ordenança es va sotmetre a
informació pública per un termini de 30 dies mitjançant la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província en data 16 de maig de 2012, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 18 de maig de 2012, en el diari Regió 7 d’1 de maig del mateix any,
així com en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.
En termini d’informació pública s’han formulat les següents al·legacions:
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NÚM
1
2

RE
26466
36923

DATA
30/04/12
20/06/12

NOM
xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx

REPRESENTANT
GREMI D’HOTELERIA I TURISME
DEL BAGES

La Comissió redactora de l’Ordenança es va reunir en dates 29 de juny i 3 de juliol de
2012 per informar les al·legacions i proposar la seva estimació total o parcial, d’acord
amb el contingut que es transcriu en els fonaments de dret.
En data 4 de juliol de 2012, la cap de la secció juridicoadministrativa de Seguretat
Ciutadana i Protecció Civil ha emès informe en relació a l’anàlisi i valoració de les
al·legacions efectuades per la Comissió.
Fonaments de dret
En relació a l’informe de la cap de la secció juridicoadministrativa de Seguretat
Ciutadana i Protecció Civil, quant a les al·legacions presentades, a efectes de
constituir fonamentació de la resolució, es transcriu literalment:
Anàlisi de les al·legacions
1.- Al·legació del Sr. Sala
Article 1.3. Proposa que la Plaça Fius i Palà en la seva totalitat estigui inclosa
dins l’àmbit anomenat de l’espai públic restant i que es grafia en el plànol annex
núm. 1, ja que l’actual consideració d’aquest espai com a part del Centre Històric
pot crear discriminació respecte les terrasses més properes que en estar a la
part alta de la plaça no formen part d’aquest Centre Històric.
S’informa favorablement l’al·legació presentada de tal forma que es modificarà el
plànol annex número 1, de tal forma que aquest espai no estigui inclòs dins
l’àmbit del Centre Històric.
• Al·legació del Sr. xxxxxx en representació del Gremi d’Hoteleria i Turisme
del Bages
1.

Article 2.c)

Planteja que les tarimes no es poden retirar diàriament tal com es realitza amb
les taules i cadires i també al·lega que la tarima pot ser un element decoratiu i no
només un element per aconseguir una base plana per instal·lar la terrassa.
Pel que fa referència a la primera de les manifestacions s’informa favorablement
l’al·legació de tal forma que les tarimes no s’hauran de retirar diàriament com la
resta d’elements de la terrassa.
Respecte la segona de les al·legacions, s’informa desestimar la modificació del
text atès que aquest article pretén definir la tarima com a element físic
constructiu i la seva funcionalitat.
En conclusió, la redacció d’aquest apartat es modifica en el paràgraf primer amb
el text següent:
“ A efectes d’aquesta Ordenança s’entén per tarima l’element que permet
aconseguir una base plana per instal·lar una terrassa en un espai públic amb fort
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pendent. La tarima s’haurà de col·locar sobreposada sense afectar al paviment
existent. “
2.

Article 2.d)

Demana que s’elimini l’apartat de “qualsevol moble que s’utilitzi per a elaborar
productes alimentaris” i que es permeti a voluntat del restaurador, la possibilitat
de presentar els seus productes davant del client, sempre que es compleixi la
normativa sanitària vigent.
També es demana que s’exigeixi el compliment de la normativa sanitària i la
regulació de la instal·lació de veles de restauració per fires concretes.
Aquestes al·legacions s’informen desfavorablement i en conseqüència es
proposa no modificar el text d’aquest apartat en base a:
•

•
•

Aquest text d’ordenança té per objecte regular l’activitat pròpia de les terrasses,
entenent com aquestes incorporen únicament els elements descrits en el text. La
resta d’elements com pot ser el mobiliari destinat a l’exposició i fins i tot
elaboració de productes es pot situar a l’interior del local que desenvolupa la
tasca d’activitat principal.
El compliment de la normativa sanitària s’exigeix per sí mateix no tant sols a les
terrasses sinó a tots els establiments que hi estan subjectes.
I finalment, les veles que es poden situar amb motiu d’esdeveniments especials,
com ara fires, no són objecte de regulació en aquesta ordenança sinó que en
cada cas concret han de disposar de la corresponent autorització municipal la
qual ja fixa les condicions per llur instal·lació i entre aquestes no poden quedar
exemptes del compliment de la normativa higiènic sanitària.
3.

Article 2.e)

Demanen que s’exclogui expressament els establiments que no són de
restauració, respecte la possibilitat d’incorporar terrassa.
Aquesta al·legació no escau en aquest article en tant en quan únicament
defineix quin son els articles de restauració segons allò previst a l’annex 1,
capítol IV, apartat a) del Decret 112/2010, de 31 d’agost.
Per tant, l’article que es vol modificar, justament ratifica quins són els
establiments que el Decret considera com a establiments de restauració.
Malgrat no s’hi faci referència en l’escrit d’al·legacions, val a dir que l’article 2.b)
preveu quins establiments podran disposar de terrassa vinculada, i diu
expressament que únicament aquells que tinguin la consideració legal
d’establiments de restauració i aquells als quals s’anomena assimilats i que es
delimiten també expressament a: iogurteries, creperies, gelateries i gofraries.
Val a dir, però, que l’ordenança estableix condicions per aquests establiments
assimilats que no son exigibles pels establiments de restauració, ja sigui per la
seva temporalitat com pel nombre màxim de mòduls que podran instal·lar.
En conclusió, s’informa en sentit desfavorable aquesta al·legació i es proposa
mantenir el text inicialment aprovat.
4.

Article 3.c)

Es demana que es contempli com elements de suport a la terrassa la instal·lació
de neveres, mobiliari, etc... en relació a l’al·legació del punt 2.d).
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S’informa desfavorablement aquesta al·legació en base a les consideracions ja
exposades en tractar l’article 2.d), i en conseqüència el manteniment del text
inicialment aprovat.
5.

Article 3.e) (a l’escrit d’al·legacions es diu 3.d el qual tracta dels para sols i no paravents)

S’al·lega que s’inclogui la possibilitat sobre projecte previ de paravents al centre
històric, adaptat a l’entorn i al respecte de tots els paràmetres que siguin
necessaris per garantir tant el servei al client com qualsevol aspecte per la
seguretat per als vianants.
La inclusiu de la prohibició de paravents en l’àmbit del Centre Històric obeeix a
raons tècniques prèviament estudiades que van derivar, en pro de l’objectivitat, a
acordar aquesta prohibició.
En conclusió, s’informa desfavorablement l’al·legació i es manté el text inicial.
6.

Article 5.

Es demana la supressió per reiteratiu.
S’informa estimar parcialment la supressió de l’apartat a) i la modificació de
l’apartat b9 que queda redactat en la forma següent:
“ Les terrasses tindran unes característiques de disseny, material o cromàtiques
que no distorsionin amb la resta de les terrasses del seu entorn i amb l’entorn
arquitectònic o de paisatge urbà. “
7.

Article 6.b)

Es demana eliminar la condició de retirada diària dels “paraigües“ del Centre
Històric.
Tot i que el text inicialment aprovat no fixa com a condició que els para-sols
s’hagin de retirar diàriament sinó que s’han de plegar, i en pro d’una redacció
més clara s’informa estimar parcialment aquesta al·legació en el sentit de
modificar el contingut de l’article 6.b) en el sentit següent:
“ A l’àmbit del Centre Històric, i diàriament, tots els elements s’hauran de retirar i
guardar dins un local. Els para-sols es podran deixar en el seu lloc, però plegats,
també diàriament. A la resta de la ciutat, i també diàriament, els elements
instal·lats hauran de quedar situats dins de l’àmbit de l’ocupació. “
8.

Article 8)

S’al·lega que per tal de procedir a una instal·lació elèctrica només calgui un
informe realitzat per un electricista certificat amb les competències per fer-ho o
amb una plantilla informativa de l’Ajuntament.
S’informa desfavorablement la proposta tenint en compte que tota instal·lació
elèctrica requereix per la seva execució complir amb la normativa vigent en cada
moment, i que les condicions que es puguin fixar no es poden substituir per
informes o altres plantilles que en seu cas tingués l’Ajuntament.
9.

Article 9)

Es demana que s’admeti la instal·lació d’audiovisuals, equips de reproducció i
qualsevol altre element tecnològic que permeti la reproducció d’imatges.
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S’informa en sentit desfavorable aquesta al·legació atès que el redactat de
l’article 9 ja preveu que en determinats supòsits i amb la corresponent
autorització sigui permesa la instal·lació demanada.
10. Article 11.a)
Es demana el modificat parcial d’aquest apartat i que quedi redactat de la forma
següent:
...L’Ajuntament distribuirà l’espai en funció de la superfície demanada, la
superfície que es pot ocupar, la proximitat -en línia recta- entre l’establiment per
al qual es demana l’autorització i la superfície demanada), i l’amplada de la
façana de l’establiment sol·licitant, garantint en tot cas, espai lliure suficient per al
trànsit dels vianants....)
En el cas que diverses de les instàncies presentades sol·licitessin l’ús de la
mateixa porció del domini públic en idèntiques condicions, la selecció de la
persona adjudicatària s’efectuarà mitjançant sorteig ...
S’informa estimar parcialment aquesta al·legació de tal forma que el text sigui:
“L’ajuntament determinarà la superfície d’ocupació en funció del front de façana
del local vinculat, sospesant la superfície sol·licitada, la superfície possible
segons les determinacions de l’ordenança i la situació dels establiments de
l’àmbit.”
En el cas que diverses de les instàncies presentades sol·licitessin l’ús de la
mateixa porció del domini públic en idèntiques condicions, la selecció de la
persona adjudicatària s’efectuarà mitjançant sorteig” .
11. Article 11.i)
Es demana que es modifiqui el text d’aquest apartat en el sentit de substituir “
instal·lar els elements demanats” per “donar-li l’autorització sol·licitada”, de tal
forma que el redactat sigui:
“ Excepcionalment en el cas que un establiment doni a un espai públic on no
sigui possible donar-li l’autoritzada sol·licitada, es podrà situar la terrassa en un
emplaçament proper que compleixi la resta de condicions exigides en aquest
ordenança. “
Tenint en compte que la proposta formulada no modifica el sentit de l’apartat i
per tal de reforçar el seu contingut, s’informa estimar parcialment l’al·legació de
tal forma que no es substitueix l’expressió demanada però sí que aquesta
s’incorpora al text de tal forma que la nova redacció de l’apartat sigui:
“ Excepcionalment en el cas que un establiment doni a un espai públic on no
sigui possible donar-li l’autoritzada sol·licitada, per impossibilitat d’instal·lar els
elements demanats, es podrà situar la terrassa en un emplaçament proper que
compleixi la resta de condicions exigides en aquest ordenança. “
12. Article 12.a).
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En les al·legacions el Gremi planteja augmentar el criteri de temporades
admetent el presentat i alhora afegint, el criteri de pagament per cap de
setmana, per festes concretes i actuacions concretes d’un establiment.
També es demana prefixar els imports per cadascuna de les alternatives.
Aquesta demanda concreta no fa referència expressa al contingut de l’ordenança
sinó que es refereix als criteris de pagament els quals ja estan fixats a la
corresponent Ordenança Fiscal. Hores d’ara, hi ha fixada una taxa per ocupació
amb taules i cadires per dies o actes determinats i una altra taxa per períodes
mensuals.
El mateix apartat ja preveu que les llicències poden tenir una durada específica
per unes dates concretes, i és diu textualment, per exemple, amb motiu de fires,
festes tradicionals o per motius determinats que ho justifiquin.
S’entén doncs que una ocupació per alguna data o dates concretes, com podrien
ser caps de setmana previs o posteriors a alguna de les dues temporades seria
possible sempre i quan hi hagi algun motiu que ho justifiqui. També seria
possible la llicència per dates, fires, o festes determinades. Per tal de disposar
d’aquesta llicència fora de temporada caldrà demanar el permís corresponent,
justificar el motiu i efectuar el pagament corresponent segons ja preveu la vigent
Ordenança Fiscal.
En conclusió, s’informa desestimar aquesta al·legació en tant el plantejament
proposat ja està recollit en el mateix article 12.a).
13. Article 12. c)
Es demana l’eliminació de tot el punt ja que es considera que el redactat ja està
inclòs en l’apartat de la sanció sense llicència.
Aquest apartat no fa referència al règim sancionador sinó que la seva finalitat és
reforçar la temporalitat de les terrasses i les llicències per aquells establiments
que per llur aforament interior es justifiqui temporada anual, és a dir,
establiments que siguin de restauració, ja que a la pràctica, els establiments
anomenats “assimilats” al menys fins ara, tenen un aforament interior força
reduït.
No obstant, i per tal de millorar la comprensió d’aquest apartat, s’informa
favorablement estimar parcialment l’al·legació de referència, en el sentit de
modificar aquesta redacció però no la seva eliminació total. La redacció un cop
modificada és:
“ Si l’ocupació supera el termini de sis mesos a l’any, i a la vegada l’aforament
exterior previst supera el doble de l’aforament interior del local vinculat, no
s’identificarà com a terrassa i la persona titular de l’activitat haurà d’acreditar el
compliment de la normativa vigent dels establiments de pública concurrència en
base al còmput total d’aforament interior més exterior “.
14. Article 13.
Es demana que l’horari de les terrasses sigui el mateix que l’horari general dels
establiments i aquell que la llicència d’activitat permeti.
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Manifesten que la terrassa és un tot del negoci.
Tot i que la terrassa pugui ser un negoci, aquesta és una activitat
complementària de l’activitat principal, la qual no necessàriament s’ha de regir
per les mateixes condicions que la llicència d’aquesta activitat principal. Així la
terrassa no es regeix per les condicions d’aquesta llicència sinó per aquelles que
es fixen expressament en la corresponent autorització municipal per la terrassa
concreta.
La redacció d’aquest article ja va tenir en consideració que en determinades
dades, l’horari que es venia aplicant, fins les 00.00 hores podia ser restrictiu.
Justament per aquest motiu, el mateix article 13 ja preveu que a banda del règim
general fixat al punt 1 de l’article, es recull en el punt 2, un horari específic pel
període comprès entre el dia 23 de juny i 11 de setembre.
A part, el mateix article 13.1.d) preveu que l’horari general es podrà ampliar
prèvia petició i la corresponent autorització, quan un motiu determinat ho
justifiqui.
En conclusió, s’acorda informar en sentit desfavorable l’al·legació formulada.
15. Article 14.1)
Es sol·licita de forma explícita que puguin demanar només persones físiques i/o
jurídiques amb les llicències d’activitat que facin referència a establiments de
restauració i no a cap altres tipus. I també que s’expressi de forma explícita- qui
no- podrà optar a sol·licitar llicències de terrasses.
S’informa informar en sentit desfavorable aquesta proposta en entendre que
l’article 2.b) ja defineix clarament aquells establiments que tenen l’opció de
demanar llicència per una terrassa. Si s’indica clarament qui pot demanar
permís, no cal dir qui no el pot demanar.
16. Article 14.9)
Diuen que la indicació de la durada haurà de permetre la possibilitat d’ampliar
l’ocupació en cas de disposar de la possibilitat de contractar per dates concretes.
S’informa informar la desestimació de la proposta ja que en el cas d’ocupació per
dates concretes, i segons preveu l’article 12.a) caldrà efectuar la corresponent
sol·licitud per aquestes dates i en aquest cas ja s’indicarà tant les dates com el
motiu de l’ocupació fora de la temporada.
17. Article 14.10)
Es demana novament que el butlletí d’instal·lador no sigui exigible en considerarse que la instal·lació elèctrica a la terrassa és un element extern de l’activitat
principal.
S’informa desestimar la petició en base al contingut d’allò ja expressat en el
debat de l’article 8.
18. Article 15.i)
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El Gremi considera que és del tot necessari eliminar aquest apartat per
considerar que depèn de la iniciativa privada la ubicació o no dels establiments
de restauració sempre que compleixin amb les normatives vigents.
S’informa estimar parcialment aquesta proposta en el sentit de mantenir el text,
en entendre que la iniciativa privada és important però les autoritzacions per
ocupar la via pública, és una clara competència municipal, però per tal de
millorar la comprensió de l’apartat, es modifica parcialment el seu contingut, de
tal forma que quedi redactat en la forma següent:
“ L’autorització de llicències d’ocupació de l’espai públic contemplades en
aquesta ordenança, només s’atorgaran si resulten compatibles amb els altres
usos o activitats de la zona. “
L’article 178.1c) 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 estableix que cal resoldre
expressament les al·legacions que es formulin a l’aprovació inicial. En el mateix sentit
l’article 65.1 del decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya.
L’aprovació de les ordenances i els reglaments municipals és una competència
atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d)
i 23.2.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
És per això que 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 dels següents:
ACORDS
1r.- Resoldre les al·legacions formulades a l’Ordenança Reguladora de les
autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a l’espai públic de
l’Ajuntament de Manresa, en el sentit següent:
a) Estimar íntegrament l’ al·legació formulada per part del Sr. Sala , d’acord amb
el que s’estableix en els fonaments de dret d’aquest dictamen, i, en la seva
virtut, introduir les corresponents modificacions en el contingut del text aprovat
inicialment.
b) Estimar parcialment les al·legacions formulades per part del Sr. xxxxxx en
representació del Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages, d’acord amb el que
s’estableix en els fonaments de dret d’aquest dictamen i, en la seva virtut,
introduir les corresponents modificacions en el contingut del text aprovat
inicialment
2n.- Aprovar definitivament l’Ordenança Reguladora de les autoritzacions de
terrasses de restauració i el seu mobiliari a l’espai públic de l’Ajuntament de Manresa
amb les modificacions resultants de l’estimació de les al·legacions referides en
l’apartat anterior, segons el text que s’adjunta a aquest dictamen, que incorpora les
modificacions i la corresponent homogeneïtzació en el text.
3.- Publicar el text íntegre de l’ordenança aprovada en l’acord anterior en el Butlletí
Oficial de la província, així com realitzar la resta d’anuncis que disposa l’article 66.1 del
decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i servei
dels ens locals
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4.- Comunicar aquests acords i el text de l’Ordenança a la Subdelegació del Govern
Central a Barcelona i a la delegació territorial del Govern de la Generalitat de
Catalunya als efectes oportuns.
ORDENANÇA REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS DE
TERRASSES DE RESTAURACIÓ I EL SEU MOBILIARI A L’ESPAI PÚBLIC
Preàmbul
En l’actualitat, existeix un buit normatiu en allò que fa referència a la regulació de les
autoritzacions municipals i condicions per a la instal·lació de terrasses annexes als
establiments de restauració. Aquesta situació, fa imprescindible la redacció d’una
ordenança que troba el seu origen en la finalitat de regular l’ús de terrasses en l’espai
públic, compatibilitzant aquesta opció amb el respecte per a la convivència ciutadana i
la voluntat d’aconseguir un equilibri respectuós entre els diversos usos i objectes que
intervenen en l’ús i ocupació de l’espai públic.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
1 .L’objecte d’aquesta ordenança es concreta en la regulació de les autoritzacions, el
procediment pel seu atorgament i el règim d’ús de l’espai públic de terrasses i el seu
mobiliari. A aquest efecte, han de determinar-se les condicions d’ubicació, superfícies
a ocupar, característiques tècniques i estètiques dels elements a instal·lar i els seus
horaris, així com el règim disciplinari i sancionador al qual s’haurà d’ajustar el titular de
la llicència en cas d’incompliment de les prescripcions establertes.
2. Aquest document no regeix sobre aquells establiments sotmesos a les condicions
específiques que determina el règim de Concessió administrativa d’ocupació de l’espai
públic .
Tampoc contempla la regulació dels tendals i paravents adossats a façana.
3. Per a la seva aplicació es distingeixen tres àmbits dins del sol urbà subjectes a
condicions particulars que es defineixen en l’articulat. Aquests àmbits estan grafiats en
plànol annex núm. 1 i són.




Centre històric.
Passeig Pere III.
Espai públic restant.

Article 2. Definicions
a) Espai públic
S’entén per espai públic, a efectes de la present ordenança, l’espai de vorera, vial
de plataforma única, plaça, parc o zona verda d’ús públic, en domini públic, obert i
lliure d’edificació.
b) Terrassa
S’entén per terrassa l’espai degudament autoritzat, situat a l’espai públic on s’ubica
mobiliari per a ús públic, vinculat a un establiment de restauració, a les activitats
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recreatives i d’hoteleria que tinguin autoritzat el servei de restauració o a
establiments assimilats, entenent com a tals les creperies, gelateries, iogurteries i
gofraries.
En cap cas s’admetrà com a terrassa els muntatges prefabricats tancats,
mampares de metacrilat o similars, ni l’execució de paraments amb materials de
construcció permanent.
c) Tarimes i plataformes
•

•

A efectes d’aquesta ordenança, s’entén per tarima l’element que permet
aconseguir una base plana per instal·lar una terrassa en un espai públic
amb fort pendent. La tarima s’haurà de col·locar sobreposada sense
afectar al paviment existent,
A efectes d’aquesta ordenança, s’entén per plataforma l’element que
permet aconseguir una superfície plana per instal·lar una terrassa en un
espai públic sensiblement pla que presenta una pavimentació irregular o
sobre zona verda. Per instal·lar la plataforma, s’hauran d’executar les
mínimes actuacions en el paviment existent per tal de garantir-ne
l’estabilitat. No caldrà que es retiri, durant la vigència de la llicència, fins
que es millorin les condicions existents de la urbanització. Haurà de
complir les condicions d’accessibilitat.

El material d’aquests elements haurà de ser:
-fusta tractada a l’autoclau, adaptada a la normativa europea PRE/227/2003,
amb certificació PEFC i FSC.
-fibres de fusta amb resines de plàstic.
d) Mobiliari
S’entén per mobiliari tots aquells objectes utilitzats per a la instal·lació de les
terrasses, com són les taules, cadires, coixins i respatllers, armaris de restauració,
para-sols, paravents, jardineres, cendrers, estufes, cartells d’informació, tarimes i
plataformes.
No s’accepta en aquesta definició, pel que fa a les autoritzacions de terrasses,
qualsevol moble que s’utilitzi per a elaborar productes alimentaris.
e) Establiment de restauració
Són els compresos al Decret 112/2010 de 31 d’agost (Annex 1 _ Capítol IV _
Apartat a), pel que s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives en desenvolupament de la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
CAPÍTOL II
Condicions d’implantació
Article 3. Determinació d’elements
a) Mòdul tipus a instal·lar
El concepte mòdul tipus de terrassa el constitueix el conjunt format per una taula i
quatre cadires, equivalent a una superfície de 4 m2.
b)

Taules, cadires, coixins i respatllers
Les taules seran, preferentment, d’estructura d’alumini polit i anoditzat de forma,
rodona, quadrada o rectangular.
Acta de la sessió plenària núm. 9 de 19 de juliol de 2012
- 40 -

Les cadires seran preferentment d’estructura d’alumini polit i anoditzat amb seient i
respatller de peces d’alumini anoditzat, d’un únic color per a la terrassa.
Tot i això, es valoraran altres materials amb el benentès que suposin una millora
qualitativa i ambiental seguint els criteris que l’ajuntament determini per a cada cas
en funció de l’entorn de paisatge urbà.
Les cadires podran disposar de coixins i de respatllers, de material tèxtil, llisos i
d’un únic color per a la terrassa.
Tant les taules com cadires disposaran de tacs de goma per evitar el contacte
directe de les parts metàl·liques amb el sòl.
c) Armaris de restauració
Es tot aquell element destinat a contenir els complements del servei de les taules
(tovallons, coberts, gots, menús individuals, etc).
d) Para-sols
Els para-sols seran de material tèxtil i llis. El suport serà d’alumini polit anoditzat i
desmuntable.
No es podran ancorar a terra excepte als espais en que s’autoritzi expressament.
L’ancoratge dels suports s’executarà de forma que, un cop retirats, el paviment
actual quedi completament enrasat amb una tapa metàl·lica collada.
Seran plegables de forma quadrada a quatre aigües, com a màxim de 3,5m. x
3,5m., amb suport metàl·lic d’alumini polit anoditzat.
e) Paravents
Els paravents seran de material tèxtil llis igual als para-sols associats. Hauran
d’ocupar tot el lateral i tindran una superfície mínima del 50 % amb material plàstic
transparent, ocupant tot el lateral.
No s’admetran paravents en els àmbits delimitats com Centre històric i Passeig
Pere III, segons àmbit grafiat en annex núm. 1.
No es podran ancorar a terra excepte als espais en que s’autoritzi expressament.
L’ancoratge dels suports s’executarà de forma que, un cop retirats, el paviment
actual quedi completament enrasat, sense la presència de cap element que
sobresurti del paviment.
f) Jardineres
Es podrà autoritzar la col·locació de jardineres al llarg de l’ocupació de la terrassa,
per tal de separar els usuaris de les terrasses de la calçada o entre terrasses.
L’ample màxim d’ocupació permès serà de 0,50 m. L’alçada de la torreta serà
entre 0,50 m a 0,60 m. L’alçada total màxima del conjunt de jardinera i planta
podrà ser de fins a d’1,20 m.
g) Estufes
Les estufes només podran ser models homologats pel Departament d’Indústria de
la Generalitat de Catalunya. Les estufes a col·locar hauran de tenir el menor
consum possible.
•

Estufes de gas propà (GLP)
No s’autoritzarà instal·lar estufes de gas propà a menys de 2 m de la línia de
façana dels immobles, ni d’arbres, fanals i elements assimilats.
S’indicarà la viabilitat de la instal·lació a partir de implantació específica.
L’establiment haurà de disposar d’extintors de pols ABC, eficàcia 21A-113B,
ubicats en un lloc de fàcil accés.
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•

Estufes elèctriques
No s’autoritzaran en façanes protegides.
S’indicarà la viabilitat de la instal·lació a partir de la implantació específica.
La instal·lació elèctrica a les terrasses haurà de complir el Reglament
electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques complementàries ITC-BT.
Finalitzat l’horari d’atenció al públic de l’establiment, s’haurà de deixar sense
subministrament elèctric la instal·lació.

h) Cartells d’informació
Només s’admetran sobre el paviment i dins del perímetre de la terrassa, els cartells
que informin directament dels productes o serveis que ofereix l’establiment
vinculat.
Tindran unes dimensions màximes de 60 cm. x 90 cm.
i)

Publicitat
No es permet cap tipus de publicitat, ni el nom comercial de l’establiment, en els
elements instal·lats.
Només es permet publicitat del nom comercial de l’establiment als coixins i
respatllers de les cadires amb un element de dimensions no superiors a 30 cm
d’ample i 10 cm d’alçada.

Article 4. Color
a) El para-sols i els paravents hauran de ser del mateix color i llisos. Els
coixins i respatllers hauran de ser llisos i d’un sol color.
b) En els àmbits del Centre Històric i del Passeig de Pere III, només
s’admetrà el color cru.
c) A la resta del nucli urbà es podrà proposar pels para-sols i paravents
algun dels colors de la gama següent: Cotó cru (RAL 1015), Bordeus
(RAL 3004), Mostassa (RAL 1032) i Siena Cremada (RAL 8023).
En l’annex núm. 2 es mostra aquesta gama de colors.”
Article 5. Homogeneïtat d’elements
Les terrasses tindran unes característiques de disseny, material o cromàtiques que no
distorsionin amb la resta de les terrasses del seu entorn i amb l’entorn arquitectònic o
de paisatge urbà.
Article 6. Retirada d’elements
a) Tots els elements instal·lats s’hauran de retirar i guardar dins un local del
sol·licitant, sempre que hi hagi un tancament superior a 48 hores, a excepció
dels para-sols.
b) A l’àmbit del Centre Històric, i diàriament, tots els elements s’hauran de
retirar i guardar dins un local. Els para-sols es podran deixar en el seu lloc,
però plegats, també diàriament. A la resta de la ciutat, i també diàriament, els
elements instal·lats hauran de quedar situats dins de l’àmbit de l’ocupació.
c) Les estufes de gas s’hauran de retirar diàriament en tots els àmbits.
d) Els titulars autoritzats estaran obligats a retirar temporalment tots els
elements instal·lats quan així se’ls requereixi pels serveis municipals en
situacions o jornades especials, com poden ser obres al carrer, actes
especials (concerts, manifestacions... etc.), festes majors o diades festives,
sense que aquesta retirada pugui donar lloc a cap mena d’indemnització. La
notificació d’aquesta ordre de retirada podrà efectuar-se per part del servei
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municipal bé per correu electrònic o trucada telefònica amb gravació de veu o
per escrit com a mínim amb 24 hores de temps a que es produeixi la situació
de què es tracti.
Article 7. Instal·lacions
Totes les instal·lacions (cablejats, vaporitzadors, acústiques,...) que puguin completar
els serveis oferts per una terrassa s’hauran de connectar al local vinculat.
No es permetrà la instal·lació de cap element que pugui suposar un perill o entorpir el
pas de vianants o usuaris de les terrasses, ni que pugui generar un impacte visual
negatiu.
Article 8. Instal·lació elèctrica
Qualsevol instal·lació elèctrica a les terrasses haurà de complir el Reglament
electrotècnic de baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries que li son
d’aplicació.
Article 9. Instal·lacions audiovisuals
Es podran admetre instal·lacions audiovisuals, equips de reproducció de so, i fils
musicals, en aquells supòsits excepcionals en què el titular de l’activitat en demani el
permís puntual, i es compleixi la normativa acústica vigent. L’autorització que s’atorgui
establirà les condicions d’aquesta instal·lació.
Article 10. Usos admesos
Per realitzar espectacles públics i activitats recreatives, el titular de la terrassa haurà
de demanar la corresponent autorització la qual determinarà per cada permís, l’espai
que es pugui ocupar.

CAPÍTOL III
Ocupacions
Article 11. Condicions generals
a) L’ajuntament determinarà la superfície d’ocupació en funció del front de façana del
local vinculat, sospesant la superfície sol·licitada, la superfície possible segons les
determinacions de l’ordenança i la situació dels establiments de l’àmbit.
En el cas que diverses de les instàncies presentades sol·licitessin l’ús de la mateixa
porció del domini públic en idèntiques condicions, la selecció de la persona
adjudicatària s’efectuarà mitjançant sorteig.
b) En tots els casos es respectaran els arbres, els escocells, el mobiliari urbà, els
punts d’enllumenat, els accessos a habitatges i comerços, les sortides d’emergència i
els passos de vianants.
c) Vorera
Es podrà autoritzar l’ocupació de la vorera, amb o sense para-sol, sempre que el pas
lliure restant per a vianants sigui com a mínim de 1,50 m, o aquell que en cada
moment estableixi la normativa vigent. En el cas que hi hagi una alineació d’arbres
paral·lela a la terrassa, l’amplada de la franja dels escocells no computarà.
Els paravents es col·locaran, per norma general, en els dos costats perpendiculars a la
façana.
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Es podran delimitar els para-sols amb paravents a tres costats sempre que disposi
d’un perímetre lliure de 1,50 m. Es podran unificar un màxim de tres para-sols tancats
als tres costats del conjunt.
Qualsevol element respectarà una separació mínima d’1 metre amb la vorada.
d) Vial de plataforma única
L’ocupació no podrà ser superior al 40% de l’amplada del vial de plataforma única. En
el cas que hi hagi una alineació d’arbres paral·lela a la terrassa, l’amplada de la franja
dels escocells no computarà.
Qualsevol element respectarà una separació mínima d’1 metre amb la franja de
circulació als vials de plataforma única.
e) Places, parcs, zones verdes i Passeig Pere III
L’ajuntament determinarà quina serà la superfície màxima a ocupar i el lloc concret on
s’ha de col·locar.
La projecció en planta dels para-sols no sobrepassarà els límits de la superfície
destinada a terrassa. Tots els components deixaran una alçada lliure de, com a mínim,
2,20 m.
La separació entre terrasses de diferents locals haurà de ser com a mínim de 1.50 m.
f) No s’autoritzaran emplaçaments en espai de calçada o aparcament de vehicles.
g) Els establiments assimilats només podran ocupar una superfície màxima de 4
mòduls.
h) El recinte es delimitarà en el paviment amb uns escaires pintats en el color que es
fixi en l’autorització (ample de 5 cm per 10 cm de llargada). En els àmbits del Centre
Històric (dins Muralles) i del Passeig Pere III, la pintura es substituirà per cinta
adhesiva.
No es podrà ultrapassar el perímetre ni superar el nombre de mòduls autoritzats.
El titular haurà de mantenir en perfectes condicions d’higiene i netedat el perímetre
autoritzat i la seva zona d’influència.
i) Excepcionalment en el cas que un establiment doni a un espai públic on no sigui
possible donar-li l’autorització sol·licitada, per impossibilitat d’instal·lar els elements
demanats, es podrà situar la terrassa en un emplaçament proper que compleixi la
resta de condicions exigides en aquesta ordenança.
j) Excepcionalment es podrà admetre la possibilitat de trasllat o retirada de mobiliari
urbà quan la seva situació afecti de forma decisiva la viabilitat de la terrassa i sempre
que les circumstàncies tècniques i urbanístiques ho permetin. En el cas de trasllat o
retirada d’aquest mobiliari, el seu cost anirà a càrrec de l’interessat.
S’adjunta com a annex núm. 3, diferents croquis, relatius a les característiques dels
diferents elements de mobiliari.
CAPÍTOL IV
Règim d’obertura
Article 12. Temporada
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a. Les llicències per col·locar taules, cadires, para sols i altres elements de
mobiliari a la via pública poden tenir una durada específica per unes dates
concretes (amb motiu de fires, festes tradicionals o per motius determinats que ho
justifiquin), de temporada, i/o anual, però en cap cas per temps indefinit.
A aquest efecte, s’estableixen dues temporades:
Temporada d’estiu: de l’1 d’abril a 30 de setembre.
Temporada d’hivern: de l’1 d’octubre a 31 de març.
b. Els paravents i estufes només es podran col·locar durant la temporada d’hivern.
c. Si l’ocupació supera el termini de sis mesos a l’any, i a la vegada l’aforament
exterior previst supera al doble de l’aforament interior del local vinculat, no
s’identificarà com a terrassa i la persona titular de l’activitat haurà d’acreditar el
compliment de la normativa vigent dels establiments de pública concurrència en
base al còmput total d’aforament interior més exterior.
d. Els establiments assimilats, entenent com a tals les creperies, gelateries,
iogurteries i gofraries, nomes podran ocupar la via pública amb aquests elements
durant una sola temporada a l’any.
Article 13. Horaris
1. Horari.
a) L’horari general d’obertura de les terrasses serà de 8.00 hores a 00.00 tots els
dies de l’any.
b) Els divendres, dissabtes i vigílies de festiu, l’horari general de tancament es
podrà perllongar 60 minuts respecte l’horari fixat al punt a).
c) L’horari general podrà reduir-se per causes justificades, així com per molèsties
reiterades als veïns o ciutadans.
d) L’horari general es podrà ampliar, prèvia petició i la corresponent autorització,
quan un motiu determinat ho justifiqui.
e) En cap cas l’horari de la terrassa no es podrà perllongar més enllà del que
tingui fixat l’activitat vinculada amb horari més restrictiu.
2. Durant el període comprès entre el 23 de juny i l’11 de setembre, l’horari general de
tancament dels divendres, dissabtes i vigílies de festiu, es podrà perllongar fins les
01.30 hores.
3. Un cop finalitzada l’activitat a la terrassa segons l’horari del punt anterior, no podrà
haver-hi cap client, i el responsable del local disposarà de 30 minuts per netejar l’espai
de la terrassa, i retirar i recollir, si escau, els elements col·locats.
4. La retirada i recollida de mobiliari i neteja de l’espai s’efectuarà de manera ordenada
i silenciosa evitant cops, arrossegaments i altres sorolls i possibles molèsties
provinents d’aquestes operacions i s’adoptaran totes les mesures necessàries per
garantir la convivència diürna i el descans nocturn als veïns.
CAPÍTOL V
Llicències
Article 14. Documentació i procediment de la llicència
La petició d’autorització de terrasses en sòl d’ús públic s’haurà de formular adjuntant
les següents dades i documentació:
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1) Nom, cognoms, adreça i dades del document nacional d’identitat de la persona
interessada, quan es tracta de persones físiques i, quan es tracta de persones
jurídiques, el número d’identificació fiscal, i les dades identificatives de l’empresa,
societat o companyia.
2) Activitat o activitats vinculades a l’ocupació.
3) Plànol de situació del local.
4) Plànol de planta de la terrassa sol·licitada a escala, preferentment 1:50, amb
indicació de la superfície a ocupar i número de mòduls tipus. En el plànol s’haurà
d’assenyalar els elements de mobiliari urbà que poguessin existir en la zona
d’influència de la terrassa, així com documentació descriptiva dels elements
(estufes, jardineres, taules, etc.) i els seus materials, textures i colors a emprar.
S’haurà d’acompanyar informe fotogràfic del model d’elements que es vulguin
instal·lar.
També s’haurà d’indicar l’ample de façana del local i la situació de les entrades i
guals de les finques contigües.
S’haurà de justificar la disponibilitat d’espai en el mateix local o en un altre lloc,
amb capacitat suficient per guardar tots els elements que cal retirar.
5) a) A banda de la documentació exigida al punt anterior, en les terrasses amb parasols s’haurà d’aportar plànol de la secció a escala del carrer amb la ubicació de la
terrassa. En el cas que també es vulguin col·locar paravents, s’haurà d’aportar
plànol secció d’aquests elements.
b) En el supòsit d’autorització expressa per efectuar l’ancoratge dels para-sols al
terra, s’haurà d’aportar plànol secció de la tipologia de l’ancoratge, així com el tipus
de maquinària que s’utilitzarà per a efectuar els forats al paviment.
c) En el cas d’autorització expressa per ancorar al terra els paravent, s’haurà de
presentar plànol de la tipologia de l’ancoratge.
6) En les terrasses amb estufes s’haurà d’aportar documentació relativa a les
característiques tècniques, físiques i estètiques de l’estufa i el certificat
d’homologació de l’estufa.
7) Indicar el color i tipus de pintura per delimitar el recinte de la terrassa.
8) Una pòlissa vigent de l’assegurança de responsabilitat civil del local extensiva als
elements instal·lats pel mateix en la via pública.
9) Indicació de la durada de l’ocupació sol·licitada.
10) Els titulars de les llicències d’autorització de terrasses que disposin d’enllumenat o
instal·lacions elèctriques hauran d’aportar a l’ajuntament en el termini de set dies,
comptadors des de l’endemà de la notificació de la llicència, el butlletí de
l’instal·lador, acreditatiu que la instal·lació compleix el Reglament electrotècnic de
baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries que li són d’aplicació.
11) Indicar un número de compte corrent client, per efectuar, si escau, el retorn de la
fiança constituïda.
Article 15. Condicions generals de la llicència
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a) L’autorització contindrà un plànol on s’assenyalarà la posició dels para-sols, taules,
cadires i altres elements, i els límits del recinte permès d’ocupar.
b) Juntament amb l’autorització o les successives pròrrogues es lliurarà a la persona
interessada una targeta acreditativa d’aquesta autorització la qual contindrà
informació relativa a l’ocupació amb els diferents elements autoritzats. Aquesta
targeta s’haurà de col·locar a la porta o vidre d’accés a l’establiment de tal forma
que sigui visible des del seu exterior.
c) En cap cas s’autoritzaran ocupacions en la via pública mitjançant terrasses, si el
titular de l’activitat desenvolupada no disposa de la legalització corresponent que
determini la normativa d’activitats vigent en el moment de la sol·licitud i no estigui al
corrent dels deutes tributaris relacionats amb l’activitat.
d) Les autoritzacions es concediran a precari, sense perjudici de tercers i sempre que
la instal·lació i l’ús es facin d’acord amb els criteris d’actuació que s’assenyalen en
aquesta ordenança, així com d’acord amb el que preceptuen les altres ordenances
municipals i disposicions que siguin d’aplicació.
e) La llicència quedarà sense efecte per finalització del termini pel qual fou concedida,
per revocació o per renúncia expressa de l’exercici de l’ocupació autoritzada.
f)

L’incompliment de les condicions d’autorització de la llicència d’ocupació de l’espai
públic, comportarà la revocació de la llicència. En cas que l’incompliment de les
condicions establertes sigui considerada com a falta molt greu, amb independència
de la caducitat de la llicència atorgada, aquest fet provocarà la impossibilitat
d’obtenir-ne una altra durant l’any següent.

g) L’ajuntament podrà revocar la llicència atorgada per causes justificades d’interès
públic.
h) El titular de la llicència es compromet un cop finalitzada la vigència de la mateixa, a
restituir a l’estat inicial l’espai d’us públic utilitzat, reposant tant els elements de
mobiliari urbà com la vorera afectats.
i)

L’autorització de llicències d’ocupació de l’espai públic contemplades en aquesta
ordenança, només s’atorgaran si resulten compatibles amb els altres usos o
activitats de la zona.

j)

La renovació de la llicència s’haurà de demanar amb una antelació de 15 dies
respecte la data d’acabament de l’autorització. Aquesta renovació no comportarà
una nova autorització expressa sempre que no es modifiquin les condicions de la
llicència inicial, però comportarà una nova liquidació i el lliurament d’una nova
targeta acreditativa del permís. En cas de produir-se canvis en els elements o
característiques de la terrassa s’haurà de comunicar a l’ajuntament i fer el tràmit
com una nova llicència.

Article 16. Taxes i fiança
a) Per les ocupacions previstes en aquesta Ordenança, el titular de la llicència estarà
obligat a constituir, amb caràcter previ, una fiança en metàl·lic en garantia de la
reparació dels possibles danys i del compliment de les obligacions inherents a la
instal·lació, ocupació o retirada dels elements col·locats, segons import previst en
l’ordenança fiscal corresponent a cada exercici.
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b) La llicència no es resoldrà fins que s’hagi dipositat de la fiança i el pagament de la
taxa per l’aprofitament especial del domini públic municipal fixat per l’ordenança fiscal
corresponent a cada exercici.
c) La llicència no serà efectiva fins que s’hagi notificat la resolució de la corresponent
autorització.
CAPÍTOL VI
Règim Sancionador
Article 17. Infraccions i sancions.
1. Constitueixen infraccions administratives les accions i les omissions
tipificades en aquesta Ordenança.
2. Les infraccions seran sancionades segons el que disposen les
especificacions de les infraccions i de les graduacions de les sancions
d’aquesta Ordenança per a una més correcta identificació de les
infraccions i una més precisa determinació de les sancions.
3. El titular de l’autorització està obligat a advertir els seus clients i el
públic assistent dels possibles incompliments dels seus deures cívics,
tals com la producció de sorolls, l’obstrucció del trànsit de persones i
altres similars, essent responsable de les infraccions que es produeixin
durant el desenvolupament de l’activitat.
Article 18. Tipificació de les infraccions.
Les infraccions de les normes contingudes en aquesta Ordenança es classifiquen en
faltes lleus, greus i molt greus:
18.1. Son faltes lleus:
a)
b)
c)
d)
e)

No senyalitzar al terra l’espai de l’ocupació.
No respectar l’espai de l’ocupació.
No col·locar en un lloc visible la targeta acreditativa de l’autorització.
No retirar els elements col·locats en els supòsits que així procedeixi.
Inserir missatges publicitaris en els diferents elements.

18.2. Són infraccions greus:
a) No respectar l’horari fixat en l’autorització.
b) Col·locar els diferents elements de mobiliari sense autorització, o excedint del
nombre autoritzat.
c) Col·locar els respectius elements de mobiliari fora del període autoritzat.
d) No netejar l’espai de l’ocupació un cop finalitzada l’activitat diària.
e) Instal·lar i/o posar en funcionament instal·lacions audiovisuals, equips de
reproducció de so i fils musicals sense autorització.
f) Col·locar elements incomplint les condicions i característiques fixades en
l’autorització.
g) Realitzar espectacles públics i activitats recreatives en l’espai de la terrassa o
vinculades a aquesta activitat, sense disposar de la preceptiva autorització.
h) La reincidència en faltes lleus.
18.3. Són infraccions molt greus
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a) No disposar de la pòlissa de responsabilitat civil en vigor.
b) La reincidència de faltes greus.
Article 19. Quantia de les sancions.
Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança, seran sancionades :
a) Les infraccions lleus, amb multes de 150 euros fins a 300 euros.
b) Les infraccions greus, amb multes de 300,01 euros a 600 euros.
c) Les infraccions molt greus, amb multes d’entre 600,01 euros a 1.200 euros.
Article 20. Mesura de suspensió de l’activitat.
En el cas d’ocupació i activitat que s’exerceixi sense disposar de la preceptiva
autorització, o que funcioni sense ajustar-se a les seves determinacions o condicions,
l’Ajuntament, pot ordenar, en la tramitació del procediment sancionador, la suspensió
cautelar de l’ocupació i/o activitat fins a obtenir la corresponent autorització o complir
les condicions fixades en aquesta.
Article 21. Procediment sancionador.
El procediment sancionador es tramitarà d’acord amb el que disposa el Títol IX de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre
procediment sancionador i la resta de normativa vigent al respecte.
Article 22. Prescripció i caducitat.
La prescripció i la caducitat es regirà per la legislació administrativa sancionadora
general, sens perjudici del que disposi la legislació sectorial.
Article 23. Graduació de les sancions.
1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran per
l’aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els
criteris de graduació següents:
a)
b)
c)
d)
e)

La gravetat de la infracció.
L’existència d’intencionalitat.
La naturalesa dels perjudicis causats.
La reincidència.
La reiteració.

2. S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès en el termini d’un any més d’una
infracció d’aquesta Ordenança i ha estat declarat per resolució ferma.
Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions
d'aquesta Ordenança o quan s'estan instruint altres procediments sancionadors per
infraccions d'aquesta Ordenança.
3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el
compliment de la sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que
el compliment de les normes infringides.
4. Quan de la comissió d’una infracció se’n derivi la comissió d’una altra o altres,
s’imposarà únicament la sanció més elevada de totes les que siguin susceptibles
d’aplicació.
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Article 24. De l’obligació de reposar o restaurar les coses.
Sense perjudici de la sanció que s’imposi, la persona que comet una infracció està
obligada a reposar o a restaurar, si escau, les coses a l’estat anterior de la infracció
comesa, i també, si es dona el cas, a abonar la indemnització corresponent pels
danys i perjudicis causats de conformitat amb la legislació de responsabilitat
patrimonial, la qual s’exigirà per la via administrativa.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. La present ordenança serà d’aplicació per a tots els establiments recollits a
l’article 2 d’aquesta ordenança sense perjudici què amb posterioritat puguin ser definits
criteris especials per a determinats carrers o places.
Segona. També podrà ser d’aplicació en els articles que es considerin oportuns, a les
terrasses situades en espai privat on aquest no estigui delimitat físicament amb
elements fixes respecte l’espai públic.
Tercera. Alguns espais, que per diversos motius, que a títol indicatiu , van des de
l’atenció als edificis catalogats i d’interès especial fins al respecte a mesures de
seguretat, passant per la necessària fluïdesa en el trànsit de vianants en determinats
indrets, com ara mercats, sortides de cinema, equipaments docents o sanitaris i altres
establiments de pública concurrència, podran rebre un tractament diferenciat i fins i tot
prohibir-hi la instal·lació de cap element comercial.
Quarta. En el cas de sol·licitud per a una instal·lació que difereixi de les normes
d’aquesta Ordenança, s’estudiarà la possibilitat d’admetre-la tenint en compte, com a
criteri, que es presenti un projecte que justifiqui la identitat entre l’estètica interior de
l’establiment i la que es proposa per a la instal·lació a la via pública, i la seva
adequació i coherència amb l’espai que hauria d’ocupar.
Cinquena. L’atorgament de les llicències d’ocupació dels espais públics és discrecional
en atenció a l’harmonització dels usos i activitats que hi concorren i, en qualsevol cas,
supeditada als interessos públics.
Sisena. Els horaris màxims de tancament establerts en aquesta ordenança podran ser
modificats en qualsevol moment, mitjançant resolució de l’Alcaldia.
Setena. Es crearà per resolució de l’alcalde president una Comissió tècnica d’estudi
que tindrà per funció el seguiment de l’aplicació d’aquesta Ordenança.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. La present regulació serà d'aplicació a totes les noves sol·licituds
d'autorització a partir de la seva entrada en vigor, l'endemà de la seva publicació al
BOP.
Segona. Els titulars de les terrasses autoritzades amb anterioritat a l'aprovació
d'aquesta Ordenança i a fi
d’adequar-se plenament als preceptes d’aquesta
disposaran fins a 30 de setembre de 2013 per adoptar les mesures correctores que
calguin quant a les condicions d’implantació i les característiques tècniques i
estètiques dels elements.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança, que consta de 24 articles, set disposicions addicionals, dues
disposicions transitòries i una disposició final, entrarà en vigor al dia següent de la
publicació al Butlletí Oficial de la Província de l’acord d’aprovació definitiva i del seu
text complet."
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El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, diu que aquesta Ordenança
es va aprovar inicialment en el Ple del 19 d’abril de 2012 i ja es va explicar que en la
redacció inicial es van tenir converses amb la UBIC, el Gremi d’Hostaleria, la Cambra
de Comerç, particulars i els col·legis tècnics professionals. Seguidament s’ha fet
l’exposició al públic durant 30 dies i s’han rebut dues al·legacions: la primera d’un
particular i la segona provinent del Gremi d’Hostaleria, representada pel senyor Diego
Sánchez. Explica que en el dictamen que es presenta en aquest Ple hi ha l’informe
d’aprovació o desestimació de les al·legacions. Ressalta que les al·legacions que
s’han estimat no afecten de manera determinant al text i bàsicament fan referència a:
-

La delimitació de la Pl. Sant Domènec i la Pl. Fius i Palà.
La no obligació de retirar les tarimes de forma diària atès el seu volum.
La priorització per posar una terrassa a qui tingui un tram de façana més
pròxima al davant.
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També s’han fet algunes correccions, aclariments i errors a alguns dels aspectes de
les al·legacions. Finalment, s’han desestimat qüestions bàsicament relacionades amb:
-

La instal·lació de mobiliari per elaborar menjar en l’àmbit de la terrassa.
L’opció de poder tancar amb paravents en l’àmbit del centre històric.
Assimilar els horaris de les terrasses amb l’activitat a la qual està vinculada la
terrassa.
Restringir les terrasses als establiments que són exclusivament de
restauració.

Tenint en compte la resposta a les al·legacions, el senyor Ramon Bacardit demana
l’aprovació definitiva de l’Ordenança.
El senyor Adam Majó del Grup Municipal de la CUP, com ja van dir en el moment
de l’aprovació inicial, diu que aquesta ordenança conté dos errors importants. El primer
és que carrega tot el pes de l’ocupació de la via pública en l’espai per als vianants i en
cap cas en calçada, diu que es prohibeix que es posin terrasses en les calçades quan
és una pràctica habitual en molts municipis del nostre entorn. En segon lloc, troben
que és excessivament intervencionista en qüestions estètiques, especialment en el
nucli antic de la ciutat. Per això diu que s’abstindran i que no faran un vot contrari
perquè consideren un pas endavant que existeixi una ordenança que reguli aquest
tema.

El senyor Joan Vinyes del Grup Municipal d’ERC, diu que el seu grup votarà a favor
d’aquesta ordenança sobretot perquè manté aspectes que consideren vitals: en primer
lloc, el respecte de l’espai públic i la prevalència de les condicions de mobilitat per als
vianants i, en segon lloc, l’ampliació de l’horari de les terrasses durant l’estiu a
proposta del seu grup.
Tot i això, entenen que no és un tema fàcil i són conscients que ens últims anys s’han
anat produint canvis en els hàbits de la gent. Comenta que fa 15 anys era impensable
veure algú en una terrassa en ple hivern; ara això és possible i aquest canvi s’ha
produït, segurament per influència de la llei del tabac. Pensa que en aquests moments
la dicotomia està en si ha de prevaldre el dret al descans o el dret a l’activitat
econòmica. La solució no és fàcil i no serà mai a gust de tothom, en tot cas pensen
que l’ordenança ho regula de forma molt equànime i per això hi votaran a favor. Com
que creuen que aquest assumpte evolucionarà, demana a l’equip de govern la
possibilitat d’arribar a consensos entre veïns i propietaris dels locals nocturns.

La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, explica que en l’aprovació
inicial es van abstenir perquè entenien que s’havia d’estudiar la possibilitat que
s’ocupés part de la via pública destinada als vehicles amb plataformes per tal que els
establiments que no tenien prou espai en façana poguessin tenir terrassa. En el
transcurs de l’aprovació inicial fins ara, els han fet arribar uns informes tècnics en els
quals es deixa clar que per qüestions de seguretat no és una mesura aconsellable.
El seu grup, tal i com van dir en el moment de l’aprovació inicial, troba que és una
ordenança que calia fer-la per endreçar la situació d’aquest tipus d’activitats a la via
pública, i la troben complerta. La resposta a les al·legacions els semblen prou bones i
milloren el document. Per tot això, donaran el seu vot favorable.
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L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11
GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMERC i 2 GMPxC) i 5 abstencions (3 GMPP i 2 GMCUP) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, del programa de participació
ciutadana en el procés de formació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM).
El secretari presenta el dictamen del regidor d’Urbanisme i Paisatge, de 9 de juliol de
2012, que es transcriu a continuació:
“Fets:
1. El dia 21 de juny de 2012 es va aprovar pel Ple de la Corporació l’inici de l’expedient
per a la formulació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa (POUM),
com a instrument d’ordenació urbanística integral del territori, es va constituir la
Comissió de Seguiment del POUM i també es va crear l’Oficina del POUM, que
s’ocuparà de redactar el Pla i del procés d’informació i participació ciutadana.
2. El Director del POUM proposa que s’aprovi el Programa de Participació Ciutadana
(PPC) en el procés de formació del POUM, per complir amb l’obligació legal de la
seva elaboració, i per tal de facilitar la divulgació i comprensió dels objectius i dels
treballs de planejament, així com per facilitar la participació de la ciutadania en tot el
procés.
3. Els continguts de les diferents fases del PPC són els següents:
a) Contingut en relació amb la fase prèvia al període d’informació pública:
a. Accions d’informació i comunicació que difonguin l’acord d’inici del
planejament i facilitin les dades necessàries per donar suficient
coneixement del seu abast i característiques.
b. Canals de participació on es defineixin els diferents instruments que
posaran a disposició de la ciutadania i les institucions per recollir les
seves opinions, així com per facilitar el debat i la presentació de
propostes.
c. Sistema de recollida i anàlisi de les aportacions realitzades i la presentació
de l’informe de resultats d’aquest procés.
b) Contingut en relació al període d’informació pública:
a. Mecanismes d’informació sobre l’ordenació proposada.
b. Mecanismes d’informació per donar a conèixer l’obertura d’aquest període
i el sistema de recollida d’al·legacions i propostes.
c)

Contingut en relació a la fase posterior al període d’informació pública:
a. Realització d’un informe de valoració de les propostes i iniciatives
presentades en totes les fases del procés d’elaboració.
b. Mecanismes de publicitat del contingut de l’informe de valoració.

Fonaments de Dret:
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1. El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), incorpora tant el fet de donar publicitat als
treballs i a les diverses fases de tramitació, com el d’incentivar la participació
ciutadana activa. Cal doncs, determinar els mecanismes de participació mitjançant
l’elaboració d’un programa que correlacionarà el procés tècnic d’elaboració del
POUM amb el procés participatiu.
2. El Decret 305/2006 de 18 de juliol aprova el reglament de desenvolupament de la
llei d’Urbanisme de Catalunya (RLU) i, segons l’article 101.2 d’aquest reglament, el
Programa de Participació Ciutadana és obligatori. En l’article 22 s’estableix que el
PPC expressa les mesures i actuacions per facilitar tant la divulgació i la comprensió
dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la formulació
d’al·legacions, suggeriments o propostes alternatives en el marc del tràmit
d’informació pública. La mateixa obligatorietat s’estableix a l’article 105.2 RLU, en el
cas de formulació o revisió del POUM, i es pot acordar prèviament o simultàniament
a la publicació de l’avanç del pla.
3. Finalment, el text refós del Reglament de Participació Ciutadana de l’ajuntament de
Manresa (aprovat el 27/6/2002 i modificat el 2/3/2009) recull en l’article 13
l’obligatorietat de l’ajuntament d’informar sobre les normes, els acords i els projectes
municipals i, en l’article 19, s’estableix específicament que, l’Ajuntament, ha de
garantir la participació ciutadana en el disseny de les actuacions municipals
importants.
4. El Programa de Participació Ciutadana elaborat pel Director del POUM compleix la
normativa citada i garanteix i fomenta els drets d’iniciativa, d’informació i de
participació dels ciutadans i ciutadanes en els processos urbanístics de planejament
i gestió del POUM.
5. L’article 22.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
disposa que la competència per a l’aprovació inicial del planejament general pertoca
al ple, així com l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres
instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística. En el mateix sentit,
l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
És per això que, previ informe de la Comissió Informativa de Territori i Paisatge,
proposo al Ple de la Corporació que adopti els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el Programa de Participació Ciutadana (PPC) en el procés de
formació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que recull les mesures i
moments d’exercici d’aquest dret de la ciutadania, i que consta com a annex d’aquest
acord.
Segon. Publicar l’Edicte d’aprovació del Programa de Participació Ciutadana (PPC)
en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona i a la premsa local, i fer constar
expressament que pot ser objecte de consulta pública, d’acord amb l’article 22.3 RLU,
a les dependències de l’Oficina d’Activitat Econòmica (OAE) a la plaça Major, núm. 1,
en l’horari detallat a continuació, així com al web municipal.
Horari d’hivern:

- dilluns a dijous, de 8:30 h a 18 hores.
- divendres, de 8:30 h a 15 hores.
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De l’1 de juliol al 15 de setembre:

- dilluns a dijous, de 8:30 h a 17 hores.
- divendres, de 8:30 h a 14 hores.

Agost:

- dilluns a divendres, de 8:30 h a 14 hores.

Tercer. Facultar l’alcalde-president per a l’execució i desplegament del Pla de
Participació Ciutadana en el procés de formació del POUM.”

“PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PROCÉS DE FORMACIÓ
DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MANRESA
DESCRIPCIÓ GENERAL
El POUM és un instrument d’ordenació integral del municipi que ha de permetre
planificar el desenvolupament del territori i que, per tant, afecta directament al conjunt
de la població de Manresa i el seu entorn immediat
Correspon als plans d’ordenació urbanística:
- Classificar el sòl, amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent.
- Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al
desenvolupament urbanístic.
- Definir l’estructura general que cal aportar per a l’ordenació urbanística del
territori.
- Establir les pautes per fer-ne el desenvolupament.
- Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la revisió.
Quines són les fases d’un POUM?
Es diferencien 5 fases durant el procés d’elaboració d’un POUM:
Fase 0. Fase prèvia. Acord d’inici de revisió de planejament. El consistori municipal
aprova la tramitació de formulació o revisió del planejament urbanístic municipal.
Fase 1. Avanç de planejament. El consistori aprova i sotmet a informació pública els
avanços dels instruments de planejament urbanístic. El document d’Avanç de POUM
ha de contenir: els objectius generals del pla; una síntesi de les alternatives
considerades; una síntesi dels criteris urbanístics, ambientals i socials; la descripció de
les característiques bàsiques de la proposta; i un informe ambiental previ.
Fase 2. Aprovació inicial. El consistori aprova la proposta inicial del POUM. El
document s’exposa a informació pública per un termini d’un mes per recollir possibles
al•legacions. Durant aquest període, se sol•licita un informe als organismes amb
competències sectorials, que l’han d’emetre dins aquest termini
Fase 3. Aprovació provisional. El consistori aprova de nou la proposta un cop
resoltes les al•legacions. Després, el document s’envia a la Comissió territorial
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya perquè sigui aprovat definitivament.
Fase 4. Aprovació definitiva. La comissió territorial d’urbanisme sol acordar
l’aprovació definitiva del document amb prescripcions puntuals que no exigeixen un
nou tràmit d’informació pública però que requereixen la redacció d’un document refós.
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Fase 5. Text refós de l’aprovació definitiva. Un cop l’Ajuntament ha verificat el text
refós, aquest es tramet de nou a la Comissió territorial d’Urbanisme per tal que
procedeixi a la seva publicació al DOGC, moment en el qual el nou planejament serà
executiu.
MARC NORMATIU
La darrera regulació urbanística de Catalunya ha apostat per un model participatiu en
el desenvolupament dels POUMs que prioritza tant la informació sobre els treballs que
es realitzin, com la participació activa en les diferents fases del procés per tal d’assolir
un elevat nivell d’iniciativa i implicació de la ciutadania en el planejament i el futur
desenvolupament del municipi.
El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme de Catalunya incorpora tant el fet de donar publicitat als treballs i a les
diverses fases de tramitació, com el d’incentivar la participació ciutadana activa. Cal
doncs, determinar els mecanismes de participació mitjançant l’elaboració d’un
programa que correlacionarà el procés tècnic d’elaboració del POUM amb el procés
participatiu. El Decret 305/2006 de 18 de juliol aprova el reglament de
desenvolupament de la llei d’Urbanisme de Catalunya i, segons l’article 101, d’aquest
reglament el Programa de Participació Ciutadana és obligatori. En l’article 22
s’estableix que el programa de participació ciutadana expressa les mesures i
actuacions per facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut
dels treballs de planejament, com la formulació d’al·legacions, suggeriments o
propostes alternatives en el marc del tràmit d’informació pública.
Així mateix es recullen els continguts de les diferents fases:
a) contingut en relació a la fase prèvia al període d’informació pública.
a.
accions d’informació i comunicació que difonguin l’acord d’inici del
planejament i facilitin les dades necessàries per donar suficient
coneixement del seu abast i característiques
b.
canals de participació on es defineixin els diferents instruments que
posaran a disposició de la ciutadania i les institucions per recollir les seves
opinions, així com per facilitar el debat i la presentació de propostes
c. sistema de recollida i anàlisi de les aportacions realitzades i la presentació
de l’informe de resultats d’aquest procés.
b) contingut en relació al període d’informació pública:
a.
mecanismes d’informació sobre l’ordenació proposada
b.
mecanismes d’informació per donar a conèixer l’obertura d’aquest
període i el sistema de recollida d’al·legacions i propostes.
c)

contingut en relació a la fase posterior al període d’informació pública:
a.
realització d’un informe de valoració de les propostes i iniciatives
presentades en totes les fases del procés d’elaboració
b.
mecanismes de publicitat del contingut de l’informe de valoració

Finalment, el text refós del Reglament de Participació Ciutadana de l’ajuntament de
Manresa (aprovat el 27/6/2002 i modificat el 2/3/2009) recull en l’article 13
l’obligatorietat de l’ajuntament d’informar sobre les normes, els acords i els projectes
municipals i, en l’article 19, s’estableix específicament que, l’Ajuntament, ha de garantir
la participació ciutadana en el disseny de les actuacions municipals importants.
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Així doncs, el programa de participació ciutadana garanteix i fomenta els drets
d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans i ciutadanes en els processos
urbanístics de planejament i gestió del POUM.
RAONS QUE FAN NECESSÀRIA LA REDACCIÓ DEL POUM
-

-

-

Disposar d’un Text refós, gràfic i normatiu, que contingui una informació clara
del planejament vigent adreçada als ciutadans.
Adequar el planejament general al nou marc definit pel planejament territorial.
Adequar el planejament al nou marc legal urbanístic de la darrera dècada a
Catalunya
Definir nous polígons d’actuació.
Estudiar els paràmetres edificatoris d’alguns sectors de la ciutat per tal de
millorar la qualitat i el paisatge urbans i millorar les condicions tècniques i
d’habitabilitat de l’edificació.
Tractar el sòl no urbanitzable sota el concepte d’anella verda i actualitzar la
seva regulació definint parcs agrícoles, mediambientals, paisatgístics, eliminant
els Plans Especials del Pla vigent.
Generar un procés de reflexió, estudi, i finalment de decisió que porti a la
consolidació d’un model de ciutat compacta, sostenible, amable i gestionable
urbanísticament, per als propers vint anys.

OBJECTIUS
-

-

-

-

Informar a la ciutadania del contingut del pla, de les seves fases de redacció i
dels canals de participació.
Copsar la visió general que de la pròpia ciutat en tenen els ciutadans, tant a
nivell general com de determinats aspectes claus, de manera que l’equip
redactor pugui elaborar un programa de ciutat ajustat a les necessitats.
Entrar en contacte amb els diferents àmbits sectorials que en algun o altre
moment queden regits per les decisions del pla, per tal de conèixer les seves
inquietuds i necessitats.
Informar del contingut dels diferents documents que s’aprovin, de manera que
tothom pugui disposar del coneixement necessari per poder-ne opinar i fer
suggeriments a través dels canals que es prevegin a tal efecte.
Informar del desenvolupament del procés fins i tot quan aquest hagi traspassat
l’àmbit municipal.
Informar de la publicació i vigència del document.

RESULTATS ESPERATS
Els resultats esperats, es basen en l’elaboració del POUM de manera participada,
comptant amb la implicació de la ciutadania de Manresa després d’haver obert el
procés de revisió urbanística a debat i consens.
Més concretament, s’esperen del procés participatiu resultats tant relacionals com
substantius, que venen a sumar-se als principis d’informació i transparència sobre les
polítiques públiques:
-

Resultats relacionals: s’espera que el procés participatiu contribueixi a una
major implicació de la població amb el procés de revisió urbanística del
municipi, i a l’enfortiment de les relacions entre els diferents agents que
intervindran en el procés participatiu.
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-

Resultats substantius: s’espera obtenir, a més dels informes de cada taller de
participació, dues síntesis de conclusions: una al final de la fase prèvia a
l’Avanç de Pla i una al final de la fase posterior a l’Avanç, per tal de facilitar
tant la difusió dels resultats com les revisions tècnica i política.

La síntesi de conclusions de la fase prèvia (Fase 0.2) recollirà els criteris ciutadans
que s’han de tenir en compte per l’elaboració del POUM: serviran per a l’elaboració del
document d’Avanç de planejament.
La síntesi de conclusions de la fase posterior a l’Avanç (Fase 1) servirà per elaborar la
documentació del POUM per a l’aprovació inicial.

ESTRUCTURA DEL PROCÉS
AGENTS PARTICIPANTS
Es vol garantir el dret a participar del conjunt de ciutadans i ciutadanes de Manresa, ja
sigui a través de les entitats del municipi com de la ciutadania a títol individual.
Així doncs, la seqüència d’accions i espais de debat i reflexió que es dinamitzaran
durant el procés promouran la participació de:
Regidors/es i tècnics municipals de diferents àrees: utilització de sistemes interns
de comunicació per tal de mantenir-los informats i convidar-los als espais participatius
previstos per aquests agents.
Representants de col•lectius organitzats (entitats i associacions): S’implementaran
diferents estratègies de captació: tramesa de cartes personalitzades, trucades
estratègiques a agents associatius claus i trucades als líders associatius de les
diferents entitats; tramesa de correus electrònics personalitzats i aprofitament dels
equipaments de proximitat que utilitzen les diferents entitats per deixar informació
sobre el procés i les possibilitats de participació.
Ciutadania a títol individual: s’arribarà a aquest col·lectiu a través d’una enquesta al
web municipal i els tallers participatius.

CANALS DE PARTICIPACIÓ
Els canals de participació que s’utilitzaran per recollir les opinions de la ciutadania i les
institucions, i per facilitar el debat i la presentació de les propostes en cadascuna de
les fases de redacció del Pla seran:
La Comissió de seguiment del POUM tindrà naturalesa informativa i deliberativa. La
seva funció serà efectuar el seguiment dels treballs del POUM, aportar iniciatives,
opinar sobre alternatives, valorar les propostes realitzades per l’equip redactor i emetre
informe o recomanacions sobre les qüestions que li siguin sotmeses. Serà presidida
per l’Alcalde i tindrà com a vicepresident el tinent d’alcalde d’Urbanisme i Paisatge.
L’integraran els membres de la comissió informativa de Territori i Paisatge, i la seva
composició i règim de funcionament queda concretat per resolució d’Alcaldia. La
comissió de seguiment es reunirà amb l’equip redactor del POUM cada dos mesos.
El Consell Assessor Urbanístic tindrà la funció de valorar i assessorar en les
diferents fases de redacció del POUM. Estarà format per persones de reconeguda
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vàlua en diferents àmbits. La seva composició i règim de funcionament quedarà
concretat segons aprovació del Ple Municipal. El consell assessor es reunirà amb
l’equip redactor del POUM cada dos mesos.
El Consell de Ciutat, com a màxim òrgan consultiu i de participació en el qual es dóna
compte de la feina desenvolupada pel govern municipal, pels consells de districte i per
la comissió permanent del consell de ciutat, format pels membres dels Consells de
Districte, dels Consells sectorials, agents socials, regidors i ciutadania en general,
participarà en el procés de redacció del POUM valorant els resultats de cada fase del
procés de redacció del POUM, a partir de la fase 1.
Els Consells sectorials, com a òrgans de participació consultius que canalitzen
iniciatives i inquietuds ciutadanes en àmbits concrets d’interès per a la ciutat, formats
per regidors, entitats, agents socials, institucions públiques i persones a títol individual,
aportaran les visions pròpies de cadascun dels seus àmbits d’actuació. Els Consells
sectorials participants seran els de: Urbanisme, Mobilitat, Cultura, Gent gran, Salut,
Escolar, Esports i Turisme.
Els Consells de Districte, com a òrgans de participació consultius dels quals es dota
l’Ajuntament per assessorar-se i rebre respostes de la ciutadania respecte un territori
concret, formats per regidors, entitats veïnals, entitats i ciutadans del propi territori,
tindran la funció d’aportar una visió del territori concret al procés de redacció del
POUM.
Espais de debat col•lectiu, adreçats a organismes, agents sectorials i persones a títol
individual, que tindran com a funció recollir l’opinió del conjunt de la ciutadania. Es
concretaran mitjançant tallers de participació.
L’Oficina del Pla, tindrà com a funció la redacció del nou POUM i l’atenció
individualitzada a la ciutadania en el procés de tramitació i aprovació del Pla.

PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS
METODOLOGIA I FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU
Donat que la revisió del planejament general es un procés llarg en el temps i complex i
que, a més, existeixen diferents graus de concreció en els treballs tècnics a
desenvolupar per a la redacció del POUM, es planteja treballar amb una metodologia
que combini aportacions individuals i debats col·lectius.
A més de les aportacions individuals que es puguin fer al llarg del procés, prenen
especial rellevància en el mateix els espais de debat col·lectiu (i els seus resultats), ja
que és en aquests espais on les aportacions individuals es posen en comú, es
contrasten, s’enriqueixen... i on es poden construir criteris i propostes de consens, i es
poden establir prioritats comunes, etc. Aquests espais de debat col•lectiu es
concretaran en Tallers de participació.
Per tal que tothom pugui expressar la seva opinió, i per facilitar els objectius dels
tallers, els debats es desenvoluparan en grups que no superin les 8-15 persones,
perquè resultin operatius. Cada grup estarà conduït per una persona que dinamitzarà i
moderarà els debats, i recollirà els resultats dels mateixos.
Per tal de centrar el marc de debat en cada taller, i per aportar també elements de
debat, així com la informació necessària en cada ocasió, cada taller de participació
tindrà un moment previ d’informació.
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En aquells tallers on es desenvolupin simultàniament varis grups de debat, hi haurà
dos moments de sessió plenària: el moment d’informació i el moment posterior als
grups de debat, on s’exposaran els resultats dels mateixos amb totes les persones
participants en la sessió.
El procés participatiu s’organitzarà en diferents fases, que correspondran amb les
fases de tramitació del Pla:
Fase 0. Fase prèvia
0.1. Disseny del procés, campanya d’informació i presentació pública
En aquesta primera fase s’ha de constituir la Comissió de Seguiment i el Consell
Assessor Urbanístic.
Es portarà a terme una campanya informativa i comunicativa a la ciutadania sobre
l’inici dels treballs previs a la formulació del POUM i del seu programa de participació.
Es crearà un espai específic al web municipal per anar informant del procés i es
penjarà documentació d’interès per a la ciutadania, formularis d’opinió, així com els
resultats de les diferents fases de participació ciutadana.
La presentació pública de les línies estratègiques del Pla i del procés participatiu es
farà per tal de donar a conèixer, resoldre dubtes i visualitzar l’inici del procés amb la
població en general. En aquesta presentació s’expressarà la voluntat política que
impulsa el procés participatiu, i es presentarà l’equip redactor del POUM (que centrarà
el marc de debat) i els responsables tècnics del procés participatiu, que explicaran el
procés de participació ciutadana previst.
0.2. Informació, debat i reflexió entorn al model de ciutat per a l’elaboració de
l’Avanç de Pla
Per aquesta fase el treball es centrarà sobretot en l’organització de tallers d’anàlisi dels
barris en particular i de la ciutat en general. A
quests tallers tindran l’objectiu de
copsar l’opinió del conjunt de la ciutadania sobre els principals aspectes de la ciutat:
urbanisme, entorn ambiental, serveis, equipaments, espai públic, mobilitat,
infraestructures, seguretat viària, cultura, economia, posició territorial, etc, i també per
sondejar possibles solucions urbanístiques a les demandes.
-

Tallers per agrupacions de barris: es realitzaran quatre tallers els quals
englobaran tots els barris de la ciutat.
Tallers sectorials: tallers específics per àmbits determinats: partits polítics,
entitats, ...

Fase 1. Contrast de l’Avanç de Pla
Aquesta fase s'iniciarà quan es compti amb el document aprovat de l'Avanç del
POUM.
Aquesta fase servirà per donar a conèixer entre la ciutadania la proposta d’Avanç de
Pla i recollir les propostes i suggeriments que sorgeixin.
Es realitzarà una sessió de retorn del document a cada agrupació de barris, amb una
presentació pública dels treballs. Paral·lelament es recolliran les aportacions i
suggeriments dels ciutadans a través del web municipal i de l’oficina del Pla. Durant
aquesta fase, la documentació de l’Avanç s’exposarà a la planta baixa de l’Oficina del
Pla, per tal que tothom pugui conèixer i valorar les primeres propostes generals.
Fase 2. Aprovació inicial, tramitació, retorn a la ciutadania i seguiment del
procés.
A partir de l'aprovació inicial s'obre el preceptiu període d'informació pública, en el qual
la ciutadania podrà presentar al·legacions durant el termini establert per la llei.
Es realitzarà una sessió de retorn del document a cada agrupació de barris, amb una
presentació pública dels treballs. La documentació de l’aprovació inicial del POUM
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s’exposarà a la planta baixa de l’Oficina del Pla, per tal que tothom la pugui conèixer i
valorar-ne el contingut.
Durant aquesta fase es recolliran totes les al·legacions i es traslladaran a l'equip
redactor perquè redacti l'informe preceptiu i elabori el nou document que s’hi ajusti.
Fases 3-4-5. Aprovació provisional i definitiva del POUM.
Un cop s’hagi realitzat l’aprovació provisional del planejament general es continuarà
amb la tasca de comunicació i informació a la ciutadania sobre l’estat de tramitació del
planejament i sobre els seus continguts.

CALENDARI DE TREBALLS
2012
ACTUACIONS

2013

MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN

Acord d'inici de la revisió de planejament
Disseny del procés
Constitució comissió de seguiment
Constitució consell assessor
Presentació pública dels treballs
0 Posada en funcionament plataformes de difusió
Presentació als consells sectorials i de districtes
Tallers per agrupacions de barris
Tallers sectorials
Redacció del Document d'Avanç de Pla
Aprovació de l'Avanç de Pla
Presentacions públiques Avanç Pla
1

Exposició Avanç, recollida de suggeriments
Tallers per agrupacions de barris
Tallers sectorials
Redacció del Document per a l'aprovació inicial
Aprovació inicial del POUM *
Presentacions públiques Aprovació inicial

Exposició de la documentació
2 Període d'informació pública
Fase de presentació d'al·legacions
Resolució d'al·legacions
Redacció Document aprovació provisional
3 Aprovació provisional del POUM
* A mesura que avancin els treballs s'elaboraran els calendaris de les fases 2 i 3

PLATAFORMES DE DIFUSIÓ
L’esforç sobre la difusió del procés serà especialment significatiu en l’inici del mateix,
ja que aquest moment ha de servir per donar a conèixer el procés participatiu, així com
per donar a conèixer el propi procés de revisió urbanística amb què està imbricat (què
es farà, com es farà, per a què, sobre què...).
L’objectiu de la difusió en la fase 0 del procés és arribar a la població en general del
municipi, (arribar a tothom) per tal d’implicar-la en el procés i facilitar-ne la participació
en els espais de debat i consens, i/o de seguiment previstos.
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Tot i la importància de la difusió en aquest moment d’inici del procés, es preveuen
mecanismes perquè la difusió sigui una constant al llarg de les diferents fases del
mateix:
-

-

Fulletons: Fulletons informatius explicant què és el POUM, quins són els
canals per participar-hi, calendari del procés, etc.
Butlletí municipal: L’Apuntador, podrien sortir informacions sobre el
desenvolupament del POUM.
Insercions publicitàries en els principals mitjans de comunicació de la ciutat.
Web: a través del web municipal, es mantindrà obert un canal de comunicació
amb la ciutadania al llarg de tot el procés: continguts relacionats amb el procés
participatiu, convocatòries, resultats dels debats efectuats, possibilitat de fer
aportacions individuals, etc.
Mail: oficinapla@ajmanresa.cat
Oficina del Pla: atenció individualitzada, exposició dels documents de les
diferents fases del POUM.
Twitter de participació: @mnrsaparticipa

SEGUIMENT I AVALUACIÓ
DEVOLUCIÓ DELS RESULTATS DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
Els resultats dels debats es faran públics a través de la web municipal, i les persones
que ho desitgin rebran a les llars els informes dels tallers en què hagin participat.
Hi haurà, però, dos moments principals de devolució al llarg del procés, que es
realitzaran a través de dos actes públics:
- Presentació de l’Avanç de Pla
- Presentació de l’aprovació inicial
INFORME DE VALORACIÓ
Un cop finalitzat el procés de participació ciutadana, els resultats es concretaran amb
la realització d’un informe de valoració de les propostes i iniciatives presentades en
totes les fases del procés participatiu.”

El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, diu que en el darrer Ple del
21 de juny de 2012 es va aprovar l’acord d’inici de formulació del Pla d’Ordenació
Urbanística (POUM) i, atenent a la legislació vigent, ara es proposa l’aprovació del Pla
de Participació. Concretament, les referències a la legislació són amb relació al Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que és la Llei d’Urbanisme de Catalunya i que
estableix l’obligació de publicitat i incentivació de la participació ciutadana en l’àmbit
del Pla General. També amb el Decret 305/2006, de 18 de juliol, que és el Reglament
d’Urbanisme, i que estableix els continguts de cada fase de tramitació del Pla General
que ha de tenir el procés de participació ciutadana. I finalment, amb el text refós del
Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa, que obliga a la
informació i a garantir la participació ciutadana.
Explica que el programa del Pla de Participació estableix que en cadascuna de les
fases de tramitació del Pla s’utilitzaran diferents agents, plataformes i canals de
participació per avançar en el procés.
Pel que fa als agents, es proposen:
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-

Els regidors/ores i els tècnics municipals de l’Ajuntament
Representants de col·lectius organitzats
Ciutadans a títol individual

Pel que fa als canals de participació:
-

S’ha creat la Comissió de seguiment del POUM
Caldrà la creació d’un Consell Assessor Urbanístic
El Consell de Ciutat
Els Consells Sectorials
Els Consells de Districte
S’establiran espais de debat col·lectiu amb tallers i àmbits de participació
ciutadana per interessos sectorials o per barris.
El canal d’atenció per excel·lència serà l’Oficina del POUM que rebrà l’atenció
individualitzada de tots els interessats.

El senyor Ramon Bacardit explica que s’ha fet una primera proposta de calendari de
les diferents fases però que s’haurà d’anar adaptant a l’evolució del procés.
Sobre les plataformes de difusió es proposen fulletons, insercions publicitàries, el propi
butlletí municipal, la web municipal amb un enllaç propi, un mail propi, l’Oficina del
POUM i el canal a través de xarxes socials com el Twitter.
El senyor Ramon Bacardit finalitza la seva exposició dient que el procés estarà sotmès
a avaluació i seguiment en cadascuna de les seves fases, i demana el vot favorable
dels assistents.
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, informa que s’abstindran
perquè consideren que només es fan un seguit d’intencions.
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal Socialista, comenta que el POUM
marcarà els propers anys, no només en l’àmbit de Territori i Paisatge sinó també en la
resta. Diu que és un instrument que serà cabdal i que regirà la reforma i el creixement
de la ciutat, com a mínim en els propers 15 anys. Valoren positivament que s’hagi fet
un document d’aquestes característiques, tot i que la normativa ho exigeixi. També els
agrada que no estigui capitalitzat només per una força política perquè ha de ser fruit
d’un consens públic i polític, obert a tots els ciutadans. Es persegueix arribar al màxim
d’àmbits possibles i que no es redueixi només a l’àmbit municipal. El PSC, com a
representants del Consell que s’ha creat per aquest efecte, vetllaran i col·laboraran
perquè la participació sigui real i efectiva. Per això hi votaran a favor.
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, coincideix amb l’observació
de la senyora Guerrero. A la senyora Estefanell li aclareix que és més que una
declaració d’intencions, doncs es tracta d’un programa de participació ciutadana que a
partir de la seva aprovació es desenvoluparà.
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11
GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i 2 abstencions (2 GMERC) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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L’alcalde informa que, tal i com es va acordar en la Junta de Portaveus, es defensaran
conjuntament els dictàmens 5.1.3 i 5.1.4, però les votacions es faran per separat.
5.1.3

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del Pla Especial
Urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i
paisatgístic, de Manresa.

El secretari presenta el dictamen del regidor d’Urbanisme i Paisatge, de 9 de juliol de
2012, que es transcriu a continuació:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 18 d’abril de 2011, aprovà provisionalment el Pla
especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic,
arqueològic i paisatgístic”, de Manresa, redactat per l’equip coordinat per Antoni
Vilanova, per encàrrec d’aquest Ajuntament, a l’empara d’allò que disposen els articles
67.a) i 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’Urbanisme.
L’esmentat Pla, així com una còpia de l’expedient, va tenir entrada al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en data 24 de maig de 2011; per
tal que el mateix fos sotmès a l’aprovació definitiva.
En data 20 de juliol de 2011, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central (CTUCC) adoptà l’acord de suspendre la resolució definitiva de l’esmentat Pla
especial fins que s’aprovés definitivament la Modificació puntual del Pla general.
Modificacions puntuals en relació al Pla especial de protecció del patrimoni
històric, arquitectònic i paisatgístic, en dependre jeràrquicament d’aquest últim.
En relació a aquest darrer, en data 29 de setembre de 2011 la CTUCC acordà
suspendre’n la tramitació fins a la presentació d’un Text refós que incorporés
determinades prescripcions; aquest requeriment comportava la introducció d’alguns
ajustos al Pla especial.
Per aquest motiu, en data 3 de juliol de 2012, es va resoldre per l’Alcalde retirar el
document de Pla especial aprovat pel Ple, a fi i efecte d’efectuar els ajustos adients
per adaptar-lo al Text Refós de la modificació puntual del Pla general; i, en el seu cas,
atorgar-ne una nova aprovació provisional. L’esmentada Resolució disposava també
que la mateixa havia de ser ratificada pel Ple municipal.
Pel que fa als ajustos, el Cap de la Secció de planejament i gestió del sòl emet en data
6 de juliol de 2012 informe explicatiu de les fitxes que es veuen afectades pels
ajustaments, d’on se n’extreu el següent:
- Conjunt de la Pirelli: la CTUCC requeria un “un estudi detallat dels edificis protegits
en els àmbits del PMU Pirelli i PMU Comtals, per tal de catalogar com a edificis
patrimonials exclusivament els que ho requereixin.”. Pel que fa a la Pirelli, es
concreten els elements de protecció integral, parcial i documental. Aleshores es
suprimeix la necessitat de redactar un PMU. No s’introdueix cap modificació
respecte de l’àmbit d’Els Comtals.
- Àmbits de la Fonda del Comerç i edificacions del carrer Aiguader, s’ajusta la
qualificació urbanística, creant un subíndex a la clau específica del nucli antic
(claus 1.1a i 1.1b).
Constatar que segons l’esmentat l’informe, la nova documentació incorpora la totalitat
dels ajustos esmentats, per tant, es proposa que s’aprovi provisionalment el nou
document de Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni històric,
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arquitectònic, arqueològic i paisatgístic per ser tramès a la CTUCC conjuntament
amb la modificació puntual del pla general.
D’acord amb l’article 92.1.a) i b) del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3
d’agost), l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’una figura de planejament
urbanístic pot adoptar la resolució d’aprovació pura i simple o bé amb prescripcions de
caràcter puntual que no exigeixen un nou tràmit d’informació pública; també poden
acordar-ne la suspensió. En aquest supòsit s’ha acordat la suspensió de la resolució
definitiva a l’espera que s’aprovés definitivament la Modificació puntual del Pla general.
Modificacions puntuals en relació al Pla especial de protecció del patrimoni històric,
arquitectònic i paisatgístic, en dependre jeràrquicament d’aquest darrer.
L’article 110.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol)
preveu la possibilitat que els plans urbanístics derivats puguin tramitar-se
simultàniament amb l’instrument de planejament urbanístic general o la modificació del
planejament urbanístic general que desenvolupin. El Text refós de la modificació
puntual del Pla general “Modificacions puntuals en relació al Pla especial de protecció
del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic”, està seguint una tramitació paral·lela
a la del Pla especial urbanístic de protecció.
Pel que fa a les modificacions, l’article 112.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme
(Decret 305/2006, de 18 de juliol), referit a la nova informació pública en la tramitació
de planejament disposa que s’entén per modificacions substancials aquelles que donin
lloc a un model d’ordenació diferent respecte a l’emplaçament dins l’àmbit de les zones
i sistemes urbanístics. Quan no ens trobem en aquest supòsit, s’ha de fer constar els
canvis en l’acord d’aprovació.
D’altra banda, d’acord amb la Resolució de l’Alcalde de 3 de juliol passat, cal en primer
lloc ratificar la retirada del document que fou aprovat pel Ple de la Corporació en
sessió de 18 d’abril de 2011.
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
La competència per a l’aprovació provisional d’un instrument de planejament derivat
correspon al Ple de la Corporació, en virtut de l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i 52.2.c) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni.
El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD
1r. Ratificar la Resolució de l’Alcalde-President adoptada en data 3 de juliol de
2012, en virtut del qual s’aprovava retirar de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central, el document de Pla especial de Protecció del Patrimoni històric,
arquitectònic i paisatgístic, de Manresa, aprovat provisionalment pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 18 d’abril de 2011.
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2n. Aprovar provisionalment el Pla especial de Protecció del Patrimoni Històric,
Arquitectònic i Paisatgístic, de Manresa, per redactat per l’equip coordinat per
Antoni Vilanova, per encàrrec de l’Ajuntament de Manresa, que incorpora els ajustos
derivats del “Text refós de la Modificació puntual del Pla general. Modificacions
puntuals en relació al Pla especial de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i
paisatgístic”, també en tràmit; tot de conformitat amb allò que disposen els articles 85.1
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) i 110.2
del seu Reglament. El document és el mateix que fou aprovat provisionalment en data
de 18 d’abril de 2011, amb la incorporació de les següents modificacions:
-

Pirelli: Modificació fitxes I030 i E07.1 i plànol A 5. Es concreten els elements de
protecció integral, parcial i documental. S’elimina la necessitat de redactar un PMU.
Modificació Fitxa U175 i U176 (Cr. Aiguader). Ajust de la clau urbanística (1.1a).
Modificació Fitxa U073 (Fonda del Comerç). Ajust de la clau urbanística (1.1b).

3r. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per
triplicat exemplar, el pla especial aprovat en l’apartat anterior, així com el complement
d’expedient, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa
l’article 80.a) en relació amb l’article 79 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).” de conformitat amb allò disposat a l’article 98 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).”
5.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, del text refós de la Modificació
puntual del Pla general. Modificacions puntuals en relació al Pla especial
de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic”, de
Manresa.

El secretari presenta el dictamen del regidor d’Urbanisme i Paisatge, de 5 de juliol de
2012, que es transcriu a continuació:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 18 d’abril de 2011, aprovà provisionalment la
“Modificació puntual del Pla general. modificacions puntuals en relació al Pla
especial de Protecció del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic”, de
Manresa, redactat pels serveis tècnics municipals de conformitat amb allò que disposa
l’article 85.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
L’esmentat Pla, així com una còpia de l’expedient, va tenir entrada al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en data 24 de maig de 2011; per
tal que el mateix seguís els tràmits previstos a l’article 98 TRLU, fins a l’aprovació
definitiva. El primer tràmit al qual havia de sotmetre’s consistia en l’informe de la
Comissió Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central; aquest òrgan col·legiat va
informar-lo en sessió de 29 de setembre de 2011, acordant de suspendre la tramitació
fins a la presentació d’un text refós verificat per l’òrgan que l’aprovà provisionalment,
és a dir, el Ple municipal, que incorporés les prescripcions que s’hi assenyalaren, i que
són:
1.1 Cal, respecte els àmbits d’ordenació directa de volums via llicència d’edificació, o bé
determinar una ordenació concreta, o bé proposar alternatives volumètriques possibles.
Si no és així, caldrà que en cadascun dels àmbits es delimiti un PMU per tal de poder
concretar la nova volumetria més endavant. Alhora que independentment de la solució
aportada, cal quantificar l’edificabilitat existent i la que encara resta per materialitzar.
1.2 Cal, pel que fa als plans de millora urbana, que es determini per cascun d’ells la superfície
de l’àmbit, el sostre global admès pel planejament vigent, el sostre protegit, usos admesos i
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densitat o intensitat d’ús admès. A més, la fitxa podria incloure altres paràmetres i objectius
que es considerin necessaris per la correcta ordenació de l’àmbit.
1.3 Cal incorporar un estudi detallat d’edificis protegits en els àmbits del PMU Pirelli i PMU
Comtals, per tal de catalogar com a edificis patrimonials exclusivament els que ho
requereixin
1.4 Cal, en el marc particular de la modificació de la Fonda Comerç i del carrer Aiguader, fer la
cessió obligatòria i gratuïta del sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic, d’acord
amb l’establert en l’article 43 del text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
1.5 Cal corregir les errades següents:
1.5.1
1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.5.7

Cal que el sostre màxim edificable en la fitxa del PMU can Roqueta, s’ajusti al previst
en el planejament vigent
S’ha d’excloure, en el PMU Pirelli, en l’apartat d’objectius allò referent a l’anàlisi i
valoració de les restes de l’antic claustre de la desapareguda església de Sant Pere
Màrtir dintre de l’actual edifici Teatre Conservatori.
Cal, en el PMU Teatre Conservatori, aclarir perquè es determina el PMU, atès que
l’objectiu que es proposa és de protegir uns elements, però alhora no hi ha augment de
volums.
Cal, pel que fa al PMU els Comtals, determinar quina és la figura de planejament sobre
l’àmbit, atès que en els plànols i en la Memòria parla de Pla especial i en la normativa
d’un PMU, també cal justificar l’augment de volums del 20%. També cal corregir-ho en
l’apartat taula de dades, pàg. 34, on es produeix també aquesta confusió
Cal, en la fitxa del PMU Monestir de Santa Clara i en el PMU de l’Hospital de les
Germanetes dels Pobres, determinar quin és el sostre màxim, perquè porta a confusió
que l’equipament tingui una superfície diferent a la que s’admet respecte del resultat
que dona quan s’aplica el paràmetre d’edificabilitat.
Cal, en la fitxa de l’Hospital de les Germanetes dels Pobres, que en el còmput de
superfícies hi hagi computat el sòl destinat a sistema viari, atès que en l’àmbit delimitat
pel pla de millora urbana de l’Hospital de les Germanetes dels Pobres hi ha un tram de
vial inclòs.
Cal que en la memòria i document es corregeixin les divergències numèriques pel que
fa al còmput final dels plans de millora urbana i dels àmbits d’ordenació directa. Tal i
com s’ha detectat aquesta divergència en el còmput entre la pàgina . 14 i la pàgina 16.

En data 11 de juny 2011 els arquitectes de la Secció de Planejament de l’Ajuntament
de Manresa emeten informe tècnic en el qual constaten la incorporació de les
prescripcions, 1.1, 1.2, 1.3 fixades en l’acord de 29 setembre de 2011, especificant en
cada cas la solució adoptada. Quant a la prescripció 1.4 es justifica la no idoneïtat de
l’aplicació de l’article 43 de la LUC en l’àmbit de la Fonda del Comerç i de les
edificacions del c. Aiguader 16, 18 i 20. Pel que fa a les errades de la prescripció 1.5
s’han rectificat totes elles si bé amb certs aclariments que es concreten punt a punt en
l’informe tècnic dels serveis municipals del passat 11 de juny.
En el mateix informe s’assenyala que els ajustos incorporats en el Text Refós no
suposen una modificació substancial del document, per la qual cosa es proposa
l’aprovació del Text Refós de la Modificació Puntual del Pla general. Modificacions
Puntuals en relació al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic i
Paisatgístic.
D’acord amb l’article 92.1.a) del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3
d’agost), l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’una figura de planejament
urbanístic pot adoptar la resolució d’aprovació pura i simple o bé amb prescripcions de
caràcter puntual que no exigeixen un nou tràmit d’informació pública. En aquest
supòsit, les esmenes han d’ésser introduïdes en el planejament urbanístic per
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l’organisme que n’hagi aprovat el tràmit anterior, el qual ha de presentar novament el
document esmenat a l’aprovació definitiva de l’òrgan competent.
L’article 112.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol),
referit a la nova informació pública en la tramitació de planejament disposa que s’entén
per modificacions substancials aquelles que donin lloc a un model d’ordenació diferent
respecte a l’emplaçament dins l’àmbit de les zones i sistemes urbanístics. Quan no
ens trobem en aquest supòsit, s’ha de fer constar els canvis en l’acord d’aprovació.
La competència per a l’aprovació del text refós correspon al Ple de l’Ajuntament, atès
que és aquest l’òrgan que en va atorgar l’aprovació provisional, de conformitat amb
l’article 85.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de règim local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local. Així mateix, tal i com es va fer constar en l’informe d’aprovació provisional,
d’acord amb l’article 89.5 TRLU l’aprovació definitiva del present document correspon
al Conseller de Territori i Sostenibilitat, previ informe de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central i de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya.
El Text refós incorpora el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en
suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l’art. 17.6
Reglament Llei d’Urbanisme, a més de les prescripcions assenyalades en l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 29 de setembre de
2011.
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística,
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni.
El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORDS
1r. Aprovar el Text refós de la ““Modificació puntual del Pla general. Modificacions
puntuals en relació al Pla especial de protecció del patrimoni històric,
arquitectònic i paisatgístic”, redactat pels serveis tècnics municipals amb la
incorporació de les prescripcions assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 29 de setembre de 2011
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per
triplicat exemplar, el Text refós aprovat en l’apartat anterior, així com el complement
d’expedient, juntament amb tota la documentació que disposa el punt 2 de la resolució
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 29 de setembre de
2011, als efectes de que n’emeti el corresponent informe, i un cop emès, si s’escau, es
procedeixi d’igual manera per la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, de
conformitat amb allò disposat a l’article 98 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
(Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).
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3r. Sol·licitar al Conseller de Territori i Sostenibilitat l’aprovació definitiva de la
present modificació, si s’escau, un cop emesos els informes favorables de la Comissió
territorial d’urbanisme de la Catalunya Central i de la Comissió d’Urbanisme de
Catalunya, de conformitat amb allò disposat a l’article 98 TRLU.”
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, diu que el fet que
l’explicació dels 2 dictàmens es faci conjuntament és perquè un és conseqüència de
l’altre. Començarà referint-se a la Modificació del Pla general amb relació al tema del
Pla especial perquè és el primer document, per ordre urbanísticament parlant, que fa
que l’altre s’hagi d’aprovar.
La Modificació del Pla general amb relació al tema del Pla especial consisteix en un
text refós i recull les prescripcions que va fer la Comissió Territorial d’Urbanisme al
document que es va aprovar inicialment el 18 d’abril de 2011. Les prescripcions que
aquest organisme va fer són:
-

-

-

Plantejaven uns àmbits de millora urbana per a cadascuna de les edificacions
protegides en aquest nou Pla o que es fes una ordenació volumètrica específica
per a cada una. S’ha optat per la segona via per evitar que cada vegada que es
demani una llicència d’edificació en algun d’aquests edificis s’hagi de tramitar un
Pla de Millora Urbana. Així doncs, s’han agafat els 40 elements catalogats i s’han
donat unes pautes perquè es pugui complir el tràmit directament a través de la
llicència d’edificació.
S’han fet alguns aclariments en referència als 6 àmbits de Pla de Millora Urbana
que preveia la primera aprovació provisional. Pel que fa al PMU de Pirelli s’han
aportat els documents necessaris per concretar els diferents nivells de catalogació
de cada edifici i pel que fa al PMU dels Comtals això es farà en el Pla especial que
s’està tramitant.
La Comissió demanava un aclariment sobre el 15% d’aprofitament urbanístic del
punt 1.4 i se’ls ha explicat que no és necessària la cessió d’aquest 15%.
Finalment, en el punt 1.5 es corregeixen errades materials de diverses
característiques.

El senyor Ramon Bacardit diu que, donant resposta a les prescripcions plantejades per
la Comissió Territorial d’Urbanisme, i comptant que el Ple l’aprovi, es tornarà a remetre
el document a la Comissió perquè l’aprovi definitivament o demani un nou text refós.
Continua amb el dictamen 5.1.3, del qual explica que, en base a les prescripcions de la
Comissió Territorial d’Urbanisme, s’escau adaptar la fitxa que correspon al PMU Pirelli
i també a l’àmbit de la Fonda del Comerç i de les edificacions del C. Aiguader.
Finalment demana el vot favorable als dos dictàmens.
En no haver cap intervenció sobre aquests assumptes, l’alcalde sotmet el dictamen
5.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMCiU, 2 GMERC, 2
GMPxC i 2 GMCUP) i 7 abstencions (4 GMPSC i 3 GMPP) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Tot seguit, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.4 a votació, i el Ple l’aprova per 17 vots
afirmatius (11 GMCiU, 2 GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i 7 abstencions (4 GMPSC i
3 GMPP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.1.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, del text refós del Pla especial
urbanístic per a la implantació d’un centre d’hípica i escola d’equitació.
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El secretari presenta el dictamen del regidor d’Urbanisme i Paisatge, de 12 de juliol de
2012, que es transcriu a continuació:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 15 de març de 2012, aprovà provisionalment el
Pla Especial urbanístic per la implantació d’un centre d’hípica i escola
d’equitació promogut per Roser Gayà i Valls, a l’empara d’allò que disposen els
articles 85 i 100 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU)
En data 27 de març de 2012 va tenir entrada al Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya el Pla aprovat provisionalment així com una còpia de
l’expedient administratiu per tal que el mateix fos sotmès a l’aprovació definitiva.
En data 25 de maig de 2012, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central adoptà l’acord d’ aprovar definitivament el Pla especial urbanístic per la
implantació d’un centre d’hípica i escola d’equitació supeditant-ne la seva
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós verificat
per l’òrgan que l’aprovà provisionalment, és a dir, el Ple municipal, que incorporés les
prescripcions que s’hi assenyalaren:
1.1_Cal recaptar els informes del Departament de Cultura i de l’Institut Geològic de
Catalunya, incorporant les prescripcions que, si s’escau, se’n derivin, informes que han estat
sol·licitats per l’Ajuntament en data 17 de maig de 2012; com també incorporar les condicions de
l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 14 de febrer de 2011.
1.2_Cal suprimir del document la possibilitat d’implantar l’ús turisme rural en el document i,
pel que fa a l’ús residencial cal limitar aquest habitatge del guarda per tal de dur a terme les
tasques de vigilància i cura associades a l’activitat i, en conseqüència, caldria computar el seu
volum màxim admès en aquest àmbit.
1.3_Cal, bé suprimir la reserva de pàdocs, o bé concretar els seus paràmetres d’ordenació tot
considerant que el volum màxim a implantar és de 12.000m3.
1.4_Cal, en el quadre urbanístic comparatiu de la memòria corregir l’errada material detectada
tot limitant el volum màxim a 12.000m3 per l’ús de granja i a 8.000m3 en el cas d’ús agrícola.

A més s’indicà que el text refós hauria d’incloure el text de les normes urbanístiques i
els plànols d’ordenació.
En data 3 de juliol de 2012 (RE:39553) Roser Gayà Valls presenta el Text refós del Pla
especial, amb la incorporació de les prescripcions que va fixar la Comissió Territorial
d’urbanisme de la Catalunya Central. La nova documentació ha estat examinada pels
Serveis Tècnics de Planejament de l’Ajuntament de Manresa en informe emès en data
12 de juliol de 2012, el qual posa de manifest, a grans trets el següent:
−

−
−

Quant al punt 1.1 s’ha recavat els informes del departament de Cultura de la
Generalitat i de l’Institut Geològic de Catalunya. En relació al primer va entrar per
registre en data 21 de maig d’enguany i fins en data d’avui no s’ha rebut cap
resposta, havent passat, per tant, més d’un mes de la seva sol·licitud. En relació a
l’IGC, es va rebre informe favorable en data 25 de maig de 2012.
Quant al punt 1.2 s’ha suprimit la possibilitat d’implantació de turisme rural
incorporant aquest ús com ha prohibit.
En relació al punt 3 s’ha ajustat, en els plànols C1, O2 i O4, la línia discontinua
que delimita la Zona de reserva d’emplaçament de pàdocs per tal d’adequar-la a
la separació mínima dels límits de finca alhora que s’ha grafiat amb el mateix tipus
de línia que la resta de gàlibs d’ocupació
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−

Quant al punt 4 s’han canviat els quadres de superfícies, tant a la pàgina 57 com a
la 60, s’ha suprimit la fila de Volum màxim admissible aplicat a la finca de 4,5Ha,
quedant com a volums admissibles els 8.000m3 per a Ús agrícola i 12.000m3 per a
Ús de granges, d’acord amb el Pla general

L’informe assenyala també que els ajustos incorporats en el Text Refós no suposen
una modificació substancial del document, per la qual cosa proposa l’aprovació del
document sense necessitat se sotmetre’l a una nova informació pública.
D’acord amb l’article 92.1.a) del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3
d’agost), l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’una figura de planejament
urbanístic pot adoptar la resolució d’aprovació pura i simple o bé amb prescripcions de
caràcter puntual que no exigeixen un nou tràmit d’informació pública. En aquest
supòsit, les esmenes han d’ésser introduïdes en el planejament urbanístic per
l’organisme que n’hagi aprovat el tràmit anterior, el qual ha de presentar novament el
document esmenat a l’aprovació definitiva de l’òrgan competent.
Quant als informes externs, cal dir que en tot cas ha transcorregut el termini que
disposa l’article 85.5 TRLU, essent procedent prosseguir amb la tramitació de
l’expedient (art. 83.3 Llei 30/1992, de 26 de novembre).
L’article 112.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol),
referit a la nova informació pública en la tramitació de planejament disposa que s’entén
per modificacions substancials aquelles que donin lloc a un model d’ordenació diferent
respecte a l’emplaçament dins l’àmbit de les zones i sistemes urbanístics. Quan no
ens trobem en aquest supòsit, s’ha de fer constar els canvis en l’acord d’aprovació. En
aquest sentit ja es va resoldre per la Comissió Territorial en l’acord de 25 de maig de
2012.
La competència per a l’aprovació del Text refós correspon al Ple de l’Ajuntament, atès
que és aquest l’òrgan que en va atorgar l’aprovació provisional, de conformitat amb
l’article 85.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de règim local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local.
El Text refós incorpora el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en
suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l’art. 17.6
Reglament Llei d’Urbanisme, i l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, a més de les
prescripcions assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central.
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística,
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni.
El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORDS
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1r. Aprovar el Text refós de la “Pla especial urbanístic per la implantació d’un
centre d’hípica i escola d’equitació promogut per xxxxxxxxx, amb la incorporació de
les prescripcions assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central de data 25 de maig de 2012, que són, en síntesi:
1.

2.
3.

4.

Quant al punt 1.1 s’ha recavat els informes del departament de Cultura de la Generalitat i de
l’Institut Geològic de Catalunya. En relació al primer va entrar per registre en data 21 de maig
d’enguany i fins en data d’avui no ‘s’ha rebut cap resposta, havent passat, per tant, més d’un
mes de la seva sol·licitud. En relació a l’IGC, es va rebre informe favorable en data 25 de maig
de 2012.
Quant al punt 1.2 s’ha suprimit la possibilitat d’implantació de turisme rural incorporant aquest ús
com ha prohibit.
En relació al punt 3 s’ha ajustat, en els plànols C1, O2 i O4, la línia discontinua que delimita la
Zona de reserva d’emplaçament de pàdocs per tal d’adequar-la a la separació mínima dels límits
de finca alhora que s’ha grafiat amb el mateix tipus de línia que la resta de gàlibs d’ocupació
Quant al punt 4 s’han canviat els quadres de superfícies, tant a la pàgina 57 com a la 60, s’ha
suprimit la fila de Volum màxim admissible aplicat a la finca de 4,5Ha, quedant com a volums
admissibles els 8.000m3 per a Ús agrícola i 12.000m3 per a Ús de granges, d’acord amb el Pla
general

2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per
triplicat exemplar, el Text refós aprovat en l’apartat anterior, així com el complement
d’expedient, juntament amb tota la documentació que disposa el punt 2 de la resolució
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per tal que acordi
l’aprovació i la publicació del document, en virtut d’allò acordat en sessió de data 25 de
maig de 2012.”
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen
consisteix en un text refós amb relació a 4 les prescripcions que s’han rebut per part
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya. En base a les prescripcions s’han
fet els ajustos següents:
-

-

S’han sol·licitat els informes preceptius al Departament de Cultura i a l’Institut
Geològic, però atès que no s’han rebut, i com que la llei ho permet, es proposa la
seva aprovació.
S’ha suprimit la possibilitat d’implantar el turisme rural i s’ha limitat l’ús residencial
de l’habitatge del guarda.
S’ha determinat la possibilitat d’una ampliació de pàdocs en relació a les
distàncies.
S’han corregit uns volums potencials en relació a l’ús de granja i agrícola.

El text pretén donar compliment a les prescripcions i per això el senyor Ramon
Bacardit demana el vot favorable dels assistents.

El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, diu que el seu grup votarà a
favor del dictamen perquè no tenen cap objecció al projecte però volen destacar que
aquest assumpte es va iniciar l’any 2008 (primer com a llicència d’activitats, tot i que
després es va convertir en un Pla especial). Troben que amb això es posa de manifest
que en l’anterior mandat l’Ajuntament de Manresa tenia dificultats per tramitar amb
agilitat les peticions dels ciutadans, i que amb el nou equip de govern aquestes
dificultats es mantenen.
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, contesta que les dificultats
que té l’Ajuntament en la tramitació en sòl no urbanitzable són les que estableix la Llei
d’Urbanisme de Catalunya i excedeix de llarg les competències municipals. Sobre el
Acta de la sessió plenària núm. 9 de 19 de juliol de 2012
- 77 -

fet de si s’hauria pogut regular a través d’una llicència d’activitat, el govern anterior va
creure oportú que es tramités mitjançant la figura de Pla especial donada la
complexitat del projecte atès que hi ha construccions vinculades i atès que s’ha de fer
a Les Ferreres, i comenta que l’actual equip de govern està d’acord amb aquesta
decisió.
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.5 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24
membres presents, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
6.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

6.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’atorgament de denominació a
tres camins laterals del camí de les Pedreres, sector Vista Alegre – Santa
Caterina.

El secretari presenta el dictamen del regidor de Cultura, de 6 de juliol de 2012, que es
transcriu a continuació:
“Atesa la petició expressa de veïns del sector Vista Alegre - Santa Caterina, en
concret els veïns dels habitatges dels edificis situats en tres accessos laterals del
Camí de Les Pedreres, aquest Ajuntament ha vist la necessitat de donar nom als
accessos als habitatges esmentats.
Amb aquesta finalitat, des de la secció de Cultura s’han fet les consultes pertinents per
determinar els aspectes relatius a la denominació d’aquests vials.
S’ ha consultat a la Secció de Planejament de l’ Ajuntament de Manresa, informant que
els vials esmentats no reuneixen les condicions urbanístiques per anomenar-se carrers
, atès que les diferents edificacions estan en sòl no urbanitzable, i pendent d’un Pla
especial, informant que s’ han d‘anomenar com a camí.
Tanmateix, s’ ha consultat els veïns del lloc i a un reconegut historiador local Sr.
Francesc Comas, bon coneixedor del nomenclàtor de la ciutat, amb la proposta de
denominar els esmentats vials amb noms de roques i minerals existents en aquell
entorn, de manera que els nous noms s’acorden a la denominació ja existent
popularment a la zona de “Camí de les Pedreres”.
Consultat el reconegut professor de Mineralogia de la UPC i Director del Museu de
Geologia, Valentí Masachs, Sr. Joaquim Sanz, aquest considera adequat donar noms
de roques i minerals a alguns camins del municipi, doncs és una manera de reconèixer
la importància geològica del nostre municipi i de la comarca del Bages
En conseqüència, s’ha fet proposta de donar nom als següents camins, enumerats i
localitzats en el plànol adjunt com a camí 1, 2 i 3, amb les següents consideracions del
director del Museu de Geologia Valentí Masachs:
1.- Camí de la Roca: <<nom que es considera molt adient ja que aquesta zona està
situada sobre uns gruixuts estrats de roques, la més visible és la pedra sorrenca,
anomenada geològicament gres (del tipus calcarenita), on els diferents granets de
sorra que la formen estan cimentats amb carbonat càlcic. D’aquesta roca es van
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construir ja fa segles, la basílica de la Seu, La Cova de Sant Ignasi i el Pont Vell, entre
d’altres.>>
2.- Camí del Magnesi: <<nom que està fonamentat per la presència d’un mineral que
es troba en una balma formada pels gresos que hi ha justament prop de la “giratòria”
de la via del tren i entremig de margues blaves. Aquest mineral va ser citat per primera
vegada al nostre país precisament aquí en aquest lloc de Manresa i és molt probable
que se’n pogués trobar en d’altres balmes i indrets de la zona entre les margues i/o
gresos.>>
3.- Camí de la Marga: <<nom que correspon també a unes capes d’una roca argilosa
d’un color gris blavós anomenada marga, que estan situades entremig dels gresos.>>
Considerant que s’han de solucionar els problemes en què es troben els diferents
veïns que hi viuen per no tenir adreces correctament identificades, es formula
tramitació d’ofici de l’expedient d’atorgament de denominació, d’acord amb les
previsions de l’Ordenança Municipal sobre Convivència Ciutadana.
Així, l’article 26 de l’esmentada Ordenança estableix que cada una de les vies
públiques s’identificarà amb un nom diferent, podent tramitar-se, d’acord amb l’article
27, d’ofici o a instància de part. En ambdós casos correspon al Ple Municipal l’adopció
de l’acord definitiu.
Per últim, dir que l’article 28 de l’ordenança regula la retolació de les vies públiques
com un servei públic.
Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Suport Central de Serveis a les Persones
en data 4 de juliol del 2012, l’informe emès per l’arquitecte de Planejament del 7 de
maig del 2012 , l’informe emès pel cap de la Secció de Cultura del 28 de juny de 2012 i
l’informe emès pel Professor de Mineralogia de la UPC i Director del Museu de
Geologia Valentí Masachs (UPC) en data 25 d’abril de 2012.
Per tot això, el Regidor delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents:
ACORDS
“Primer.- Designar els tres camins laterals del Camí de les Pedreres, Sector Vista
Alegre- Santa Caterina, marcats en el plànol adjunt amb la següent numeració i
denominació:
1.- Camí de la Roca
2.- Camí del Magnesi
3.- Camí de la Marga
Segon.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin als
esmentats camins per part dels serveis tècnics municipals corresponents”.”
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, diu que l’objectiu del dictamen
és donar resposta a una demanda dels veïns del barri de Santa Caterina relativa a
posar nom a uns camins que surten del Camí de les Pedreres i que estaven
identificats com a camí número 1, 2 i 3. Això portava problemes en el dia a dia i fins i
tot ha comportat que alguna ambulància no localitzés el lloc on havia d’anar.
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S’ha presentat una proposta per anomenar aquests camins amb nomenclatures
vinculades amb el tema de les pedreres. Explica que s’ha consultat el Museu de
Geologia de Manresa sobre quins podrien ser els noms més adequats i van fer una
llista de pedres, roques i diferents materials presents a la comarca i concretament en
aquest indret. Finalment, després d’un procés de participació que es va fer amb els
veïns es va decidir que els noms fossin Camí de la Roca, Camí del Magnesi i Camí de
la Marga. Demana als assistents que hi donin el vot favorable.

En no haver cap intervenció en relació amb aquest assumpte, l’alcalde sotmet el
dictamen 6.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a la societat
Manresana d’Equipaments Escènics, SL, per adherir-se al Protocol del
Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona.

El secretari presenta el dictamen del regidor de Cultura, de 13 de juliol de 2012, que es
transcriu a continuació:
“Antecedents
El 31 de maig de 2012, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el
Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, el qual serà vigent
des de l’1 de juliol de 2012 fins el 31 de desembre de 2014, amb possibilitat de
pròrroga expressa per a un període de dos anys més.
Aquest Circuit dóna suport a les programacions municipals d’arts escèniques i
musicals professionals que es realitzen en espais escènics municipals. El Circuit és un
programa gestionat per l’Oficina de Difusió Artística, que coordina les estratègies de
programació i difusió artístiques comunes dels municipis adherits. La participació al
Circuit dona dret a gaudir dels serveis i accions que aquest dugui a terme per tal
d’impulsar l’activitat dels espais escènics de titularitat municipal, o privats amb els
quals l’ens local hagi establert acords formals de col·laboració.
L’Ajuntament de Manresa ja forma part del Circuit des de fa uns anys, però des de
l’any 2008, la gestió de la programació estable professional es duu a terme a través de
la societat mercantil municipal, Manresana d’Equipaments Escènics, S.L. amb el CIF
B64471923, societat que garanteix el compliment dels compromisos que s’estableixen
al protocol.
D’acord amb el punt novè del Protocol d’adhesió, s’hi poden adherir les societats
mercantils participades pels ens locals.
És voluntat de l’Ajuntament de Manresa que la societat mercantil municipal,
Manresana d’Equipaments Escènics, SL s’ adhereixi al Protocol del Circuit de la Xarxa
d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la
Diputació de Barcelona.
Consideracions legals
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Articles 25.2. m) i 28 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i articles 66.3 m) i 71.1, 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, de Catalunya
en virtut dels quals s'atorguen als ens locals competències en matèria de cultura.
Vistos els requisits de participació al programa, entre els quals hi ha l’autorització
prèvia per part de l’ens local del qual les societats mercantils i ens instrumentals en
siguin participades.
Vist l’informe jurídic emès pel cap de secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a
les Persones de data 13 de juliol de 2012 i l’informe tècnic emès pel cap de Secció de
Cultura de data 13 de juliol de 2012.
Per tot això, el regidor delgat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
ACORD
“Autoritzar l’adhesió de la societat mercantil municipal, Manresana d’Equipaments
Escènics, SL, al Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de
l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona en els
termes previstos en el protocol esmentat .“

El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, diu que el dictamen pretén que
es pugui accedir a les subvencions de la Diputació de Barcelona de la Xarxa d’Espais
Escènics Municipals. Explica que aquesta subvenció ja s’estava rebent canalitzada
des de l’Ajuntament però que des del 31 de maig de 2012 va canviar el protocol i l’ha
de vehicular directament l’entitat que la rep. És per això que Manresana
d’Equipaments Escènics, SL s’ha d’adherir a aquest protocol per poder rebre les
subvencions. Demana el vot favorable al dictamen.
En no haver cap intervenció sobre aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.2
a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.2

REGIDORIA DELEGADA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, JOVENTUT I
GENT GRAN

6.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del
Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa.

Pla Director de Participació

El secretari presenta el dictamen de la regidora de Participació Ciutadana, de 4 de
juliol de 2012, que es transcriu a continuació:
“L’Ajuntament de Manresa té la voluntat de fomentar un model de participació
ciutadana basat en la proximitat, la transparència, el contingut, la flexibilitat, el diàleg
permanent amb els ciutadans i el seguiment constant dels temes.
Per assolir-ho, l’Ajuntament de Manresa ha elaborat un Pla Director de Participació
Ciutadana, amb l’objectiu d’analitzar, reordenar i planificar els canals, espais i
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processos que conformen la política de participació i de qualitat democràtica de la
ciutat, proposant estratègies i accions
El Pla Director de Participació Ciutadana pretén ser un instrument per orientar l’acció
municipal cap a formes de governar més estratègiques en la creació d’una ciutadania
activa, informada i que participa en el futur de la ciutat, així com orientar el treball cap
a formes més relacionals de la pròpia organització municipal. En definitiva, cap a
formes més democràtiques.
Tenint en compte, els articles 4.1.c i 8.1.c de la llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local i 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,
respectivament, on s’atorga als ens locals la facultat de programació o planificació.
Per tot això, la Regidora delegada de Participació Ciutadana, proposa a la Comissió
Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones que dictamini favorablement aquesta
proposta per tal que el Ple de la Corporació adopti el següent:
ACORD
“Aprovar el Pla director Director de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de
Manresa, d’acord amb el text que s’adjunta com a annex.”
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La senyora Àuria Caus, del Grup Municipal de CiU, diu que els esforços de l’equip
de govern van encaminats a fomentar la participació i la implicació dels ciutadans en la
vida pública de la ciutat. Per aquest motiu presenten un Pla de Participació, el qual
també ha estat treballat pel govern anterior i que ha estat compartit amb tots els grups
municipals donant-los l’opció d’estudiar-lo i fer-hi aportacions. El Pla pretén millorar la
qualitat democràtica de la ciutat plantejant 6 àmbits de treball i 20 estratègies a
desenvolupar amb un seguit d’accions. Per tot això, demana el vot favorable.

El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, informa que el seu grup
donarà un vot desfavorable al dictamen no només perquè troben que el Pla és un
recull d’estratègies que no es concreten massa sinó perquè pensen que és un reflex
d’un model de participació que no és el seu. Pensen que és un model de participació
dirigit, que només informa i com a molt consulta als ciutadans. Afegeix que proposa
polítiques en comptes de construir-les des de la base. Sap que aquest model no és
exclusiu ni d’aquest Ajuntament ni d’aquest equip de govern i que és el model vigent a
la majoria d’institucions. Diu que aquest model ha portat a la desconnexió actual entre
el poble i el govern. Posa com a exemple el que ha passat amb l’Ordenança de
Civisme, on no s’ha fet massa cas a les experiències i les aportacions de la gent.
El model de participació que proposa la CUP és diferent, de baix a dalt, on les coses
han de sortir del poble i després el govern les ha de guiar i desenvolupar-les amb
polítiques. Per a ells, el model de participació ha de ser vinculant i realment
democràtic, no pas consultiu.

La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, diu que de models de
participació n’hi ha molts. Fins aquest moment el model d’aquest equip de govern es
basava bàsicament en la informació als implicats més que no pas en el treball conjunt
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amb la ciutadania, però han vist que el Pla director que porten avui a aprovació
comparteix la majoria dels elements que es van posar en pràctica en el mandat
anterior. Celebren que aquest sigui ara el model i desitgen que els processos de
participació que s’obrin esdevinguin útils i tinguin sentit. Per tot l’exposat, el vot del seu
grup serà favorable.
La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal Socialista, destaca que el Pla director
que es porta a aprovació és el que es va elaborar en l’anterior mandat. Diu que
l’Ajuntament de Manresa va ser dels primers en aplicar polítiques de participació
ciutadana, de manera que el model de participació va anar creixent a mesura que
l’anterior govern anava practicant. El govern va decidir fer un Pla director quan els
Consells Sectorials i els Consells de Districte van posar de relleu que el model no
funcionava. Fruit de la reflexió de la ciutadania i els partits polítics es va fer el Pla
director amb l’objectiu d’establir unes línies estratègiques de treball a llarg termini. No
es va acabar aprovant perquè van considerar que quedava poc temps per aplicar-lo. Al
PSC els alegra el fet que el govern de CiU porti a aprovació aquest mateix Pla amb
algunes modificacions, amb tot els sembla contradictori que CiU hagi estat tan
bel·ligerant amb les polítiques de participació de l’anterior govern i que ara vulguin
aplicar el mateix instrument, perquè al darrera hi ha un determinat model de
participació.
Al PSC els preocupava el model de participació i per aquest motiu el mes de febrer
passat van presentar al Ple una moció en la que demanaven que el govern de CiU
expliqués el seu model i no ho han fet. El model es va aprovar per resolució de
l’alcalde el 15 de maig de 2012, però el que volien és que s’hagués debatut al Ple.
Assenyala que hi ha una part del model amb la què coincideixen perquè està extreta
del Pla director i també del Reglament de Participació, però hi ha elements dels quals
discerneixen i que volen posar sobre la taula.
Discrepen, per exemple, amb què es consideri l’OAC com a participació. Un
ajuntament ha d’oferir les màximes possibilitats perquè un ciutadà pugui demanar
coses, entrar instàncies i fer tràmits, i de fet per això el govern anterior va canviar el
model d’oficina i els sembla molt bé que el govern actual també hi faci millores. Però
no consideren això esdevingui una peça clau de la participació.
També posen en qüestió el model a través de les xarxes socials. Estan d’acord amb
què les xarxes socials estan a l’ordre del dia i han de servir per interactuar. Assenyala
que des del perfil de Twitter que es va crear el 16 d’abril només s’han fet 15 twitts fins
al dia d’avui, quan aquesta eina està pensada per comunicar constantment i per
interactuar. Troba que si és una eina de participació, no acaba de funcionar, i sobretot
els preocupa que no té gent: D’una banda el perfil segueix només a 7 persones (a
l’alcalde, a 4 regidors de govern, al propi Twitter de l’Ajuntament i al director del
POUM), i d’altra banda té 16 seguidors. Diu que amb el perfil Twitter s’ha de seguir els
ciutadans i interactuar amb ells sense tenir por al que puguin dir i contestar.
La senyora Sònia Díaz diu que al darrera de la eina ha d’existir una política i troba que
en aquest cas només hi ha fum. Posa com a exemple real de participació el PAM (que
era una manera d’exposar el pla de mandat per tal que la ciutadania hi digués la seva)
i els Districtes. Quant als Districtes, diu que tot i que s’han mantingut sembla com si els
haguessin desmantellat doncs se’ls ha reduït el pressupost, no se’ls permet que hi
facin entrar temes socials i s’expliquen temes sense saber si realment són els que
volen escoltar. Troba que això últim és una diferència molt rellevant del què són ara els
Districtes amb relació al què eren abans, donat que amb el govern anterior era la
mateixa gent qui proposava l’ordre del dia dels Consells.
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Finalment, informa que s’abstindran en la votació perquè entenen que el Pla director
no és només l’instrument sinó que al darrera hi ha un model, i és amb aquest model
amb el que no hi estan d’acord.
La senyora Àuria Caus, del Grup Municipal de CiU, troba de poca consistència
centrar el debat en el Twitter amb el contingut que té la Participació Ciutadana. En tot
cas, diu que el Twitter s’ha engegat fa poc i que la gent s’hi ha d’anar adherint. En
realitat els 15 twitts són 15 processos de participació que s’han fet, per tant no
considera que siguin pocs des del 16 d’abril.
Comenta que el model de participació que proposen es basa en la proximitat i que
l’OAC és 100% proximitat, per això li diu a la senyora Sònia Díaz que no s’estranyi.
A part de proximitat, diu que el model de participació de CiU és també transparència,
comunicació, contingut, flexibilitat i sobretot diàleg, el qual estableixen en tots els
consells –sectorials i de districte-.
Sobre les referències de la senyora Sònia Díaz a que el seu govern tenia el PAM, la
senyora Àuria Caus diu que aquest govern té 20 programes de govern que estan
basats en 4 objectius i que cadascun dels programes consta d’actuacions i moltes
accions. Explica que amb els programes, actuacions i accions que el govern o la
ciutadania cregui convenient es farà, i de fet en algun cas s’ha fet, participació
ciutadana.
Finalment matisa que el Pla director no es va elaborar en l’anterior mandat sinó que es
va treballar en l’anterior mandat i s’ha elaborat en l’actual. Per tant, el model de
participació del Pla director és el model de CiU, no és que hagin adoptat l’anterior.
La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal Socialista, indica que el tema del
Twitter és només una anècdota i que n’han fet esment perquè poca cosa més hi ha per
parlar sobre participació. Insisteix en què l’OAC no és participació perquè és una
obligació de l’ajuntament que els canals d’informació i comunicació funcionin. Sobre el
què el govern diu de que estableixen diàlegs amb la població i de que contrasten
diàriament amb el teixit associatiu veïnal, a través d’entitats saben que en realitat de
diàleg n’hi ha poc. Per això, la senyora Sònia Díaz els diu que estan a temps de
corregir.
També explica que la diferència entre els 20 programes del govern actual i el PAM rau
en el fet que els 20 programes no han estat consensuats, mentre que el PAM es va
presentar i es va sotmetre al debat, algunes actuacions es van acceptar i d’altres no i a
més a més hi havia indicadors d’avaluació.
L’alcalde sotmet el dictamen 6.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (11
GMCiU, 2 GMERC i 2 GMPxC), 2 vots negatius (2 GMCUP) i 7 abstencions (4
GMPSC i 3 GMPP)) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
6.3

REGIDORIA DELEGADA DE CIUTADANIA, BARRIS I SERVEIS URBANS
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6.3.1

Resolució de les al·legacions presentades contra l’aprovació inicial de
l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de
Manresa i aprovació definitiva d’aquesta Ordenança.

El secretari presenta el dictamen de la regidora de Participació Ciutadana, de 10 de
juliol de 2012, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
1.

El Ple de la Corporació, en sessió del dia 19 d’abril de 2012, va aprovar
inicialment l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de
Manresa.

2.

L’acord d’aprovació inicial juntament amb el text de l’Ordenança es va sotmetre a
informació pública per un termini de 30 dies mitjançant la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el diari
Regió 7 i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

3.

En termini d’informació pública s’han formulat les següents al·legacions:

-

El Sr. Jordi Masdéu Valverde, en representació de la CUP (Candidatura d’Unitat
Popular) (RE 33862 de 5 de juny de 2012).
El Sr. xxxxxxxxxxxx, en representació d’Esquerra Unida i Alternativa del Bages
(RE 34.433 de 6 de juny de 2012).
El Sr. xxxxxxxxxxxxx, en representació del Club Català de Naturisme (RE 34517
de 7 de juny de 2012).
El Sr. xxxxxxxxxxxxx, en representació de CCOO - Comissions Obreres (RE
34.559 de 7 de juny de 2012).
El Sr. xxxxxxxxxxx, en representació del CAE (CAE, Formació i Serveis
Socioculturals) (RE 34.637 de 7 de juny de 2012).
La Sra. xxxxxxxxxx Riu (RE 34.838 de 8 de juny de 2012).
El Sr. xxxxxxxxxxxxx, en representació de l’AMPA Renaixença (RE 34.854 de 8 de
juny de 2012).
La Sra. xxxxxxxxx, en representació d’Iniciativa per Catalunya Verds (RE 34.875
de 8 de juny de 2012).
La Sra. xxxxxxxxxxx (RE 34.903 de 8 de juny de 2012).
La Sra. xxxxxxxxxxxxxxx (RE 34.921 de 8 de juny de 2012)
El Sr. xxxxxxxxxx, en representació de Manresa Antifeixista (RE 34.938, de 8 de
juny de 2012).
El Sr. xxxxxxxxxxxxxxx (RE 34.947 de 8 de juny de 2012).
La Sra. Xxxxxxxxxxx (RE 34.951 de 8 de juny de 2012).
El Sr. xxxxxxxxxx (RE 34.954 de 8 de juny de 2012).
El Sr. Xxxxxxxxxxxx (RE 34.955 de 8 de juny de 2012).
El Sr.xxxxxxxxxx, en representació de JEI (Jovent de l’Esquerra Independentista)
(RE 34.959 de 8 de juny de 2012).
El Sr. xxxxxxxxxxxxx, en representació de l’Associació de Veïns i Veïnes
Escodines (RE 34.986 de 8 de juny de 2012)

-

4.

Davant la manca d’acreditació de la personalitat i/o representació per part
d’algunes de les persones al·legants es van efectuar els corresponents
requeriments per tal d’esmenar aquesta deficiència.

5. Transcorregut el període atorgat per procedir a l’emena referida al punt anterior,
sense
procedir
al
respecte,
les
al·legacions
formulades
per
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xxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx,xxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxx ixxxxxxxxxx es tenen per no
formulades.
6. La Comissió redactora de l’Ordenança es va reunir el dia 2 de juliol de 2012, per
valorar algunes qüestions prèvies, debatre les al·legacions presentades i informar
l’estimació parcial d’algunes d’elles i la desestimació d’altres.
7. De la reunió referida al punt anterior es va estendre la corresponent acta la qual
s’annexa a aquest dictamen, formant-ne part, consta a l’expedient i motiva la
resolució de les al.legacions.
8. Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Seguretat Ciutadana i Protecció civil.
Fonaments de dret
1. En aplicació dels articles 32 i 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
davant la manca de compliment del requeriment d’esmena de la sol·licitud en el
termini deu dies, procedeix dictar acord pel qual es té per desistida la seva petició.
2.

L’article 178.1c) 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 estableix que cal
resoldre expressament les al·legacions que es formulin a l’aprovació inicial. En el
mateix sentit l’article 65.1 del decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

3.

L’aprovació de les ordenances i els reglaments municipals és una competència
atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles
22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.

És per això que el Regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, amb
l’informe previ de la Comissió informativa de Serveis a les Persones, proposa al Ple de
la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Tenir per desistides les al·legacions contra l’Ordenança de Civisme i
Convivència ciutadana formulades pels Srs. xxxxxxxxx,xxxxxxxxx i xxxxxxxx no haver
estat esmenades, dins el termini legalment establert, les deficiències de l’escrit
d’al·legacions, d’acord amb els fets i fonaments de dret indicats en aquest dictamen.
Segon. Resoldre les al·legacions formulades a l’Ordenança de Civisme i Convivència
Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa, en el sentit següent:
c) Estimar parcialment les al·legacions formulades per part de CAE, Formació i
Serveis Socioculturals i, en la seva virtut, introduir les corresponents
modificacions en el contingut del text aprovat inicialment en el sentit de donar
una nova redacció al punt primer de l’article 20 i a l’article 21 en el sentit
següent:
Article 20. Fonaments de la regulació
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la protecció dels drets dels infants
i en la llibertat de circulació de les persones, així com en la protecció del dret que tothom té de no
ser pertorbat en el seu exercici i a gaudir lúdicament dels espais públics d'acord amb la
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naturalesa i destinació d'aquests, respectant les indicacions contingudes en els rètols informatius
de l'espai afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els legítims drets dels altres usuaris o usuàries.
Article 21. Normes de conducta:
1. La pràctica de jocs i de competicions esportives massives i espontànies a la via pública i als
espais públics estarà subjecta al principi general de respecte a les altres persones procurant, en
cada cas, no causar molèsties als vianants o al veïnat, ni deteriorament dels béns públics ni dels
béns privats, i evitant situacions perilloses per als practicants.
2. Es prohibeix la utilització d’escales per a vianants, elements per a l’accessibilitat de persones
discapacitades, baranes, bancs, passamans, o qualsevol altre element del mobiliari urbà, per ferhi acrobàcies amb patins, monopatins, bicicletes i similars

d) Estimar parcialment les al·legacions formulades per part de la Candidatura
d’Unitat Popular (CUP), Esquerra Unida i Alternativa Bages (EUiA-Bages),
Comissions Obreres (CCOO), xxxxxxxxx,xxxxxxxx, Iniciativa per CatalunyaVerds,xxxxxxxx,xxxxxxxx,xxxxxxxxx,xxxxxxxxxxx, i Associació de Veïns i
Veïnes de les Escodines en el sentit de suprimir el punt 2 de l’article 13,
d’acord amb el que s’estableix en l’acta de la Comissió redactora de data 2 de
juliol de 2012 que s’annexa a aquest dictamen i, en la seva virtut, introduir les
corresponents modificacions en el contingut del text aprovat inicialment.
e) Desestimar la resta de les al·legacions formulades per part del Club Català de
Naturisme, Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Esquerra Unida i Alternativa –
Bages ( EUIA Bages), Comissions Obreres (CCOO),xxxxxxxxx,xxxxxxxxx,
Iniciativa per Catalunya-Verds, xxxxxxx,xxxxx,xxxxxx, Associació de Veïns i
veïnes de les Escodines i xxxxxxxx , d’acord amb la motivació que s’estableix
en l’acta de la comissió redactora de data 2 de juliol de 2012 que s’annexa a
aquest dictamen.
f) Introduir d’ofici, com a conseqüència de les observacions manifestades a
través de les al·legacions presentades, les modificacions en els articles
següents:
1. Article 14. Nova redacció del paràgraf segon del punt primer que tindrà la
redacció següent:
Queden exclosos els grafits i els murals que es realitzin amb autorització municipal i es
consideraran, així mateix, les previsions de l’acord de Ple de data 18 d’abril de 2011 en
relació a la possibilitat de convocatòries públiques per a la realització de murals i grafits
artístics en indrets determinats.

2. Article 16. Nova redacció del paràgraf segon del punt primer que tindrà la
redacció següent:
Es podran col·locar cartells i pancartes quan hi hagi autorització expressa de l’Ajuntament i
en els indrets que s’estableixin a aquest efecte per resolució de l’alcalde.

3. Article 70. Nova redacció dels apartats a) i b) del punt primer i apartats a) i
b) del punt segon, com a conseqüència de la modificació de l’article 16, que
tindran la redacció següent:
1. Són infraccions greus:
a) Col·locar, sense autorització o bé fora dels indrets establerts a l’efecte per resolució de
l’alcalde, cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic
o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, quan aquesta conducta es realitzi sobre
monuments o edificis catalogats o protegits.
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b) Col·locar, sense autorització o bé fora dels indrets establerts a l’efecte per resolució de
l’alcalde, cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic
o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, quan aquesta conducta es realitzi en
senyals de trànsit de tal forma que s’impossibiliti una correcta visió per part dels conductors i
vianants.
2. Són infraccions lleus:
a) Col·locar, sense autorització o bé fora dels indrets establerts a l’efecte per resolució de
l’alcalde, cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic
o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, quan aquests estiguin destinats a prestar
serveis específics a la ciutadania.
b) Col·locar, sense autorització o bé fora dels indrets establerts a l’efecte per resolució de
l’alcalde, cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai públic
o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural.

4. Article 72. Nova redacció de l’apartat a) del punt primer i apartats c) i d) del
punt segon, com a conseqüència de la modificació de l’article 21, que tindran la
redacció següent:
1. Són infraccions greus:
a) Practicar jocs que comportin un risc rellevant per a la seguretat de les persones o els béns, i,
en especial, la circulació temerària amb bicicletes, patins, monopatins o similars per voreres o
llocs destinats a vianants i carrers
2. Són infraccions lleus:
c) Practicar, fora de les àrees destinades a l’efecte,
monopatins o similars.

jocs d’habilitat amb bicicletes, patins,

d) Utilitzar les escales per a vianants, els elements per a l’accessibilitat de persones amb
discapacitat, les baranes, bancs, passamans o qualsevol altre element del mobiliari urbà, per a
les acrobàcies amb bicicletes, patins, monopatins o similars.

Tercer. Aprovar definitivament l’Ordenança de Civisme i Convivència ciutadana de
l’Ajuntament de Manresa amb les modificacions resultants de l’estimació de les
al·legacions referides en l’apartat anterior, segons el text que s’adjunta a aquest
dictamen, que incorpora les modificacions i la corresponent homogeneïtzació en el
text.
Quart. Publicar el text íntegre de l’ordenança aprovada en l’acord anterior en el Butlletí
Oficial de la província, així com realitzar la resta d’anuncis que disposa l’article 66.1 del
decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i servei
dels ens locals
Cinquè. Comunicar aquests acords i el text de l’Ordenança a la Subdelegació del
Govern Central a Barcelona i a la delegació territorial del Govern de la Generalitat de
Catalunya als efectes oportuns.”
“Acta de sessió de la comissió redactora de l’Ordenança de civisme i
convivència ciutadana de l’Ajuntament de Manresa per a la resolució de les
al·legacions presentades contra l’aprovació inicial de l’Ordenança de Civisme i
Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa
Data:
Hora d’inici:

2 de juliol de 2012
9.35 h.
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Assistents:
President:
Sr. Joan Calmet i Piqué, regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis urbans
Secretària:
Sra. Montserrat Morros Martínez, Cap de la secció juridicoadministrativa de
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Vocals:
Sra. Àuria Caus i Rovira, regidora delegada de Participació ciutadana, Joventut
i gent Gran
Sr. José Luís González Leal, Secretari General
Sr. Josep Simon Carreras, Cap del Servi de Gerència
Sra. Rosa Gomà i Batriu, Tècnica d’Administració General
Sr. Josep Ma Muncunill i Soleda, Cap d’Unitat de Manteniment i Via Pública
Sra. Elisenda Solsona i Serrat, Cap de la Unitat de Salut
Sra. Cristina Martin Valbuena, Tècnica de grau mitjà d’ensenyament
Sra. Elsa Ruiz i Muñoz, Tècnica de gestió especialitzada dels Serveis del
Territori
I com a persones convidades:
Sr. Miquel Martínez Pavón, sergent, Cap de la Policia Local accidental, en
representació de la Policia Local.
Sra. Montserrat Perramon i Fàbregas, en representació del Servei de Territori.
Excusats:
Vicepresidenta - Sra. M. Olga Sánchez Ruiz, regidora delegada de Seguretat
Ciutadana
Sr. Jordi Mora i Soria, Inspector de la Policia Local.
Sra. Assumpta Bermúdez i Sanz, Tècnica Superior de Cultura.
Sra. Montserrat Gibert i Antich, Tècnica de participació.

Assumptes a tractar
El president de la comissió, Sr. Calmet, recorda que l’Ordenança de civisme i convivència
ciutadana de l’Ajuntament de Manresa va aconseguir, en el seu tràmit d’aprovació inicial, un
ampli consens per part dels grups polítics amb representació al consistori, però, malgrat això,
s’hi han presentat al·legacions per part de diversos partits polítics, entitats i particulars,
al.legacions que aquesta comissió procedeix estudiar i analitzar tot seguit:

a)

Al·legacions presentades
1. El Sr. Jordi Masdéu Valverde, en representació de la CUP (Candidatura d’Unitat Popular)
(RE 33862 de 5 de juny de 2012).
2. El Sr. xxxxxxxxxxxx, en representació d’Esquerra Unida i Alternativa del Bages (RE
34.433 de 6 de juny de 2012).
3. El Sr. xxxxxxxxxxxx, en representació del Club Català de Naturisme (RE 34517 de 7 de
juny de 2012).
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4. El Sr. xxxxxx, en representació de CCOO - Comissions Obreres (RE 34.559 de 7 de juny
de 2012).
5. El Sr. xxxxxxx, en representació del CAE (CAE, Formació i Serveis Socioculturals) (RE
34.637 de 7 de juny de 2012).
6. La Sra. xxxxxxxxx (RE 34.838 de 8 de juny de 2012).
7. El Sr. xxxxxxxxxxx, en representació de l’AMPA Renaixença (RE 34.854 de 8 de juny de
2012).
8. La Sra. xxxxxxxxxxxxx, en representació d’Iniciativa per Catalunya Verds (RE 34.875 de
8 de juny de 2012).
9. La Sra. xxxxxxxxxxxxx (RE 34.903 de 8 de juny de 2012).
10. La Sra. xxxxxxxxxxxxx (RE 34.921 de 8 de juny de 2012)
11. El Sr. xxxxxxxxxxxxxx, en representació de Manresa Antifeixista (RE 34.938, de 8 de juny
de 2012).
12. El Sr. xxxxxxxx (RE 34.947 de 8 de juny de 2012).
13. La Sra. xxxxxxxxxxx (RE 34.951 de 8 de juny de 2012).
14. El Sr. xxxxxxxxxxx (RE 34.954 de 8 de juny de 2012).
15. El Sr. xxxxxxxxxxxxx (RE 34.955 de 8 de juny de 2012).
16. El Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, en representació de JEI (Jovent de l’Esquerra Independentista)
(RE 34.959 de 8 de juny de 2012).
17. El Sr. xxxxxxxxxxxxx, en representació de l’Associació de Veïns i Veïnes Escodines (RE
34.986 de 8 de juny de 2012).

La Sra. Morros, secretària de la comissió i la Sra. Gomà adverteixen que s’ha constatat manca
d’acreditació de la personalitat jurídica i/o representació per part d’alguns al.legants. Malgrat
haver fet requeriments per escrit i avisos via telefònica o bé correu electrònic i un cop
transcorregut el termini previst a l’article 71 de la Llei 30/1992, alguns requeriments han quedat
sense atendre, motiu pel qual correspon dictar resolució per la qual es tindran per desistits de
les seves peticions.
Les al.legacions que no han respost als requeriments són les presentades per:
-

b)

Sr. xxxxxxxxxx en representació de l’AMPA Renaixença (manca d’acreditació de la
representació).
Sr. xxxxxxxxxxx en representació de l’entitat Manresa Antifeixista (manca d’acreditació
de l’existència i la representació d’aquesta entitat).
Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx formula en representació de l’entitat JEI (Jovent de l’esquerra
Independentista) (manca d’acreditació de l’existència i la representació d’aquesta
entitat).

Anàlisi de les al·legacions

1. Per part de la Sra. Gómez s’han presentat al·legacions respecte a la totalitat del text de
l’Ordenança per considerar que “no hi ha cap necessitat d’establir un codi o una “llei de
civisme” d’aquest estil, ja que els conflictes que s’han pogut donar fins ara a nivell de
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convivència ja tenen eines per a la seva resolució... I en canvi, no respon a la necessitat de
confrontar a través del conflicte les problemàtiques que més afecten a la població manresana,
com l’explotació o l’exclusió laboral, l’exclusió i/o marginació social, el racisme sociològic,
l’apropiació de l’espai públic per part de l’empresa privada, el consum insostenible...”
Al respecte, la comissió valora que sí s’han donat problemàtiques que, actualment, no poden
ser sancionades perquè no estan recollides expressament a l’Ordenança de civisme vigent a
data d’avui.
Pel que fa a les problemàtiques a què es refereix la Sra. Gómez –explotació o exclusió laboral,
marginació social, racisme sociològic...- no és la finalitat d’aquesta ordenança el resoldre-les.
Hi ha altres vies a través de les quals es treballa per contribuir a resoldre tots aquests
problemes. El Pla de civisme en què ha estat treballant l’Ajuntament sí que incideix en aquests
aspectes per fomentar conductes cíviques i treballar activament per lluitar contra aquests
problemes de forma sostinguda i a llarg termini.
La comissió proposa la desestimació íntegra de l’al·legació.

2. En relació a l’article 10.4 de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana s’han
presentat al·legacions per part de l’Associació de Veïns i veïnes de les Escodines, la redacció
del qual és la següent:
4. L’Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració d’esdeveniments festius,
musicals, culturals, esportius o d’índole similar en els espais públics on es pretenguin
realitzar quan, per les previsions del públic assistent, les característiques del propi
espai públic o altres circumstàncies degudament acreditades i motivades a l’expedient,
els esmentats esdeveniments puguin posar en perill la seguretat, la convivència o el
civisme. En aquests supòsits, sempre que sigui possible, l’Ajuntament proposarà als
organitzadors espais alternatius on pugui celebrar-se l’acte.
Així es posa de manifest per part de l’Associació de Veïns que:
“Pel que fa activitats com concerts a l’aire lliure i/o al carrer, considerem que pot ser
molt subjectiva l’afirmació “puguin posar en perill la seguretat, la convivència o el
civisme.
Molts barris i entitats veïnals realitzen concerts a les places o carrers per tal que tothom
hi tingui accés. Les activitats que organitzen els entitats veïnals de la ciutat serveixen
per finançar la seva pròpia activitat. No té sentit privar de la realització d’aquestes
activitats, ja que suposen una font d’ingressos important per a la subsistència de dites
entitats. En casos puntuals, creiem que cal fer excepcions en l’horari i terminis de
realització d’activitats. Cal tenir en compte la realitat mateixa de cada entitat.
Creiem a més, que és competència de l’entitat contactar amb el veïnat per tal de no
influir negativament en la seva quotidianitat”
Al respecte la Sra. Montserrat Morros exposa que el redactat de l’art. 10 és volgudament
genèric perquè es remet en tot cas a l’autorització municipal que s’emeti per a cada sol.licitud,
on quedaran concretats l’horari de celebració de l’acte i les condicions en què aquest es pot
celebrar, en coincidència amb el que fa també la Llei d’espectacles de Catalunya.
La Sra. Morros informa que aquests aspectes es van consensuar amb les tècniques Sra.
Montserrat Gibert –tècnica de participació- i Sra. Assumpta Bermúdez –tècnica de cultura- que
van mostrar el seu acord amb aquest model que permet autoritzar cada acte en funció de les
seves especials característiques.
Pel que fa als aspectes d’aforament, vénen determinats per la normativa de Generalitat.
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El Sr. Calmet recorda que l’Associació de veïns i veïnes de les Escodines havia estat present
en les jornades de participació per debatre l’esborrany de l’Ordenança i havien mostrat el seu
acord en aquest aspecte. Li sorprèn, doncs, que hagin formulat al.legacions.
L’art. 10 de l’Ordenança no impedeix que les associacions de veïns i altres entitats puguin
seguir portant a terme les seves activitats i actes.
Per tot això, s’acorda proposar la desestimació íntegra de l’al.legació

3. En relació als articles 13 i 14 de l’Ordenança de Civisme i convivència ciutadana s’han
presentat al·legacions per part de les persones i entitats següents:
-

Candidatura d’Unitat Popular ( CUP)
Esquerra Unida i Alternativa Bages (EUiA Bages)
Comissions Obreres ( CCOO)
xxxxxxxx
xxxxxxx
Iniciativa per Catalunya-Verds
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines

El tenor literal d’aquests articles diu:
“Article 13. Fonaments de la regulació
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret a gaudir del
paisatge urbà de la ciutat, que és indissociable del correlatiu deure de mantenir-lo en
condicions de neteja, polidesa i ornat.
2. Els grafits, les pintades i d'altres conductes d'embrutiment i enlletgiment no només
devaluen el patrimoni públic o privat, palesant llur deteriorament, sinó que principalment
provoquen una degradació visual de l'entorn, tot afectant la qualitat de vida dels veïns o
veïnes i visitants.
3. El deure d'abstenir-se d'embrutar, tacar i deslluir l'entorn troba el seu fonament en el
fet d’evitar la contaminació visual, i és independent i per tant compatible amb les
infraccions, incloses les penals, basades en la protecció del patrimoni, tant públic com
privat. “
Article 14. Normes de conducta
1. Està prohibit realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o
grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o bé
ratllant la superfície, sobre qualsevol element de l’espai públic, així com a l'interior o
l'exterior d'equipaments, infraestructures o elements d'un servei públic i instal·lacions
en general, inclosos transport públic, equipaments, mobiliari urbà, senyalització vertical
i horitzontal, arbres, jardins i vies públiques en general i la resta d’elements descrits a
l’article 3 d’aquesta Ordenança; també resten prohibides aquestes accions a les
façanes, vidrieres, aparadors i tancaments d’establiments i botigues privats que tinguin
sortida a la via pública, per la seva afectació a l’entorn públic.
Queden exclosos els murals artístics que es realitzin amb autorització municipal i es
consideraran, així mateix, les previsions de l’acord de Ple de data 18 d’abril de 2011 en
relació a la possibilitat de convocatòries públiques per a la realització de murals i grafits
artístics en indrets determinats.
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2. Quan el grafit o pintada es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat de manera
visible o permanent en la via pública, serà necessària, a més de l’autorització del seu
propietari, l'autorització expressa de l'Ajuntament.

Les al·legacions formulades per la CUP, EUIA Bages,xxxxxxx ,xxxxxxxxx, Iniciativa per
Catalunya Verds, xxxxxxxxx,xxxxxxxxx,xxxxxxxx i l’AAVV de les Escodines es debaten
conjuntament per tenir un contingut idèntic.
Així, formulen al·legacions i proposen l’eliminació l’apartat 2 de l’article 13 i l’apartat 1 de
l’article 14 pels motius següents:
“L’article 13 de l’ordenança es limita a emetre un judici de valor totalment subjectiu
sobre l’impacte visual dels grafits i les pintades, mentre que a l’article 14 es rebat
aquesta mateixa idea quan es parla de “murals artístics”, realitzats amb les mateixes
tècniques i en els mateixos espais. Així doncs, la ordenança pretén establir valors
estètics com a norma de conducta, i això és inadmissible, sobretot si tenim en compte
que, per a molta gent, els grafits són una forma artística contemporània de gran valor.”
En un sentit semblant la Sra. xxxxx Vieira xxxxxxx manifesta que “En articles 13 i 14 es parla
d’aquestes pràctiques fent servir una interpretació força subjectiva sobre el que és un grafitti o
pintada, que en uns moments pot ser considerada “negativa” i en d’altres no en funció de
criteris que poden ser arbitraris. En el fons hi ha una interpretació particular sobre aquest
fenomen lligada a unes determinades normes de conducta quan per altra banda, hi ha sectors
amplis de la població que consideren aquests fets com manifestacions artístiques.”
Per aquest motiu sol·licita la supressió del punt 2 de l’article 13 i del punt 1 de l’article 14.
Altrament, per part de CCOO es sol·licita “l’eliminació de l’article 13 i 14 sobre grafitis. Es posen
diferents coses en el mateix paquet”.
Per part de la Sra. xxxxxxx es sol·licita l’eliminació del punt 2 de l’article 13 i el punt 1 de l’article
14 per considerar que “L’article 13 de l’Ordenança es fonamenta en preceptes subjectius i que
per tant podrien ser susceptibles d’aplicacions diferents segons les necessitats polítiques, de
grup o fins i tot personals a l’hora d’aplicar-los. És a dir, converteix l’ordenança en una arma
d’abast general sense possibilitat de defensa per les persones afectades.
La qualitat de vida de les persones es veu afectada molt més per altres agents transformadors
de l’entorn, com per exemple les ordenances de civisme coercitives, o la despesa en obres
faraòniques per comptes d’invertir en salut pública de mirar de cobrir mínimament les
vertaderes necessitats socials. (...)
L’expressió artística o reivindicativa no es pot aturar a cops d’ordenances civils redactades per
qui viu situacions econòmiques envejables per les persones que en seran les principals
víctimes.”
Al respecte de totes aquestes al.legacions, la comissió valora acuradament la redacció de l’art.
13.2 i s’admet que, certament, s’identifica tot grafit amb conductes d’embrutiment i enlletgiment,
quan no era aquesta la intenció de la comissió redactora en elaborar aquest capítol. Es valora,
així mateix, que el paràgraf es pot eliminar sense alterar la finalitat última de preservació de
l’espai públic en condicions de netedat.
Es proposa estimar les al·legacions relatives a l’apartat 2 de l’art. 13.
Pel que fa al punt 1r. de l’art. 14, la comissió redactora valora, unànimement, que és necessari
mantenir la prohibició de realització de grafits o murals a l’espai públic sense autorització per
evitar malmetre’l amb grafits, pintades i altres intervencions que sí que el malmeten, al marge
de consideracions subjectives sobre si la intervenció té o no valor –sigui artístic o d’altre tipus.
Si s’eliminés tal prohibició, no seria possible l’actuació davant de cap tipus de pintada o grafit,
malgrat que de forma inequívoca i als ulls del comú dels ciutadans es malmetés l’espai o
mobiliari públics, o bé edificis, siguin públics o privats.
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Es considera que, en cas que qualsevol ciutadà o entitat vulgui portar a terme la realització d’un
mural, sempre tindrà la possibilitat de sol.licitar l’oportuna autorització. Es considera que, així,
es garanteix la llibertat d’expressió a través d’aquestes manifestacions gràfiques al mateix
temps que es protegeix l’espai públic d’actuacions degradants.
Pel que fa a l’afirmació de CCOO “Es posen diferents coses en el mateix paquet” cal dir que la
comissió entén que en aquest capítol es regulen, sota el terme genèric “expressions gràfiques”
intervencions que sí són similars i que vénen a ser tota intervenció en un element material que
hi deixi marca de qualsevol tipus.
Sobre les consideracions de la Sra. xxxxxxxxxxx la comissió recorda que en tota norma hi ha
sempre conceptes que deixen marge a la interpretació i a la valoració dels qui l’han d’aplicar.
Cal evitar els termes jurídics indeterminats. Això no ha de ser obstacle, però, per intentar la
millora de la convivència, sense que això signifiqui cap impediment per a la lliure expressió de
les idees i de l’art.
Per tot això, es proposa la desestimació íntegra de les al.legacions relatives a l’article 14. Es
manté, doncs, el punt 1 de l’art. 14 incloent, d’ofici, en el seu segon paràgraf, l’exclusió també
per a grafits i no solament per a murals i eliminant el terme “artístics”, de tal forma que la
redacció del 2n paràgraf de l’art. 14.1 de l’Ordenança quedarà com segueix:

“Queden exclosos els grafits i els murals que es realitzin amb autorització municipal i es
consideraran, així mateix, les previsions de l’acord de Ple de data 18 d’abril de 2011 en
relació a la possibilitat de convocatòries públiques per a la realització de murals i grafits
artístics en indrets determinats”

4. En relació a l’article 16 de l’Ordenança de Civisme i convivència ciutadana s’han presentat
al·legacions per part de les persones i entitats següents:
-

Candidatura d’Unitat Popular ( CUP)
Esquerra Unida i Alternativa Bages (EUiA Bages)
Comissions Obreres ( CCOO)
xxxxxxx
xxxxxxx
Iniciativa per Catalunya-Verds
xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines

El contingut d’aquest article és el següent:
Article 16. Normes de conducta
1. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o
qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda, haurà d'efectuar-se únicament
en els llocs expressament habilitats a l'efecte per l'autoritat municipal.
Està prohibida la col·locació de cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals,
en qualsevol espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, sense
autorització expressa de l'Ajuntament.
2. Igualment, caldrà autorització expressa de l'Ajuntament, a més de la del titular del
bé afectat, quan es tracti de cartells o pancartes que s'instal·lin en un bé privat si vola
sobre l'espai públic.
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3. Els titulars de l'autorització seran responsables de la retirada dels elements
instal·lats i de reposar els elements al seu estat anterior, d'acord amb les indicacions
que donin els serveis municipals.
4. Es prohibeix esquinçar, arrencar i llançar a l'espai públic cartells, anuncis, pancartes
i objectes similars.
5. Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, així
com escampar i llançar tota classe de fullets o papers de publicitat comercial o
qualsevol material similar en la via pública i en els espais públics i altres espais definits
a l’article 3 d’aquesta Ordenança.
6. Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no podran deixar propaganda
fora del recinte de la porteria dels edificis.
7. Les persones físiques o jurídiques que promoguin la contractació o difusió del
missatge respondran directament i/o solidàriament de les infraccions corresponents a
aquest article amb els autors materials del fet.
Les al·legacions formulades per la CUP, EUIA Bages, xxxxxx, Iniciativa per Catalunya Verds,
xxxxxxx,xxxxx, xxxxxxxx i l’AAVV de les Escodines es debaten conjuntament per tenir un
contingut idèntic en el sentit següent:
“ Manresa no disposa de suficients “llocs expressament habilitats a l’efecte” per a la
col·locació de cartells ni d’altres anuncis i la prohibició d’utilitzar l’espai públic per a la
difusió dificulta molt la feina de les entitats de la ciutat, que no disposen d’altres vies per
a la difusió de les seves activitats. Així doncs, l’article 16 de l’ordenança obligarà les
entitats a haver de pagar per a difondre els seus missatges, de manera que moltes
d’elles no podran seguir endavant”
Per part d’aquestes entitats es proposa doncs l’eliminació l’apartat 1 de l’article 16 com a mínim
fins que l’Ajuntament aconsegueixi dotar la ciutat de suficients “llocs expressament habilitats a
l’efecte.”
Per part de la Sra. Xxxxxxxx es formula al·legació a l’apartat 1 en termes semblants a l’anterior
en el sentit de que “es mostra una voluntat punitiva en aquest aspecte mentre no s’ofereix una
alternativa viable pel conjunt de les entitats manresanes, com podria ser la reserva d’espais
específics per que aquestes poguessin fer-los servir per difondre les seves activitats. Aquest fet
perjudicarà greument a les entitats que no puguin costejar despeses de publicitat per donar-se
a conèixer.”
Així, es proposa la supressió del punt 1 de l’article 16 mentre l’Ajuntament no faciliti els espais
suficients especialment habilitats per que puguin ser utilitzats per les entitats manresanes.
Per part de CCOO es sol·licita l’eliminació del text de l’article 16 per no haver-hi llocs habilitats i
“Deixar, quant a les pancartes, l’obligació de penjar-les suficientment altes perquè no destorbin
la circulació de persones i vehicles i la obligació de retirar-les passats 30 dies de la data de
l’activitat anunciada”
Per part de la Sra. xxxxxxxx s’indica que “La ciutat no disposa de suficients espais per a penjarhi cartells de manera que d’aprovar-se aquest text s’estaria limitant activament la llibertat
d’expressió, ja que s’hauria de competir per aconseguir l’espai per a transmetre públicament un
missatge.
Moltes entitats de Manresa no tenen l’opció de pagar per difondre les seves activitats, i per tant
les més desfavorides serien les més perjudicades. Per tot això demanem l’eliminació del punt 1
de l’article 6, i exhortem a l’habilitació de més punts per a enganxar cartells. Més endavant, si
realment les necessitats de la ciutat estan cobertes en aquest sentit i hi ha prou espai, es
podria plantejar aquesta regulació, però no abans.”
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Al respecte d’aquest punt, el Sr. Calmet recorda que la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) va
presentar una moció al Ple, a fi que s’habilitessin llocs suficients en diferents àmbits de la
ciutat. Així mateix, el regidor Sr. Calmet explica que hi ha en ferm un compromís de posar
cartelleres en barris i zones que tenen menys espais disponibles, per així fer possible la difusió
a totes les zones de la ciutat.
La Sra. Perramon comenta que el problema és que molts d’aquests indrets són parets o
tanques de finques privades i que és dificultós aconseguir l’autorització expressa dels
propietaris.
Diversos membres de la comissió fan esment que, actualment, les noves tecnologies permeten
difusió gratuïta i amb menys impacte ambiental, tot i que s’admet que s’ha de garantir també la
difusió pels mitjans tradicionals com són l’enganxada de cartells o les pancartes.
El regidor Sr. Calmet recorda que el compromís de l’equip de govern de trobar indrets on
permetre aquesta activitat per garantir que les entitats puguin difondre entre la ciutadania els
seus actes o missatges.
Per mostrar aquesta voluntat, es proposa modificar la redacció del 2n paràgraf del punt 1 de
l’art. 16, de forma que no es posi l’èmfasi en la prohibició sinó en la possibilitat efectiva de
portar a terme les activitats de difusió. Així, aquest punt passaria a tenir la següent redacció:

“Es podran col.locar cartells i pancartes quan hi hagi autorització expressa de l’Ajuntament
i en els indrets que s’estableixin a aquest efecte per resolució de l’alcalde”
Pel que fa a la proposta de CCOO relativa a “Deixar, quant a les pancartes, l’obligació de
penjar-les suficientment altes perquè no destorbin la circulació de persones i vehicles i la
obligació de retirar-les passats 30 dies de la data de l’activitat anunciada” es recorda que
aquests extrems es tenen en consideració en emetre’s la corresponent autorització, la qual ja
preveu aquests detalls en cadascun dels casos.
Es proposa, per tant, la desestimació íntegra de les al.legacions presentades.
Com a conseqüència de la modificació de l’art. 16, correspon la modificació de l’art. 70.1 a) i b)
i de l’art. 70.2 a) i b) del règim sancionador.

5. Pel que fa als articles 20 i 21, que conformen el capítol quart de l’Ordenança, s’han
presentat al·legacions per part de diferents persones.
En relació a l’article 20, s’han presentat al·legacions per part del CAE, Formació I Serveis
Socioculturals.
En relació a l’article 21 s’han presentat al·legacions per part de les persones i entitats següents:
-

Candidatura d’Unitat Popular ( CUP)
Esquerra Unida i Alternativa Bages (EUiA Bages)
CAE, Formació i Serveis Socioculturals
Comissions Obreres ( CCOO)
xxxxxxx
xxxxxxx
Iniciativa per Catalunya-Verds
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines

El tenor literal d’aquests articles diu:
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Article 20. Fonaments de la regulació
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de circulació
de les persones i en el dret que tothom té de no ser pertorbat en el seu exercici i a
gaudir lúdicament dels espais públics d'acord amb la naturalesa i destinació d'aquests,
respectant les indicacions contingudes en els rètols informatius de l'espai afectat, si
existeixen, i en qualsevol cas els legítims drets dels altres usuaris o usuàries.
2. La pràctica de jocs de pilota, monopatí, amb bicicleta o similars a l'espai públic està
sotmesa al principi general de respecte als altres, i, en especial, de la seva seguretat i
tranquil.litat, així com al fet que no comportin perill per als béns, serveis o instal·lacions,
tant públics com privats.
Article 21. Normes de conducta:
Es prohibeixen a l’ espai públic:
1. La pràctica de jocs i de competicions esportives massives i espontànies quan
pertorbin els legítims drets dels veïns i veïnes o dels altres usuaris.
2. La pràctica de jocs amb instruments o d'altres objectes que puguin posar en perill la
integritat física dels usuaris de l’espai públic, així com la integritat dels béns, serveis o
instal·lacions, tant públics com privats.
3. La pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb bicicletes, patins o
de les àrees destinades a l’efecte.

monopatins fora

Queda prohibida la utilització d’escales per a vianants, elements per a l’accessibilitat de
persones discapacitades, baranes, bancs, passamans, o qualsevol altre element del
mobiliari urbà, com a superfície de suport per a les acrobàcies amb bicicletes, patins o
monopatins.
Així, per part del CAE, Formació i Serveis Socioculturals s’han presentat al·legacions contra els
articles 20 i 21 de l’Ordenança de Civisme i Convivència ciutadana fonamentant-se en la
declaració dels drets dels infants, la Convenció dels Drets dels Infants i la tradició. A partir
d’aquests fonaments manifesten:
“1. Cal prioritzar el dret de l’infant al joc i és un deure de les administracions facilitar els
espais adequats per a la pràctica de jocs.
2. En aquest sentit, considerem que Manresa és una ciutat amb una mancança important
d’espais de joc.
3. La pràctica de jocs al carrer no és pot considerar en cap cas un acte incívic. Tot i així,
considerem que cal garantir que aquesta pràctica no comporti cap tipus de problema de
convivència.
4. No es pot regular la pràctica de jocs al carrer des de la prohibició, basant-se
exclusivament en els drets de llibertat de circulació i de no ser pertorbat dels veïns,
veïnes, vianants o altres usuaris, ignorant els drets que tenen els infants a gaudir del
joc.
5. A la vista d’aquests plantejaments proposem la redacció del capítol quart tal com
exposem a continuació:
CAPITOL QUART. JOCS A L’ESPAI PÚBLIC
1. La pràctica de jocs a la via pública i als espais públics estarà subjecta al principi
general de respecte a les altres persones procurant, en cada cas, no causar
molèsties als vianants o al veïnat, ni deteriorament dels béns públics ni dels privats,
ni que puguin ser perilloses pels practicants.
2. Es prohibeix la utilització d’escales pe a vianants, elements per a l’accessibilitat de
persones discapacitades, baranes, bancs, passamans o qualsevol altre element del
mobiliari urbà, per fer-hi acrobàcies amb patins, monopatins i bicicletes. “
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Pel que fa a l’article 21 les al·legacions formulades per la CUP, EUIA Bages, xxxxxxxxxx,
Iniciativa per Catalunya Verds, xxxxxxx,xxxxxxx,xxxxxxxx i l’AAVV de les Escodines es debaten
conjuntament per tenir un contingut idèntic en el sentit següent:
“El concepte de “legítims drets dels veïns i veïnes o dels altres ususaris” és massa
ampli, i en la pràctica pot acabar fent que es prohibeixin completament els jocs a les
places i carrers de la ciutat. Tot i entendre les dificultats i conflictes que resulten de la
interacció entre els infants i joves i la resta d’usuaris de l’espai públic (i especialment
amb la proliferació de terrasses), cal tenir en compte que els drets dels infants són
prioritaris, sobretot si tenim en compte que les places i carrers s’han utilitzat sempre
com a espais de joc, mentre que el seu ús comercial és, en molts casos, d’aparició
recent.
No té sentit, en una ordenança, prohibir els jocs a l’espai públic, especialment en una
ciutat greument mancada d’espais lúdics i esportius.”
Així, es demana l’eliminació total de l’art. 21.
Per part de la Sra. xxxxxxxxxxxxxx es formula al·legació a l’apartat 1 en termes semblants a
l’anterior en el sentit de que “Tot l’article 21 mostra una voluntat punitiva amb la pràctica del joc
en l’espai públic “fora de les àrees habilitades” en teoria per defensar “els legítims drets dels
veïns i veïnes o dels altres usuaris. Som conscients que en ocasions es poden donar situacions
conflictives en carrers i places, en especial amb els infants i joves que sempre han utilitzat el
carrer per jugar. Però en molts casos nens i joves no tenen espais habilitats o aquests són
clarament insuficients. Creiem que no es pot prioritzar l’ús comercial dels carrers en perjudici
d’altres usos com el lúdic i més quan hi ha una mancança greu d’espais que es puguin fer
servir a tal efecte”
Així, es proposa la supressió de tot l’article 21.
Per part de CCOO es sol·licita l’eliminació del text de l’article 16 perquè “ No hi ha espais per
jocs habilitats. Qualsevol concentració espontània és imprevisible, si es pensa en algun supòsit
concret seria millor explicitar-ho.”
Per part de la Sra. xxxxxxxxxx s’indica que “ El carrer sempre ha estat un espai lúdic, de
convivència social, d’aprenentatge i d’enriquiment, especialment pels infants i també per les
persones amb més necessitats.
Els infants tenen dret de gaudir de l’espai públic, i aquest dret no es pot limitar i retallar en
benefici dels drets comercials d’establiments privats. El carrer és de tots i és públic, trobem
inadmissible que a mesura que es concedeix més i més espai d’ús privat, especialment les
terrasses d’establiments – que es retalla de l’espai públic- a més a més l’espai públic restant
també es limiti en el seu ús. Ens sembla inacceptable que les necessitats del sector comercial
estiguin per sobre dels drets de les persones i dels infants. Ens preguntem si això no és així
perquè els infants no aporten grans ingressos a les terrasses comercial. Pregunta que deixem
a l’aire.
La ciutat ja pateix prou manca d’espais lúdics i d’esbarjo com per encara limitar més aquesta
necessitat social.”
Per aquest motiu sol·licita l’eliminació total de l’article 21.
En relació a totes aquestes al.legacions la comissió considera que, certament, el dret dels
infants és un bé a protegir de forma prioritària i que inclou, entre altres, el gaudi de l’espai
públic.
Per donar èmfasi a aquesta consideració, es creu convenient incloure al punt 1r. de l’art. 20 la
protecció als drets dels infants. Així, la seva redacció serà:
“1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la protecció dels drets
dels infants i en la llibertat de circulació de les persones, així com en la protecció
del dret que tothom té de no ser pertorbat en el seu exercici i a gaudir lúdicament
dels espais públics d'acord amb la naturalesa i destinació d'aquests, respectant les
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indicacions contingudes en els rètols informatius de l'espai afectat, si existeixen, i
en qualsevol cas els legítims drets dels altres usuaris o usuàries”
S’admet que la ciutat de Manresa disposa de pocs indrets on els infants puguin jugar lliurement
i que cal treballar per habilitar, malgrat el context econòmic actual, indrets en què es puguin
portar a terme aquestes activitats.
Pel que fa a les consideracions de CCOO -“Qualsevol concentració espontània és imprevisible,
si es pensa en algun supòsit concret seria millor explicitar-ho.”- cal dir que l’Ordenança es
refereix únicament a competicions esportives, com podria ser un partit de futbol. No es refereix
a concentracions espontànies amb altres finalitats, donat que el capítol està dedicat als jocs.
Així mateix, es considera adient el redactat proposat per CAE, Formació i Serveis
Socioculturals, amb una petita rectificació al final de l’apartat 1 per tal que la redacció tingui
congruència.
Per tot això, es proposa l’estimació parcial de l’al·legació presentada per CAE, Formació i
Serveis Socioculturals en el següent sentit: es manté l’art. 20, amb el nou redactat del seu punt
primer i es dóna a l’art. 21 la redacció coincident, essencialment, amb la proposada per l’entitat.
Així, el redactat d’aquest article seria el següent:
“Article 21. Normes de conducta
1. La pràctica de jocs i de competicions esportives massives i espontànies a la via pública
i als espais públics estarà subjecta al principi general de respecte a les altres persones
procurant, en cada cas, no causar molèsties als vianants o al veïnat, ni deteriorament
dels béns públics ni dels béns privats, i evitant situacions perilloses per als practicants.
2. Es prohibeix la utilització d’escales per a vianants, elements per a l’accessibilitat de
persones discapacitades, baranes, bancs, passamans, o qualsevol altre element del
mobiliari urbà, per fer-hi acrobàcies amb patins, monopatins, bicicletes i similars”
El Sr. xxxxxxxxxx ha alertat en relació a la inclusió del terme “similars” en aquest article a fi
d’impedir aquestes conductes amb qualsevol tipus d’artefacte diferent però assimilable als
patins o monopatins.
Altrament, es proposa la desestimació de la resta d’al·legacions presentades en relació a
l’article 21.
Com a conseqüència d’aquesta rectificació correspon la rectificació de l’art. 72.1 a) i 72.2 c) i d)
dins del capítol de règim sancionador.
6. En relació a l’article 23 s’han presentat al·legacions per part de les persones i entitats
següents:
-

Candidatura d’Unitat Popular ( CUP)
Esquerra Unida i Alternativa Bages (EUiA Bages)
Comissions Obreres ( CCOO)
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Iniciativa per Catalunya-Verds
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines

El contingut d’aquest article és el següent:
Article 23. Normes de conducta:
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1. 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.
2. Es prohibeixen especialment aquelles conductes que, sota l'aparença de mendicitat,
representin actituds coactives o d'assetjament, o obstaculitzin i impedeixin de manera
intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics.
3. Es prohibeix també l’oferiment de qualsevol bé o servei no requerit a persones que
es trobin en l'interior de vehicles privats o públics. Es consideraran inclosos en aquest
supòsit, entre d'altres comportaments, la neteja no sol·licitada dels parabrises dels
automòbils detinguts en els semàfors o a la via pública així com l'oferiment no sol·licitat
de mocadors, premsa o qualsevol altre objecte.
4. Està prohibida també la realització a l'espai públic d'activitats de qualsevol tipus
quan obstrueixin o puguin obstruir el trànsit rodat per la via pública, posin en perill la
seguretat de les persones o impedeixin de manera manifesta el lliure trànsit de les
persones per les voreres, places, avingudes, passatges o passeigs o altres espais
públics. Aquestes conductes estan especialment prohibides quan es desenvolupin a la
calçada, en els semàfors o envaint espais de trànsit rodat.

Pel que fa a les al·legacions formulades per la CUP, EUIA Bages, xxxxxxxx, Iniciativa per
Catalunya Verds, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx i l’AAVV de les Escodines es debaten
conjuntament per tenir un contingut idèntic en el sentit següent:
“Tenint en compte que la mendicitat no es prohibeix expressament en aquesta
ordenança, no s’entén la inclusió de l’article 23 en la forma en què està redactat.
L’apartat 1 és absolutament prescindible en una ordenança de civisme, i la seva
inclusió només pot respondre a la voluntat de titllar la mendicitat de fet incívic.
L’apartat 2 pot provocar moltes dificultats d’interpretació, ja que no és gens clar què
s’entén per conductes que “obstaculitzin i impedeixin de manera intencionada el lliure
transit dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics”. Sota aquest apartat, es pot
considerar prohibida qualsevol forma de mendicitat, de manera que es criminalitza i
prohibeix una activitat provocada pel context social i en cap cas desitjada”
Per aquest motiu sol·liciten l’eliminació dels punts 1 i 2 de l’article 23.
Per part de la Sra. xxxxxxxxxxx es formula al·legació a l’apartat 1 i 2 en termes semblants a
l’anterior en el sentit de que “ L’apartat primer d’aquest article és totalment superflu i s’hauria de
donar per suposat que els serveis socials tenen l’obligació d’atendre a les persones en greus
dificultats socials i econòmiques. No entenem per què es fa constar aquí a no ser que es vulgui
relacionar “subtilment” l’exercici de la mendicitat amb “L’incivisme”. Sobre l’apartat segon, no
queda clar quin seria el criteri per interpretar les conductes sancionables ja que es podrien
interpretar de forma subjectiva. El redactat pot donar a entendre que hi ha una voluntat
d’amagar i restringir el fenomen de la mendicitat per motius “estètics” quan en la majoria dels
caos és una activitat producte de situacions econòmiques greus”
Al respecte cal fer esment que del tenor literal del text de l’al·legació, no es sol·licita la seva
eliminació si bé podem deduir, a partir de les al·legacions formulades, la voluntat de suprimir
els apartats 1 i 2 de l’article 23.
Per part de CCOO es sol·licita l’eliminació del text de l’article 23 perquè “ L’actuació davant la
mendicitat ha d’estar regulada en el protocol d’actuació de serveis socials i si es detecta
mendicitat forçada o organitzada és un delicte i s’hauria d’actuar penalment.”
Per part de la Sra. xxxxxxxxxx s’indica que “ Per nosaltres titllar o tractar la mendicitat de fet
incívic és una falta molt greu, ja que la mendicitat no és més que un reflex que les coses
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s’estan fent malament, és una mostra de l’estat d’injustícia social en el qual vivim
permanentment i la conseqüència, que no la causa, d’una societat desequilibrada i dividida en
estrats socials molt difícilment superables.
Igual que en altres articles que esmenen, es parla en termes molt genèrics fet que pot suposar
l’aplicació indiscriminada del text de l’ordenança de manera pràcticament aleatòria i segons les
necessitats particulars, grupals o de partit del moment, tot el que genera indefensió en la
ciutadania afectada. “
Per aquest motiu sol·licita l’eliminació dels punts 1 i 2 de l’article 23.
En relació a totes aquestes al.legacions la comissió redactora recorda que aquest extrem fou
debatut extensament i es va tenir especial cura a no criminalitzar la mendicitat per entendre
que, certament, respon a necessitats socials a les quals no sempre es pot respondre des dels
serveis municipals.
S’inclou a l’apartat 23.1 el recordatori que els agents de l’autoritat han de contactar amb els
serveis socials per tal que les persones que exerceixen la mendicitat siguin assistides
degudament –malgrat que ja està establert pels protocols d’actuació tant de Policia Local com
de Serveis Socials- perquè es creu prou important i remarcable, donat l’estat de necessitat i
d’emergència que poden presentar algunes d’aquestes persones.
Quant a l’al.legació de la Sra. xxxxxxxxxx sobre l’apartat segon –diu “no queda clar quin seria el
criteri per interpretar les conductes sancionables ja que es podrien interpretar de forma
subjectiva. El redactat pot donar a entendre que hi ha una voluntat d’amagar i restringir el
fenomen de la mendicitat per motius “estètics” quan en la majoria dels casos és una activitat
producte de situacions econòmiques greus”, la comissió creu que és prou clar que el text es
refereix a actituds actives de coacció o assetjament als vianants o bé obstaculització del trànsit.
Aquestes situacions coactives o d’assetjament o obstaculització són conceptes a bastament
coneguts pels agents de la Policia Local, els quals impliquen actituds actives d’interpel.lació
directa dels vianants per forçar que aquests col.laborin econòmicament. Salvant les dificultats
interpretatives que tota norma té, es creu que els termes són prou acurats com per permetre
una aplicació adient per part dels agents de la Policia Local.
No es poden compartir, pels mateixos motius, les consideracions de la Sra. xxxxxxxxx en
aquest mateix sentit.
Pel que fa a les afirmacions de CCOO sobre possible incidència en els tipus penals de
mendicitat forçada o organitzada, cal dir que l’Ordenança no incideix en aquestes conductes
concretes sinó que es limita a les conductes excloses dels tipus penals. Cas de produir-se tals
conductes sancionables des de l’àmbit penal, els agents de la Policia Local tenen el deure
d’estendre la corresponent denúncia o atestat i de fer-lo arribar al jutjat de guàrdia
corresponent.
Per tot això, es proposa la desestimació íntegra de totes les al.legacions presentades al
respecte de l’art. 23.
7. En relació a l’article 26 s’han presentat al·legacions per part de les persones i entitats
següents:
- Candidatura d’Unitat Popular ( CUP)
- Esquerra Unida i Alternativa Bages (EUiA Bages)
- Comissions Obreres ( CCOO)
- xxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxx
- Iniciativa per Catalunya-Verds
- xxxxxxxxx
- xxxxxxxx
- xxxxxxx
- xxxxx
- Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines
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El contingut d’aquest article és el següent:
Article 26. Normes de conducta
1. D’acord amb les finalitats recollides a l’article anterior, es prohibeix oferir, sol.licitar,
negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai
públic.
2. És especialment prohibit per aquesta Ordenança l’oferiment, la sol.licitud, la
negociació o l’acceptació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic, quan aquestes
conductes es duguin a terme en espais situats a menys de dos-cents metres de
distància de centres docents o educatius.
3. Igualment, és especialment prohibit mantenir relacions sexuals a l’espai públic en
zones de concurrència pública.
4. En els casos previstos als apartats precedents d’aquest article incorreran en la
infracció totes les persones participants.

Pel que fa a les al·legacions formulades per la CUP, EUIA Bages, xxxxxxxxxx, Iniciativa per
Catalunya Verds, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx i l’AAVV de les Escodines es debaten
conjuntament per tenir un contingut idèntic en el sentit següent:
“ Tot el redactat de l’article apunta en la direcció de considerar el sexe com una cosa
perniciosa, que cal amagar de la vista dels ciutadans i ciutadanes. Es tracta d’una concepció
moralista i puritana del sexe, que pretén relegar-lo a una situació d’indivisibilitat que no es
correspon amb la concepció actual.
En el tema de la prostitució, es vol legislar, des d’una administració local, un tema que no
està regulat per cap llei de rang superior. El redactat de l’article té com a objectiu titllar
d’incívic un fet pel simple fet de practicar-se al carrer, encoratjant així la pràctica de la
prostitució de portes endins, eliminant d’aquesta manera un “problema moral” però causantne un de social que pot ser encara més greu, com s’ha demostrat en el cas dels “prostíbuls
pastera” a Barcelona.
És especialment preocupant el punt 3, ja que en el redactat no queda clar que es considera
“relacions sexuals” , i això pot provocar interpretacions ambigües per part dels encarregats
de fer complir la normativa.”
Per aquests motius demanen l’eliminació total de l’article 26.
En un sentit semblant a l’anterior al·legació, la Sra. xxxxxxxxxxx manifesta “No ens agrada el
redactat de tot aquest article perquè demostra una visió pejorativa de les relacions sexuals,
com si fos una cosa bruta que calgués ocultar. Especialment greu és el tema de la prostitució ja
que l’aplicament d’aquesta mesura la relegaria a espais privats que farien més difícil el control
de les xarxes de proxenetisme que esclavitzen a moltes dones”
Per aquest motiu sol·licita la supressió total de l’article 26
Per part de CCOO es sol·licita “Eliminar tot excepte el punt 2 però referit a tots els espais amb
concurrència de menors i no als centres educatius que poden tenir concurrència majoritària de
majors com és el cas de les escoles universitàries”.
La Sra. xxxxxxxxxxxxxx formula les al·legacions següents: “En la línia dels articles esmentats
anteriorment, les descripcions són molt genèriques i fàcilment adaptables a qualsevol situació
segons convingui, el que genera una gran indefensió de les persones potencialment afectades
pel text.
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En la línia també de la resta de l’ordenança, es dóna preponderància als aspectes més
superficials de la realitat sense aprofundir en les causes de tot allò que sembla que molesta
tant a la societat més privilegiada.
Senyores i senyors, els sexe forma part de la vida. Per mirar cap a una altra banda no
desapareixerà el que sembla que tan disgust provoca, però a més, sembla que si no és al
carrer llavors tota la problemàtica ja no afecti a la societat manresana. És a dir, si es veu si que
afecta, però si no es veu no. Molt propi dels estruços i altres animals. Per tot això, i perquè som
persones, demanem l’eliminació total de l’article 26”·
Respecte de totes aquestes al.legacions, la comissió comenta que la prioritat és evitar la
prostitució al carrer, a més de preservar els drets de les altres persones que hi circulen,
especialment els menors, evitant que s’hi mantinguin relacions sexuals a la vista dels
ciutadans. Aquesta regulació no pressuposa cap posicionament moral ni valoratiu respecte del
sexe.
És del tot inadequada l’afirmació que aquesta regulació encoratja la pràctica de la prostitució
de portes endins i que causa un problema major com és el dels “prostíbuls pastera”.
L’Ordenança no es pretén resoldre els problemes socials que hi ha al darrera de la prostitució.
Els serveis socials de l’Ajuntament contribueixen amb la seva tasca a minorar aquesta
problemàtica i a intentar oferir alternatives a les persones que s’hi veuen abocades, malgrat les
dificultats per assolir aquest objectiu.
Es proposa, doncs, la desestimació íntegra de les al.legacions.

8. En relació a l’article 29 Iniciativa per Catalunya els verds ha fet una al·legació a aquest
article, sense indicar explícitament si es sol·licita la seva supressió.
El tenor literal d’aquest article diu:
Article 29. Normes de conducta
1. Es prohibeix fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, escopir, i altres
ostentacions públiques de manca d’higiene als espais definits a l’article 3, llevat de les
instal·lacions o elements que estiguin destinats especialment a la realització d’aquestes
necessitats.
2. Resta especialment prohibida la conducta descrita a l’apartat anterior, quan es
realitza en espais de concorreguda afluència de persones o que siguin freqüentats per
menors, o quan es faci en monuments o edificis catalogats o protegits.
Altrament, per part de Iniciativa per Catalunya els Verds s’indica que “És necessari cridar
l’atenció sobre aquest punt degut a la manca d’elements destinats a la realització de
necessitats fisiològiques a la ciutat i el mal estat dels pocs que hi ha.”
Sobre aquest punt, el regidor Sr. Calmet admet que hi ha pocs WC públics a la ciutat de
Manresa, tot i que els ha visitat recentment i el seu estat és acceptable.
Diversos membres de la comissió recorden, però, que totes les instal.lacions municipals
obertes al públic –les diferents dependències de l’ajuntament, els centres cívics, les
biblioteques municipals i altres instal.lacions públiques- tenen a la seva disposició els seus WC
per a tots els ciutadans, mentre no es puguin implementar altres serveis a l’efecte.
S’admet, doncs, l’observació d’Iniciativa per Catalunya els Verds, entenent que no implica cap
modificació en el text de l’Ordenança.

9. En relació a l’article 31 s’han presentat al·legacions als punts 1.1 i 2.2 d’aquest article per
part de les persones i entitats següents:
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-

Candidatura d’Unitat Popular ( CUP)
Esquerra Unida i Alternativa Bages (EUiA Bages)
xxxxxxx
xxxxxxx
Iniciativa per Catalunya-Verds
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines

La redacció dels punts objecte d’al·legació és la següent:
Article 31. Normes de conducta
1. Begudes alcohòliques
1. És prohibit el consum de begudes alcohòliques en els espais públics, a excepció
que tingui lloc en establiments i altres espais reservats expressament per a aquella
finalitat, com ara terrasses i vetlladors o quan l’esmentat consum es produeixi en
ocasió de celebració de festes o fires que comptin amb l’oportuna autorització i
sempre que aquesta permeti la venda de begudes alcohòliques.
2. Estarà especialment sancionat el consum de begudes alcohòliques en els espais
públics quan pugui alterar la convivència ciutadana. A aquests efectes, l’esmentada
alteració es produeix quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:
a) Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es faci per
grups de ciutadans o ciutadanes o en convidi a l’aglomeració a mode del
fenomen conegut com a “botellón”.
b) Quan, com a resultat de l’acció del consum, es pugui deteriorar la
tranquil·litat de l’entorn o provocar-hi situacions d’insalubritat.
c)

Quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als vianants o la resta
d’usuaris dels espais públics.

d) Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de menors o
la presència d’infants i adolescents.
2. Estupefaents i drogues
1. L’Ajuntament de Manresa promou i dóna suport a les iniciatives ciutadanes
destinades a la prevenció i al tractament de les drogodependències.
2. Es prohibeix el consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies
psicotròpiques en espais o vies públiques, establiments o transports públics, així
com l’abandonament en els llocs mencionats dels útils o instruments utilitzats per al
seu consum, sempre que no constitueixi infracció penal.
3. Les sancions administratives en matèria de consum de drogues i estupefaents
podran suspendre’s en els termes que estableix l’article 25.2 de la Llei orgànica
1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana.

Pel que fa a les al·legacions formulades per la CUP, EUIA Bages, xxxxxxxxxxx, Iniciativa per
Catalunya Verds, xxxxxxxxxxx,xxxxxxx,xxxxxxxxx i l’AAVV de les Escodines es debaten
conjuntament per tenir un contingut idèntic en el sentit següent:
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“Altre cop, aquest article de la ordenança té com a objectiu l’ocultació d’una realitat
social, no pas la solució d’un problema.
Pel que fa al consum d’alcohol, l’article deixa molt clar que, el que és respectable i cívic
si es fa en un establiment comercial, es converteix en brut i incívic si es fa a l’espai
públic, mostrant així una voluntat clarament afavoridora de l’oci consumista.
En el tema del consum de drogues, l’ordenança pretén anar més enllà de les lleis de
rang superior, altre cop amb la voluntat, no pas de solucionar, sinó de fer invisible una
realitat social incòmoda. D’altra banda, i com és evident, l’article no menciona el tabac,
la droga que més afecta a la salut pública. Aquest detall deixa ben clar que l’objectiu de
la normativa no és solucionar els problemes de salut derivats del consum de drogues.”
Per aquest motiu demanen l’eliminació dels apartats a, b, c i d del punt 2 de l’art. 31.
En un sentit semblant la Sra. xxxxxxxxxx indica que “L’ordenança no sembla estar feta per
tractar de solucionar un problema greu com podria ser l’alcoholisme i la drogodependència.
Sobre l’alcohol sembla que es digui que es “bo” consumir-lo en els establiments comercials i
que és “dolent” fora d’aquests, com si hi hagués la voluntat de fomentar l’oci consumista.
Respecte el consum de drogues il·legals en la via pública sembla que la voluntat sigui més
d’ocultar aquest fet, que es dona més en sectors menys afavorits, que no una preocupació real
per la salut pública.”
Per aquest motiu es sol·licita l’eliminació dels punts 1.1 i 2.2 de l’article 31.
Altrament la Sra. xxxxxxxxxx sol·licita l’eliminació dels punts 1.1 i 2.2 de l’article 31
fonamentant-se en les al·legacions següents: “Igual que en el cas del sexe, es dona
preponderància als aspectes més superficials de la realitat sense aprofundir en les causes de
tot allò que molesta tant a la societat més privilegiada, visualment hipersensible pel que
sembla. No s’intenta millorar la situació de les persones o de la ciutadania en general, ni de
solucionar els problemes, sinó que es converteix el text en una arma de sotmetiment a voluntat
gràcies als seus articles genèrics i per tant aplicables i dirigibles contra qualsevol persona per
raons insospitables.
No entenem perquè consumir alcohol al carrer és dolent però en canvi fer-ho dins els límits de
la terrassa d’un establiment no comporta cap problema. Si tenim en compte que el consum
d’alcohol és igual de perillós amb independència del lloc de consum, només podem entendre
que en aquest text s’afavoreix i es potencia el consumisme que ha de portar a la societat on
està. Aquí no només no s’intenten solucionar els problemes de l’alcohol en la societat, sinó que
es legisla en contra del propi concepte de salut pública permetent el consum de drogues dures
( l’alcohol està al darrera de la major part de casos de violència de gènere, etc) si l’espai és
comercial.
En definitiva, quelcom indesitjable es converteix per art de màgia en una activitat socialment del
tot correcte sempre que hi hagi un intercanvi monetari pel mig. Apuntem aquí que potser els
redactors d’aquest text són presa de certa devoció pels diners que els fa creure que els bitllets
posseeixen propietats màgiques- un aspecte de la realitat òbviament fora de l’abast dels
nostres sistemes cognitius, tan poc sofisticats.”
La finalitat d’aquesta ordenança és la preservació de l’espai públic com a espai de convivència i
aquest Ajuntament és coneixedor que, amb aquesta Ordenança no es pot donar resposta a la
problemàtica social i personal que implica el consum abusiu de l’alcohol o bé dels estupefaents
i les drogues. Malhauradament, resoldre aquests problemes és una tasca difícil que s’ha de
portar a terme a llarg termini i per part de tots els agents de la comunitat: les famílies, els
educadors, els serveis socials, els mitjans de comunicació...
No s’admet que això impliqui fomentar el consumisme. A la ciutat hi ha establiments amb
llicència per servir begudes alcohòliques als majors d’edat d’acord amb la normativa vigent. El
consistori ha cregut oportú, en ús de les seves facultats, prohibir el consum de begudes
alcohòliques i d’estupefaents i drogues a l’espai públic, sense que això impliqui la negació
d’una realitat social que existeix i contra la qual es lluita des dels diferents serveis municipals
que tenen encomanada aquesta tasca, d’acord amb les competències municipals i en funció
dels recursos de què es disposa.
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Per tot això es proposa la desestimació íntegra d’aquestes al·legacions.

10. En relació a l’article 36 s’han presentat al·legacions per les persones següents:
-

Candidatura d’Unitat Popular ( CUP)
Esquerra Unida i Alternativa Bages (EUiA Bages)
Comissions Obreres ( CCOO)
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Iniciativa per Catalunya-Verds
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines

La redacció d’aquest article és la següent:
Article 36. Normes de conducta
D’ acord amb aquest capítol es consideren conductes i activitats prohibides les
següents:
1. Fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera que impedeixi
o dificulti la utilització per la resta d’usuaris.
2. Els següents usos impropis dels espais públics i dels seus elements:
a) Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable en
aquests espais públics o els seus elements de tendes de campanya, vehicles,
autocaravanes o caravanes, llevat d’autoritzacions per a llocs concrets. No és permès
tampoc el dormir de dia o de nit en els espais públics. Quan es tracti de persones en
situació d'exclusió social, s'estarà a allò que es preveu a l'article 37 d'aquesta
Ordenança.
b) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats.
c) Rentar-se, banyar-se o bé rentar roba en fonts ornamentals o de boca, estanys o
similars.
d) Agafar en grans quantitats aigua potable de les fonts públiques per a ús privatiu.

Pel que fa a les al·legacions formulades per la CUP, EUIA Bages, xxxxxxxxx, Iniciativa per
Catalunya Verds, xxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx es debaten conjuntament per tenir un
contingut idèntic en el sentit següent:
“Aquest article, amb l’actual redactat, qualifica d’incíviques una sèrie d’actituds i
comportaments que en realitat són fruit, no pas de la manca de valors, sinó de la
manca de capacitat econòmica. Així, és prohibeixen una sèrie d’actes gairebé mai
voluntaris, i que es realitzen només quan les persones responsables no tenen altre
remei. Ningú dorm en un banc ni es renta a una font per voluntat pròpia, o si més no
aquesta no és la dinàmica habitual. En tot cas, es tracta de situacions en cap cas
incíviques, i que no es solucionen amb prohibicions sinó amb alternatives reals per als
problemes socials i econòmics.”
Per aquest motiu demanen l’eliminació dels apartats a, b, c, d del punt 2 de l’article 31.
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En un sentit semblant la Sra. xxxxxxxx manifesta que “ Especialment preocupant és la redacció
d’aquest article on criminalitza tota una sèrie de conductes que no es poden qualificar
d’incíviques. En molts casos aquests fets són producte de viure en una situació social extrema
o amb grans dificultats econòmiques. No s’entén com es pot pretendre sancionar conductes
com dormir en un banc o fer servir una forn per rentar-se o recollir aigua quan aquests fets es
fan en la majoria dels casos per necessitat. Igual o més greu és la part on es prohibeix
acampar en la via pública que sembla fet expressament per contrarestar l’impacte que va tenir
el moviment del 15M o qualsevol altre tipus de protesta ciutadana.”
Per aquest motiu sol·licita la supressió dels apartats a, b, c i d del punt 2 de l’article 31.
Per part de CCOO es sol·licita “Eliminar text article 36. Regula temes que haurien de generar
actuacions de serveis socials. Solament mantenir, respecte a l’aigua, els casos de
malbaratament d’aigua i el supòsit de causar desperfectes a les fonts com a part del mobiliari
urbà.”
Per part de la Sra. xxxxxxxxxx es sol·licita l’eliminació dels apartats a, b, c i d del punt 2 de
l’article 36 pels motius següents: “ Aquests usos dels espais públics no responen a l’incivisme
de qui els practica, sinó que són fruit de la situació de pobresa en que es troben moltes
persones actualment en la nostra societat.
Una vegada més, certa hipersensibilitat visual a les problemàtiques socials si aquestes es
manifesten a la via pública comporta un intent de legislar, no per millorar la situació d eles
persones, sinó per fer fora de la vista tot allò que molesta.”
Per part de l’AAVV de les Escodines s’indica que “ Des de l’entitat veïnal hem vist que hi ha
moltes persones que malviuen en edificis sense aigua i llum, és a dir, en molt males condicions.
Una de les causes principals és que els propietaris no proveeixen de les necessitats bàsiques a
aquestes famílies. Creiem que s’hauria de vetllar, i que és competència de l’Ajuntament de
Manresa, assegurar-se que tots els pisos habitats disposin dels permisos pertinents i les
condicions adequades d’habitabilitat. D’aquesta manera, ningú hauria d’utilitzar les fonts per
aquest “suposadament ús privat”.
A més creiem que aquestes suposades actituds incíviques venen determinades pel context
econòmic de cada família. Ningú dorm en un banc ni es renta a una font per voluntat pròpia, o
si més no aquesta no és la dinàmica habitual. En tot cas, es tracta de situacions en cap cas
incíviques, i que no es solucionen amb prohibicions sinó amb alternatives reals per als
problemes socials i econòmics.”
Al respecte cal fer esment que no s’indica si es sol·licita la supressió de tot l’article o de punts
concrets
La comissió redactora recorda que es va debatre extensament aquest article i es manté en la
postura de mantenir aquestes prohibicions, malgrat que s’és conscient de les necessitats
socials d’algunes de les persones que porten a terme aquestes pràctiques. Es recorda al
respecte que la tasca dels serveis socials és, precisament, donar resposta a aquestes
necessitats.
Per tot això, es proposa la desestimació d’aquestes al.legacions.

11.
En relació a l’article 41 s’han presentat al·legacions per part de l’AAVV de les
Escodines en relació als apartats a, d i e d’aquest article, la redacció dels punts objecte
d’al·legació és la següent:
Article 41. Normes de conducta.
1. Parcs i jardins
És obligació de tots els ciutadans respectar la senyalització, els horaris i les condicions
d’ús que l’Ajuntament instal·la en parcs, jardins i, en general, en tots els espais d’ús
públic destinats al lleure.
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Es prohibeix:
a) Fer servir els espais verds destinats al lleure i els seus elements de forma contrària
a les condicions que en regulen l’ús.
b) Jugar o fer activitats, en zones d’espais verds destinats al lleure, no permeses per
l‘Ajuntament mitjançant els cartells indicadors que s’hi instal·len amb aquesta
finalitat.
c) Arrencar, maltractar, retirar o causar danys als arbres, fruits i plantes, o passar per
sobre els talussos, parterres i plantacions, de forma que pugui perjudicar de
qualsevol manera els arbres o les plantacions.
En relació als apartats a) i d) es manifesta que “ En primer lloc caldria definir què entenem per
lleure, ja que per moltes persones aquesta definició pot incloure el joc. Per tant no té sentit
aquest article. Com s’ha comentat a les al·legacions respecte l’ús de places i espais públics,
considerem un dret dels infants el fet de jugar i fer activitats, també en espais verds. Pel que fa
a entitats veïnals, de lleure, juvenil, etc. Són moltes les activitats que es fan en aquest sentit,
utilitzant zones verdes per fer jocs o activitats i al mateix temps tracten de fomentar a més la
cura i el respecte de l’entorn. Així doncs no es considera un acte incívic, si no al contrari.”
En relació a l’apartat e) indica que “ Pel barri de les Escodines i les festes de les Enramades,
l’enramada de carrers és una activitat molt important. En aquesta enramada es lliguen,
enganxen i pengen elements als arbres com poden ser: flors de paper, cartells, dibuixos, etc,
per tal de decorar el barri conjuntament amb el veïnat. Entenent que no és una activitat
continuada, sinó que es realitza de manera puntual i amb certa organització, considerem que
no és una activitat incívica, sinó al contrari, ja que contribueix a l’embelliment del carrer i del
barri.
D’altra banda algunes persones veïnes realitzen voluntàriament de cuidadores d’algunes
jardineres del barri. A és a més des d’algunes entitats veïnals s’encarreguen de dur a terme
plantades d’arbres i arbustos en algunes zones abandonades. En cap cas realitzen aquesta
activitat de manera incívica, sinó per tal de mantenir en bon estat els arbres i plantes, ja que no
hi ha ningú més que se n’encarregui. Per aquest motiu demanem que s’elimini aquest article, ja
que és ambigu i suposa impediments i dificultats per activitats veïnal i de lleure”.
La comissió redactora opina que la finalitat de l’art. 41 és preservar els parcs i jardins de la
ciutat de l’ús indegut que comporta desperfectes. En cap cas no es tracta d’evitar o
obstaculitzar el gaudi per part dels veïns d’aquests espais. Tampoc no es pretén evitar que es
puguin celebrar les enramades, que no impliquen arrancar, maltractar, retirar o causar danys
als arbres. Per tant, aquestes festes es podran seguir celebrant amb les autoritzacions
corresponents.
Es proposa la desestimació íntegra de l’al·legació

12. En relació a l’article 45 s’han presentat al·legacions per part de Iniciativa per Catalunya
els Verds, sol·licitant l’eliminació del punt “ Tampoc no es permet reparar vehicles a l’espai
públic” argumentant que “ Degut a l’actual situació econòmica, molts ciutadans no disposen de
mitjans per contractar els serveis d’una grua o d’un taller mecànic, és per això que resulta
necessari en moltes ocasions realitzar reparacions de vehicles a la via pública”.
La comissió desestima aquesta al.legació. En cap cas no es prohibeix les reparacions urgents
a la via pública, per fer possible que el vehicle pugui seguir circulant, sigui per part d’un
professional o per part del ciutadà afectat. El que no es pot admetre és convertir certs indrets
de la ciutat en tallers a l’aire lliure per a activitats sense llicència de reparació de vehicles
malgrat l’actual context econòmic.
Es proposa, doncs, la desestimació íntegra de l’al·legació

Acta de la sessió plenària núm. 9 de 19 de juliol de 2012
- 121 -

13.

En relació a l’article 47, s’han presentat al·legacions per les persones següents:
-

Candidatura d’Unitat Popular ( CUP)
Esquerra Unida i Alternativa Bages (EUiA Bages)
Comissions Obreres ( CCOO)
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Iniciativa per Catalunya-Verds
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines

La redacció d’aquest article és la següent:
Article 47. Normes de conducta.
No són permeses les activitats que causin molèsties efectives o perjudicis a altres
veïns. En concret, es prohibeixen:
a) Dins la franja horària compresa entre les 22 hores i les 8 hores, l’execució de
feines de reforma, conservació o millora dels immobles (construcció, fusteria, o
altres de semblants) que impliquin el desenvolupament d’activitats pròpies d’obra
ordinària.
b) Dins la franja horària compresa entre les 22 hores i les 8 hores, l’execució de
feines de reparació o instal·lació d’electrodomèstics, aparells elèctrics o
instal·lacions auxiliars que impliquin l’exercici d’accions incloses en el paràgraf
anterior o que superin els límits sonors que la Llei de protecció contra la
contaminació acústica i l’ordenament municipal estableixen.
S’exceptuen les feines de reparació urgent que afectin la seguretat de persones i
béns o que condicionin el subministrament dels serveis bàsics d’aigua, llum,
combustible o d’altres relacionats amb la salut.
c) Desenvolupar accions o ometre el deure de diligència en l’execució d’activitats
de forma reiterada en l’àmbit veïnal, causant molèsties i perjudicis o danys.
d) Desenvolupar accions i omissions contraris als estatuts de la comunitat de
propietaris que provoquin un perjudici o una molèstia reiterada i que siguin un
element de pertorbació greu de la convivència veïnal, posada de manifest per mitjà
de les actes de la junta de propietaris.
e) Permetre molèsties acústiques o d’altre tipus dels animals domèstics.
f) No es permet estendre roba en balcons o obertures exteriors i a les baranes de
terrats que donin directament a espais públics. En aquests casos, hi haurà una
primera actuació dels serveis de mediació advertint de l’incompliment. Si es
reincidís en la conducta, s’incorrerà en la corresponent infracció.
g) Regar plantes de forma que ragi o caigui aigua als espais públics o a un
immoble veí.
h) Tenir torretes als ampits de les finestres i altres obertures sense subjecció, amb
perill que puguin caure a l’espai públic o bé a casa d’algun veí.
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i) Netejar catifes i estovalles, evacuar fums, aigua o brossa a l’interior dels
immobles i les comunitats de veïns.

Pel que fa a les al·legacions formulades per la CUP, EUIA Bages, xxxxxxxxx, Iniciativa per
Catalunya Verds, xxxxxxxxxx,xxxxxxx,xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxx i l’AVV de les Escodines es
debaten conjuntament per tenir un contingut idèntic en el sentit següent:
“L’apartat f d’aquest punt emet un judici de valor inacceptable, ja que considera incívic
el fet d’estendre roba en balcons o obertures exteriors, una activitat duta a terme durant
segles pels habitants de Manresa. En el nostre entorn cultural, estendre la roba ha
estat sempre una activitat normal i quotidiana, que en cap cas pot ser titllada d’incívica i
encara menys prohibida. No s’entén la voluntat purament estètica d’acabar amb la roba
estesa, encara menys si tenim en compte que les alternatives passen per les
assecadores elèctriques, uns aparells que no estan a l’abast de tota la població, i que,
a més representen un malbaratament dels recursos energètics, en la seva major part
provinents de plantes nuclears”
Per aquest motiu sol·liciten l’eliminació de l’apartat f de l’article 47.
Per part de la Sra. xxxxxxxxxxxx s’indica que “Trobem especialment greu que es consideri
incívic i es vulgui prohibir un fet com estendre roba en balconades i obertures exteriors, cosa
que s’ha fet durant tota la vida. Creiem que en el fons es fa per “motius estètics” que oculten
una visió clarament classista de la societat sota arguments poc creïbles com que poden
provocar gelades a les voreres quan aquest fet, en el supòsit que es doni, seria un fet molt
puntual. Regalarà l’Ajuntament de Manresa assecadores a totes aquelles persones que viuen
en immobles antics sense patis interiors? Per això demanem l’eliminació de l’apartat f de
l’article 47”
Per part de CCOO es sol·licita “ Eliminació del text de l’article 47 i substitució per la prohibició
d’estendre roba no escorreguda amb caiguda d’aigua al carrer i/o als altres veïns”
Al respecte la comissió recorda que la prohibició actual ja es trobava continguda a l’ordenança
de civisme que s’aplica actualment, sense que això hagi implicat cap conflicte social. Aquesta
regulació permet estendre roba a les illes interiors de totes les cases i també a l’interior dels
balcons.
No és admissible que s’afirmi que amb aquesta regulació s’oculta una visió classista o que
s’empeny al consumisme i al malbaratament dels recursos energètics.
Finalment, cal recordar que l’art. 85.1 b) estableix que aquesta infracció no es sancionarà
econòmicament si s’atén a una primera actuació de mediació per part de l’Ajuntament. Per tant,
la finalitat no és recaptatòria ja que amb caràcter previ a ni es pretén aplicar la normativa de
forma rígida desatenent a les circumstàncies específiques de l’habitatge en què es doni
aquesta situació.
Per això es proposa la desestimació íntegra de les al·legacions

14. Pel que fa als articles 50 i 51, s’han presentat al·legacions per part de diferents persones i
entitats.
En relació a l’article 50, s’han presentat al·legacions per part del Club Català de Naturisme
En relació a l’article 51 s’han presentat al·legacions per part de les persones següents:
-

Club Català de Naturisme
Candidatura d’Unitat Popular ( CUP)
Esquerra Unida i Alternativa Bages (EUiA Bages)
CAE, Formació i Serveis Socioculturals
Acta de la sessió plenària núm. 9 de 19 de juliol de 2012
- 123 -

-

Comissions Obreres ( CCOO)
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
Iniciativa per Catalunya-Verds
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

El tenor literal d’aquests articles diu:
Article 50. Fonaments de la regulació
La regulació continguda en aquesta secció es fonamenta en la protecció del dret de les
persones que utilitzen l’espai públic a no patir molèsties com a conseqüència de la
manca de respecte a les pautes mínimes generalment admeses en relació a la forma
de vestir de les persones que també s’estan o transiten per l’esmentat espai públic.
Article 51. Normes de conducta
1. Resta prohibit transitar o estar-se en els espais públics completament despullat, o
només amb un banyador o peça de roba similar. A l’espai públic de les piscines
municipals es manté la prohibició d’anar despullat i el banyador o peça de roba similar
és d’ús obligatori.
2. També es prohibeixen expressament les conductes exhibicionistes o obscenes a tot
l’espai públic.

Així, per part del Club Català de Naturisme es sol·licita la supressió dels articles núms. 50 i 51
de l’Ordenança, relatius a la prohibició de transitar o estar-se als espais públics completament
despullat o bé amb banyador i a la prohibició de conductes exhibicionistes o obscenes.
En concret, l’al.legant addueix que l’Ordenança és nul.la de ple dret per contravenir tota la
legislació i jurisprudència catalana, espanyola i europea, en el sentit que els poders públics no
poden intervenir en matèria de vestimenta dels ciutadans als llocs públics.
Per avalar aquest extrem, es cita l’art. 18 de la Constitució Espanyola, que recull el dret a
l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
També s’al.lega que el delicte d’escàndol públic va ser abolit per la Llei Orgànica 5/1988, de
manera que es va excloure de tota mena de lleis civils la facultat de la Policia de Moralitat,
afirmant que aquesta llei substitueix o canvia el criteri de castigar l’“escàndol públic” pel
d’incriminar exclusivament o de forma singularitzada algunes formes de conducta provocadora
en l’àmbit sexual. Cita els arts. 185 i 186 del CP, relatius als delictes d’exhibicionisme i
provocació sexual.
Així mateix, s’al.lega que el delicte d’exhibicionisme està ben tipificat al Codi Penal i que no pot
ser “reeditat” en normes de rang inferior.
També manifesta que el Club, tot i que no promou el naturisme als carrers sinó només en la
naturalesa, no pot consentir la persecució ni la criminalització de la nuesa humana. A
continuació glossa els la definició de naturisme com a filosofia de vida i ideologia.
També es refereix a la llibertat d’opinió continguda a l’art. 14 de la CE, a la llibertat ideològica
de l’art. 16 i a la llibertat d’expressió de l’art. 20, tot del mateix text. També es cita la llibertat de
circulació de l’art. 19.
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S’afirma que la persecució de la nuesa equival a la persecució de la ideologia que la sustenta ,
la naturista o nudista, la qual s’afirma que està reconeguda en els Drets Humans i la
Constitució, inclosa dins de la llibertat ideològica i religiosa.
S’afirma que en el cas de la prohibició del nudisme no hi concorren motius de seguretat ni de
sospita d’imposició per altri.
Conclou que cap poder públic no pot intervenir per determinar la vestimenta dels ciutadans en
els llocs públics i que el dret objecte de protecció per part d’aquest article és una clara
discriminació cap a allò diferent i cap a la minoria.
Manifesten que l’informe jurídic que sustenta l’aprovació de l’Ordenança desconeix la
jurisprudència relativa a les competències contingudes a la Llei de Bases de Règim Local sobre
llibertats ciutadanes, que es limiten a danys físics i mals morals ni als de “característiques
estètiques”.
En l’apartat de conclusions i propostes alternatives s’esmenten els valors artístics del nu públic,
les manifestacions socials que hi estan relacionades i la importància del turisme naturista. En
aquest sentit, i un cop eliminats aquests articles de l’Ordenança, s’emplaça l’Ajuntament a
inciar contactes amb el Club a fi de celebrar actes concrets per atraure turisme naturista a la
ciutat.
Es proposa la desestimació íntegra de l’al.legació en base als següents fonaments, que la
comissió ha debatut prèviament:
En relació a les competències municipals en matèria d’Ordenances.
Els ens locals estan dotats de potestat reglamentària, de forma que són competents per a
l’aprovació d’ordenances i reglaments locals, els quals són vertaderes fonts del dret, amb la
mateixa naturalesa jurídica que la d’un reglament estatal o autonòmic.
Aquesta potestat reglamentària dels ens locals és una de les manifestacions de l’autonomia
local o facultat per dictar, dins de l’àmbit de les seves competències, normes jurídiques
reconegudes i incorporades com a pròpies per l’ordenament general.
L’art. 59 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals de Catalunya –Decret
179/1995, de 13 de juny- estableix que, a més de les ordenances d’edificació, industrials,
mediambientals i altres que regulin matèries de la competència local, els municipis podran
aprovar ordenances de bon govern, que incorporin les normes peculiars de la localitat
encaminades a ordenar l’activitat i la convivència dels ciutadans en el medi urbà i rural, així
com, en el seu cas, el costum local.
En relació a la concurrència dels arts. 50 i 51 de l’Ordenança amb el tipus penal
d’exhibicionisme i consideracions sobre l’abolició del delicte d’escàndol públic.
En cap cas les conductes tipificades a l’Ordenança són les mateixes que les previstes al Codi
Penal. En concret, els tipus penals dels arts. 185 del CP –exhibicionisme davant de menors o
incapaços- i 186 CP –venda, difusió o exhibició de material pornogràfic entre menors o
incapaços-, així com el de l’art. 189 del CP –utilització de menors o incapaços amb finalitats o
espectacles exhibicionistes o pornogràfics- descriuen conductes que no es corresponen
exactament amb les previstes a l’Ordenança.
Hem de recordar que la jurisdicció penal constitueix sempre l’última ratio i solament s’hi ha
d’acudir quan es compleixen els requisits de cadascun dels tipus. En aquest sentit es
manifesten diverses sentències de les Audiències Provincials, entre altres de recents la
següent:
“...puede entenderse justificada la denuncia administrativa en tanto en cuanto practicar
nudismo en las calles de la Ciudad pudiera infringir las Ordenanzas municipales. Pero,
en todo caso, la jurisdicción criminal no es la competente, para decirlo sino, en su caso,
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la jurisdicción contenciosa-administrativa a la que el denunciado puede acudir en caso
de ser sancionado administrativamente.
Por ello, una vez formulada la denuncia administrativa, no cabe exigir al nudista otro
comportamiento, basta sancionarlo conforme a las Ordenanzas.”
(SAP Barcelona- Secció 10a, de 19-11-2009)
Sembla clar, doncs, que el nudisme, tot i que no constitueix infracció penal, sí pot sancionar-se
via administrativa si així ho preveu la corresponent Ordenança.
Pel que fa a les consideracions sobre escàndol públic, l’Ordenança no s’hi refereix en cap
moment.
Pel que fa a l’article 51 les al·legacions formulades per la CUP, EUIA Bages, xxxxxxxxxxxx,
Iniciativa per Catalunya Verds, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx es debaten
conjuntament per tenir un contingut idèntic en el sentit següent:
“ El redactat d’aquest article no té cap sentit en una ordenança de civisme, ja que el fet
d’anar vestit d’una manera o d’una altra en cap cas pot ser considerada més o menys
incívica. L’injustificat criteri estètic, a més, contradiu i s’oposa a principis bàsics reconeguts
per lleis de rang superior, ja que des de l’any 1988, el delicte d’escàndol públic no existeix
en la nostra legislació. El cos humà no és una cosa que s’hagi d’amagar, i qualsevol
prohibició en aquest aspecte es deu a consideracions morals privades que en cap cas
poden expressar-se com a normes de conducta públiques”
Per aquest motiu sol·liciten l’eliminació del punt 1 de l’article 51.
Altrament, per part de la Sra. xxxxxxxxxxxx es manifesta que “ Aquest redactat pretén
sancionar una conducta en base a una moralitat concreta. No es pot considerar incívic anar
vestit d’una o altra manera, o fins i tot no anar-hi. El delicte d’ “escàndol públic” ha estat
suprimit des de fa temps i pertany a altres èpoques fosques. No s’entén aquest especial interès
en una població com la nostra, que a més no té cap tipus de platja si no és en funció, per una
banda, de copiar legislacions fetes en altres municipis i per una altra, en suposats criteris
morals que poden ser profundament qüestionats.”
Per tot això es sol·licita la supressió del punt 1 de l’article 51.
Altrament, per part de CCOO es sol·licita “ Eliminar article 51. No cal regular una conducta
excepcional i innòcua. El Pla de civisme hauria de preveure un espai per facilitar la pràctica del
nudisme, solament així es podria entendre la limitació general –activitat regulada- però
prohibida en certes condicions”
I per últim la Sra. xxxxxxxxxxxxx sol·licita l’eliminació del punt 1 de l’article 51 pel fet que
“Aquest article, en concordança amb els altres articles comentats anteriorment, és moralista i
subjectiu i vulnera la llibertat de les persones.”
Sobre aquestes darreres al.legacions la comissió es manifesta en el sentit que, si bé a
Manresa, fins al moment, no s’han donat de forma assídua situacions com les recollides als
articles 50 i 51, s’ha cregut oportú recollir aquestes conductes, considerant que una ordenança
és un acte administratiu de caràcter general amb vocació de permanència i que, per tant, pot i
ha de preveure les necessitats futures del municipi.
La comissió valora, així mateix, que no es vulnera cap llibertat ni dret fonamental pel fet de
prohibir el nudisme a l’espai públic. S’acull, en aquest sentit, al criteri manifestat en diverses
resolucions judicials, en què s’admet que el nudisme, a data d’avui, és una pràctica minoritària i
aliena als usos socials habituals, de forma que no es pot imposar a la resta de conciutadans
que transiten per aquest espai. Es dóna compte, en aquest sentit, de la següent resolució
judicial:
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“La Sala comparteix amb la defensa del recurrent la tesi jurídica que el nudisme (sigui en
zona urbana o a les platges) no està pas prohibit pel Codi Penal ni tan sols per la legislació
administrativa estatal, autonòmica o municipal i comprèn que en ser el denunciant el
president de l’Associació ADDAN desitgi explicar el seu punt de vista en la matèria, i àdhuc
fer un cert proselitisme legítim. Tanmateix, ha d’entendre que una cosa és exercir el dret
d’autodeterminació individual sobre si vol o no anar vestit i una altra diferent imposar la seva
presència nua en un lloc públic...”
(SAP de Barcelona – Secció 10a. – 24-7-2008)
Per tot l’exposat, la comissió acorda proposar la desestimació de totes les al.legacions relatives
als articles 50 i 51 d’aquesta ordenança.

c) Conclusions
De les al·legacions estimades i les proposades d’ofici i de la necessària homogeneïtzació i
adequació del text normatiu, es proposa la modificació dels següents aspectes en relació a la
redacció objecte de l’aprovació inicial:
1. Modificació de l’article 13. Eliminació del punt segon d’acord amb la proposta formulada
per Candidatura d’Unitat Popular ( CUP) Esquerra Unida i Alternativa Bages ( EUiABages), Comissions Obreres ( CCOO), xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Iniciativa per CatalunyaVerds, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, i Associació de Veïns i
Veïnes de les Escodines.
2. Modificació de l’article 14. Nova redacció del paràgraf segon del punt primer que tindrà
la redacció següent:
“Queden exclosos els grafits i els murals que es realitzin amb autorització
municipal i es consideraran, així mateix, les previsions de l’acord de Ple de data
18 d’abril de 2011 en relació a la possibilitat de convocatòries públiques per a la
realització de murals i grafits artístics en indrets determinats”.
3. Modificació de l’article 16. Nova redacció del paràgraf segon del punt primer que tindrà
la redacció següent:
“Es podran col·locar cartells i pancartes quan hi hagi autorització expressa de
l’Ajuntament i en els indrets que s’estableixin a aquest efecte per resolució de
l’alcalde”.
4. Modificació de l’article 20. Nova redacció del punt primer que tindrà la redacció
següent:
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la protecció dels
drets dels infants i en la llibertat de circulació de les persones, així com en la
protecció del dret que tothom té de no ser pertorbat en el seu exercici i a
gaudir lúdicament dels espais públics d'acord amb la naturalesa i destinació
d'aquests, respectant les indicacions contingudes en els rètols informatius
de l'espai afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els legítims drets dels
altres usuaris o usuàries.

5. Modificació de l’article 21. Nova redacció d’acord amb la proposta formulada pel CAE,
amb alguna modificació per donar coherència al redactat en el sentit següent:
“Article 21. Normes de conducta:
1.
La pràctica de jocs i de competicions esportives massives i espontànies
a la via pública i als espais públics estarà subjecta al principi general de
respecte a les altres persones procurant, en cada cas, no causar molèsties als
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vianants o al veïnat, ni deteriorament dels béns públics ni dels béns privats, i
evitant situacions perilloses per als practicants.
2.
Es prohibeix la utilització d’escales per a vianants, elements per a
l’accessibilitat de persones discapacitades, baranes, bancs, passamans, o
qualsevol altre element del mobiliari urbà, per fer-hi acrobàcies amb patins,
monopatins, bicicletes i similars”.
6. Modificació de l’article 70. Nova redacció dels apartats a) i b) del punt primer i apartats
a) i b) del punt segon, com a conseqüència de la modificació de l’article 16, que tindran
la redacció següent:
“ 1. Són infraccions greus:
a) Col·locar, sense autorització o bé fora dels indrets establerts a l’efecte per
resolució de l’alcalde, cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en
qualsevol espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, quan
aquesta conducta es realitzi sobre monuments o edificis catalogats o protegits.
b) Col·locar, sense autorització o bé fora dels indrets establerts a l’efecte per
resolució de l’alcalde, cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en
qualsevol espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, quan
aquesta conducta es realitzi en senyals de trànsit de tal forma que s’impossibiliti
una correcta visió per part dels conductors i vianants.
2. Són infraccions lleus:
a) Col·locar, sense autorització o bé fora dels indrets establerts a l’efecte per
resolució de l’alcalde, cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en
qualsevol espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, quan
aquests estiguin destinats a prestar serveis específics a la ciutadania.
b) Col·locar, sense autorització o bé fora dels indrets establerts a l’efecte per
resolució de l’alcalde, cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en
qualsevol espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural”
7.

Modificació de l’article 72. Nova redacció de l’apartat a) del punt primer i apartats c) i d)
del punt segon, com a conseqüència de la modificació de l’article 21, que tindran la
redacció següent:
“1. Són infraccions greus:
a) Practicar jocs que comportin un risc rellevant per a la seguretat de les persones
o els béns, i, en especial, la circulació temerària amb bicicletes, patins, monopatins
o similars per voreres o llocs destinats a vianants i carrers
2.Són infraccions lleus:
c) Practicar, fora de les àrees destinades a l’efecte, jocs d’habilitat amb bicicletes,
patins, monopatins o similars.
d) Utilitzar les escales per a vianants, els elements per a l’accessibilitat de
persones amb discapacitat, les baranes, bancs, passamans o qualsevol altre
element del mobiliari urbà, per a les acrobàcies amb bicicletes,
patins,
monopatins o similars”.

Finalitza la sessió a les 10.45 h.”
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DISPOSICIONS FINALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El civisme és una expressió del sentiment de pertinença a una comunitat i, per tant, d’interès i
respecte pel bé comú. En conseqüència, l’Ajuntament té voluntat de promoure els valors del
civisme entre la seva ciutadania. En la mesura que aquests siguin difosos i acceptats, la
convivència i la implicació de la gent en la vida compartida i el respecte i la preocupació per
l’espai comú seran més elevats i, per tant, el municipi funcionarà millor.
L’Ajuntament de Manresa impulsa una doble actuació complementària:
• Un pla d’actuació municipal per fomentar el civisme i les actituds cíviques
• Una ordenança sobre civisme i convivència ciutadana per regular els comportaments
incívics.
El civisme significa acceptar, a més dels drets que atorga la ciutadania, els deures que exigeix
una relació de respecte amb la comunitat. El civisme, doncs, es pot concebre com la
manifestació d'un compromís amb el bé comú i amb els altres. La manifestació de compromís
no és altra cosa que el comportament que una persona té en les seves relacions amb la
comunitat. Ara bé, el comportament és una expressió externa i no pas un sentiment intern, no
és una actitud.
Un comportament respectuós pot aconseguir-se mitjançant la coerció que representa establir
un conjunt de normes d'obligat compliment com són aquestes ordenances. Però també cal
alterar les actituds si no volem que aquest civisme sigui aparent i només estigui subjecte al
compliment de la norma. Per tant, la veritable manifestació de compromís es produeix quan
neix del sentiment i de la convicció que les exigències del civisme són un valor positiu que
honora qui les segueix i augmenta el nivell de convivència, de solidaritat i de qualitat de vida a
la comunitat. La construcció del civisme és la construcció del concepte de ciutadà o ciutadana
conscient dels seus drets i deures, lliure, crític, responsable, participatiu i solidari.
Una actuació municipal en civisme supera la mera elaboració d'una ordenança que reguli
certes conductes.
Les seves bases són el respecte i l'amabilitat en les relacions amb:
• Els altres.
• L'entorn natural i l'espai urbà.
• Les institucions públiques (en tant que representatives de la col·lectivitat).
Una condició inexcusable del civisme és el compliment de les lleis. En qualsevol cas, el
civisme supera l'acatament de la normativa i abraça un conjunt de deures socials que no
són obligats. Part d'aquests deures socials són convencions, que poden modificar-se al llarg
del temps però que conformen un element de cohesió social en una etapa històrica donada.
Malgrat que el civisme es fonamenti en l’esperit de la gent, és necessari que, a l'hora de
fomentar-lo, calgui concretar-ne el contingut. Per això, el civisme es pot traduir en un
conjunt de pautes bàsiques de comportament social que afecten a tota la ciutadania, per
convicció o per penalització si no es compleixen. L’Ajuntament de Manresa vol fomentar bones
actituds, sense desestimar l'exigència de bons comportaments.
A banda de les accions polítiques que són necessàries per a corregir i, fins i tot, capgirar
aquests elements perjudicials per a la societat, la resposta ha de sostenir-se en uns valors
socials sòlids i compartits com són: la corresponsabilitat; la tolerància; l’amabilitat; la
solidaritat i la voluntarietat. Òbviament, aquests valors estan supeditats al profund i actiu
respecte pels drets humans i els principis democràtics, que han d'infondre tant l'actuació
pública com les interrelacions ciutadanes.
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D'altra banda, la interiorització i l'explicitació d'aquests valors contribuiran a uns objectius de
fons, com són:
• La convivència que resulta de la cohesió social i que, al mateix temps, la referma.
• L'autoestima local, atès que, si aquests valors compartits tenen una translació en la
qualitat cívica del municipi, la gent se sentirà més orgullosa de la seva ciutat, la qual
cosa ha de redundar en ampliar expectatives i augmentar iniciatives locals.
Els valors cívics també han d'impregnar la cultura corporativa de l'administració municipal.
En fer-ho, generen unes pràctiques que són positives i que beneficien els objectius que s'han
marcat a escala social. Aquesta actitud institucional s'ha de reflectir tant en els càrrecs polítics
com en el conjunt del personal al servei de l'administració municipal. En aquest sentit,
l’ajuntament de Manresa disposa d’un codi ètic que orienta sobre aquests valors i
comportaments públics.
Amb aquests sentiments de convivència i d'autoestima, una comunitat pot abordar amb més
confiança els reptes del present i del futur immediat.
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TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL PRIMER:

FINALITAT, FONAMENTS LEGALS I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1. Finalitat de l’Ordenança
1. Aquesta Ordenança té per objecte preservar l’espai públic com a lloc de convivència i
civisme, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure
circulació, oci, trobada, i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat, als drets dels altres, a la
pluralitat d'expressions culturals, polítiques, lingüístiques, i religioses i de formes de vida
diverses existents a Manresa.
2. La ciutat és un espai col·lectiu on tothom té dret a trobar-hi les condicions per la seva
realització personal, política, social, amb les condicions ambientals òptimes, la qual cosa
comporta assumir també els deures de la solidaritat, el respecte mutu i la tolerància.
3. Als efectes expressats a l’apartat anterior, aquesta Ordenança regula una sèrie de mesures
encaminades específicament al foment i promoció de la convivència i el civisme a l'espai
públic, identifica quins són els béns jurídics protegits, preveu quines són les normes de
conducta en cada cas i sanciona aquelles que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la
pròpia convivència ciutadana com els béns que es troben a l’espai públic que li ha de servir
de suport, tot preveient, en el seu cas, mesures específiques d’intervenció.

Article 2. Fonaments legals
1. Aquesta Ordenança s'ha elaborat en ús de la potestat municipal de tipificar infraccions i
sancions d’acord amb els articles 139 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, amb la finalitat d'ordenar les relacions de convivència
ciutadana.
2. L’establert a l’apartat anterior s’entén sens perjudici de les altres competències i funcions
atribuïdes a l'Ajuntament de Manresa per la normativa general de règim local i la legislació
sectorial aplicable.

Article 3. Àmbit d’aplicació objectiva
1. Aquesta Ordenança s’aplica a tot el terme municipal de Manresa.
2. Particularment, l’Ordenança és d’aplicació a tots els espais públics de la ciutat, com ara els
carrers, les vies de circulació, les voreres, les places, les avingudes, els passatges, els
passeigs i avingudes, els parcs, jardins, zones verdes, els ponts, els túnels i els passos
subterranis, els aparcaments, les fonts i els estanys, monuments i edificis públics, els
camins rurals i els itineraris de natura i els altres espais destinats a l’ús o al servei públic de
titularitat municipal, així com a les construccions, instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta de
béns i elements de domini públic municipal que hi estiguin situats.
3. Així mateix, l’Ordenança s’aplica a aquells altres espais, construccions, instal·lacions,
vehicles o elements que estiguin destinats a un ús o a un servei públic, així com també
aquells que siguin de lliure accés al públic en general, ja siguin de titularitat d’una
administració diferent a la municipal o de qualsevol altra entitat o empresa, pública o
privada, com ara els vehicles de transport públic, les marquesines, les parades
d’autobusos, de ferrocarril o d’autocar, les tanques, els senyals de trànsit, els contenidors
de recollida de residus, bàculs d’enllumenat o semafòrics, papereres i tots els altres
elements o espais de naturalesa similar.
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Quan sigui el cas, l’Ajuntament impulsarà la subscripció de convenis específics amb els
titulars dels esmentats espais, construccions, instal·lacions, vehicles o elements a fi de
dotar de la cobertura jurídica necessària la intervenció municipal.
En especial es promourà la signatura d’un conveni d’aquestes característiques als efectes
de l’aplicació d’aquesta Ordenança en el Parc de l’Agulla de Manresa.
4. L’Ordenança s’aplicarà també als espais, les construccions, les instal·lacions i els béns de
titularitat privada quan s’hi realitzin conductes o activitats que afectin o puguin afectar
negativament la convivència i el civisme, els espais, instal.lacions i elements assenyalats
en els apartats anteriors o quan el descuit o la manca del seu adequat manteniment per
part dels seus propietaris o propietàries, arrendataris o arrendatàries o usuaris o usuàries
pugui comportar igualment conseqüències negatives per a la convivència o el civisme a
l’espai públic.

Article 4. Àmbit d’aplicació subjectiva
1. Aquesta Ordenança s’aplica a totes les persones que són a la ciutat de Manresa, sigui quin
sigui el seu lloc de residència habitual.
2. És igualment aplicable a les conductes realitzades pels menors d’edat, en els termes i amb
les conseqüències previstes a l’article 89 d’aquesta Ordenança i a la resta de l’ordenament
jurídic. En els supòsits en què així es prevegi expressament, els pares o mares, tutors o
tutores, o guardadors o guardadores, també podran ser considerats responsables de les
infraccions comeses pels menors quan concorri, per part d'aquells, culpa o negligència.
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CAPÍTOL SEGON:

PRINCIPIS GENERALS DE CONVIVÈNCIA
CIUTADANA I CIVISME: DRETS I DEURES

Article 5. Principi de llibertat individual
Totes les persones a les quals es refereix l'article anterior tenen dret a comportar-se lliurement
als espais públics de la ciutat i a ésser respectats en la seva llibertat. Aquest dret s'exerceix
sobre la base del respecte a la llibertat, a la dignitat i als drets reconeguts a les altres persones,
així com del respecte al manteniment de l'espai públic en condicions adequades per a la pròpia
convivència.
Article 6. Deures generals de convivència i de civisme
1. Sens perjudici d’altres deures que es puguin derivar d’aquesta o altres Ordenances
municipals i de la resta de l’ordenament jurídic aplicable, totes les persones que són a la
ciutat, siguin residents o s’hi trobin temporalment o circumstancialment, han de respectar
els pressupòsits bàsics de convivència a l’espai públic.
2. Ningú no pot menyscabar els drets de les altres persones, ni atemptar contra la seva
dignitat o la seva llibertat d’acció. Hom s’abstindrà particularment de realitzar pràctiques
abusives, arbitràries, discriminatòries, que comportin violència física, coacció moral,
psicològica o d’altra mena.
3. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció, consideració i
solidaritat especials aquelles persones que, per les seves circumstàncies personals, socials
o de qualsevol altra índole, més ho necessitin.
4. Tothom té l’obligació d’utilitzar correctament els espais públics de la ciutat i els serveis, les
instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta d’elements que hi estan ubicats, d’acord amb la
seva pròpia naturalesa, destinació i finalitat i respectant en tot cas el dret que també tenen
els altres d’usar-los i de gaudir-ne.
5. Tothom té un deure de diligència i precaució mínimes en fer ús dels espais públics a fi
d’evitar accidents que puguin causar danys en la via pública o en el mobiliari i altres
elements urbans i/o lesions en les persones. Aquest deure s’ha d’extremar en cas de
celebració de festes, fires o altres actes multitudinaris que tinguin lloc a l’espai públic.
6. Tots els propietaris o ocupants d’immobles, edificis, construccions, instal·lacions, vehicles o
altres béns de titularitat privada estan obligats a evitar que, des d’aquests béns, puguin
produir-se conductes o activitats que causin molèsties innecessàries a les altres persones.
7. Totes les persones que es trobin a Manresa tenen el deure de col·laborar amb les autoritats
municipals o els seus agents en l'eradicació de les conductes que alterin, pertorbin o
lesionin la convivència ciutadana.
8. Totes les persones que es trobin a Manresa tenen el deure, així mateix, de seguir les
recomanacions i les instruccions contingudes als diversos Plans d’emergència municipal.

CAPÍTOL TERCER: MESURES PER FOMENTAR LA CONVIVÈNCIA
Article 7. Foment de la convivència ciutadana i del civisme
1. L’Ajuntament durà a terme les polítiques de foment de la convivència i el civisme que siguin
necessàries a fi d’aconseguir garantir el clima de civisme i de millorar en conseqüència la
qualitat de vida a l’espai públic.
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2. Per tal de garantir la màxima eficàcia de les actuacions que s’impulsin o es realitzin des de
l’Ajuntament per promocionar i fomentar la convivència i el civisme a la ciutat, i sempre que
es consideri necessari en atenció a les persones destinatàries i a la seva pròpia finalitat, les
esmentades actuacions municipals podran adaptar-se a les circumstàncies lingüístiques,
culturals, socials, religioses o de qualsevol altra índole de les persones a les quals vagin
destinades a fi que aquests puguin comprendre adequadament els missatges i assumir
com a propis els valors de convivència i civisme.
Article 8. Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, amb altres Administracions i
amb associacions i entitats de participació ciutadana.
L'Ajuntament, en l'àmbit de les seves pròpies competències, impulsarà la col·laboració amb
altres administracions i organismes públics i amb associacions i entitats de participació
ciutadana per garantir la convivència i el civisme.
Article 9. Col·laboració amb la resta de municipis de la comarca.
1. L’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, impulsarà la col·laboració amb la resta
de municipis de la Comarca del Bages, a efectes de coordinar les accions destinades a
garantir el compliment, en les seves respectives poblacions, d'unes pautes o uns
estàndards mínims comuns de convivència i de civisme.
2. Així mateix, l’Ajuntament de Manresa fomentarà l’establiment, a nivell comarcal, de sistemes
de col·laboració, d’informació i de recollida, anàlisi i intercanvi de dades i experiències entre
els diversos municipis a fi que aquests puguin dur a terme amb la màxima eficàcia i
coneixement les seves pròpies polítiques en matèria de convivència i de civisme.
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CAPÍTOL QUART: ORGANITZACIÓ I AUTORITZACIÓ D'ACTES PÚBLICS
Article 10. Organització i autorització d'actes públics
1. Els organitzadors d’actes als espais públics han de garantir la seguretat de les persones i
els béns. A aquests efectes han de complir amb les condicions de seguretat generals i
d’autoprotecció que es fixin en cada cas per l’òrgan competent.
2. L’autorització municipal per la realització dels actes als espais públics fixarà l’horari i altres
condicions que hauran de regir aquests esdeveniments, sense perjudici del compliment de
la resta de prescripcions que legalment correspongui.
3. Els organitzadors dels actes als espais públics han de fer complir les normes contingudes
en aquesta Ordenança i seran els responsables del seu incompliment.
4. L’Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració d’esdeveniments festius,
musicals, culturals, esportius o d’índole similar en els espais públics on es pretenguin
realitzar quan, per les previsions del públic assistent, les característiques del propi espai
públic o altres circumstàncies degudament acreditades i motivades a l’expedient, els
esmentats esdeveniments puguin posar en perill la seguretat, la convivència o el civisme.
En aquests supòsits, sempre que sigui possible, l’Ajuntament proposarà als organitzadors
espais alternatius on pugui celebrar-se l’acte.
5. En determinats supòsits i atenent a les característiques de l’espai públic o altres
circumstàncies degudament acreditades i motivades a l’expedient, l’Ajuntament podrà
sol·licitar als organitzadors que dipositin una fiança o subscriguin una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil, per respondre dels possibles danys i perjudicis que
es puguin causar.

TÍTOL II: NORMES DE CONDUCTA A L'ESPAI PÚBLIC I INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES

CAPÍTOL PRIMER:

ACTUACIONS CONTRÀRIES A LA DIGNITAT DE LES
PERSONES

Article 11. Fonaments de la regulació
Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol troben el seu fonament,
constitucional i legal, en la necessitat d’evitar en l’espai públic totes les pràctiques individuals o
col·lectives contràries a la dignitat de les persones que es trobin a Manresa, així com les
pràctiques discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista, i d’actituds contràries a la
igualtat de gènere, o de qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o social,
especialment quan s’adrecin als col·lectius més vulnerables.
Article 12. Normes de conducta
1. Resta prohibida a l'espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones,
així com qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista
o contrari a la igualtat de gènere, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o
social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades,
coacció psíquica o física, agressions o conductes anàlogues.
2. Es consideraran com a circumstàncies agreujants els supòsits en què les conductes
anteriorment descrites tinguin com a objecte o s’adrecin contra persones grans, infants i
persones amb discapacitats.
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3. Amb independència de les seves implicacions penals, es prohibeixen les actituds
d’assetjament a menors en l’espai públic. Estaran especialment perseguides les conductes
d'agressió o setge a menors realitzades per grups de persones que actuïn a l'espai urbà.

CAPÍTOL SEGON:

DEGRADACIÓ VISUAL DE L'ENTORN URBÀ

Article 13. Fonaments de la regulació
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret a gaudir del paisatge
urbà de la ciutat, que és indissociable del correlatiu deure de mantenir-lo en condicions de
neteja, polidesa i ornat.
2. El deure d'abstenir-se d'embrutar, tacar i deslluir l'entorn troba el seu fonament en el fet
d’evitar la contaminació visual, i és independent i per tant compatible amb les infraccions,
incloses les penals, basades en la protecció del patrimoni, tant públic com privat.

Secció 1:

Grafits, pintades i altres expressions gràfiques

Article 14. Normes de conducta
1. Està prohibit realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme,
amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o bé ratllant la
superfície, sobre qualsevol element de l’espai públic, així com a l'interior o l'exterior
d'equipaments, infraestructures o elements d'un servei públic i instal·lacions en general,
inclosos transport públic, equipaments, mobiliari urbà, senyalització vertical i horitzontal,
arbres, jardins i vies públiques en general i la resta d’elements descrits a l’article 3
d’aquesta Ordenança; també resten prohibides aquestes accions a les façanes, vidrieres,
aparadors i tancaments d’establiments i botigues privats que tinguin sortida a la via pública,
per la seva afectació a l’entorn públic.
Queden exclosos els grafits i els murals que es realitzin amb autorització municipal i es
consideraran, així mateix, les previsions de l’acord de Ple de data 18 d’abril de 2011 en
relació a la possibilitat de convocatòries públiques per a la realització de murals i grafits
artístics en indrets determinats.
2. Quan el grafit o pintada es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat de manera visible o
permanent en la via pública, serà necessària, a més de l’autorització del seu propietari,
l'autorització expressa de l'Ajuntament.

Article 15. Intervencions específiques
1. Si per les característiques de l'expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat fos
possible la neteja i la restitució immediata al seu estat anterior, els agents de l’autoritat
podran comminar personalment a la persona infractora per tal que procedeixi a la seva
neteja, sens perjudici de les sancions que corresponguin per la infracció comesa.
2. L'Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els danys causats per la infracció,
amb càrrec a la persona o persones responsables i sens perjudici de la imposició de les
sancions corresponents.
Secció 2.

Pancartes, cartells i fullets

Article 16. Normes de conducta
1. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o
qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda, haurà d'efectuar-se únicament en
els llocs expressament habilitats a l'efecte per l'autoritat municipal.
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Es podran col.locar cartells i pancartes quan hi hagi autorització expressa de l’Ajuntament i
en els indrets que s’estableixin a aquest efecte per resolució de l’alcalde.
2. Igualment, caldrà autorització expressa de l'Ajuntament, a més de la del titular del bé
afectat, quan es tracti de cartells o pancartes que s'instal·lin en un bé privat si vola sobre
l'espai públic.
3. Els titulars de l'autorització seran responsables de la retirada dels elements instal·lats i de
reposar els elements al seu estat anterior, d'acord amb les indicacions que donin els
serveis municipals.
4. Es prohibeix esquinçar, arrencar i llançar a l'espai públic cartells, anuncis, pancartes i
objectes similars.
5. Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, així com
escampar i llançar tota classe de fullets o papers de publicitat comercial o qualsevol
material similar en la via pública i en els espais públics i altres espais definits a l’article 3
d’aquesta Ordenança.
6. Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no podran deixar propaganda fora del
recinte de la porteria dels edificis.
7. Les persones físiques o jurídiques que promoguin la contractació o difusió del missatge
respondran directament i/o solidàriament de les infraccions corresponents a aquest article
amb els autors materials del fet.
Article 17. Intervencions específiques
1. L'Ajuntament podrà adoptar la mesura cautelar de retirada dels elements de propaganda o
publicitat amb càrrec a la persona responsable, sens perjudici de la imposició de les
sancions corresponents.
2. Igualment, podran comminar personalment la persona infractora que procedeixi a retirar el
material i reparar els danys efectuats per la col·locació, sens perjudici de les sancions que
correspongui imposar per la infracció comesa.

CAPÍTOL TERCER: JUGUESQUES
Article 18. Fonaments de la regulació
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la salvaguarda de la seguretat
pública, en la llibertat de circulació de les persones i la protecció dels legítims drets dels usuaris
o usuàries de l’espai públic, sobretot dels col·lectius especialment protegits, com ara els
menors.
Article 19. Normes de conducta
No és permès a l’espai públic l’oferiment de juguesques que comportin apostes amb diners o
béns.
CAPÍTOL QUART: ÚS INADEQUAT DE L’ESPAI PÚBLIC PER A JOCS
Article 20. Fonaments de la regulació
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la protecció dels drets dels
infants i en la llibertat de circulació de les persones, així com en la protecció del dret que
tothom té de no ser pertorbat en el seu exercici i a gaudir lúdicament dels espais públics
d'acord amb la naturalesa i destinació d'aquests, respectant les indicacions contingudes en
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els rètols informatius de l'espai afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els legítims drets
dels altres usuaris o usuàries.
2. La pràctica de jocs de pilota, monopatí, amb bicicleta o similars a l'espai públic està
sotmesa al principi general de respecte als altres, i, en especial, de la seva seguretat i
tranquil.litat, així com al fet que no comportin perill per als béns, serveis o instal·lacions,
tant públics com privats.
Article 21. Normes de conducta:
3. La pràctica de jocs i de competicions esportives massives i espontànies a la via pública i
als espais públics estarà subjecta al principi general de respecte a les altres persones
procurant, en cada cas, no causar molèsties als vianants o al veïnat, ni deteriorament dels
béns públics ni dels béns privats, i evitant situacions perilloses per als practicants.
4. Es prohibeix la utilització d’escales per a vianants, elements per a l’accessibilitat de
persones discapacitades, baranes, bancs, passamans, o qualsevol altre element del
mobiliari urbà, per fer-hi acrobàcies amb patins, monopatins, bicicletes i similars.

CAPÍTOL CINQUÈ: ALTRES CONDUCTES A L'ESPAI PÚBLIC
Secció Primera:

Ocupació de l'espai públic per conductes que adopten formes
de mendicitat.

Article 22. Fonaments de la regulació
Les conductes tipificades com a infraccions en aquesta secció pretenen salvaguardar, com a
béns especialment protegits, el dret que tenen els ciutadans i ciutadanes a transitar per la ciutat
de Manresa sense ser molestats o pertorbats en la seva voluntat, la lliure circulació de les
persones, la protecció de menors, així com el correcte ús de les vies i espais públics.
Article 23. Normes de conducta:
2. 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.
2. Es prohibeixen especialment aquelles conductes que, sota l'aparença de mendicitat,
representin actituds coactives o d'assetjament, o obstaculitzin i impedeixin de manera
intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics.
3. Es prohibeix també l’oferiment de qualsevol bé o servei no requerit a persones que es
trobin en l'interior de vehicles privats o públics. Es consideraran inclosos en aquest supòsit,
entre d'altres comportaments, la neteja no sol·licitada dels parabrises dels automòbils
detinguts en els semàfors o a la via pública així com l'oferiment no sol·licitat de mocadors,
premsa o qualsevol altre objecte.
4. Està prohibida també la realització a l'espai públic d'activitats de qualsevol tipus quan
obstrueixin o puguin obstruir el trànsit rodat per la via pública, posin en perill la seguretat de
les persones o impedeixin de manera manifesta el lliure trànsit de les persones per les
voreres, places, avingudes, passatges o passeigs o altres espais públics. Aquestes
conductes estan especialment prohibides quan es desenvolupin a la calçada, en els
semàfors o envaint espais de trànsit rodat.
Article 24. Intervencions específiques
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.
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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.
3. 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.

Secció Segona:

Utilització de l’espai públic per a l’oferiment i demanda de
serveis sexuals

Article 25. Fonaments de la regulació
2. Les conductes tipificades com a infracció en aquesta secció persegueixen preservar les
persones, i especialment els menors, de l’exhibició de pràctiques d’oferiment o sol.licitud
de serveis sexuals al carrer, mantenir la convivència i evitar problemes de vialitat en llocs
de trànsit públic i prevenir l’explotació de determinats col.lectius.
3. La present normativa té com a objectiu establir una regulació sobre l’ocupació de l’espai
públic com a conseqüència de les activitats d’oferiment i demanda de serveis sexuals i es
dicta tenint en compte els títols competencials municipals i els béns jurídics protegits en el
paràgraf anterior.

Article 26. Normes de conducta
5. D’acord amb les finalitats recollides a l’article anterior, es prohibeix oferir, sol.licitar,
negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic.
6. És especialment prohibit per aquesta Ordenança l’oferiment, la sol.licitud, la negociació o
l’acceptació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic, quan aquestes conductes es
duguin a terme en espais situats a menys de dos-cents metres de distància de centres
docents o educatius.
7. Igualment, és especialment prohibit mantenir relacions sexuals a l’espai públic en zones de
concurrència pública.
8. En els casos previstos als apartats precedents d’aquest article incorreran en la infracció
totes les persones participants.
Article 27. Intervencions específiques
1. L’Ajuntament de Manresa, a través dels serveis socials competents, prestarà informació i
ajut a totes aquelles persones que exerceixin el treball sexual a la ciutat i vulguin
abandonar el seu exercici.
2. Els serveis municipals competents, amb l’auxili dels agents de l’autoritat, si és el cas,
informaran totes les persones que ofereixen serveis sexuals retribuïts en espais públics de
les dependències municipals i dels centres d’atenció institucional o de caràcter privat
(associacions, ONG, etc) als quals podran acudir per rebre el suport que sigui necessari
per abandonar aquestes pràctiques.
3. L’Ajuntament de Manresa col.laborarà intensament en la persecució i repressió de les
conductes atemptatòries contra la llibertat i indemnitat sexual de les persones que es
puguin cometre en l’espai públic, en especial, les activitats de proxenetisme o qualsevol
altra forma d’explotació sexual i, molt especialment, pel que fa als menors.
CAPÍTOL SISÈ: NECESSITATS FISIOLÒGIQUES
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Article 28. Fonaments de la regulació
És fonament de la regulació continguda en aquest capítol la protecció de la salut pública i la
salubritat, el dret de gaudir d’un espai públic net i no degradat, i el respecte a les pautes
generalment acceptades de la convivència ciutadana i de civisme.

Article 29. Normes de conducta
1. Es prohibeix fer necessitats fisiològiques, com ara defecar, orinar, escopir, i altres
ostentacions públiques de manca d’higiene als espais definits a l’article 3, llevat de les
instal·lacions o elements que estiguin destinats especialment a la realització d’aquestes
necessitats.
2. Resta especialment prohibida la conducta descrita a l’apartat anterior, quan es realitza en
espais de concorreguda afluència de persones o que siguin freqüentats per menors, o quan
es faci en monuments o edificis catalogats o protegits.

CAPÍTOL SETÈ:

CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES, ESTUPEFAENTS I
DROGUES.

Article 30. Fonaments de la regulació
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut pública i la
salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret al descans i
tranquil·litat dels veïns o veïnes, el dret a gaudir d’un espai públic net i no degradat, l’ordenada
utilització de la via pública, la garantia de la seguretat pública, a més d’altres béns com ara la
competència lleial en el marc d’una economia de mercat i els drets dels consumidors o
consumidores i usuaris o usuàries.
Article 31. Normes de conducta
1. Begudes alcohòliques
1. És prohibit el consum de begudes alcohòliques en els espais públics, a excepció que tingui
lloc en establiments i altres espais reservats expressament per a aquella finalitat, com ara
terrasses i vetlladors o quan l’esmentat consum es produeixi en ocasió de celebració de
festes o fires que comptin amb l’oportuna autorització i sempre que aquesta permeti la
venda de begudes alcohòliques.
2. Estarà especialment sancionat el consum de begudes alcohòliques en els espais públics
quan pugui alterar la convivència ciutadana. A aquests efectes, l’esmentada alteració es
produeix quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:
a) Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es faci per grups
de ciutadans o ciutadanes o en convidi a l’aglomeració a mode del fenomen
conegut com a “botellón”.
b) Quan, com a resultat de l’acció del consum, es pugui deteriorar la tranquil·litat de
l’entorn o provocar-hi situacions d’insalubritat.
c)

Quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als vianants o la resta
d’usuaris dels espais públics.

d) Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de menors o la
presència d’infants i adolescents.
2. Estupefaents i drogues
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1. L’Ajuntament de Manresa promou i dóna suport a les iniciatives ciutadanes destinades a la
prevenció i al tractament de les drogodependències.
2. Es prohibeix el consum de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques en
espais o vies públiques, establiments o transports públics, així com l’abandonament en els
llocs mencionats dels útils o instruments utilitzats per al seu consum, sempre que no
constitueixi infracció penal.
3. Les sancions administratives en matèria de consum de drogues i estupefaents podran
suspendre’s en els termes que estableix l’article 25.2 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de
febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana.
Article 32. Intervencions específiques
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat podran retirar i
intervenir cautelarment les begudes, els aliments, els envasos o els altres elements objecte
de les conductes no permeses, així com els materials o els mitjans emprats. Les begudes
alcohòliques i els aliments intervinguts podran ser destruïts immediatament per raons
higienicosanitàries.
2. Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties greus als
ciutadans i ciutadanes i si aquestes hi accedeixen de forma voluntària, els agents de
l’autoritat, quan s'escaigui, podran acompanyar les persones en estat d'embriaguesa o sota
els efectes de drogues o estupefaents als serveis de salut o d'atenció social corresponents.

CAPÍTOL VUITÈ: ACTIVITATS I PRESTACIÓ DE SERVEIS NO AUTORITZATS. DEMANDA I
CONSUM.
Article 33. Fonaments de la regulació
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en l’ús racional, ordenat i propi de les
vies i els espais públics, el dret de les persones a no ser molestades o pertorbades en l'exercici
de la seva llibertat, la salut de les persones, la salvaguarda de la seguretat pública, a més, en
el seu cas, de la protecció de les propietats industrial i intel·lectual, la competència lleial i els
drets de consumidors i consumidores i usuaris i usuàries.
Article 34. Normes de conducta
D’ acord amb aquest capítol es consideren conductes i activitats prohibides les següents:
1. La realització d’activitats i la prestació de serveis no autoritzats en l’espai públic.
2. Col·laborar en l’espai públic amb qui realitza les activitats o presta els serveis no
autoritzats, amb accions com ara vigilar i alertar sobre la presència dels agents de
l'autoritat.
3. La demanda, l’ús o el consum en l’espai públic de les activitats o els serveis no autoritzats
als quals es refereix aquest capítol. En cas que estiguin autoritzats, la llicència o
autorització haurà de ser perfectament visible.
4. Exercir qualsevol mena d’ofici, treball o activitat que impliqui ocupació de la via pública, tant
si és de caràcter temporal com permanent, sense haver obtingut prèviament llicència
municipal i les autoritzacions o concessions corresponents en raó del seu caràcter de
domini públic, inclosa la venda no autoritzada de qualsevol producte.
CAPÍTOL NOVÈ:

ÚS IMPROPI DE L’ESPAI PÚBLIC.

Article 35. Fonaments de la regulació
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La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la garantia d’un ús racional i
ordenat de l’espai públic i els seus elements, a més, en el seu cas, de la salvaguarda de la
salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal.
Article 36. Normes de conducta
D’ acord amb aquest capítol es consideren conductes i activitats prohibides les següents:
1. Fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera que impedeixi o
dificulti la utilització per la resta d’usuaris.
2. Els següents usos impropis dels espais públics i dels seus elements:
a) Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable en
aquests espais públics o els seus elements de tendes de campanya, vehicles,
autocaravanes o caravanes, llevat d’autoritzacions per a llocs concrets. No és permès
tampoc el dormir de dia o de nit en els espais públics. Quan es tracti de persones en
situació d'exclusió social, s'estarà a allò que es preveu a l'article 37 d'aquesta
Ordenança.
b) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats.
c) Rentar-se, banyar-se o bé rentar roba en fonts ornamentals o de boca, estanys o
similars.
e) Agafar en grans quantitats aigua potable de les fonts públiques per a ús privatiu.

Article 37. Intervencions específiques
1. Els serveis municipals adoptaran en cada cas les mesures que siguin procedents en
coordinació amb els serveis socials municipals o, si escau, amb altres institucions
públiques i, si ho estimessin necessari per raons de salut, acompanyaran aquestes
persones a l’establiment o servei adient, amb la finalitat de socórrer-les o ajudar-les en allò
que sigui possible. En aquest cas no s'imposarà la sanció prevista.
2. Quan es tracti de l’acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre tipus de
vehicle, esmentat a l’apartat a) de l’article 36.2 de la present Ordenança es podrà procedir
a la immobilització del vehicle i en el seu cas a la seva retirada i ingrés en el dipòsit
municipal.

CAPÍTOL DESÈ:

ACTITUDS VANDÀLIQUES EN L’ÚS DEL MOBILIARI URBÀ

Article 38. Fonaments de la regulació
Amb les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol es protegeixen l’ús racional de
l’espai públic i el respecte als béns que són patrimoni municipal i que es troben a la via pública.
Article 39. Normes de conducta
1. Són prohibides les conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari
urbà que generin situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de les persones
o els béns.
2. Són prohibits els actes de deteriorament greu, com ara destrosses dels espais públics o les
seves instal·lacions o elements, siguin mobles o immobles, no derivats de les alteracions
de la seguretat ciutadana contemplades a l’apartat anterior.
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CAPÍTOL ONZÈ:

ALTRES CONDUCTES QUE PERTORBEN LA CONVIVÈNCIA
CIUTADANA

Secció primera: Zones Naturals i Espais Verds.

Article 40. Fonamentació de la regulació.
És fonament de la present normativa protegir el correcte ús dels parcs i jardins i dels espais
verds, així com garantir la seguretat de les persones.

Article 41. Normes de conducta.
1. Parcs i jardins
És obligació de tots els ciutadans respectar la senyalització, els horaris i les condicions d’ús
que l’Ajuntament instal·la en parcs, jardins i, en general, en tots els espais d’ús públic destinats
al lleure.
Es prohibeix:
d) Fer servir els espais verds destinats al lleure i els seus elements de forma contrària
a les condicions que en regulen l’ús.
e) La pràctica d’exercicis o activitats que signifiquin risc de danys per a la vegetació o
qualsevol altre element auxiliar que integra l’espai, o que representin un risc per a
la integritat física dels usuaris.
c)

L’ús dels gronxadors i d’altres aparells d’esbarjo situats als parcs i places públiques
per persones que no compleixin les condicions i requisits d’ús.

d) Jugar o fer activitats, en zones d’espais verds destinats al lleure, no permeses per
l‘Ajuntament mitjançant els cartells indicadors que s’hi instal·len amb aquesta
finalitat.
e) Arrencar, maltractar, retirar o causar danys als arbres, fruits i plantes, o passar per
sobre els talussos, parterres i plantacions, de forma que pugui perjudicar de
qualsevol manera els arbres o les plantacions.
f)

Realitzar pintades, grafits, senyals o rascades a qualsevol element o equipament
que conformen els espais públics.

2. Camins forestals i Itineraris de Natura
Als camins forestals i itineraris de natura, no és permès:
a) Treure, malmetre o canviar la senyalització informativa dels itineraris i camins.
b) Treure, posar o canviar la senyalització informativa de masies i indrets.
c) Llençar deixalles, runes, mobles i andròmines o qualsevol altre tipus de material.

Secció segona: Contaminació acústica
Article 42. Fonaments de la regulació
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Aquesta regulació té per objecte protegir els drets fonamentals a la vida i integritat física i a la
intimitat i inviolabilitat de la llar, d'acord amb allò que disposen els articles 15 i 18 de la
Constitució, així com també els drets constitucionals a la protecció de la salut i a un medi
ambient adequat previstos als articles 43 i 45 del mateix text constitucional.

Article 43. Normes de conducta.
1. El comportament dels ciutadans i ciutadanes a la via pública i zones de pública concurrència
i als vehicles de servei públic ha de mantenir-se dins dels límits de la bona convivència
ciutadana i en tot cas han de respectar els nivells màxims permesos per la legislació vigent.
En especial, es prohibeix pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i veïnes i vianants
mitjançant:
a) Funcionament d'aparells de televisió, ràdio, musicals o anàlegs.
b) Cants, crits o qualsevol altre acte molest.
c) La producció de sorolls a la via pública per part d’una o diverses persones que pertorbi
la tranquil.litat dels veïns, en especial durant l’horari nocturn, entenent com a tal el
període comprès entre les 22 hores i les 8 hores de dilluns a dijous i entre les 24 hores
i les 8 hores de divendres a diumenge, els dies festius i les vigílies de festiu.
2. El comportament dels ciutadans i ciutadanes a l’interior dels seus domicilis particulars o
locals de negoci ha de mantenir-se, així mateix, dins dels límits de la bona convivència
ciutadana. En especial, es prohibeix pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i
veïnes i vianants de les 22 a les 8 hores mitjançant:
a) Funcionament d'aparells de televisió, ràdio, musicals o
electrodomèstics o aparells d’ús domèstic que produeixin sorolls.

anàlegs

i

altres

b) Cants, crits o qualsevol altre acte molest per als veïns i veïnes.
3. En cas que no es poguessin identificar els ocupants dels domicilis particulars o locals de
negoci referits per no atendre aquests els requeriments de la Policia Local o altres agents
de l’autoritat, l’expedient es tramitarà a nom de les persones que hi constin empadronades
o que siguin titulars del local de negoci.

Secció Tercera: Contaminació per residus
Article 44. Fonaments de la regulació
Les ciutadanes i els ciutadans de Manresa tenen l’obligació de dipositar els residus que generin
als contenidors de recollida corresponents, segons la normativa vigent en matèria de medi
ambient.
Article 45. Normes de conducta
1. Contenidors domiciliaris
Les escombraries domiciliàries hauran de ser introduïdes en bosses adequades a cada
tipologia de residus, que un cop tancades correctament, hauran de ser col·locades en els seus
contenidors corresponents.
Amb caràcter general, tota la ciutadania té l’obligació de dipositar les escombraries
domiciliàries al contenidor més proper al seu domicili. Si l’esmentat contenidor es trobés
totalment saturat, la ciutadania procurarà dipositar les escombraries domiciliàries al contenidor
buit més proper.
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Així mateix, no és permès desplaçar els contenidors esmentats del lloc designat pels serveis
tècnics corresponents.
En qualsevol cas, està prohibit llençar tot tipus d’escombraries directament a l’espai públic o en
solars públics o privats.
Així mateix, es prohibeix llençar tot tipus d’escombraries des de l’interior dels habitatges o des
de l’interior d’altres edificis privats, sigui a la via pública o bé a solars o teulades d’altres edificis.
2. Contenidors de recollida selectiva
Amb caràcter general, el dipòsit de cartró, paper, plàstics, vidre i matèria orgànica haurà de
realitzar-se als contenidors específicament destinats a aquest efecte i és expressament prohibit
de dipositar aquestes matèries als contenidors de rebuig.
No és permès d’introduir material de qualsevol tipus als contenidors de recollida selectiva que
siguin diferents dels expressament designats.
Es recomana dipositar els residus domèstics i d’orgànica de les 19 a les 21 hores del vespre,
sobretot a les èpoques de calor.
Per tal de no fer soroll, es recomana no llençar vidre als contenidors entre les 23 i les 8 hores.
3. Andròmines i estris vells
No es permet abandonar estris, mobles, andròmines i similars a la via pública i als espais
oberts sense edificar, tant públics com privats, ni a les rieres ni rius, a excepció dels dies
assenyalats per a la seva recollida i en els llocs indicats a tal efecte. Aquests elements s’han de
portar a les deixalleries (Deixalleria Municipal o Deixalleria Mòbil) o a l’àrea pròpia en el termini
regulat pel servei i d’acord amb les seves instruccions.
No es poden deixar els mobles, andròmines o estris vells repenjats als contenidors de recollida
o de manera que dificultin el trànsit de vehicles o el pas de vianants per la vorera.
4. Residus líquids
No es permet dipositar a l’interior dels contenidors, tant els d’escombraries de rebuig com els
de recollida selectiva, tot tipus de residu de naturalesa líquida. Tampoc no es poden abocar
aquests residus a les rieres ni als rius.
No es permès dipositar o abocar qualsevol matèria líquida procedent de substitució o reparació
de vehicles a la via pública, al clavegueram ni a les rieres o rius.
No és permès deixar taques d’oli, ni d’altres líquids residuals de vehicles que creïn afectació a
l’espai públic.
No es permet rentar o netejar cap tipus de vehicle, ni objectes, ni animals a l’espai públic.
Tampoc no es permet reparar vehicles a l’espai públic.
No es permet vessar als escocells dels arbres ni a la via pública, en general, les aigües
residuals procedents de la neteja de locals, domicilis o porteries. En aquest últim supòsit, es
permet el seu buidatge als desguassos del sistema públic de clavegueram.
5. Runes
La instal·lació de contenidors i sacs destinats a la recollida de runes o a la gestió de materials
de desfeta particulars, és sotmesa a l’obtenció de la llicència municipal corresponent.
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En cas que la retirada dels esmentats contenidors i sacs no s’efectuï en el temps establert a la
llicència, els serveis municipals adients podran retirar-los, amb càrrec a la persona responsable
de la seva instal·lació.
Amb caràcter general, els contenidors i sacs esmentats s’instal·laran en la part de la via pública
destinada a l’estacionament dels vehicles.
En el cas d’impossibilitat, es col·locaran a les voreres, com més a la vora de la calçada millor.
En cap cas, podran dificultar la lliure circulació del trànsit rodat i de vianants, especialment de
persones amb mobilitat reduïda.
Mentre contenidors o sacs restin instal.lats a la via pública i també un cop retirats, caldrà
netejar les restes de runa, àrids i altres residus que es generin al voltant.
6. Altres elements d’embrutiment de la via pública
Està prohibit llençar a l’espai públic, fora dels cendrers, papereres i contenidors establerts a
l’efecte qualsevol element que embruti el paviment o el mobiliari urbà, com ara burilles, xiclets,
papers, restes de menjar, envasos, etc.

Secció Quarta:

Activitats a l’interior de l’immoble i de les comunitats de veïns.

Article 46. Fonaments de la regulació
El desenvolupament d’activitats domèstiques, com ara regar plantes, estendre roba, netejar
catifes i estovalles, evacuar fums, aigua o brossa a l’interior dels immobles i les comunitats de
veïns, cal que es mantingui dins els límits que exigeixen la convivència ciutadana i el respecte
als altres.
Article 47. Normes de conducta.
No són permeses les activitats que causin molèsties efectives o perjudicis a altres veïns. En
concret, es prohibeixen:
a) Dins la franja horària compresa entre les 22 hores i les 8 hores, l’execució de
feines de reforma, conservació o millora dels immobles (construcció, fusteria, o
altres de semblants) que impliquin el desenvolupament d’activitats pròpies d’obra
ordinària.
b) Dins la franja horària compresa entre les 22 hores i les 8 hores, l’execució de
feines de reparació o instal·lació d’electrodomèstics, aparells elèctrics o
instal·lacions auxiliars que impliquin l’exercici d’accions incloses en el paràgraf
anterior o que superin els límits sonors que la Llei de protecció contra la
contaminació acústica i l’ordenament municipal estableixen.
S’exceptuen les feines de reparació urgent que afectin la seguretat de persones i
béns o que condicionin el subministrament dels serveis bàsics d’aigua, llum,
combustible o d’altres relacionats amb la salut.
c)

Desenvolupar accions o ometre el deure de diligència en l’execució d’activitats de
forma reiterada en l’àmbit veïnal, causant molèsties i perjudicis o danys.

d) Desenvolupar accions i omissions contraris als estatuts de la comunitat de
propietaris que provoquin un perjudici o una molèstia reiterada i que siguin un
element de pertorbació greu de la convivència veïnal, posada de manifest per mitjà
de les actes de la junta de propietaris.
e) Permetre molèsties acústiques o d’altre tipus dels animals domèstics.
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g) No es permet estendre roba en balcons o obertures exteriors i a les baranes de
terrats que donin directament a espais públics. En aquests casos, hi haurà una
primera actuació dels serveis de mediació advertint de l’incompliment. Si es
reincidís en la conducta, s’incorrerà en la corresponent infracció.
g) Regar plantes de forma que ragi o caigui aigua als espais públics o a un immoble
veí.
h) Tenir torretes als ampits de les finestres i altres obertures sense subjecció, amb perill
que puguin caure a l’espai públic o bé a casa d’algun veí.
i)

Netejar catifes i estovalles, evacuar fums, aigua o brossa a l’interior dels immobles i
les comunitats de veïns.

Secció Cinquena. Control de les deposicions i les miccions d’animals domèstics.
Art. 48. Fonaments de la regulació
La regulació que conté aquesta secció es fonamenta en la protecció del dret de les persones a
gaudir d’un espai públic net i lliure de deposicions o miccions d’animals domèstics.
Art. 49 Normes de conducta
1. Són prohibides les deposicions i les miccions d’animals domèstics en els parcs infantils
o jardins d’ús per part dels infants. També es prohibeixen les miccions en les façanes
dels edificis i en el mobiliari urbà.
2. Les deposicions d’animals domèstics en altres indrets de l’espai públic s’han de recollir
immediatament i col.locar-les de manera higiènicament acceptable dins de les bosses
adients als contenidors d’escombraries o en els llocs que es destinin expressament a
aquest efecte i s’ha de procedir immediatament a la neteja dels elements afectats.
La contravenció d’aquestes normes de conducta serà sancionada d’acord amb la vigent
ordenança reguladora de la tinença d’animals.

Secció Sisena. Altres conductes.
Article 50. Fonaments de la regulació
La regulació continguda en aquesta secció es fonamenta en la protecció del dret de les
persones que utilitzen l’espai públic a no patir molèsties com a conseqüència de la manca de
respecte a les pautes mínimes generalment admeses en relació a la forma de vestir de les
persones que també s’estan o transiten per l’esmentat espai públic.
Article 51. Normes de conducta
1. Resta prohibit transitar o estar-se en els espais públics completament despullat, o només
amb un banyador o peça de roba similar. A l’espai públic de les piscines municipals es
manté la prohibició d’anar despullat i el banyador o peça de roba similar és d’ús obligatori.
2. També es prohibeixen expressament les conductes exhibicionistes o obscenes a tot l’espai
públic.

TÍTOL III:

DISPOSICIONS COMUNES SOBRE RÈGIM SANCIONADOR I ALTRES
MESURES D'APLICACIÓ

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
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Article 52. Resolucions i instruccions de l’Alcalde o Alcaldessa en desenvolupament i
aplicació de l’Ordenança
Mitjançant Resolució d’Alcaldia es determinarà el servei administratiu responsable de tramitar
els procediments administratius sancionadors previstos en aquesta Ordenança.
Article 53. Funcions de la Policia Local de Manresa i d’altres cossos de seguretat en
relació al compliment d’aquesta Ordenança
1. En la seva condició de policia administrativa, la Policia Local de Manresa, d’acord a la
legislació que li és aplicable, és l’encarregada de vetllar pel compliment d’aquesta
Ordenança, de denunciar, quan s’escaigui, les conductes que siguin contràries a les seves
prescripcions, i d’adoptar, en el seu cas, les altres mesures d’aplicació.
També podran denunciar en el seu cas, els agents que formin part d’altres cossos de
seguretat.
2. Als efectes assenyalats en l’apartat anterior,l’Ajuntament fixarà els criteris generals a seguir
pels cossos policials, en funció de la normativa vigent, dels pactes entre la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Manresa i en funció de quines siguin les infraccions
administratives a sancionar.
3. En tot cas, l’Ajuntament, a través dels diversos instruments i òrgans de coordinació i
col·laboració establerts a l’efecte, posarà tots els mitjans que estiguin al seu abast per tal
d’assegurar que l’actuació dels cossos policials en el compliment d’aquesta Ordenança es
faci amb la màxima coordinació i eficàcia possible.
Article 54. Funció inspectora d’altres empleats públics degudament facultats
Determinats empleats públics de l’ ajuntament, que tinguin atribuïdes en el seu lloc de treball
funcions inspectores, podran ser facultats per exercir la funció inspectora en les actuacions
motivades per les infraccions recollides en aquesta Ordenança.
Article 55. Agents cívics
Les persones que, per encàrrec de l’Ajuntament, realitzin serveis a la via pública podran actuar
com a agents cívics amb funcions de vigilància en relació a aquesta Ordenança. Quan
correspongui, els agents cívics podran demanar a la Policia Local que exerceixi les funcions
d’autoritat que té reconegudes per l’ordenament jurídic.
Article 56. Deure de col·laboració ciutadana en el compliment de l’Ordenança
1. Totes les persones que són a Manresa tenen el deure de col·laborar amb les autoritats
municipals o els seus agents per tal de preservar les relacions de convivència ciutadana i
civisme a l'espai públic.
2. A efectes de l’establert a l’apartat anterior, l’Ajuntament de Manresa posarà els mitjans
necessaris per tal de facilitar que, en compliment del seu deure de col·laboració, qualsevol
persona pugui posar en coneixement de les autoritats municipals els fets que hagin
conegut que siguin contraris a la convivència ciutadana o al civisme.
3. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el deure de comunicar a les autoritats o agents més
pròxims qualsevol situació que detectin de risc o desempara d’un menor.
Article 57. Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació o sanció en
els àmbits de la convivència i el civisme
Ens els àmbits de la convivència ciutadana i el civisme, i salvaguardant tots els drets previstos
a l'ordenament jurídic, no es permeten les conductes següents:
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a) La negativa o la resistència a les tasques d’inspecció o control de l’Ajuntament.
b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida pels
actuants en compliment de les seves funcions.
c) Subministrar als funcionaris actuants, en compliment de les seves tasques d’inspecció,
control o sanció, informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a
error de manera explícita o implícita.
d) L’incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les autoritats
municipals o els seus agents.
Article 58. Elements probatoris dels agents de l'autoritat i d’altres empleats públics
degudament facultats
1. En els procediments sancionadors que s'instrueixin en aplicació d'aquesta Ordenança, els
fets constatats per agents de l'autoritat tenen valor probatori, d'acord amb la normativa
aplicable a l'efecte, sens perjudici d’altres proves que puguin aportar els interessats.
2. Als expedients sancionadors que s'instrueixin, i amb els requisits que corresponguin
d'acord amb la legislació vigent, s'hi podran incorporar imatges dels fets denunciats, ja sigui
en fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, que permetin acreditar els fets
recollits a la denúncia formulada d'acord amb la normativa aplicable. En tot cas, la
utilització de videocàmares requerirà, si s'escau, les autoritzacions previstes en la legislació
aplicable, així com el seu ús d'acord amb el principi de proporcionalitat.
Article 59. Denúncies ciutadanes
1. Sens perjudici de l'existència d'altres interessats a part del presumpte infractor, qualsevol
persona, en compliment de l'obligació prevista a l'article 56, pot presentar denúncies per
posar en coneixement de l'Ajuntament l'existència d'un determinat fet que pugui ser
constitutiu d’una infracció d’allò establert en aquesta Ordenança.
2. Les denúncies hauran d'expressar la identitat de la persona o persones que les presenten,
el relat dels fets que poguessin constituir infracció, la data de la seva comissió i, quan sigui
possible, la identificació de les persones presumptament responsables.
3. Quan la denúncia vagi acompanyada d'una sol·licitud d'iniciació del procediment
sancionador, l'Ajuntament haurà de comunicar al denunciant la iniciació o no de l'esmentat
procediment i, en el seu cas, la resolució que hi recaigui.
Article 60. Mesures de caràcter social
1. Quan el presumpte responsable de l’incompliment de l’Ordenança sigui indigent o presenti
altres mancances o necessitats d’assistència social o d'atenció mèdica especials o urgents,
els agents de l’autoritat que intervinguin l'informaran de la possibilitat d'acudir als serveis
socials o mèdics corresponents i del lloc concret on fer-ho.
2. En aquells casos especialment greus o urgents, i a l’únic objecte que la persona pugui
rebre efectivament i com més aviat millor l'atenció social o mèdica requerida, els agents de
l'autoritat o altres serveis competents podran acompanyar-lo als esmentats serveis.
3. Així mateix, sempre que això sigui possible, els serveis municipals podran intentar
contactar amb la família de la persona afectada per informar-la de la situació i
circumstàncies en la qual ha estat trobada a l’espai públic.
4. Immediatament després d'haver practicat aquestes diligències, aquests n'informaran als
serveis municipals corresponents, a fi que aquests adoptin les mesures oportunes i, si
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s'escau, en facin el seguiment o, en el seu cas, posin l'assumpte en coneixement de
l'autoritat o administració competent.
Article 61. Mesures específiques a aplicar en el cas que les persones infractores siguin
no residents al terme municipal de Manresa
1. Les persones infractores no residents al terme municipal de Manresa que reconeguin la
seva responsabilitat podran fer efectives les sancions immediatament, en els termes
establerts a l’art. 90 d’aquesta Ordenança.
2. Les persones denunciades no residents al terme municipal de Manresa hauran de
comunicar i acreditar a l’agent de l’autoritat denunciant, als efectes de notificació, la seva
identificació personal i domicili habitual i, si escau, el lloc i l’adreça on s’estan allotjats a la
ciutat. Els agents de l’autoritat podran comprovar en tot moment si la direcció
proporcionada per la persona infractora és la correcta.
En el cas que aquesta identificació no fos possible, o no fos correcta la localització
proporcionada, els agents de l’autoritat, a aquest objecte, podran requerir la persona
infractora que els acompanyi a dependències pròximes, en els termes i les circumstàncies
previstes a l’art. 98.4 d’aquesta Ordenança.
3. Quan la persona infractora no acrediti la seva residència habitual en territori espanyol,
l’agent que formuli la denúncia li oferirà la possibilitat de fer immediatament efectiva la
sanció, en els termes previstos a l’apartat 1.
Si la sanció no fos satisfeta, l’òrgan competent adoptarà immediatament les mesures
cautelars oportunes per assegurar l’ingrés de l’import mínim atribuït a la sanció en qüestió.
Article 62. Responsabilitat per conductes contràries a l'Ordenança comeses per menors
d'edat
1. D’acord amb allò que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets del nen,
totes les mesures sancionadores de les autoritats municipals que puguin afectar els menors
atendran principalment l’interès superior d'aquests. Així mateix, en funció de la seva edat i
maduresa, es garantirà el dret dels menors a ser escoltats en tots aquells assumptes que
els afectin i que les seves opinions siguin tingudes en compte.
2. Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat de protegir els drets de
l’infant o de l’adolescent, el seu desenvolupament i formació, es podran substituir les
sancions pecuniàries per mesures correctores, com ara l’assistència a sessions formatives,
treballs per a la comunitat, o qualsevol altre tipus d’activitat de caràcter cívic. Aquestes
mesures s’adoptaran de manera motivada en funció del tipus d’infracció, i seran
proporcionades a la sanció que rebi la conducta infractora. A aquest efecte, se sol·licitarà
l’opinió dels pares o mares o tutors o tutores o guardadors o guardadores, que serà
vinculant.
3. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran responsables civils
subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors d'edat que
depenguin d'ells.
4. Així mateix, en aquells casos en què es prevegi expressament en aquesta Ordenança, els
pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran també responsables
directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d’edat, sempre, en aquest cas,
que concorri culpa o negligència per part seva, tot incloent-hi la simple inobservança.
5. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d'un expedient sancionador o eventual imposició
d’una sanció a un menor serà també notificada als seus pares o mares o tutors o tutores o
guardadors o guardadores.
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6. Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores hauran d'assistir a les
sessions d'atenció individualitzada o cursos de formació que, en el seu cas, s'imposin com
a alternativa a la sanció pecuniària de les infraccions comeses pels menors que depenguin
d'ells.
Article 63. Principi de prevenció
L'Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals encaminades a prevenir
riscos per a la convivència ciutadana i el civisme en l'espai públic.
Article 64. Mediació
1. L'Ajuntament de Manresa promourà la mediació i la resolució alternativa de conflictes com
a eina bàsica per a una societat menys litigiosa i més cohesionada, dins de les
disponibilitats pressupostàries i d’efectius humans i materials.
2. En aquells supòsits en els quals les infraccions siguin comeses per menors, i amb l’objectiu
de protegir els interessos superiors del nen o nena, l’Ajuntament de Manresa podrà establir
un sistema de mediació, que actuarà amb caràcter voluntari respecte al procediment
administratiu sancionador, amb personal especialitzat al qual seran cridats a comparèixer
els menors presumptament infractors, els seus pares i mares o tutors i tutores o guardadors
o guardadores, així com, si escau, les possibles víctimes o persones afectades per les
conductes tipificades com a infracció en la present Ordenança.
3. L’Ajuntament de Manresa podrà designar mediadors o mediadores que, en qualitat de
terceres persones neutrals, resoldran els conflictes de convivència ciutadana sempre que
els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores del menor acceptin que
aquest se sotmeti a una solució consensuada entre el menor, els seus pares i mares o
tutors i tutores o guardadors i guardadores, i l’administració municipal, així com, si s’escau,
les víctimes de la infracció.
4. La mediació tindrà per objecte que el menor infractor sigui conscient del dany causat a la
comunitat i perseguirà, després d’una negociació entre les parts, un acord sobre les
mesures de reparació que hauran d’adoptar-se en cada cas.
5. Aquest sistema de mediació podrà ser aplicat també, amb caràcter voluntari, a altres
conductes i col·lectius específics. L'òrgan competent per resoldre l'expedient sancionador
podrà, per acord motivat, i prèvia sol·licitud de la persona infractora o dels serveis socials
competents, reconduir el procediment sancionador a un sistema de mediació, sempre que
la dimensió retributiva de la sanció sigui més eficaç a través d'aquesta via.

CAPÍTOL SEGON. RÈGIM SANCIONADOR
Secció 1a. Infraccions
Article 65. Infraccions i sancions
1. Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions tipificades en aquesta
ordenança.
2. Les infraccions administratives seran sancionades segons el que disposen les
especificacions de les infraccions i de les graduacions de les sancions d’aquesta
ordenança per a una més correcta identificació de les infraccions i una més precisa
determinació de les sancions.
Article 66.
civisme.

Infraccions relatives al Títol I capítol II: Deures generals de convivència i
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Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
Són infraccions greus:
Incomplir les recomanacions i les instruccions contingudes als Plans d’emergència municipal,
quan d’aquest incompliment se’n derivi un perjudici greu, danys en les persones o desperfectes
a la via pública o als seus elements.
Article 67. Infraccions relatives al Títol I capítol IV: Organització i autorització d’actes
públics.
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
Són infraccions greus:
Incomplir, per part dels organitzadors d’actes públics, alguna o algunes de les condicions
establertes a l’oportuna autorització municipal.
Article 68. Infraccions relatives al Títol II capítol I: Atemptats contra la dignitat de les
persones
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
1. Són infraccions molt greus:
a)

Tenir a l’espai públic una conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, de
fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades,
coacció física o psíquica, agressions o conductes anàlogues, quan aquesta conducta
tingui com objecte o s’adreci contra persones grans, infants i persones amb
discapacitat.

b)

Tenir a l’espai públic un comportament discriminatori sigui de contingut xenòfob,
racista, sexista o contrari a la igualtat de gènere, o de qualsevol altra condició o
circumstància personal o social de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults,
burles, molèsties intencionades, coacció física o psíquica, agressions o conductes
anàlogues, quan aquesta conducta tingui com objecte o s’adreci contra persones
grans, infants i persones amb discapacitat.

c)

Assetjar menors a l’espai públic.

2. Són infraccions greus:
a)

Tenir a l’espai públic una conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, de
fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades,
coacció física o psíquica, agressions o conductes anàlogues.

b)

Tenir a l’espai públic un comportament discriminatori sigui de contingut xenòfob,
racista, sexista o contrari a la igualtat de gènere, o de qualsevol altra condició o
circumstància personal o social de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults,
burles, molèsties intencionades, coacció física o psíquica, agressions o conductes
anàlogues.

Article 69.

Infraccions relatives al Títol II capítol II: Degradació visual de l’entorn
urbà. Secció 1a. Grafits, pintades i altres expressions gràfiques

Acta de la sessió plenària núm. 9 de 19 de juliol de 2012
- 154 -

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
1. Són infraccions molt greus:
Realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb
qualsevol matèria o bé ratllant la superfície, quan s’atempti especialment a l’espai urbà, per
realitzar-se sobre monuments o edificis catalogats.
2. Són infraccions greus:
Realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb
qualsevol matèria o bé ratllant la superfície, en els elements de transport, inclosos els
vehicles, les parades, les marquesines, els elements dels parcs i jardins públics, a les
façanes dels immobles públics o privats i a la senyalització vertical o horitzontal o de
qualsevol altre element del mobiliari urbà, o bé a les façanes, vidrieres, aparadors i
tancaments d’establiments i botigues privats que tinguin sortida a la via pública, quan
comporti la inutilització o pèrdua total o parcial de funcionalitat de l’element.
3. Són infraccions lleus:
a) Realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb
qualsevol matèria o bé ratllant la superfície, sobre qualsevol element de l’espai públic,
així com a l’interior o exterior d’equipaments, via pública en general, mobiliari urbà i la
resta d’elements descrits a l’article 3 sense autorització de l’Ajuntament, o bé a les
façanes, vidrieres, aparadors i tancaments d’establiments i botigues privats que tinguin
sortida a la via pública.
b) Realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb
qualsevol matèria o bé ratllant la superfície, sobre qualsevol element de l’espai públic,
així com a l’interior o exterior d’equipaments, via pública en general, mobiliari urbà i la
resta d’elements descrits a l’article 3 quan es tingui autorització de l’Ajuntament però
sense ajustar-se a les seves previsions.
c) Realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb
qualsevol matèria o bé ratllant la superfície, en un bé privat que es trobi instal·lat de
manera visible o permanent en la via pública sense l’autorització del propietari d’aquell
bé i/o sense l’autorització de l’Ajuntament o bé sense respectar les previsions
d’aquestes autoritzacions.
Article 70.

Infraccions relatives al Títol II capítol II: Degradació visual de l’entorn
urbà. Secció 2a. Pancartes, cartells i fullets

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
1. Són infraccions greus:
a) Col·locar, sense autorització o bé fora dels indrets establerts a l’efecte per resolució de
l’alcalde, cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai
públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, quan aquesta conducta es
realitzi sobre monuments o edificis catalogats o protegits.
b) Col·locar, sense autorització o bé fora dels indrets establerts a l’efecte per resolució de
l’alcalde, cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai
públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, quan aquesta conducta es
realitzi en senyals de trànsit de tal forma que s’impossibiliti una correcta visió per part
dels conductors i vianants.
2. Són infraccions lleus:
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a) Col·locar, sense autorització o bé fora dels indrets establerts a l’efecte per resolució de
l’alcalde, cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai
públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural, quan aquests estiguin
destinats a prestar serveis específics a la ciutadania.
b) Col·locar, sense autorització o bé fora dels indrets establerts a l’efecte per resolució de
l’alcalde, cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en qualsevol espai
públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural.
c) Esquinçar, arrencar i llençar a l’espai públic, cartells, anuncis, pancartes i objectes
similars.
d) Col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles.
e) Escampar i llançar tota classe de fullets o papers de publicitat comercial o qualsevol
material similar a la via pública, en els espais públics i als altres espais definits a
l’article 3.
f)

Deixar publicitat domiciliària fora del recinte de la porteria dels edificis.

Article 71.

Infraccions relatives al Títol II capítol III: Juguesques

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
1. Són infraccions molt greus:
Oferir, sense autorització, juguesques que comportin un risc de pèrdua més enllà del que
és habitual en tot joc d’atzar, i en qualsevol cas, l’anomenat “trilet”.

2. Són infraccions greus:
Oferir, sense autorització, juguesques que comportin apostes amb diners o béns.
Article 72.

Infraccions relatives al Títol II capítol IV: Ús inadequat de l’espai públic
per a jocs

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
1. Són infraccions greus:
a) Practicar jocs que comportin un risc rellevant per a la seguretat de les persones o els
béns, i, en especial, la circulació temerària amb bicicletes, patins, monopatins o similars
per voreres o llocs destinats a vianants i carrers.
b) Utilitzar elements o instal·lacions arquitectòniques o del mobiliari urbà per a la pràctica
amb bicicletes, patins, monopatins o similars quan posin en perill de deteriorament
aquests elements o instal.lacions.
2. Són infraccions lleus:
a) Practicar jocs i competicions esportives i espontànies que pertorbin els legítims drets
dels veïns i veïnes o dels altres usuaris de l’espai públic quan ha existit avís previ i es
persisteix en la conducta.
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b) Practicar jocs amb instruments o altres objectes que puguin posar en perill la integritat
física dels usuaris de l’espai públic, així com la integritat dels béns, serveis o
instal·lacions, tant públic com privats.
c) Practicar, fora de les àrees destinades a l’efecte, jocs d’habilitat amb bicicletes, patins,
monopatins o similars.
d) Utilitzar les escales per a vianants, els elements per a l’accessibilitat de persones amb
discapacitat, les baranes, bancs, passamans o qualsevol altre element del mobiliari
urbà, per a les acrobàcies amb bicicletes, patins, monopatins o similars.
Article 73.

Infraccions relatives al Títol II capítol V: Altres conductes a l’espai públic.
Secció Primera. Ocupació de l’espai públic per conductes que adopten
formes de mendicitat.

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
1. Són infraccions molt greus:
Exercir la mendicitat, directament o indirectament, amb acompanyament de menors.
2. Són infraccions greus:
a) Netejar sense autorització, els parabrises dels automòbils detinguts en els semàfors o a
la via pública.
b) Mantenir, sota l’aparença de mendicitat, una actitud coactiva o d’assetjament, o que
obstaculitzi i impedeixi de manera intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i
ciutadanes pels espais públics.
3. Són infraccions lleus:
a) Oferir qualsevol bé o servei no requerit a persones que es trobin en l’interior de
vehicles privats o públics.
b) Oferir als automòbils detinguts en els semàfors o a la via pública, mocadors, premsa o
qualsevol altre objecte.
c) Realitzar qualsevol tipus activitat a l’espai públic, quan obstrueixi o pugui obstruir el
tràfic rodat per la via pública, posi en perill la seguretat de les persones o impedeixi de
manera manifesta el lliure trànsit de les persones per les voreres, places, avingudes,
passatges o passeigs o altres espais públics.
Article 74.

Infraccions relatives al Títol II capítol V: Altres conductes a l’espai
públic. Secció Segona. Utilització de l’espai públic per a l’oferiment i
demanda de serveis sexuals.

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
1. Són infraccions greus:
a) Oferir, sol.licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals
retribuïts a l’espai públic quan aquestes pràctiques excloguin o limitin la compatibilitat
dels diferents usos d’aquest espai públic.
b) Oferir, sol.licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals
retribuïts a l’espai públic quan aquestes conductes es duguin a terme en espais situats
a menys de dos-cents metres de distància de centres docents o educatius.
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2. Són infraccions lleus:
Mantenir relacions sexuals en zones de pública concurrència.
Article 75.

Infraccions relatives al Títol II capítol VI: Necessitats Fisiològiques

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
1. Són infraccions greus:
Defecar, orinar, escopir, i altres ostentacions públiques de manca d’higiene, quan
aquestes conductes es realitzin en espais de concorreguda afluència de persones o
siguin freqüentats per menors, o es faci en monuments o edificis catalogats o protegits.
2. Són infraccions lleus:
Defecar, orinar, escopir i altres ostentacions públiques de manca d’higiene als espais
definits a l’article 3.
Article 76.

Infraccions relatives al Títol II capítol VII: Consum de begudes
alcohòliques, estupefaents i drogues. 1. Begudes alcohòliques

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
1. Són infraccions greus:
a) Consumir begudes alcohòliques en els espais públics quan aquest consum es faci de
forma massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o en convidi a l’aglomeració a
mode del fenomen conegut com a “botellón”.
b) Consumir begudes alcohòliques en els espais públics quan, com a resultat de l’acció del
consum, es pugui deteriorar la tranquil·litat de l’entorn o provocar-hi situacions
d’insalubritat.
c) Consumir begudes alcohòliques en els espais públics quan aquest consum s’exterioritzi
en forma denigrant per als vianants o al resta d’usuaris dels espais públics.
d) Consumir begudes alcohòliques en els espais públics caracteritzats per l’afluència de
menors o la presència d’infants i adolescents.
2. Són infraccions lleus:
a) Consumir begudes alcohòliques en els espais públics, a excepció que tingui lloc en
establiments i altres espais reservats expressament per a aquella finalitat, com ara
terrasses i vetlladors o quan l’esmentat consum es produeixi en ocasió de celebració
de festes o fires que comptin amb l’oportuna autorització.
b) Llençar a terra o dipositar a la via pública recipients de begudes com ara llaunes,
ampolles, vasos o qualsevol altre objecte.
Article 77.

Infraccions relatives al Títol II capítol VII: Consum de begudes
alcohòliques, estupefaents i drogues. 2. Estupefaents i drogues

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
Són infraccions greus:
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a) Consumir drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques en espais o vies
públiques, establiments o transports públics.
b) L’abandonament a les vies públiques, establiments o transports públics dels útils o
instruments utilitzats per al consum drogues i altres substàncies estupefaents, sempre
que no constitueixi infracció penal.
Article 78.

Infraccions relatives al Títol II capítol VIII: Activitats i prestació de serveis
no autoritzats, demanda i consum.

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
Són infraccions lleus:
a) Realitzar o col·laborar, en activitats i prestar serveis no autoritzats a l’espai públic.
b) Demandar, usar o consumir activitats i serveis no autoritzats a l’espai públic.
c) Col·laborar a l’espai públic amb qui realitza les activitats o presta els serveis no
autoritzats, amb accions com ara vigilar i alertar sobre la presència dels agents de
l'autoritat.
d) Exercir qualsevol mena d’ofici, treball o activitat que impliqui ocupació de la via pública,
tant si és de caràcter temporal com permanent, sense haver obtingut prèviament
llicència municipal i les autoritzacions o concessions corresponents en raó del seu
caràcter de domini públic, inclosa la venda de qualsevol producte no autoritzat.
Article 79.

Infraccions relatives al Títol II capítol IX: Ús impropi de l’espai públic

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
Són infraccions lleus:
a) Fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera que impedeixi o
dificulti la utilització de la resta d’usuaris.
b) Acampar, sense autorització a les vies i els espais públics, amb instal·lació estable o
en tendes de campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes.
c) Dormir de dia o de nit als espais públics, i aquells espais definits a l’article 3.
d) Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals estan destinats.
e) Rentar-se, banyar-se o bé rentar roba en fonts ornamentals o de boca, estanys o
similars.
f) Agafar en grans quantitats aigua potable de les fonts públiques per a ús privatiu
Article 80.

Infraccions relatives al Títol II capítol X: Actituds vandàliques en l’ús del
mobiliari urbà. Deteriorament de l’espai urbà.

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
1. Són infraccions molt greus:
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Realitzar conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari urbà quan es
generi una situació de risc o perill per a la salut i la integritat física de les persones o béns.
2. Són infraccions greus:
Realitzar actes de deteriorament greu, com ara destrosses dels espais públics , de les
seves instal·lacions o elements, siguin mobles o immobles.
Article 81.

Infraccions relatives al Títol II capítol XI: Altres conductes que pertorben
la convivència ciutadana. Secció Primera: Zones naturals i espais verds.
1. Parcs i jardins

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
Són infraccions lleus:
a) Fer servir els espais verds destinats al lleure i els seus elements de forma contrària a
les condicions que en regulen l’ús.
b) Realitzar activitats que representin un risc de danys per la vegetació o qualsevol altre
element auxiliar que integri l’espai, o que representi un risc per a la integritat física dels
usuaris.
c) Utilitzar els gronxadors i altres elements d’esbarjo situats als parcs i places públiques per
persones que no compleixin les condicions i requisits d’ús.
d) Jugar o realitzar activitats en zones d’espais verds destinats al lleure, no permeses per
l’Ajuntament, mitjançant els cartells indicadors instal·lats per aquesta finalitat.
e) Arrencar, maltractar, retirar o causar danys als arbres, fruits i plantes, o passar per
sobre els talussos, parterres i plantacions, de forma que pugui perjudicar de qualsevol
manera els arbres o les plantacions.
f)

Realitzar pintades, grafits, senyals o rascades a qualsevol element o equipament dels
que conformen els espais públics de parcs i jardins.

Article 82.

Infraccions relatives al Títol II capítol XI: Altres conductes que pertorben
la convivència ciutadana. Secció Primera: Zones naturals i espais verds.
2. Camins forestals i itineraris de natura.

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
Són infraccions greus:
a) Treure, malmetre o canviar la senyalització informativa dels itineraris i camins.
b) Treure, posar o canviar la senyalització informativa de masies i indrets.
c) Llençar deixalles, runes, mobles i andròmines o qualsevol altre tipus de material en
aquests espais.
Article 83.

Infraccions relatives al Títol II capítol XI: Altres conductes que pertorben
la convivència ciutadana. Secció Segona: Contaminació acústica. 1.
Actes als espais públics que pertorben el descans i la tranquil.litat de
veïns o veïnes i vianants.

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
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1. Són infraccions greus:
Pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i veïnes mitjançant la producció de sorolls a
la via pública per part d’una o diverses persones, en especial durant l’horari nocturn,
entenent com a tal el període comprès entre les 22 hores i les 8 hores de dilluns a dijous i
entre les 24 hores i les 8 hores de divendres a diumenge, els dies festius i les vigílies de
festiu.
1. Són infraccions lleus:
a) Pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i veïnes mitjançant el funcionament
dels aparells de televisió, radio, musicals o anàlegs.
b) Pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i veïnes mitjançant cants, crits o
qualsevol altre acte molest.
Article 84.

Infraccions relatives al Títol II capítol XI: Altres conductes que pertorben
la convivència ciutadana. Secció tercera: Contaminació de residus.

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
1. Són infraccions molt greus:
Dipositar o abocar qualsevol matèria líquida procedent de substitució o reparació de
vehicles a la via pública, al clavegueram o a rius i rieres.
2. Són infraccions greus:
a) Llençar tot tipus d’escombraries directament a l’espai públic o en solars públics o
privats.
b) Llençar tot tipus d’escombraries des de l’interior dels habitatges o des de l’interior
d’altres edificis privats, sigui a la via pública o bé a solars o teulades d’altres edificis.
c) Abandonar estris, mobles, andròmines i similars a la via pública i als espais oberts
sense edificar, tant públics com privats.
d) Dipositar als contenidors d’escombraries, residus de naturalesa líquida.
e) Rentar i netejar a la via pública, qualsevol tipus de vehicle, objectes o animals.
f)

Reparar vehicles a la via pública.

g) Vessar als escocells dels arbres de la via pública, les aigües residuals procedents de la
neteja de locals, domicilis o porteries.
h) No netejar les restes de runa, àrids i altres residus que es generin en les proximitats
mentre els contenidors o sacs restin instal.lats a la via pública.
3. Són infraccions lleus:
a) No introduir les escombraries domiciliàries en bosses adequades en funció a la
tipologia de residus.
b) Desplaçar els contenidors del llocs on estiguin situats.
c) No dipositar cada tipus de residu al contenidor específicament destinat a l’efecte.
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d) Deixar taques d’oli o d’altres líquids residuals de vehicles que deixin afectació a l’espai
públic.
e) Llençar a l’espai públic, fora dels cendrers, papereres i contenidors establerts a
l’efecte qualsevol element que embruti el paviment o el mobiliari urbà, com ara burilles,
xiclets, papers, restes de menjar, envasos, etc.
f)

Col·locar contenidors per la recollida de runes sense autorització.

g) Col·locar contenidors per la recollida de runes contravenint les previsions de
l’autorització municipal.

Article 85.

Infraccions relatives al Títol II capítol XI: Altres conductes que pertorben
la convivència ciutadana. Secció
quarta: Activitats a l’interior de
l’immoble i de les comunitats de veïns.

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
1. Són infraccions greus:
a) Realitzar activitats que impliquin el desenvolupament de tasques pròpies de treballs de
construcció, dins la franja horària entre les 22 i les 8 hores, quan causin molèsties
efectives o perjudicis als veïns.
b) Realitzar activitats que impliquin el desenvolupament de tasques pròpies de reparació o
instal·lació d’electrodomèstics, aparells elèctrics o instal·lacions auxiliars, dins la franja
horària entre les 22 i les 8 hores, quan causin molèsties o perjudicis als veïns.
c) Desenvolupar accions o ometre el deure de diligència en l’execució d’activitats de
forma reiterada en l’àmbit veïnal, causant molèsties i perjudicis o danys.
2. Són infraccions lleus:
a) Permetre molèsties acústiques o d’altre tipus per part d’animals domèstics.
b) Estendre roba en balcons o obertures exteriors i a les baranes de terrats que donin
directament a espais públics quan es reincideixi en la conducta després d’una primera
actuació dels serveis de mediació advertint de l’incompliment.
c) Regar plantes de forma que ragi o caigui aigua als espais públics o a un immoble veí.
d) Tenir torretes als ampits de les finestres i altres obertures sense subjecció, amb perill
que puguin caure a l’espai públic o bé a casa d’algun veí, quan es reincideixi en
aquesta conducta després d’un primer advertiment.
e) Netejar catifes i estovalles, evacuar fums, aigua o brossa a l’interior dels immobles i les
comunitats de veïns.
Article 86.

Infraccions relatives al Títol II capítol XI: Altres conductes que pertorben
la convivència ciutadana. Secció sisena: Altres conductes.

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions especificades en els apartats
següents:
1. Son infraccions greus:
Tenir conductes exhibicionistes o obscenes a tot l’espai públic.
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2. Són infraccions lleus:
a) Transitar o estar-se en els espais públics completament despullat, o només amb un
banyador o peça de roba similar.
b) Transitar o estar-se despullat dins del recinte de les piscines municipals.

Secció 2a. Sancions
Article 87. Import de les sancions
1. Les infraccions previstes en aquesta ordenança se sancionaran amb multes de les quanties
següents:
a) Les infraccions molt greus, amb multes de 600,01 EUR fins a 1.200,00 EUR.
b) Les infraccions greus, amb multes de 300,01 EUR fins a 600,00 EUR.
c) Les infraccions lleus, amb multes de 150,00 EUR fins a 300,00 EUR.
Article 88. Graduació de les sancions
1. En la fixació de les sancions de multa es tindran en compte les següents circumstàncies,
sigui com a agreujants o com a atenuants:
a) La gravetat de la infracció en atenció a l’impediment d’ús del servei públic o del
funcionament normal d’un servei públic; al deteriorament greu i rellevant
d’equipaments, infraestructures, instal.lacions o elements del servei públic; impediment
d’ús de l’espai públic per altri i alteració greu de la convivència ciutadana.
b) L’existència d’intencionalitat.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència de l’infractor, entenent com a tal que s’hagi comès prèviament una o
diverses infraccions d’aquesta Ordenança en el termini d’un any i hagi recaigut
resolució administrativa ferma al respecte.
Article 89. Responsabilitat de les infraccions
1. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors o tutores o
guardadors o guardadores per les accions dels menors d’edat que depenguin d’ells, aquells
seran també responsables directes i solidaris de les infraccions descrites en aquest article
comeses pels menors que es trobin sota la seva tutela, sempre que consti culpa o
negligència per la seva part.
2. En el cas que, una vegada practicades les diligències d’investigació oportunes adreçades a
individualitzar la persona o persones infractores, no sigui possible determinar el grau de
participació dels diversos subjectes que hagin intervingut en la comissió de la infracció, la
responsabilitat serà solidària.
Article 90. Concurrència de sancions
1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi
relació de causa o efecte, s’imposarà només la sanció corresponent a la infracció més
greu.
2. Quan no es doni la relació de causa a efecte a què es refereix l’apartat anterior, als
responsables de dues o més infraccions se’ls imposaran les sancions corresponents a
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cadascuna de les infraccions comeses llevat que s’apreciï identitat de subjectes, fets i
fonaments. En aquest darrer supòsit s’aplicarà el règim que sancioni amb major intensitat,
gravetat o severitat la conducta de què es tracti.
Article 91. Bonificació de la sanció
Les persones denunciades poden assumir la seva culpabilitat i manifestar la seva conformitat
mitjançant el pagament dins dels 3 dies hàbils posteriors a la imposició de la denúncia amb una
reducció de la sanció del 50% del seu import mínim i aquest pagament comportarà la
terminació del procediment.
Article 92. Substitució de les multes i reparació dels danys per treballs en benefici de la
comunitat.
1. L’Ajuntament podrà substituir la sanció de multa per sessions formatives, participació en
activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la comunitat, sempre que es disposi dels
mitjans materials i humans per fer-ho efectiu.
2. Les sessions formatives sobre convivència ciutadana i civisme, de caràcter individual o
col·lectiu, podran substituir les sancions pecuniàries en aquells casos en què així estigui
previst en la present Ordenança.
En cas de no assistència dels infractors a les sessions formatives procedirà imposar la
corresponent sanció, en funció de la tipificació de la infracció comesa.
3. La participació en les sessions formatives, en activitats cíviques o la realització de treballs en
benefici de la comunitat, seran adoptades amb el consentiment previ de l’interessat com a
alternatives a les sancions d’ordre pecuniari, llevat que la llei imposés el seu caràcter
obligatori.
4. L’Ajuntament també pot substituir, en la resolució o posteriorment, la reparació econòmica
dels danys i els perjudicis causats als béns de domini públic municipal per altres
reparacions equivalents en espècie consistents en l’assistència a sessions formatives,
participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la comunitat, sempre que hi
hagi consentiment previ dels interessats i sempre que es disposi dels mitjans materials i
humans per fer-ho efectiu.
5. Quan, d’acord amb allò que es preveu en aquesta Ordenança, s’adopti la mediació com a
alternativa al procediment sancionador, els acords de reparació tindran com a objecte,
principalment, les mesures alternatives previstes en aquest article.
Article 93. Procediment sancionador
Amb les excepcions recollides en aquesta Ordenança, el procediment sancionador es tramitarà
d’acord amb el que disposa el Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el Decret 278/1993, de
9 de novembre, sobre procediment sancionador i la resta de normativa vigent al respecte.
Article 94. Apreciació de delicte o falta
1. Quan les conductes a què es refereix aquesta Ordenança poguessin constituir infracció
penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial que correspongui els
antecedents necessaris de les actuacions practicades.
2. En el cas d’identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la incoació d'un
procés penal no impedirà la tramitació d'expedients sancionadors pels mateixos fets, però
la resolució definitiva de l'expedient només podrà produir-se quan sigui ferma la resolució
recaiguda en l'àmbit penal, i restarà fins aleshores interromput el termini de prescripció. Els
fets declarats provats en via judicial vincularan l'autoritat competent per imposar la sanció
administrativa.
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3. La condemna o l’absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, si s'aprecia
diversitat de fonament.
4. Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment administratiu sancionador
abans de la intervenció judicial podran mantenir-se en vigor mentre no recaigui
pronunciament exprés al respecte de les autoritats judicials, sense perjudici dels recursos
que pugui interposar el presumpte infractor sobre l'establiment o vigència de les
esmentades mesures provisionals.
Article 95. Prescripció i caducitat
La prescripció i la caducitat es regirà per la legislació administrativa sancionadora general, sens
perjudici del que disposi la legislació sectorial.

CAPÍTOL TERCER. REPARACIÓ DE DANYS
Article 96. Reparació de danys
1. La imposició de les sancions que corresponguin per l'incompliment d'aquesta Ordenança
no exonera la persona infractora de l’obligació de reparar els danys o perjudicis causats,
llevat que aquesta es substitueixi per treballs en benefici de la comunitat, d’acord amb
l’article 92.
2. Als efectes de l'establert a l'apartat anterior, quan s'escaigui, l'Administració municipal
tramitarà per la via d'execució subsidiària l'obligació de rescabalament que procedeixi.

CAPÍTOL QUART. MESURES DE POLICIA ADMINISTRATIVA
Article 97. Ordres singulars de l’Alcalde o Alcaldessa per a l’aplicació de l’Ordenança
1. L’Alcalde o Alcaldessa pot dictar les ordres singulars o nominatives i les disposicions
especials que s’escaiguin sobre capteniment a la via pública o el comportament dels
ciutadans i ciutadanes, per tal de fer complir la normativa en matèria de convivència
ciutadana i de civisme.
2. Sens perjudici de la imposició de la sanció que en el seu cas correspongui, l'Alcalde o
Alcaldessa podrà també requerir les persones que siguin trobades responsables d'alguna
de les conductes descrites en aquesta Ordenança que s'abstinguin en el futur a realitzar
actuacions similars dintre del terme municipal.
3. L’incompliment de les ordres, disposicions o requeriments a què s'ha fet esment en els
apartats 1 i 2 d’aquest article serà sancionat en els termes previstos en aquesta
Ordenança, sense perjudici que es pugui iniciar procediment penal per causa de
desobediència.
Article 98. Mesures de policia administrativa directa
1. Els agents de l'autoritat exigiran en tot moment el compliment immediat de les disposicions
previstes en aquesta Ordenança, i, sens perjudici de procedir a denunciar aquelles
conductes antijurídiques, podran requerir verbalment les persones que no respectin les
normes a cessar en la seva actitud o comportament, advertint-los que en cas de resistència
poden incórrer en responsabilitat criminal per desobediència.
2. Quan la infracció comesa provoqui, a més d’una pertorbació de la convivència ciutadana i
el civisme, un deteriorament de l’espai públic, es requerirà el seu causant que procedeixi a
la seva reparació, restauració o neteja immediates, quan sigui possible.
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3. En cas de resistència a aquests requeriments, i sens perjudici del que es disposa a l’apartat
1 d’aquest article, les persones infractores podran ser desallotjades, complint en tot cas
amb el principi de proporcionalitat.
4. A efectes de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els agents de
l'autoritat requeriran la persona presumptament responsable que s'identifiqui.
Si la persona que ha comès una infracció no pogués ser identificada, els agents de
l'autoritat, podran requerir-la perquè, a l’objecte d'iniciar l’expedient sancionador de la
infracció comesa, els acompanyi a dependències pròximes que comptin amb mitjans
adequats per realitzar les diligències d'identificació, a aquests únics efectes i pel temps
imprescindible, informant la persona infractora dels motius del requeriment
d’acompanyament.
5. En tot cas, i al marge de la sanció que correspongui imposar per la infracció de les normes
que hagin originat la intervenció o requeriment dels agents de l'autoritat, les conductes
obstruccionistes tipificades l’article 57 constitueixen una infracció independent, tret que el
fet sigui constitutiu de responsabilitat criminal, en el qual cas es passarà el tant de culpa al
Ministeri Fiscal.
CAPÍTOL CINQUÈ. MESURES PROVISIONALS
Article 99. Mesures provisionals
1. Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran adoptar les mesures
provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del procediment, per evitar la
comissió de noves infraccions o per assegurar el compliment de la sanció que pogués
imposar-se. Aquestes mesures podran consistir en qualsevol de les previstes en la
normativa general i sectorial aplicable en cada cas, i hauran de ser proporcionades a la
naturalesa i la gravetat de la infracció.
2. Quan la llei així ho prevegi, les mesures provisionals es podran adoptar també amb
anterioritat a la iniciació de l’expedient sancionador.

Article 100. Comisos
1. A més dels supòsits en què així es preveu expressament en aquesta Ordenança, els
agents de l'autoritat podran, en tot cas, comissar els estris i el gènere objecte de la infracció
o que serviren, directament o indirectament, per a la comissió d’aquella, així com els diners,
fruits o productes obtinguts amb l'activitat infractora, els quals quedaran sota la custòdia
municipal mentre sigui necessari per a la tramitació del procediment sancionador o, a
manca d'aquest, mentre perdurin les circumstàncies que varen motivar el comís.
2. Les despeses ocasionades pel comís seran a càrrec del causant de les circumstàncies que
l’han determinat.
3. Si es tracta de béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació que sigui adient.
Els objectes comissats es dipositaran a disposició de l'òrgan sancionador competent per a
la resolució de l'expedient. Una vegada dictada resolució ferma i transcorreguts dos mesos
sense que el titular hagi recuperat l'objecte es procedirà a la seva destrucció o els lliurarà
gratuïtament a entitats sense afany de lucre amb finalitats socials.

CAPÍTOL SISÈ. MESURES D'EXECUCIÓ FORÇOSA
Article 101. Multes coercitives
Per a l’execució forçosa de les resolucions, l'Ajuntament podrà imposar multes coercitives,
d'acord amb el que disposa la legislació sectorial.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. En el supòsit que la legislació sectorial modifiqui la tipificació de les infraccions que
contempla la present ordenança, en virtut del principi de jerarquia i reserva de llei, tots aquells
articles que contradiguin l’esmentada legislació quedaran sense efecte.
Segona. Totes aquelles altres conductes incíviques tipificades en altres ordenances de
l’Ajuntament de Manresa i no previstes en aquesta, es regularan d’acord amb els continguts
d’aquelles ordenances, en especial de les ordenances vigents en cada moment relatives a
aspectes tals com la contaminació acústica; la tinença d’animals domèstics i gossos
potencialment perillosos; la publicitat i la publicitat directa a les bústies.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l’entrada en vigor d’aquesta
Ordenança es regiran, en allò que no perjudiqui la persona imputada, pel règim sancionador
vigent en el moment de cometre’s la infracció.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Queden derogades, així mateix, totes les disposicions contingudes en totes les altres
ordenances municipals de Manresa que contradiguin la present Ordenança.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Difusió de l’Ordenança
Tan bon punt sigui aprovada aquesta Ordenança, l’Ajuntament en farà difusió a través dels
diferents serveis i centres municipals i també a través del web de l’Ajuntament.
Segona. Entrada en vigor
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia hàbil posterior al del dia de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Tercera. Mitjans materials i humans per a la implementació de les disposicions en
matèria de mediació i reparació del dany previstes en aquesta Ordenança
Les actuacions de mediació i també les de reparació del dany per part del propi infractor
s’implementaran en la mesura de les disponibilitats pressupostàries i de recursos humans de
què disposi l’Ajuntament en cada moment a tal efecte.
Quarta. Revisió de l’Ordenança
Cada quatre anys es podrà procedir a una revisió i actualització de les previsions contingudes
en aquesta Ordenança per si fos necessari incorporar-hi alguna nova conducta o previsió
addicional o bé modificar o suprimir alguna de les existents.
A tal efecte es tindran presents les aportacions o estudis que puguin fer els diferents serveis de
l’Ajuntament directament implicats en la seva aplicació.”

Atès que aquest punt té una compareixença, l’alcalde indica que es començarà per la
intervenció de la persona que ha designat l’Associació Cultural Batzac, seguidament
intervindrà l’equip de govern i posteriorment es farà la rotació dels diferents grups que
composen el Ple.
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La senyora Denise Vieira de Paula, tot i que designada per l’Associació Cultural
Batzac, s’adreça als membres del Ple en representació de les diverses entitats
manresanes que van presentar al·legacions a la proposta d’Ordenança de civisme que
promou l’equip de govern.
Diu que fent ús del reglament de participació ciutadana volen manifestar davant del Ple
municipal els motius de les discrepàncies amb el contingut de l’ordenança i també la
preocupació pels valors i criteris de convivència que promou aquesta ordenança i el
pla de civisme que l’acompanya.
En primer lloc diuen que aquesta ordenança i el pla de civisme que l’equip de govern
ha elaborat, defineix i pretén imposar un model de ciutat que no poden compartir. És
un model de ciutat que interpreta de manera restrictiva els drets de les persones, que
es mostra poc tolerant amb la diversitat de situacions que viuen els manresans i
manresanes, que vol amagar les desigualtats i les injustícies socials, que limita l’ús de
l’espai públic i vol imposar uns determinats criteris estètics i ideològics particulars al
conjunt de la població.
La seva discrepància no nega la necessitat del civisme, al contrari: l’oposició a aquesta
ordenança és una mostra de civisme tal com ells l’entenen perquè el que afirmen és
que les virtuts cíviques que fan sana una societat tenen una estreta relació amb
l’exercici d’una ciutadania responsable i també amb la justícia.
Per això estan convençuts que el nucli bàsic del civisme té a veure amb la promoció
de la solidaritat, de la cooperació i de la participació ciutadana; té en compte la
diversitat i necessitats de les persones i fomenta l’ús de l’espai públic com a lloc
d’expressió de les diverses formes culturals i de trobada i coneixement mutu.
La senyora Denise Vieira diu que el civisme no es un fi en ell mateix, sinó una eina per
aconseguir determinats objectius que, com molt ben diu l’exposició de motius de
l’ordenança, tenen a veure amb la cohesió social, la qualitat de la vida ciutadana i la
pròpia autoestima de la ciutat. Lamentablement, troba que res hi ha en el contingut de
l’ordenança i del pla de civisme que s’orienti clarament a aquests objectius i per tant, el
civisme, tal com el concep aquest equip de govern, es converteix en un conjunt de
restriccions tancades, en un catàleg de prohibicions i eines de coerció algunes prou
ambigües com per deixar espai a les interpretacions abusives o, com a mínim,
arbitràries.
Tot el conjunt de normes i prescripcions que l’ordenança conté estan destinades a
donar una aparença de civisme que no és en absolut incompatible amb l’existència
d’actituds i comportaments personals o de grup que busquen només el propi interès i
que són profundament nocius per la convivència ciutadana que, retòricament, es vol
promoure.
El civisme que les ciutats necessiten, sobretot en moments com els actuals, ha de ser
capaç de generar un compromís personal i col·lectiu per afavorir la integració social i
per fomentar la preocupació pels afers col·lectius; certament ha de partir del respecte a
les institucions i autoritats democràtiques però al mateix temps ha d’afavorir l’esperit
crític constructiu i l’oposició a la injustícia. Si com han dit abans, l’objectiu bàsic del
civisme es la justícia i el bé comú, res no hi ha més cívic que afavorir l’oposició a les
mesures i decisions polítiques que augmenten la injustícia i la desigualtat. El civisme
es preocupació i sentit de la responsabilitat per la cosa pública i requereix, com a
condició indispensable, l’existència d’un corrent viu de comunicació dels ciutadans
amb l’autoritat que no s’ha donat en el procés d’elaboració d’aquesta ordenança.
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Diu que l’ordenança que avui es sotmet a la consideració d’aquest Ple no té res a
veure amb aquest concepte de civisme. S’utilitza la paraula civisme perquè té
ressonàncies positives en la ciutadania, ja que ningú està en contra del civisme, però
se’n fa una interpretació superficial, restrictiva i esbiaixada. S’oblida que civisme és,
bàsicament, l’exercici d’una ciutadania responsable, tolerant i solidària; no té en
compte que un bon ciutadà és aquell que no s’inhibeix de les preocupacions i
necessitats dels que conviuen amb ell a la mateixa ciutat i es limita a copiar
ordenances aprovades en altres ciutats seguint acríticament un model que no ha
contribuït a millorar els problemes que es pretenien resoldre.
Més enllà del desacord amb tot un conjunt d’articles concrets que són l’expressió més
punyent d’aquesta concepte paternalista i restrictiu del civisme, i sobre els quals no
s’estendrà en aquesta intervenció, diu que l’opinió que tenen qüestiona les bases
polítiques sobre les quals es fonamenta el conjunt de l’ordenança. Per això, demanen
als grups municipals el seu vot negatiu.
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, diu que aquesta Ordenança es
va aprovar per una àmplia majoria en el passat Ple del maig; dels 25 regidors només 2
van votar en contra, el què demostra l’ampli consens amb el qual va ser redactada i
posa en evidència una voluntat majoritària de la ciutadania amb relació a aquest tema.
Explica que en el procés al·legatori s’han presentat 17 al·legacions que afecten 13
articles. Atesa la complexitat, varietat i amplitud de temes de l’ordenança entenen que
la xifra és més que discreta per molt que es vulgui fer veure que hi ha una espècie de
front comú en contra de la mateixa. Val a dir que 3 d’aquestes al·legacions finalment
han decaigut donat que les entitats que les presentaven no han pogut acreditar de
forma suficient la seva representació.
Les 17 al·legacions es podrien resumir en 4 pel fet que 14 d’elles són pràcticament
iguals i només 3 d’elles tenen un perfil diferenciat. Comença per explicar aquestes 3
al·legacions més específiques:
-El Club Català de Naturisme presenta al·legacions als articles 50 i 51 referents a la
nuesa. Diu que la seva al·legació és del tot o res, sense matisos, i entenen que és
absolutament contrària a l’esperit de la nova ordenança i per tant no s’acceptaria.
-El CAE presenta al·legacions amb referència als jocs al carrer i l’AMPA de l’Escola
Renaixença sobre la temàtica del joc. Respecte a aquestes, entenen que tenen una
base molt sòlida i ben argumentada, que no afecten al fons i el sentit de l’articulat sinó
ben al contrari, li donen un to molt més positiu amb el qual totes les forces consultades
se senten plenament identificades. Per tant, aquestes al·legacions referents als articles
20 i 21 s’han acceptat.
Comenta que les 14 al·legacions restants són pràcticament idèntiques seguint
l’esquema proposat per la CUP, i en la seva gran majoria ni tan sols han personalitzat
el redactat. D’aquest paquet es destaquen els següents elements:
D’una banda moltes d’aquestes al.legacions són a títol personal ja que així ho
requereix el Reglament quan l’entitat no és capaç d’acreditar-se adequadament. Si es
mira què hi ha darrera dels noms que signen es trobaran grups com Zona Roja,
Associació Somiatruites, Bages Endavant, Jovent d’Esquerra Independentista, La
Cosa és Mostra, Acció Lila, Ateneu Popular la Sèquia o Manresa Antifeixista. No ho
diu amb un to pejoratiu, però pensa que és important situar les coses en el seu lloc i
quan es parla de front comú s’ha de poder explicar clarament de què i de qui s’està
parlant.
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Entre les al·legacions d’aquest paquet, el senyor Joan Calmet vol fer esment de 2
d’elles: D’una banda hi ha l’al·legació presentada per CCOO, la qual incorpora tots els
punts de la CUP però amb una argumentació pròpia. Explica que han parlat amb
CCOO i en la conversa es va evidenciar que més que grans diferències de fons el que
hi ha són un conjunt de matisos que el redactat final de l’ordenança difícilment pot
expressar. D’altra banda els sorprèn que l’Associació de Veïns de les Escodines
presenti una al·legació en la línia d’aquest paquet perquè van estar presents en unes
de les jornades de participació a la Federació d’Associacions de Veïns on van mostrar
el seu acord amb el conjunt de l’ordenança. Troba que és una incoherència difícil
d’entendre.
Pensa que és important explicar aquests precedents perquè el què es porta al Ple per
a la seva aprovació definitiva és una eina d’importància cabdal que la ciutat demana i
que la immensa majoria de ciutadans reclama. En qualsevol cas, si algun dubte
genera pel que fa als manresans i manresanes no és tant el seu contingut sinó més
aviat la capacitat de compliment que aquest ajuntament tindrà en el moment de posarla en pràctica. Diu que el tema és molt seriós i creu que no hauria de ser objecte del
tractament que des de determinats àmbits se li està donant.
Troba que en les al·legacions que s’han presentat i en la campanya que s’ha muntat
en contra d’aquesta ordenança s’estan dient mentides i falsedats. Pensa que s’està
enganyant els ciutadans i se’ls està donant una visió equivocada del contingut de la
mateixa i s’intenta generar un estat d’opinió que res té a veure amb la realitat i
l’objectiu final de la norma. Quan des de determinats àmbits s’afirma que la nova
ordenança persegueix els més febles, obliga a comprar eixugadores de roba o
impedeix jugar al carrer, s’està mentint perquè no és cert. Pensa que es menteix quan
es diu “perseguir” al fet d’acompanyar fins als Serveis Socials a qui practica la
mendicitat. També pensa que es fa una conclusió gratuïta i manipuladora quan es diu
que s’està fent el joc a les companyies elèctriques quan el que es demana és que la
gent estengui la roba a dintre del balcó en lloc de fora o bé en un estenedor plegable.
Troba que no es vol reconèixer la realitat quan es diu que s’està perseguint els infants
quan el què es fa és evitar que colles de ganàpies es facin seu el carrer impedint que
els més menuts hi practiquin el joc infantil. Si oferir uns espais consensuats, els quals
es comprometen identificar i ampliar, perquè s’hi puguin fer murals, grafits o penjar
cartells es ven com a promesa incomplible, aleshores s’està dubtant dels compromisos
d’aquest govern que per molt que alguns no s’ho creguin per a ells són sagrats. Diu
que si creure que el sexe s’ha de manifestar en l’àmbit privat i no pas en el públic és
considerat purità i amb rerafons religiós, s’està expressant únicament un judici de
valors tan respectable com criticable, amb la diferència que el seu plantejament l’avala
un percentatge molt minoritari de persones i en qualsevol cas infinitament inferior als
que pensen que l’exhibicionisme és un problema. Diu que quelcom semblant passa
amb la nuesa al carrer; es pot entendre que a algunes persones els repugnin els abrics
de pell i els agradin les persones nues però de la mateixa manera que hi ha una platja
nudista per cada 100 de tèxtils hi ha també uns espais específics on practicar el
nudisme lliurement i aquests no són precisament ni els carrers ni les places de les
ciutats. En general, pensen que l’ús de l’espai públic ha de ser el què de forma
majoritària s’accepta, per tant el “botellon”, el “top manta”, llençar porqueria al carrer,
escopir i un llarg etcètera serien l’objectiu final d’aquesta ordenança que no s’hauria
d’aplicar si el sentit comú i tots els elements reflectits en el mateix pla de civisme que
l’acompanya fossin conductes més universals del que ho són a dia d’avui. Per tant,
totes les al·legacions que fan referència a l’ús de l’espai públic que acaba de
mencionar serien desestimades.
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Per acabar, apunta algunes consideracions que el sorprenen. Per exemple,
l’ordenança antiga ja contempla el tema de la roba estesa, d’això fa 22 anys i no els
consta que mai s’hagi plantejat cap pregunta, esmena, proposta ni cap discussió en
aquest Ple amb relació a aquest tema. En canvi ara sembla que aquest sigui la gran
qüestió que la ciutat ha de debatre, quan val a dir que en l’ordenança actual s’ha
suavitzat aquest tema, ja que s’introdueix la figura de la mediació abans de la possible
sanció. Un altre exemple el troba en què el manifest de la CUP “20 prioritats de la
campanya electoral”, en el lloc 14 diuen que portaran activitat al nucli antic i que
garantiran la neteja i la qualitat de l’espai públic, doncs això no creu que es pugui
aconseguir si es permet els carrers plens de pintades, les parets plenes de cartells o
persones practicant el sexe als racons i colles fent “botellon”.
Finalment, diu que s’ha volgut presentar la discussió a l’entorn de la nova ordenança
com l’enfrontament entre dues Manreses: una de conservadora, tiquismiquis, dretana,
reaccionària i repressora, i una altra d’oberta, lliure i progre. Manifesta que aquesta no
és la realitat. La immensa majoria de manresans estan a favor d’una nova ordenança
actualitzada, moderna, útil i aplicable; són persones que volen una ciutat més neta,
més cívica i amb més qualitat de vida. Aquestes persones estan representades en
aquest Ple per la pràctica totalitat de forces polítiques, les quals van decidir no votar-hi
en contra en l’aprovació inicial. A totes elles, i pel que s’ha exposat, els demana el vot
favorable a l’aprovació definitiva de la nova Ordenança de civisme i convivència
ciutadana.
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, troba bé que s’hagin
explicat les respostes a les al·legacions però diu que també hauria estat bé fer-les
arribar a les 17 entitats que les han plantejat. Encara que l’equip de govern trobi que
són poques, representen espais molt diversos.
Pensa que és graciós que diguin que la majoria de les al·legacions estan copiades
quan l’ordenança que proposen és un copiar i enganxar de moltes ordenances,
especialment de la de Barcelona, i posa exemples concrets fent lectura d’un article
d’ambdues ordenances. Pensa que deuen haver aprofitat el redactat perquè l’han
trobat correcte i positiu, i que el mateix ha passat amb diverses entitats que s’han
posat d’acord i han consensuat unes al·legacions.
El posicionament de la CUP en la votació serà desfavorable perquè, com ha dit la
senyora Denise Vieira, aquesta ordenança no potencia el civisme sinó una
determinada visió del civisme i sobretot una determinada visió de la ciutat i de l’espai
urbà que queda molt clara en el Pla i que parla de valors, els quals tenen un marcat
caire personal i que en cap cas es poden imposar a tota la població.
Diu que si l’equip de govern creu que les persones que pensen que ensenyar el cos no
és lleig s’han de confinar en reserves, és la seva política però no pas la de la CUP.
Creuen que el cos humà no és res que s’hagi d’amagar, tampoc que s’hagi d’obligar a
veure a l’altre gent amb connotacions sexuals, però sí s’ha d’ensenyar que el cos
humà no és ofensiu. No entraran en altres temes com el d’estendre la roba, només diu
que hi haurà gent que li molestarà estèticament o que ho trobarà de pobres però no hi
ha res d’incívic en aquesta acció com tampoc en la de jugar al carrer o anar despullat
pel carrer. Pensa que això potser pot ser per consideracions ideològiques, però que no
té res a veure amb el civisme. La CUP continuarà defensant la seva idea de civisme,
un civisme popular, obert i que té com a objectiu no amagar la pobresa i les injustícies
sinó potenciar la justícia social.
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El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC, informa que, en sintonia amb
l’anterior dictamen, continuaran emetent un vot favorable tot i que consideren
incomprensible la rebaixa de les sancions. Continuen posant en dubte la seva
aplicació que pensen que serà poc rigorosa, i esperen que no quedi en paper mullat.
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, recorda que es van
posicionar favorablement en l’aprovació inicial de l’ordenança. Han estat amatents al
debat públic que s’ha obert en el procés al·legatori. Els sap greu que no s’hagi
aconseguit un acostament entre les diferents postures, ja sigui per la intransigència
dels uns o per la manca de voluntat, però els hauria agradat que s’hagués aconseguit
un consens més ampli per tal que la ciutadania se la fes seva i que no calgués fer-la
complir coercitivament. Desitgen que l’aplicació del Pla que l’acompanya pugui
fomentar el civisme i la convivència entre la ciutadania.
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, manifesta que el seu grup
s’abstindrà sobretot pel tema de la mendicitat, tal i com ja van fer en l’aprovació inicial.
Continuen pensant, malgrat que se’ls ha justificat que les persones que practiquen la
mendicitat se les atendrà des dels Serveis Socials, que la mendicitat no ha d’entrar en
una ordenança de civisme perquè per a ells no és una manca de civisme doncs la
majoria de les vegades aquestes situacions no es trien i són fruit d’un problema social.
Respecte a les al·legacions, entenen que es podria haver arribat a un consens però
saben que hi ha qüestions d’estètica o de moral que són difícils de consensuar perquè
cada persona fa les seves pròpies valoracions. Tot i això, pensen que el document és
bo i esperen que s’aconsegueixi l’objectiu de que tothom se senti part de la ciutat i
respectat en les seves actuacions i en l’ús de la via pública. Recomana que se’n faci el
seguiment.
Tot i que s’abstindran, diu que s’ha d’entendre com una abstenció positiva.
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, diu que en cap moment ha estat
la seva intenció menysprear les entitats i les organitzacions del paquet d’al·legacions
que segueixen el plantejament de la CUP i es disculpa si algú s’ha pogut ofendre. En
realitat, la seva intenció era posar de relleu que en una ciutat en la que hi ha
aproximadament 400 entitats el percentatge de les que han presentat al·legacions és
petit. També diu que ha fet esment del nom de les entitats que hi ha al darrera dels
signants per ubicar a la gran majoria d’elles en un context ideològic determinat.
Sobre els dubtes del senyor Pericas sobre l’aplicació real de l’ordenança, el senyor
Joan Calmet diu que tenen moltes ganes de fer-la complir i l’estan treballant a nivell
intern de l’Ajuntament perquè tots els departaments se la facin seva. Hi haurà
dificultats perquè hi ha coses que no són fàcils de controlar o gestionar, però la
voluntat hi és al 100%.
Pel que fa al consens, assenyala que les ganes han de venir de totes les parts i és
difícil que trobin un regidor més dialogant i amb ganes de parlar dels temes que ell. Diu
que s’ha reunit amb tothom que li ho ha demanat i amb qui ha cregut que tocava ferho. Li hauria agradat reunir-se amb la CUP però es va trobar amb la notícia al diari de
la creació d’una Plataforma en contra de l’ordenança, per la qual cosa pensa que
aquest grup ja tenia molt decidida la seva postura i que no haurien arribat a un punt de
trobada. Demana disculpes si algú s’ha pogut sentit maltractat en aquest sentit.
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Agraeix a les formacions que votaran a favor o que s’abstindran perquè permetrà que
s’aprovi l’ordenança, que és un tema important de ciutat que se l’ha de creure tothom,
no només el govern.
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, assenyala que moltes
instàncies d’al·legacions es van presentar a títol individual no pas perquè es volgués
amagar l’origen de l’entitat de la qual provenien sinó perquè l’entitat no està registrada.
També diu que no es podran entendre políticament perquè l’ordenança s’ha fet amb
criteris polítics.
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de la PxC, diu que quan s’ha de fer
una ordenança de civisme és perquè en aquella ciutat hi ha incivisme. Com a exemple
concret diu que ja fa molts anys que es posen uns adhesius advertint que no es poden
deixar matalassos o altres deixalles voluminoses a la via pública però hi ha gent que
ho continua fent, tot i que es facilita un número de telèfon on avisar perquè ho vinguin
a recollir. Com aquest, hi ha molts altres exemples d’incivisme, com per exemple veïns
que posen la música molt alta a les nits, cosa que molestarà se sigui del partit que se
sigui. Parla de les baralles al carrer, dels excrements dels gossos, etc. Diu que el
civisme comença amb el respecte del l’un envers l’altre i amb tenir cura d’educar a la
quitxalla.

L’alcalde sotmet el dictamen 6.3.1 a votació, i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11
GMCiU, 2 GMERC, 3 GMPP i 2 GMPxC), 2 vots negatius (2 GMCUP) i 4 abstencions
(4 GMPSC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.

PROPOSICIONS

Atès que hi ha una compareixença sol·licitada per part d’Òmnium Cultural del Bages
amb relació a la proposició conjunta de CiU, ERC i CUP sobre la commemoració a
Manresa de la Festa Nacional de l’11 de Setembre, l’alcalde altera l’ordre de les
proposicions i es comença pel punt 7.6.

7.6

Proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP sobre la
commemoració a Manresa de la Festa Nacional de l’11 de Setembre, any
2012.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP, de 19 de
juliol de 2012, que es transcriu a continuació:
“El dia 19 d’octubre de 2009 es va presentar al ple de l’ajuntament de la nostra ciutat
una moció en què es demanava el suport municipal a la consulta sobre la
independència de Catalunya que es plantejava celebrar el 25 d’abril de 2010. Els
integrants del consistori van votar majoritàriament a favor de “donar suport i facilitar la
consulta”, que va tenir lloc en la data prevista amb una notable participació ciutadana,
d’entre la qual, una amplíssima majoria es va manifestar democràticament a favor de
la independència. Els esdeveniments posteriors han accelerat l’adhesió ciutadana a un
canvi fonamental en les relacions entre Catalunya i Espanya. Recordem només el
rebuig general a l’anul·lació per part d’un Tribunal Constitucional desacreditat,
d’aspectes fonamentals de l’Estatut que havia estat aprovat per dos parlaments i per
referèndum popular i la gran manifestació de protesta contra la sentència, del 10 de
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juliol de 2010. Fets com aquests, així com la manca continuada d’inversions en
infraestructures, els atacs habituals contra la llengua catalana, la consciència creixent
de l’espoli fiscal, més perjudicial encara en temps de crisi econòmica, han fet
augmentar notablement el sentiment general favorable a la independència, que segons
els organismes que estudien l’opinió pública comptaria avui amb el suport de la
majoria de ciutadans. Les organitzacions polítiques i socials més destacades han anat
assumint aquesta voluntat majoritària, al costat d’una societat civil que es va
mobilitzant cada cop més en la mateixa direcció. En l’àmbit municipal s’ha de destacar
especialment la constitució de l’Associació de Municipis per la Independència, que
compta ja com a adherits amb més de la meitat dels municipis catalans, entre els quals
hi ha l’Ajuntament de Manresa i 24 més dels 35 municipis del Bages.
Tenint en compte aquest marc de referència, la “Comissió 11 de Setembre” (*), que en
els darrers anys organitza la Marxa de Torxes per la Independència el vespre anterior
al dia de la nostra festa nacional, a través de la present moció sol·licita a l’ajuntament
de Manresa:
-

-

-

que el consistori de la nostra ciutat s’adhereixi a la campanya “Penja-la i no la
despengis fins a la independència” que promou la plataforma Manresa x la
Independència, per impulsar la col·locació de banderes estelades als balcons i
edificis de la nostra ciutat. Que el consistori faci una crida a la ciutadania en el
mateix sentit i que, com a iniciativa municipal, col·loqui també de manera
permanent la bandera estelada en llocs públics i visibles de Manresa, entre ells
a la façana de l’edifici de l’Ajuntament de la ciutat.
que es faci explícit el suport del consistori a la Marxa de Torxes per la
Independència del dia 10 de setembre al vespre i que aquest suport quedi
subratllat amb la presència de la pancarta anunciadora de l’acte i de la bandera
estelada a la façana de l’ajuntament, així com amb la recollida del manifest de
la marxa per part de l’alcalde de la ciutat, acompanyada d’unes breus paraules
d’acollida.
que el consistori assumeixi el compromís de revisar per a l’any 2013 el protocol
de l’acte institucional de l’Onze de Setembre, atesa l’adhesió de l’Ajuntament
de Manresa a l’Associació de Municipis per la Independència, de manera que
es faci visible la voluntat d’avançar cap a la plena sobirania del nostre poble.”

(*) La Comissió 11 de Setembre està formada per la Fundació Independència i Progrés,
Manresa per la Independència, Òmnium Cultural, Convergència Democràtica de Catalunya,
Candidatura d’Unitat Popular, Esquerra Republicana de Catalunya, Reagrupament
Independentista i Solidaritat Catalana per la Independència.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Camprubí, que actua en nom i
representació d’Òmnium Cultural del Bages.
El senyor Josep Camprubí, diu que el tema que es debatrà a continuació afecta
directament a la ciutat i alhora té una projecció nacional i per tant demana que es
tingui una visió global que vagi més enllà de la visió estrictament manresana.
Diu que la Comissió 11 de Setembre organitza cada any la Marxa de Torxes per la
Independència i presenten, a través d’Òmnium Cultural, una moció que demana el
suport del Consistori manresà a la Marxa i a la campanya de difusió de la bandera
estelada. Tot seguit, explica els precedents i els motius que els porta a demanar el
suport.
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Explica que el 19 d’octubre de 2009 es va presentar en aquest mateix Ple una altra
moció en la qual se sol·licitava suport a la consulta sobre la Independència que es
volia celebrar el 25 d’abril de 2010. La moció que es va aprovar deia que el Consistori
havia de donar suport i facilitar la consulta. En aquella ocasió es va recordar que era la
primera vegada en la història en què es parlava obertament d’independència, no se
n’havia parlat en el segle XVIII quan es va construir l’edifici de l’Ajuntament, ni durant
la guerra del francès a començaments del segle XIX, ni durant l’Assemblea de les
Bases de Manresa de l’any 1892, ni en la proclamació de la república l’any 1931, ni tan
sols en les visites posteriors que va fer el President Macià. Evidentment, no se’n va
parlar durant el temps del franquisme.
Des del 19 d’octubre de 2009 la situació ha canviat molt perquè d’una banda la crisi
econòmica s’ha fet present en tota la seva cruesa i s’ha vist ben clar que la resposta
de l’estat ha estat la de no complir cap dels compromisos econòmics que tenen
contrets amb Catalunya, tant per part del govern socialista com per part del govern del
PP. Diu que els pressupostos estatals vigents no contemplen els imports
compromesos en el fons de competitivitat, les liquidacions corresponents a la
disposició addicional 3a, no s’han complert les promeses en inversions, etc. Per tant,
els ciutadans de Catalunya s’han adonat d’un fet objectiu, el qual s’ha fet visible,
quantificable, comprovable i irrebatible per tothom. Aquests incompliments reiterats en
matèria econòmica per part de l’estat juntament amb l’espoli fiscal que continua cada
any són un combinat que ofega econòmicament Catalunya. La crisi i les retallades han
fet obrir els ulls als catalans que no només no tenim estat sinó que a més, l’estat ens
va en contra. Assenyala que tothom sap que amb la independència també hi hauria
crisi econòmica però es podria sortejar amb molta més facilitat, tal i com fan els països
més avançats d’Europa.
Les qüestions econòmiques són molt importants perquè en aquest moment fan patir
molt els sectors populars i les petites i mitjanes empreses del país. Però encara hi ha
moltes altres raons més per desitjar la independència. Diu que l’estat no defensa la
cultura del nostre país, maltracta la nostra llengua i no respecta ni tan sols l’Estatut
d’Autonomia que van votar els catalans i catalanes, el qual primerament va haver de
passar pel ribot i després per un Tribunal Constitucional il·legítim i desprestigiat,
convertit en un instrument executiu del nacionalisme espanyol. La resposta catalana a
aquest fet va ser la gran manifestació del 10 de juliol de 2010 on el crit
d’independència va sortir al carrer de forma massiva per primera vegada a la història
de Catalunya.
A Catalunya sempre hi ha hagut un independentisme sociològic molt ampli però fins fa
poc li costava manifestar-se públicament. Troba que ara la por s’ha acabat i, per tant,
la independència ha passat a ser des de fa temps el centre del debat polític a
Catalunya. S’ha acabat que algú pugui dir que el desig d’independència és només la
voluntat romàntica de quatre il·luminats que es consideren descendents directes de
Jaume I, perquè avui aquest desig comprèn a la majoria de la població i s’estén cada
dia més el convenciment general que aquesta situació no pot continuar. D’alguna
manera cal treure’s de sobre la llosa de l’espoli, d’incompetència i d’arbitrarietat que
han representat des de fa temps els governs estatals. Els sondejos d’opinió ho
confirmen; segons el Centre d’Estudis d’Opinió més del 51% dels ciutadans votaria sí
a la independència en aquests moments, el que voldria més del 60% si es trasllada
aquesta xifra al resultat d’un referèndum on el percentatge es calcula sense tenir en
compte les abstencions. Diu que si en el conjunt del país s’arribés a un 60% favorable
a la independència, a Manresa el percentatge seria notablement més alt encara.
Vista la realitat del moment, troba que la situació és d’emergència nacional. La
Comissió 11 de Setembre pensa que encara s’ha d’avançar més i augmentar encara
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més aquests percentatges fins arribar a una majoria social aclaparadora que faci
visible als ulls d’Espanya, d’Europa i de tot el món la voluntat majoritària i democràtica
dels catalans. Cal popularitzar i estendre el desig d’independència entre els
manresans i manresanes i difondre la bandera estelada, símbol d’aquesta aspiració
nacional. Pensen que cal fer visible aquest símbol per tota la ciutat i que l’estrella al
costat de les quatre barres representi la voluntat de canviar d’una vegada per totes la
relació de submissió a un estat que no accepta a Catalunya. Per això demanen al
Consistori que s’adhereixin a la campanya “Penja-la i no la despengis fins a la
independència” que ha engegat la Plataforma Manresa x la Independència i que
l’Ajuntament col·loqui estelades en llocs visibles de la ciutat. Sol·liciten l’adhesió a la
Marxa de Torxes per la Independència, la qual s’ha convertit en l’acte popular més
participat de la celebració manresana de la festa nacional, i que es pengi la pancarta
anunciadora de la Marxa a la façana de l’Ajuntament, al costat de l’estelada. També
demanen que es revisi el protocol de l’acte institucional de manera que es faci evident
la incorporació de Manresa a l’Associació de Municipis per la Independència.
El senyor Josep Camprubí resumeix la moció dient que planteja al Consistori manresà
a que faci un pas endavant acompanyant el que ja han fet abans milers de ciutadans,
en el sentit de donar suport inequívoc al procés que ha d’acabar convertint Catalunya
en un nou estat europeu. Finalment, diu que la Comissió 11 de Setembre demana als
regidors que es plantegin votar en contra de la moció que reflexionin i que no s’oposin
a l’opinió manresana majoritària perquè Catalunya està en situació d’emergència
nacional. La darrera enquesta del CEO diu que més dels 55% dels catalans i catalanes
pensa que amb una Catalunya independents s’estaria millor que ara, i només un 12%
pensa que pitjor. Diu que oposar-s’hi és sortir de la centralitat i situar-se en la
marginalitat. Per tot això, demana el vot favorable a la moció.
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, manifesta que el senyor Josep
Camprubí ha defensat a la perfecció la moció i que per tant, no s’estendrà en la seva
exposició.
Tal i com s’ha dit, aquest tema ocupa la centralitat política del moment tant de la ciutat
com del país. Explica que fa 2 diumenges que va representar l’Ajuntament de Manresa
a l’Assemblea de Municipis per la Independència que va tenir lloc a Girona on es van
tenir en compte aquesta i altres iniciatives de la societat civil. Pensa que és important
tenir clar que la centralitat es demostra en tant que un ajuntament com el de Manresa
es va adherir a l’Assemblea, la qual cosa vol dir que hi va haver un acord de la majoria
dels representats populars, però també en tant que actualment aquesta Assemblea
engloba més de la meitat dels municipis del país. Això demostra que aquest tema no
només està en la centralitat del debat sinó també en la centralitat del sentir dels
ciutadans i de les poblacions del país.
Troba convenient que es continuï en aquesta línia i amb la moció es proposa d’adhesió
a la campanya de “Penja-la i no la despengis fins a la independència” i el suport a la
Marxa de Torxes. També es posa sobre la taula el tema de la revisió del protocol de
l’acte de l’11 de setembre de cara a l’any que ve, en el sentit que tingui veu sobretot el
teixit associatiu perquè continuï fent-se l’acte seu, tot i entenent que Manresa forma
par de l’Associació de Municipis per la Independència.
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, agraeix la intervenció de
la Comissió de l’Onze de Setembre que són els impulsors de la moció. Se sumen a la
defensa que ha fet el senyor Josep Camprubí i diu que hi votaran favorablement. A la
vegada, manifesta la voluntat d’ERC de que l’acte de l’11 de setembre tingui un caire
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reivindicatiu. Diu que està bé que durant un temps hagi tingut un caire folklòric i que
hagi assolit una gran participació ciutadana però a hores d’ara, en els moments pels
quals passa el país, creuen necessari que prengui un caire més reivindicatiu.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, explica que la CUP pensa que
la independència i l’estat propi no és la solució dels problemes però és un pas
absolutament indispensable si es vol sortir de la situació de col·lapse polític i
econòmic, i si no es va alerta, social. La CUP creu que aquesta reflexió és àmpliament
compartida per la majoria de la societat i troben lògic que l’Ajuntament de Manresa es
posicioni a favor de la independència i que formi part de l’Associació de Municipis per
la Independència. Diu que això no ha de quedar en el pla formal com una simple
declaració d’intencions i que ha de tenir conseqüències, per tant creuen que és bo que
es replantegi la celebració de la diada de l’11 de setembre perquè es reflecteixi que la
ciutat vol avançar i no es limita a fer una festa folklòrica com la que fan altres estats on
no hi ha conflicte nacional.
També és coherent que es doni suport a la Marxa de Torxes per la independència i
que es faci una crida a exterioritzar-ho als balcons, tot i que bromejant es pregunta si
això últim pot entrar en contradicció amb l’ordenança de civisme. Afegeix que també
és bo que en l’edifici i en els símbols propis de la ciutat es faci notar el compromís amb
la independència; en aquest sentit pensen que s’ha de penjar l’estelada a la façana tot
i que seria molt contradictori que a la vegada també hi hagués la bandera espanyola,
sobretot tenint en compte que la majoria de municipis de la comarca no la tenen i que
de la comarca d’Osona ja no la té cap. El senyor Adam Majó, per tant, més enllà del
què es demana a la moció, proposa que també es plantegi una reordenació dels
símbols que presideixen l’edifici consistorial.
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de la PxC, reconeix que el seu partit
no és independentista i per tant no es poden adherir a la campanya de penjar
estelades. Diu que aquest és un símbol partidista i no constitucional i que per això no
el reconeixen i que en l’àmbit català només reconeixen la senyera.
No els molesta que l’alcalde de Manresa llegeixi manifestos a favor de la
independència, en comptes de demanar una Catalunya gran dintre d’una Espanya
gran.
Sobre l’11 de setembre, diu que la PxC no comparteix l’esperit masoquista a l’hora de
celebrar desfetes i que això només es fa a Catalunya. Ells consideren la diada de Sant
Jordi com el dia més adient per celebrar la festa de Catalunya. A més, consideren que
és una festa que s’autofinança amb el tema del llibre i la rosa i que atrau a un volum
de gent considerable, mentre que l’11 de setembre comporta una despesa
considerable i d’escàs valor moral. Per això, faran un vot desfavorable.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, assenyala que sota el títol
de la moció s’intenta colar una sèrie d’elements reivindicatius que, si bé són legítims,
amaga el que sovint cerquen moltes proposicions i esmenes que es debaten en aquest
Ple.
Diu que si el que es busca amb la moció és només penjar l’estelada de la façana de
l’Ajuntament, que l’alcalde rebi la Marxa de Torxes amb un discurs i que es prengui el
compromís de revisar l’acte unitari de l’11 de setembre, diu que això s’hauria d’haver
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titulat en la moció d’una altra manera perquè els objectius que es persegueixen són
diferents als de la revisió de la commemoració de l’11 de Setembre a Manresa.
Assenyala que, lamentant-ho, està en contra de què es digui que el 19 d’octubre de
2009 va ser la primera vegada en què es va parlar amb claredat de la independència
de Catalunya en aquest saló de plens, perquè la llibertat i la democràcia que gaudeix
Espanya, Catalunya i Manresa ha permès que es parli reiteradament sobre la
independència de Catalunya amb els termes i les formes adients. Troba que no cal
vestir de magnituds innecessàries les realitats de la discussió municipalista i
democràtica que es té des de fa molts anys. En qualsevol cas, ha canviat un element
de la discussió perquè ja no es tracta que llueixi una bandera sinó d’afegir-hi un símbol
més a la façana de l’Ajuntament.
Diu que els símbols signifiquen més del què són realment, i l’estelada, tot i el que
pugui representar per molta gent, per a ell és com la bandera espanyola amb l’àguila
quant a significat institucional, moral, de sentiment i de lluita. Diu que durant la Guerra
Civil van morir moltes persones perquè hi havia gent que els anava a buscar a casa
seva per matar-los d’un tret al clatell i, entre altres símbols, portaven l’estelada. Així
doncs, troba que es pot parlar d’independència i dels projectes polítics que facin falta
però que els símbols signifiquen quelcom més, ja que per alguns l’estelada significa la
bandera de la independència però per a molts és un símbol de repressió que molta
gent va haver de sofrir durant una determinada època de la història.
Entén que pugui haver a qui no li agradi que hi hagi veus dissonants en aquest tema
però per al PP la simbologia és important.
Li diu a l’alcalde que, si a nivell institucional surt a rebre a un col·lectiu amb una
ideologia determinada en un acte amb un sentit determinat, creu que en aquell
moment no serà l’alcalde de Manresa i que no representarà ni tindrà la legitimat de tots
els ciutadans. Diu que tothom és lliure de fer el que vulgui i per tant, els regidors que
votaran en contra no cal que els diguin que s’ho rumiïn dues vegades perquè això
sona a enfrontament. La realitat sociològica de Catalunya serà la que es construeixi
conjuntament i demana que no es provoqui confrontació. Per tot plegat, el seu vot serà
negatiu.
La senyora Sònia Díaz, Grup Municipal Socialista, apunta que a ningú no se li
escapa que el PSC no és independentista i per tant no votaran favorablement al text
d’aquesta moció. Diu que quan van veure la moció van pensar que s’havia de separar
la festa nacional de l’11 de setembre de la proclamació de la independència de
Catalunya. El PSC respecta a totes les persones que creguin que aquest és el model
però diu que no és el que ells defensen. També van advertir que una cosa és el títol de
la moció, amb el qual hi podrien estar d’acord, i altra cosa és el contingut el qual es
focalitza massa en la independència. Per a ells és important que se separi perquè una
cosa és celebrar l’11 de setembre però no amb el caire que s’està plantejant en la
moció. De fet, diu que en un parell d’anys es rememoraran els 300 anys i es faran
molts actes a la comarca en els quals el seu partit hi participarà. Fa la reflexió que fins
ara el tarannà d’aquest Ajuntament en els actes de l’11 de setembre era que fossin
actes de consens on hi participaven la majoria dels grups polítics i associacions de la
ciutat independentment de la seva ideologia. Volen transmetre a l’alcalde que l’acte
institucional de l’11 de setembre que sempre ha recollit la representació de totes les
sensibilitats polítiques era un motiu d’orgull i apunta que la diada que planteja la moció
no representa a tothom. Sobre la referència a què algunes entitats feien actes
folklòrics, la senyora Sònia Díaz diu que sigui quina sigui la seva ideologia no deixen
de ser entitats de la ciutat que també celebren i commemoren la diada.
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Pensen que amb el què demana la moció s’està establint un antecedent. Altres
vegades s’ha demanat al Ple poder posar banderes d’entitats concretes, i per exemple
amb la de l’Orgull Gai i el partit que governa va defensar que s’havia d’anar alerta
perquè només representa un col·lectiu. Doncs diu que amb l’estelada també pot
passar el mateix. Sigui com sigui, no es tracta tant de la comparativa sinó del
precedent.
Diu que amb tot el respecte que els mereix la celebració de l’11 de setembre i amb tot
el respecte envers tots els posicionaments, votaran en contra de la moció.
El senyor Josep Camprubí, sense voler convertir la discussió en un debat de política
general ni sobre plantejaments del país vol destacar alguns dels elements que s’han
dit.
En primer lloc, li sembla una proposta pintoresca el què s’ha dit sobre la possibilitat de
fer desaparèixer la festa de l’11 de Setembre i traslladar-la a una altre dia, en funció
sobretot de la despesa.
Sobre els plantejaments que ha exposat el PP diu que difícilment la majoria de
manresans hi estaran d’acord. Potser sí que estaran d’acord amb què els símbols són
importants i per això la presència de la bandera catalana en el seu moment va ser un
fet importantíssim perquè va costar més de 30 anys de dictadura. Però el símbol
d’aquest moment, l’estel al costat de les quatre barres, també és molt important i indica
que la població està farta de la situació actual. La bandera espanyola és molt
respectable però aquest país té la seva pròpia bandera, la seva pròpia llengua i,
sobretot, té el dret d’arribar a ser un propi estat europeu independent i ningú li pot
negar sota els arguments de la por.
D’altra part, assenyala que la moció no parla de declarar la independència i tampoc és
el seu objectiu. L’objectiu de la moció és preparar-ne el camí. La consulta del 25 d’abril
de 2010 començava a preparar el camí, però ara el camí ja l’ha anat preparant el
mateix govern de l’estat justament per la importància de les decisions que està prenent
i per la manera com està retallant l’autonomia de Catalunya i l’autonomia municipal, i
també per la manera com les classes populars del país estan patint aquesta situació
econòmica. La major part del país creu que ja n’hi ha prou.
Per acabar, fa esment de les últimes dades del CEO que indiquen que si hi hagués un
referèndum, gairebé un 10% dels votants del PP votarien a favor de la dependència i
gairebé un 30% dels votants del PSC. De tota la població, hi votaria a favor el 51%.
Diu que aquestes són dades molt importants perquè mai en la història de Catalunya
s’havien assolit aquestes xifres, la qual cosa obliga als partits polítics a posicionar-se
d’una altra manera. L’estrella és un símbol important, no pas per declarar en aquest
moment la independència sinó per mostrar una voluntat majoritària de la població en
aquest camí i aquest és el sentit de l’acció que proposen i dels que poden venir a
continuació.
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, li diu a la senyora Sònia Díaz
que assumeix el repte que li planteja perquè són conscients que formen part de
l’Associació de Municipis per la Independència i això s’ha de traduir en la celebració de
la diada nacional però que també els interessa la participació de la ciutadania en
general. Per això, la renovació de la celebració la volen fer parlant amb el conjunt de la
ciutadania.
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Al senyor Xavier Javaloyes li diu que l’alcalde de Manresa és l’alcalde totes les hores
del dia i ho serà el dia 10 de setembre al vespre a l’hora de l’arribada de la Marxa de
Torxes per la Independència i també quan faci la seva intervenció. Afortunadament, fa
33 anys que els alcaldes de Manresa s’escullen democràticament per part dels
regidors i regidores i, per tant, les alcaldies representen una manera ideològica
d’entendre les coses, com així passa en la resta de règims democràtics. Perquè no
agradi un determinat acte que faci un alcalde, no es pot posar en dubte que aquest
alcalde deixi de ser l’alcalde de Manresa, ni tan sols per un dia o per un instant. En
aquest sentit reclama el respecte institucional a favor de l’alcalde. Reitera que un grup
polític pot dir perfectament que no li agrada el què fa l’alcalde un dia, però no per això
pot posar en dubte que en sigui l’alcalde. No troba que aquest sigui un problema
important que hagi de fer front l’alcalde perquè a hores d’ara Manresa té molts altres
problemes que sí són realment importants.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, insisteix en què els símbols
són importants i que l’estelada té un significat concret. Si s’assumeix aquest símbol
s’ha de saber què s’assumeix: on i com es va crear i quina és la seva potencialitat. Li
sembla bé que es vulgui agafar un símbol per lluir el camí de la independència, tot i
això diu que aquest símbol fa basques a molts ciutadans de la ciutat. Diu que la
bandera catalana és la de les quatre barres sense afegir-li cap element més.
Admet que l’alcalde ho és durant les 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any i es
disculpa si no s’ha expressat bé. El que volia dir és que molts ciutadans no el sentiran
com el seu alcalde durant aquell dia i aquell moment.
Tampoc té intenció d’afegir elements que provoquin confrontació i en cap moment ha
volgut ficar por, tal i com se’ls ha acusat. Això no treu que puguin dir obertament el que
per a molts representa el símbol de l’estelada, i això no és por sinó història.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, s’adreça a la senyora Sònia
Díaz i li recorda que l’acte de l’11 de Setembre tal i com es realitza fins al dia d’avui no
representa a la totalitat dels manresans ni de forces polítiques perquè com a mínim la
CUP no hi ha participat mai, precisament perquè té un to, un caràcter i una intenció
que no comparteixen.
També ha trobat a faltar en la intervenció de la senyora Sònia Díaz una referència al
dret a decidir i a l’autodeterminació, tot i que no hi siguin partidaris de la independència
i al referèndum votin que no.
Pel que fa a la intervenció del senyor Xavier Javaloyes li agraeix que els recordi
l’origen del seu partit, que neix en el franquisme més dur i cruel.
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de la PxC, diu que una persona que
porti l’estelada no és més català que ell. Ell es pot estimar Catalunya igual o més que
algú que vagi amb l’estelada tot el dia. Diu que tothom hauria de tenir seny i que no es
poden assenyalar les persones perquè tinguin una forma de pensar o una altra, i si el
català es caracteritza pel seny i la raó s’hauria de tenir més respecte envers totes les
persones i les diferents formes de pensar. Diu que molts esportistes, polítics, etc. de
Catalunya no han estat independentistes, i tot i això són ben catalanes. Per a tots ells,
demana respecte. Si per ell fos, a l’Ajuntament de Manresa només s’hi penjaria la
bandera de Manresa perquè la resta sobrarien. Ja hi ha altres llocs a Catalunya on es
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pengen les banderes que hagin d’haver-hi. A part d’això, opina que no està bé que a
Catalunya es barregi l’esport amb la política perquè són coses diferents.
Diu que no pensa igual, però se n’alegrarà per ells si hi ha grups que tenen una idea i
l’aconsegueixen, ara bé sempre que es faci amb seny i respecte per totes les formes
de pensar.

La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal Socialista, aclareix que en la seva
anterior intervenció no parlava que fossin tots els partits els que participaven en la
celebració de la diada, sinó que eren la majoria, doncs és molt conscient que la CUP
no hi va. Tot i això, creu que amb la proposta que es porta a votació encara hi podria
participar menys gent perquè porta polarització.
També li sorprèn la fixació que té la CUP amb si el PSC és o no independentista o si
vol o no la autodeterminació. Diu que el PSC no entra a valorar com argumenta la
CUP la seva posició i per tant tampoc ho haurien de fer amb ells, a més a més, diu que
aquest no és el què s’està debatent en aquest Ple.

L’alcalde sotmet la proposició 7.6 dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP a votació,
i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMCiU, 2 GMERC i 2 GMCUP) i 9 vots
negatius (4 GMPSC, 3 GMPP i 2 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

7.1

Proposició del Grup Municipal del PSC de rebuig a les mesures
econòmiques i de reforma administrativa aprovades pel Govern Espanyol.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 15 de juliol de 2012,
que es transcriu a continuació:
“Estem vivint un moment excepcional i crític al nostre país. Aquesta afirmació
constitueix l’única coincidència amb el Govern del PP. Les mesures de caràcter
econòmic i la reforma administrativa que van ser aprovades al darrer Consell de
Ministres del passat divendres 13 de juliol, representen un atac als sectors més fràgils
de la nostra societat, com els aturats i els pensionistes, una càrrega pels treballadors
públics, i en l’àmbit polític i administratiu un sever retrocés democràtic que atenta
contra l’actual sistema de representació als municipis, alhora que un desmantellament
dels serveis que reben els ciutadans dels seus ajuntaments i un atemptat contra
l’autonomia local.
En el terreny econòmic, mesures com l’increment de l’IVA (tenint en compte que
alguns serveis i bens pugen del 8% al 21%), l’increment de retencions trimestrals de
l’IRPF del 15% al 21% per a autònoms i emprenedors, la reducció retributiva dels
treballadors públics i d’altres, tindran un efecte demolidor sobre el consum i la
producció i per tant un aprofundiment de la recessió econòmica i un increment de
l’atur, ja insuportable en aquest moments. La conseqüència de tot això és un
empobriment generalitzat de les classes populars i mitjanes de la població, en un nou
intent de fer pagar la crisis de forma injusta i poc equitativa, sense que en tot el paquet
de mesures anunciades no hi hagi una sola que gravi l’imposició fiscal sobre las grans
fortunes, les rendes mes altes o sobre les transaccions de capital i financeres.
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En el terreny social, l’increment de preus generalitzat que comportarà l’augment de
l’IVA. La reducció dels subsidi de l’atur a partir del 6è mes de prestació, que s’afegeix
al copagament de les prestacions sanitàries, especialment en farmàcia, al increment
de les tarifes de serveis bàsics com la llum, el gas, l’aigua, el transport públic, les taxes
universitàries i un llarg etcètera, així com els efectes de precarització laboral que ha
significat la darrera reforma laboral, ens adreça a un escenari d’empobriment
generalitzat i patiment social enorme.
En el terreny administratiu, la reforma dels ens local, encobreix un desmantellament
brutal dels serveis que reben els ciutadans dels seus ajuntaments. La reforma del
govern facilita la pèrdua de les competències municipals que sembla conduir de forma
inexorable a la privatització de la gestió dels serveis locals utilitzant com instrument a
les diputacions provincials, sota l’aparença de la millora de l’eficiència i un suposat
reforçament de les mateixes. El Govern del PP penalitza injustament a l’administració
local, desprestigiant als seus alcaldes i regidors i fent-los culpables d’un dèficit del que
no son responsables. De la quantitat total del deute públic viu a 31 de desembre de
2011, situat al voltant dels 800.000M€, únicament 28.000M€ corresponia als
ajuntaments de tot l’estat, sent més a més aquest deute, quasi en la seva totalitat
generada pels grans municipis (liderada aquesta posició per l’Ajuntament de Madrid
amb quasi 7.000M€, un 25% de la deute total municipal).
Aquesta reforma no suposarà un estalvi de 3.500 M€, ni amb la reducció del 30% del
nombre de regidors ni centralitzant els serveis dels municipis en les diputacions
provincials. Això únicament comportarà una reducció impressionant de la democràcia
en l’àmbit local i per tant una reducció dràstica de la capacitat de decisió dels seus
ciutadans. L’eliminació del 30% dels regidors és un retrocés democràtic d’efectes molt
preocupants, ja que suposarà que molts partits polítics deixin de formar part dels
consistoris. La diversitat i la pluralitat política municipal (veritables garantia de la
qualitat democràtica) no estarà representada als Plens Municipals i per tant la
representativitat democràtica quedarà mutilada.
D’altra banda la reforma aprovada redueix la democràcia local a un absurd, al
traspassar decisions municipals a funcionaris públics com els secretaris i interventors
municipals que no rendeixin comptes davant la ciutadania, i serveis a les diputacions,
ja ja que els seus membres no son escollits directament en les eleccions. De què
servirà votar als alcaldes si ells no seran els responsables de com es presten els
serveis i com s’exerceixen les competències?.
Per tot això, el Grup Municipal del PSC proposa al ple de l’Ajuntament de Manresa
l’adopció dels següents acords:
1.- Expressar el més enèrgic rebuig a les reformes econòmiques i administratives
aprovades pel Govern Espanyol al Consell de Ministres del passat divendres 13 de
juliol de 2012
2.- Demanar al Govern de la Generalitat que en l’àmbit català deixi sense
efectesaquelles mesures contemplades en aquest acords que envaeixin competències
pròpies de Catalunya i que en el seu defecte, presenti recurs d’inconstitucionalitat.
3.- Demanar al Parlament de Catalunya l’adopció d’un acord i/o resolució de rebuig de
les reformes adoptades pel Govern Espanyol.
4.- Instar a les entitats municipalistes ACM i FMC que adoptin tot tipus de mesures
legals i de mobilització dels municipis i de la ciutadania en contra de les reformes
adoptades pel Govern Espanyol.
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5.- Fer arribar aquests acords al President del Govern Espanyol, al Ministre d’Hisenda i
d’Administracions Públiques, al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya i als Presidents i Portaveus dels Grups Polítics
representats al Parlament de Catalunya, i als Presidents de les entitats municipalistes
catalanes ACM i FMC.”

El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal Socialista, manifesta que moltes
persones del PSC pensen que els col·lapses socials i econòmics tenen a veure molt
més amb ideologies i concepcions econòmiques que no pas amb les consideracions
que s’han expressat en aquest Ple. Pensa que aquesta moció la podria haver
presentat qualsevol dels grups que avui estan en aquest Ple i més encara quan fa
menys d’una setmana que el Consell de Ministres ha aprovat una sèrie d’acords,
alguns dels quals tenen repercussions importants en l’activitat econòmica i social i
altres afecten a l’administració local i concretament a la política municipal.
Sobre les mesures socials i econòmiques, fa esment que han aprovat l’increment de
l’IVA, l’augment de la retenció de l’IRPF per als autònoms i emprenedors, la reducció
retributiva dels treballadors públics, copagaments a la sanitat, increment de preus i
taxes públiques, etc. Pensa que aquestes mesures s’han pres des de la miopia
neoliberal i creu que faran que Espanya s’afegeixi a la situació de Grècia, Irlanda i
Portugal. Troba que en realitat és una estratègia intencionada, s’arribarà a una situació
molt difícil, i la vaticinen fins i tot els mateixos liberals com el FMI. El govern espanyol
aprofita aquesta situació de crisi per dur a terme una reforma administrativa que
atempta de forma directa contra la democràcia local amb l’excusa de la reducció de la
despesa pública. Opina que aquestes mesures portaran al deteriorament dels serveis
públics perquè els realitzaran administracions més llunyanes i també a la seva
privatització. Diu que el més indignant és que s’està demonitzant el món local, però
que dels 800.000 M€ de deute públic de totes les administracions de l’estat, únicament
28.000 M€ d’euros corresponen als municipis i d’aquesta xifra el 90% correspon a
municipis grans, destacant que només l’Ajuntament de Madrid deu 7.000 M€.
Comenta que la reforma pretén estalviar 3.500 M€ amb la reducció del 30% dels
regidors -cosa que va en contra de la pluralitat política-, traient atribucions i
competències als càrrecs electes reforçant el paper de funcionaris públics vinculats als
cossos d’habilitació estatal i buidant de competències als municipis de menys de
20.000 habitants, convertint els seus alcaldes i regidors en simples figures decoratives.
Troba que aquestes mesures són un atac a la democràcia local i té la teoria de que no
és una equivocació del neoliberalime capitalista planetari sinó que són l’intent de
substituir la política per una tecnocràcia financera, econòmica o de gestió. I creu que
aquest intent ja fa temps que està en marxa. Pensa que després d’aquesta retallada
de la política local vindrà la laminació de la política a les Comunitats Autònomes. Diu
que aquest fenomen no és exclusivament espanyol, per exemple a Itàlia Mario Monti
n’és el president sense haver passat per les urnes.
Pensa que cal plantar-se davant les mesures adoptades pel darrer Consell de
Ministres i convidar a la mobilització ciutadana. Els ajuntaments han d’exigir a
instàncies superiors que defensin l’aturada d’aquestes mesures. Diu que és el moment
per dir que no tot és possible i que la població no pot tolerar qualsevol reforma perquè
sota l’excusa de la crisi s’estan fent moltes coses que van encaminades a acabar amb
el món de la política, concretament amb la democràcia local, a portar-nos al col·lapse
econòmic i social.
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Demana als assistents que es tiri endavant aquesta moció o una de semblant perquè
troba que la situació actual així ho requereix.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, assenyala que el seu grup
comparteix pràcticament tot els discurs del senyor José Luis Irujo i hi votaran a favor.
Amb tot, tenen la sensació que si en comptes de governar el PP ho estigués fent el
PSOE, les polítiques que s’haurien pres no haurien estat diferents.
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de la PxC, comenta que fa uns dies un
representant dels EEUU va dir que si el què estava passant a Europa s’incrementava
el problema seria global. Pensa que, malauradament, com que en realitat governen
des de Brussel·les, totes les mesures que s’han pres i les que vindran afecten a la
població més dèbil i als treballadors. Diu que segurament ni el senyor Zapatero ni el
senyor Rajoy pateixen la crisi, tampoc els corruptes de bancs i caixes perquè tenen
uns sous vitalicis. Estan en contra d’aquestes mesures, tot i que com ha dit el senyor
Adam Majó, encara que governés un altre color també hauria passat el mateix, perquè
tot ve imposat des de fora.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, diu que a ningú li agraden
les retallades i que la majoria de ciutadans és conscients que s’han de fer esforços per
sortir del pou. Ara bé, diu que a aquest pou s’hi ha arribat perquè hi ha un dèficit real
del 8,5, 29.000 M€ d’interessos en deute, 24.000 M€ de dèficit tarifari de la llum,
40.000 milions de deute de Foment, 16.000 M€ de deute sanitari, sense parlar del
deute bancari o les obligacions socials que té el govern. A més a més, hi ha 5 milions
d’aturats, un 50% de joves a l’atur i un 30% de fracàs escolar. Diu que tot això no ho
ha fet el PP en 6 mesos. També diu que el president del govern ha donat la cara, a
diferència de l’anterior president, i que ha sortit per dir que malgrat que van prometre
rebaixar els impostos els ha apujat. Apunta que aquest govern reconeix la realitat i hi
fa front decididament per corregir els desgavells que va provocar l’anterior govern. Diu
que en aquests moments, Espanya es troba amb la situació econòmica més difícil de
la història de la democràcia i el repte és molt gran. Suposa que en aquest Consistori
es passaria de 25 a 17 regidors, amb la qual cosa creu que la representativitat
democràtica continuarà sent-hi. Pensa que cal aprimar les estructures de les
administracions i que si s’hagués fet abans segurament ara no s’estaria en aquesta
situació.
Creu que estan donant un missatge negatiu a la ciutadania. Tot i que la realitat és la
que és, pensa que cal dir als ciutadans que les reformes han de continuar i que hi ha
un govern que ha assumit la seva responsabilitat i governa en benefici de tots per
sortir de l’estat de fallida i recuperar el pols econòmic del país. Fa esment que l’any
1996 el govern del PP va fer que se sortís d’una crisi i té clar que ara se’n tornaran a
sortir. Per tot això, votaran desfavorablement.

El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, diu que votaran a favor de la
moció. Troba preocupants les mesures que el govern espanyol ha pres en els darrers
mesos, en especial les últimes que s’han pres, perquè no van en la direcció de buscar
sortides econòmiques sinó que tenen a veure amb temes socials i polítics. Des del
punt de vista econòmic creu que aquestes mesures ja no resoldran res, i de fet pensa
que a Europa tampoc s’ho creuen. No vol jutjar els resultats que s’estan obtenint amb
les mesures que s’estan portant a terme però pensa que no estan funcionant com
s’esperava. Fora de les mesures econòmiques s’estan adoptant altres que són molt
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preocupants com la reducció en temes de dependència. Diu que si hi ha un problema
social, per més que s’intenti reduir en despesa, el que es fa en realitat és d’una banda
enganyar a la gent, i de l’altra traspassar el problema al municipi on els ciutadans
viuen i que acaben tenint la responsabilitat de resoldre el problema. El que acaba
passant és que els municipis no poden trobar una solució perquè no tenen el
finançament que els correspon.
Apunta que no es tracta només de sortir de la crisi sinó de la manera com se surt.
Troba molt preocupant la intromissió constant de l’estat a les matèries que Catalunya
té plena autonomia, com per exemple els horaris comercials.
Finalment, també parla de l’intent de treure poder a l’autonomia i a la democràcia
municipalista. Els preocupa molt el reforçament de les Diputacions, sobretot perquè no
és el model de Catalunya i perquè és una intromissió a l’Estatut de Catalunya el qual
defineix que l’organització territorial passa pels municipis, els Consells Comarcals i les
Vegueries, en cap cas les Diputacions. Explica que a la Unió Europea existeix el
principi de proximitat i l’administració que ha de donar el millor servei ha de ser la més
propera, justament al contrari del que el PP vol fer. Diu que no és veritat que els
municipis petits siguin sempre els que tinguin més dèficit o els més mal gestionats, si
s’han de començar a eliminar els ajuntaments més endeutats i mal gestionats caldria
començar per Madrid. Pensa que darrera de les mesures del PP no només hi ha un
intent fallit de recuperació econòmica sinó un intent ideològic d’aprofitar la crisi i
aconseguir el que durant 30 anys no han pogut aconseguir i que és reduir la capacitat
democràtica municipal, i en el cas de Catalunya, reduir les competències que
provenen de l’Estatut. Per aquest motiu, el grup d’ERC votarà a favor.
El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que el mateix dia que
va sortir el decret, el seu grup ja va fer un comunicat expressant el seu posicionament
en contra de les retallades. Un dels problemes cabdal és que una vegada més
s’intenta centrifugar els problemes de l’administració central a les altres
administracions autonòmiques o locals, quan en realitat no hi ha ningú que hagi fet bé
els deures. Fa un incís per dir que part de la situació en la que actualment ens trobem
està provocada per una certa inoperància en els darrers 3-4 anys, amb tot la situació
és la que és i cal detectar el què s’ha fet bé i el què s’ha fet malament perquè en el
futur no es caigui en els mateixos errors. Pensa que no es van prendre decisions en el
moment que tocava.
Sobre el tema de rebaixar el número de regidors, a part de pensar que amb això es fa
una mica de demagògia pel que representa en el conjunt, és un atemptat contra la
qualitat democràtica. Aquesta mesura limita la participació d’alguns grups en la
representativitat dels ajuntaments i convida a fer la prova aplicant la fórmula d’Hondt.
A banda del malestar general entre els treballadors, les decisions que s’estan prenent
tenen repercussions directes per als ajuntaments amb impostos concrets com l’IVA, el
qual creixerà entre 800.000 i 900.000 € de cara al pressupost del 2013 de l’Ajuntament
de Manresa. Diu que com que l’Ajuntament és finalista això farà que s’hauran de
rebaixar serveis per aquest import. En aquests moments no es pot definir encara quins
serveis seran els que es rebaixaran, això es discutirà quan es discuteixi el pressupost,
però d’entrada se sap que significarà una retallada directa en la línia dels serveis.
Explica que els ajuntaments també han de fer front al problema bàsic del seu
finançament. Es continua amb un finançament del 13 o 13,5% encara que sempre s’ha
parlat del 25% o xifres superiors però encara mai ningú no ha actuat. A sobre, ara
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s’estan fent un garbell de retallades que encara no sabem quina afectació tindran,
perquè encara se n’han de fer més.
Parla de la deslleialtat de Madrid envers els compromisos amb Catalunya i diu que
això afecta de manera directa als ajuntaments perquè si es resten recursos a les
autonomies això implica de forma automàtica que els recursos compromesos per part
de la Generalitat als ajuntaments no arribaran.
Manifesta que el seu grup votarà a favor de la proposta perquè entenen que aquesta
situació no es pot allargar més. Catalunya ha de saber en quina situació quedarà,
perquè tal i com va tot ara és impossible prendre decisions de manera correcta.
Espera que aquesta situació no perdurarà per sempre, encara que qui actuï sigui
Brussel·les. Troba greu que la premsa espanyola s’assabenti de notícies que afecten a
l’economia del país perquè assisteixen a reunions amb països europeus. També troba
greu que es digui que el que es recuperarà amb les retallades seran 66 M€ i que a
l’endemà, la mateixa persona que ho ha dit, digui en una roda de premsa a Alemanya
que no seran 66 sinó 56 M€. Diu que això desacredita als que governen i com a prova
d’això diu que cada vegada que prenen decisions no hi ha reaccions favorables a nivell
dels mercats internacionals.
El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal Socialista, li diu al senyor Adam Majó
que acostuma a parlar-los des de la puresa angelical i donant consells de moralitat
política i que això ho pot fer perquè no ha tingut mai la responsabilitat de governar.
Assenyala que governar implica caure en contradiccions i renúncies. Diu que l’actual
sistema econòmic mundial és capitalista i que qualsevol govern del món és un
administrador d’aquest model. Està d’acord amb què s’hauran de fer moltes reflexions i
avançar per superar això però insisteix en què és molt fàcil donar consells quan no
s’ha governat mai.
Al senyor Javaloyes li diu que el seu grup no està donant missatges negatius a la
ciutadania sinó que és la pròpia ciutadania la que està reaccionant. De fet, el mes de
novembre passat els ciutadans van apartar-los del govern espanyol amb rotunditat.
Creu que són els partits polítics els que van a remolc de la ciutadania, la qual s’està
rebel·lant contra el sistema. No culpabilitza de forma total i absoluta al govern del PP
de les mesures que està prenent perquè moltes provenen de la troica europea. Pensa
que una part de la inoperància del govern socialista és que no van voler aplicar totes
les mesures que la troica els dictava, i això té a veure amb ser propietari del sistema o
un simple administrador. Exemples d’això seria que no van voler fer una reforma
laboral com la del PP (que considera demolidora i que en cap cas està afavorint la
creació de llocs de treball), el tracte humiliant al nostre conseller d’Economia al
Consejo de Política Fiscal y Financiera l’engany continu i l’ocultació d’informació a la
població informadora, l’omissió d’una roda de premsa i veure després publicat al BOE
l’abast d’algunes de les mesures d’estalvi, la involució de TVE, etc. Tot això no ho va
fer el govern de Zapatero, i encara que del talant de Zapatero se’n va fer un acudit,
creu que realment tenia talant democràtic mentre que no es pot dir el mateix de l’actual
govern per l’actitud prepotent, i a vegades ofensiva, d’alguns ministres de l’actual
govern espanyol.
A les diferències que ha assenyalat el senyor Irujo entre el govern socialista i el del
PP, hi afegeix també que la policia ha canviat funcionalment. Diu que ha involucionat,
segurament per tot el què ha passat.
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Finalment, diu que la seva proposta podrien subscriure-la la major part dels grups del
Consistori, i que no s’hi val l’excusa de dir que s’han hagut de prendre aquestes
mesures per la situació de fallida en què es trobava el país.

L’alcalde sotmet la proposició 7.1 del Grup Municipal del PSC a votació, i el Ple
l’aprova per 19 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMERC i 2 GMCUP), 3 vots
negatius (3 GMPP) i 2 abstencions (2 GMPxC), i per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
7.2

Proposició del Grup Municipal de PxC per al manteniment i conservació
del Pont Vell i altres estructures i edificis del municipi.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la PxC, de 13 de juliol de
2012, que es transcriu a continuació:
“Per al manteniment i conservació del Pont Vell i altres estructures i edificis del
municipi
Atès que els materials utilitzats en la construcció d'estructures antigues propicien el
creixement de la vegetació en elles mateixes.
Atès que per qüestions de manteniment i estètiques es necessària una neteja regular
dels edificis i estructures antigues del nostre municipi.
Atès que dita vegetació degrada i afecta al nostre històric Pont Vell.
Atès que donat el seu bon estat actual s’ha d'evitar que en el futur es repeteixi el cas
del nostre mal conservat Pont Nou.
Atès que actualment no existeix cap tipus de control d'aquestes estructures.
Per tots aquest motius, el grup municipal de PxC sol·licita al Ple l’adopció dels
següents acords:
-Que es procedeixi a la neteja de la vegetació que afecta el Pont Vell
-Que regularment l’Ajuntament de Manresa faci un seguiment d'estructures i edificis
antics (públics o privats) del nostre municipi.”
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC, troba que és una moció
factible i que tindria un cost assumible perquè ho podria fer la mateixa brigada de
manteniment en pocs dies.

L’alcalde sotmet la proposició 7.2 del Grup Municipal de PxC a votació, i el Ple la
rebutja per 13 vots negatius (11 GMCiU i 2 GMCUP), 2 vots afirmatius (2 GMPxC), 7
abstencions (3 GMPSC, 1 GMERC i 3 GMPP) i 2 abstencions legals del regidor del
Grup Municipal del PSC, senyor José Luis Irujo, i del regidor del Grup Municipal
d’ERC, senyor Joan Vinyes, per trobar-se absents de la Sala en el moment de la
votació, d’acord amb l’article 100.1 del ROF.
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7.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de crear una Comissió
Especial Transitòria que estudiï els possibles errors comesos en la gestió
de Caixa Manresa durant els darrers anys de la seva existència.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 15 de juliol de
2012, que es transcriu a continuació:
“-Atès que l’Ajuntament de Manresa va tenir, fins al moment de la seva desaparició,
presència en els òrgans directius de la Caixa d’Estalvis de Manresa, després Caixa
Manresa.
-Atès que les caixes eren entitats sense afany de lucre que tenien com a objectiu
fundacional reinvertir els beneficis a la societat a través de l’obra social.
-Atès que l’entitat resultant de la fusió de Caixa Manresa amb Caixa Tarragona i Caixa
Catalunya ha estat intervinguda i es troba en procés de subhasta.
-Atès que el procés de desaparició de Caixa Manresa comportarà la desaparició total o
parcial de l’obra social vinculada.
-Atès que aquest procés ha obert interrogants i preocupacions en la societat
manresana.
Proposa:
-Que es creï una Comissió Especial Transitòria que estudiï el procés de desaparició de
Caixa Manresa amb la intenció d’identificar-ne els errors comesos. Aquesta comissió
tindrà una durada de 9 mesos, podrà sol·licitar les col·laboracions i testimonis que
consideri oportunes i exposarà les seves conclusions en un Ple extraordinari.”
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, pensa que tothom pot estar
d’acord amb els atesos de la moció i amb la proposta que planteja. Seguidament
llegeix la proposta. Assenyala que quan diuen que l’entitat resultant de la fusió de les 3
caixes ha estat intervinguda, es podria canviar la paraula “intervinguda” per una altra
tot i que troben que aquesta descriu molt bé la realitat. També diu que han suavitzat
molt l’últim atès, perquè quan diuen que “aquest procés ha obert interrogants i
preocupacions en la societat manresana” encara ho podrien haver expressat amb
paraules de més significança.
Entenen que l’Ajuntament no pot sentir-se aliè d’aquesta realitat i que hi pot fer alguna
cosa, com crear una Comissió Especial Transitòria similar a la que es va crear per al
cas de la Plaça de la Reforma. Diu que es podria convidar a gent vinculada a Caixa
Manresa perquè expliquin la seva versió dels fets. Proposa que la comissió tingui una
durada de 9 mesos i que finalitzi amb l’explicació de les conclusions, ja siguin
comunes o de cada grup municipal, en un Ple extraordinari obert al públic. El senyor
Adam Majó pensa que és una obligació que té l’Ajuntament amb els manresans. Torna
a dir que creu que tots els grups poden assumir aquesta moció i els demana el vot
favorable.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, diu que és cert que la
majoria poden compartir els atesos i que estaria bé saber com es va portar aquest
procés. Recorda que durant el procés es va fer almenys una reunió dels presidents
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dels grups municipals amb els representants de Caixa Manresa on se’ls va explicar els
motius i la manera com es duria a terme la fusió.
Diu que a través del Parlament de Catalunya hi ha hagut l’oportunitat de crear una
comissió per tractar els temes de les caixes en general, i pel que fa al cas de Caixa
Manresa hi ha tot un seguit de persones involucrades en el procés de la fusió que
hauran d’anar a declarar al Parlament. No és que vulguin menystenir la proposta de
tenir una comissió pròpia però pensen que ja existeix una al Parlament de Catalunya i
que per un tema de recursos, de logística i perquè es podria ser més punyent a l’hora
d’aconseguir explicacions, és millor que sigui el Parlament l’entitat que la dirigeixi.
Anuncia que no votaran en contra de la moció perquè consideren que cal saber els
motius de la fusió, malgrat que pensa que abans que s’hagués fet haurien d’haver
estat tots més amatents i també s’hauria d’haver fet sentir més l’opinió dels que no ho
veien clar.
Per finalitzar la seva intervenció, el senyor Javaloyes recorda que en aquests moments
encara existeixen caixes petites que estan fent la seva feina.
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, diu que donaran suport a
la iniciativa de la CUP encara que el Parlament hagi obert una investigació amb més
mitjans i més poder de convocatòria perquè veuen necessari saber què va passar.
Recorda que al setembre de 2009 el grup d’ERC va portar al Ple dues mocions, una
sobre la preocupació de com quedaria l’obra social de Caixa Manresa i una altra sobre
la intenció de la pressió del Banc d’Espanya per forçar la fusió d’entitats. Pensa que ha
quedat demostrat que ha estat una eina recentralitzadora amb l’intent de fer
desaparèixer el teixit financer català. Tal com es va presentar el procés de fusió, les
condicions aprovades pel Ple municipal s’han complert només en la formalització de la
fusió i posteriorment han quedat en paper mullat, per això consideren necessari tirar
endavant la moció.
El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal Socialista, pensa que la proposta de
la CUP és raonable en el sentit que una de les preocupacions que esdevé prioritària
per a molts ciutadans és la que té a veure amb el sector bancari, i concretament en el
cas de Manresa, el què ha passat amb la fusió de Caixa Manresa, Caixa Tarragona i
Caixa Catalunya. Per tant, comparteixen els atesos i de fet comparteixen postures des
del setembre de 2009 perquè la Junta de Portaveus va emetre un comunicat en el que
es mostrava un acord unànime respecte el posicionament de l’Ajuntament de Manresa
respecte el procés de fusió de Caixa Manresa. En aquell context, l’Ajuntament tampoc
podia anar més enllà perquè era un membre més del Consell d’Administració de Caixa
Manresa i tenia poca capacitat per analitzar la informació de tipus financer i decidir
respecte la viabilitat o no d’una fusió i predir el què està passant al sector bancari
espanyol.
Explica que el Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució per unanimitat de tots
els grups polítics en la que s’intenta preservar l’obra social de totes les caixes
catalanes. Tot i que aquesta sigui la voluntat del Parlament, diu que el Banc Central
Europeu decidirà el què s’ha de fer a través del Banc d’Espanya.
El grup del PSC no recolzarà la proposta però tampoc hi votarà en contra. Els sembla
bé el que pretén la CUP però ho consideren poc operatiu i tindrà una eficàcia nul·la.
Votarien a favor si en aquest moment no hi hagués una comissió d’investigació sobre
les possibles responsabilitats derivades de l’actuació i la gestió de les entitats
financeres i la possible vulneració dels drets dels consumidors al Parlament de
Acta de la sessió plenària núm. 9 de 19 de juliol de 2012
- 189 -

Catalunya. Diu que el PSC ha demanat les compareixences, entre altres, del senyor
xxxxxxxx, el senyor xxxxxxxxxxxxxx, el senyor xxxxxxxxxxxxx, el senyor xxxxxxxxxxx i
el senyor xxxxxxxxx. Pensa que l’Ajuntament no està en disposició de fer operativa la
comissió que proposa la CUP perquè per arribar a una conclusió vàlida s’hauria de
tenir capacitat per poder analitzar molta informació financera com la que el PSC ha
demanat a la comissió d’investigació del Parlament que analitzi i que és la següent:
-

Tots els plans de viabilitat que va demanar el FROB sobre Catalunya Caixa i la
fusió amb Caixa Manresa i Caixa Tarragona.
Les memòries corporatives des de l’any 2000 fins a l’actualitat de moltes
entitats, entre elles les de Caixa de Manresa.
Les auditories externes realitzades des de l’any 2000 fins a l’actualitat de Caixa
Manresa.
L’informe de rellevància prudencial anual des de l’any 2000 fins a l’actualitat de
Caixa Manresa.
L’informe d’autoavaluació de capital anual des de l’any 2000 fins a l’actualitat
de Caixa Manresa.
Les actes de tots els Consells d’Administració de Caixa Manresa des de l’any
2000 fins a l’actualitat.
Els informes dels exercicis d’estrès que es van fer a nivell europeu durant els
anys 2010, 2011 i 2012.
El pla de recapitalització de cadascuna de les entitats sol·licitants pel Banc
d’Espanya del 2009, 2010 i 2011.
Els informes presentats al Banc d’Espanya amb relació a l’adaptació i
compliment d’un reial decret.
L’informe anual de la comissió de retribucions des de l’any 2000 fins a
l’actualitat dels directius de Caixa Manresa.
L’informe amb els préstecs concedits als membres del Consell d’Administració
o dels òrgans de govern de direcció i de gestió o als seus familiars fins al segon
grau de parentesc des de l’any 2000 fins a l’actualitat de Caixa Manresa.

El senyor José Luis Irujo insisteix en què els sembla bé el què demana la CUP però,
vist això i des de la humilitat, l’Ajuntament no té les atribucions ni la capacitat per
actuar seriosament. No creu que es puguin obtenir informacions rellevants per part de
les persones que compareguin i tampoc es podran contrastar, de manera que no
s’arribaran a unes conclusions vàlides. Per això diu que no hi votaran a favor a no ser
que la CUP li admeti una esmena in voce, però el senyor Adam Majó li indica que no.
Així doncs, diu que el seu vot serà d’abstenció en primer lloc perquè pensen que la
comissió no serà viable i en segon lloc perquè ja n’existeix una al Parlament de
Catalunya en la qual es tindran en compte els documents sol·licitats pel PSC i les
compareixences obligades de les persones vinculades. El que demana és que tant el
Consistori com l’alcalde mostrin interès i demanin informació dels estudis al Parlament,
i això era el què volia afegir en l’esmena que pretenia formular.
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, comparteix la major part de la
intervenció del senyor José Luis Irujo però el seu grup opta per votar en contra de la
moció. Diu que s’ha evitar crear un òrgan i comprometre’s a un Ple extraordinari sense
ser conscients de les capacitats perquè això pot portar a què es faci el ridícul.
Diu que quan la CUP va anunciar en un Ple anterior que presentaria una moció
demanant una comissió d’investigació va tenir un ressò important. En la proposició que
efectivament presenta ara no surt el concepte de comissió d’investigació perquè no
existeix aquest terme en la reglamentació municipal i han de fer servir un altre terme
com comissió especial transitòria. Assenyala, però, que aquest tipus de comissió té
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problemes importants d’utilitat, de funcionalitat i d’extemporaneïtat. El primer atès els
recorda que l’Ajuntament de Manresa tenia representació als òrgans directius de Caixa
Manresa i per tant considera que en els moments previs era quan calia que
l’Ajuntament analitzés les seves decisions. Tal i com ha dit el senyor Irujo, al setembre
de 2009 la Junta de Portaveus va acordar de forma unànime sol·licitar que es retirés
una proposició d’ERC perquè abans de que els partits es posicionessin volien conèixer
més el procés pel qual passava Caixa Manresa. Se suposa que en funció del què
passés els grups prendrien partit però el tema no va tornar a sortir en un Ple fins 18
mesos després, al març de 2011 (el senyor Javaloyes ha fet referència a unes
reunions però que no van ser de Ple). Quan torna a aparèixer el tema ja és com a
CatalunyaCaixa i li recorda al senyor Adam Majó que va afirmar que tenia la certesa
que feien tard i que en el moment que la Corporació tenia representants als òrgans
directius de Caixa Manresa no es va dir que la fusió no era el camí i que la situació era
la que era perquè no es va ser valent per dir-ho en el seu moment. Al senyor Llobet li
sorprèn que el senyor Majó, al març de 2011 digués que era tard, i en canvi que al
juliol de 2012 no ho sigui.
Diu que la novetat ve en el tercer atès pel fet que l’entitat ha estat intervinguda. Això ja
no té res a veure amb el què s’havia de decidir en el moment de la fusió però també és
important remarcar que ja estava en procés d’investigació per organismes amb
competència, parlaments i òrgans judicials. El senyor Llobet pensa que el senyor
Adam Majó s’equivoca quan fa un paral·lelisme amb la comissió especial transitòria de
la Pl. de la Reforma, perquè pensa que no tenen res a veure perquè la comissió
especial transitòria està prevista només per atendre a personal i a assumptes que
afecten directament a l’Ajuntament de Manresa. La Pl. de la Reforma era una actuació
municipal i per tant una comissió d’aquesta mena tenia ple sentit perquè totes les
persones que havien de ser requerides tenien l’obligació de participar-hi donat que
eren personal municipal, i per fer aquesta afirmació es basa amb el què li han informat
des de la Secretaria de l’Ajuntament. Les potestats que ostenta una comissió especial
transitòria són molt limitades i en cap cas poden citar a cap persona que no estigui
vinculada a l’Ajuntament de Manresa. Sabent això, el grup de CiU pensa que acceptar
aquesta proposició suposaria acceptar la seguretat de fer el ridícul d’aquí a un temps.
A més no creu que els membres dels grups municipals tinguin els coneixements i la
capacitació per discutir què s’hauria d’haver fet en aquell moment a Caixa Manresa.
Assenyala que estan d’acord amb els atesos de la moció, i si la CUP ho considera
lògic podrien fer una proposició en la que es digués què pensa la Corporació sobre el
què va passar amb Caixa Manresa, per això, tot i que la proposició de la CUP no
prosperi, diu que poden tornar-ne a parlar en una Junta de Portaveus per tal d’arribar a
un acord.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, diu que en aquest Ple el
senyor Irujo ha fet una reflexió profunda sobre macroeconomia mundial i el senyor
Sala, encara que no ha anat tan enllà, també ha explicat conclusions sobre la crisi
econòmica i el col·lapse financer de l’estat. Sembla, doncs, que d’això se’n sàpiga
molt, en canvi, a l’hora d’analitzar què va passar amb Caixa Manresa, en aquest
mateix Ple es diu que no es té capacitat ni coneixements ni tan sols per parlar-ne
perquè es faria el ridícul. Diu que si es crea una comissió per al tema de Caixa
Manresa possiblement no hi compareixeran ni el senyor xxxxxxxxx ni el senyor
xxxxxxxx encara que se’ls citi, però està segur que molts manresans estarien
disposats a venir per explicar què creuen que va passar com alguns treballadors de la
Caixa, gent que tenia vincles amb l’Obra Social i Sant Benet, etc., i només per això
pensa que ja valdria la pena muntar la comissió.
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Pel que fa a les comparacions que s’han fet entre la comissió que proposen amb la del
Parlament, el senyor Majó diu que la del Parlament es va crear per buscar
responsabilitats, fins i tot penals mentre que la que ells proposen no aspira a tant i
simplement busquen conclusions polítiques per poder explicar als manresans i
manresanes què es va fer malament en la fusió i durant el seu procés anterior. Pensa
que la fusió és conseqüència del fracàs anterior i d’unes polítiques de Caixa Manresa
equivocades, tant en el sector immobiliari com en la concepció del què ha de ser una
caixa. Sobre això, fa referència a la conferència que el senyor xxxxxx va fer a la Sala
de la Plana de l’Om. Assenyala que no pretén convertir el Ple en un debat sobre Caixa
Manresa sinó que el que vol és que es parli de la necessitat de crear aquesta
comissió.
Al senyor Llobet li diu que sembla molt aficionat a buscar-li contradiccions a
l’hemeroteca de les actes de Ple i que ho fa molt bé, però en aquest cas pensa que no
s’ha contradit. Explica que el què proposava ERC al març de 2011 era intentar salvar
l’obra social i al que no s’estava a temps era intentar solucionar el drama de Caixa de
Manresa, però per descomptat que s’està a temps de reflexionar sobre el què va
passar perquè són coses diferents. Diu que si algú no vol que se’n parli és perquè
alguna cosa deu creure que no va fer bé en el seu moment.
El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal Socialista, demana al senyor Majó
de què els està acusant quan ha dit que si no volen fer la comissió és perquè tenen
alguna cosa a amagar. Li assegura que cap dels regidors i regidores socialistes que
durant 16 anys han estat en aquest Ajuntament tenen res a ocultar respecte Caixa
Manresa ni respecte cap qüestió vinculada. Ells no tenen la culpa sigui un demagog i
un populista i li diu que amb aquesta frase ha demostrat tenir molt poca tolerància
envers a una opinió contrària a la proposició que han presentat. Apunta que el grup
socialista ha presentat proposicions que a vegades han estat rebutjades i no han
utilitzat l’atac absurd i inconcret de dir que és perquè hi ha quelcom a amagar; ho troba
molt lleig. Li diu al senyor Majó que haurà de demostrar-los què és el què miren
d’ocultar perquè aquestes acusacions queden a l’aire i els mitjans de comunicació les
recullen. Diu que s’ha enfadat perquè considera que el senyor Majó s’ha extralimitat en
el darrer comentari de la seva intervenció.
Pensa que ha estat respectuós quan ha dit que comparteixen la voluntat de la CUP tot
i que no considera útil la comissió i n’ha donat els arguments, però en cap moment ha
fet cap judici de valor ni ha fet desqualificacions que pugui haver motivat l’acusació
que ha fet i li demana que la retiri si no vol que també l’acusin a ell d’alguna cosa. El
senyor Irujo diu que no és la primera vegada que actua d’aquesta manera i que algun
dia tocava que algú li fes un toc d’atenció. Insisteix en què no toleraran acusacions
d’aquest tipus i menys respecte situacions que angoixen a molta gent, no vol que cap
manresà pugui dubtar del què cap regidor socialista digui o hagi dit en el Ple.
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, també referma la crida al
respecte de la honorabilitat de tothom.
A continuació, apunta que sembla que s’estigui dient que no es vol o que no es pot
parlar de Caixa Manresa quan ell ha ofert expressament molts formats amb els quals
es pot parlar de Caixa Manresa, com per exemple en la propera Junta de Portaveus,
en una d’extraordinària o quan sigui. El motiu del vot contrari de CiU és que una
Comissió Especial Transitòria existeix per al què existeix, l’ha de crear un decret
d’alcaldia i que l’alcalde, amb bon criteri, no vol crear una comissió condemnada a fer
el ridícul d’aquí a uns mesos.
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Adam Majó i li demana que sigui breu perquè les
posicions dels grups ja estan clares. A més li diu que està a la disposició de tots els
grups l’informe jurídic sobre la creació d’aquesta Comissió Especial Transitòria a partir
del qual es desprèn que aquesta comissió en concret no tindria validesa per als
efectes de Caixa Manresa, a part de l’oferiment que ha fet el senyor Llobet de crear
altres organismes.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, està convençut que si hi
hagués voluntat política es trobaria l’encaix per fer una Comissió Especial Transitòria
per al tema de Caixa Manresa i no hi hauria cap inconvenient tècnic.
Sobre la proposta de parlar-ne en Junta de Portaveus, el senyor Adam Majó diu que el
què els interessa és que se’n parli públicament i que se citi a les persones implicades
encara que no vinguin. El què volen és que es tracti el tema amb la màxima
transparència i donant unes conclusions públiques en un Ple extraordinari i per això
proposen aquest format.
Respon a la intervenció del senyor Irujo dient-li que l’ha malinterpretat i que quan
parlava d’alguna cosa a amagar feia referència a errors polítics; no entén perquè ha
arribat a la conclusió que els acusa de delictes o possibles corrupcions que puguin
afectar la seva honorabilitat. Pensa que és evident que van haver errors polítics i se
n’ha de poder parlar perquè tenien responsabilitat per cometre’ls i perquè són humans
i és respectable. Creu que la reacció del senyor Irujo ha estat fora de lloc, i diu que ha
reaccionat de la mateixa manera altres vegades.

L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.3 del Grup Municipal de la CUP, i el Ple la
rebutja per 11 vots negatius (11 GMCiU), 4 vots afirmatius (2 GMERC i 2 GMCUP) i 9
abstencions (4 GMPSC, 3 GMPP i 2 GMPxC).
7.4

Proposició del Grup Municipal de la CUP de suport a les entitats que
treballen per una sanitat pública.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 15 de juliol de 2012,
que es transcriu a continuació:
“Atès que la salut pública és un dret inalienable i universal a tot ciutadà i a tota
ciutadana,
Atès que els diners procedents dels nostres impostos haurien de garantir els serveis
públics bàsics, els drets humans i de ciutadania,
Atès que en la conjuntura de crisi actual, s’estan aplicant mesures que representen un
greu atac al funcionament i manteniment del conjunt dels serveis públics i de la salut
pública en particular,
Atès que els responsables polítics varen ser escollits per representar els interessos de
la ciutadania i són els últims responsables d’aquestes polítiques de desmantellament
dels serveis públics,
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Atès que les conseqüències de la política de retallades en el servei sanitari català
impliquen una vulneració de forma reiterada d’allò que estableixen els articles 43 de la
Constitució espanyol i 23 de l’Estatut de la Comunitat Autònoma de Catalunya,
Atès que els poders públics no només no poden empitjorar els nivells de satisfacció
dels drets socials, sinó que han d’actuar per avançar cap a cotes més altes
de prestacions,
Atès que l’aprovació dels pressupostos de l’administració competent són insuficients
per a cobrir les necessitats bàsiques de la població, i que per això, atempten contra el
dret bàsic a la dignitat humana i vulneren de forma reiterada el dret a la salut,
Atès que la violació pels poders públics d’aquest dret, en la mesura que constitueix,
com a dret propi de la ciutadania, un dret cívic, obliga a plantejar la possibilitat que les
decisions polítiques de gravíssimes restriccions sanitàries no només siguin un abús de
poder, sinó que presentin una autèntica rellevància penal que es pot perseguir davant
els tribunals pels perjudicats i la fiscalia, d’ofici en base a l’art. 542 del Codi Penal que
castiga les autoritats i funcionaris públics que “impedeixin” als ciutadans “l’exercici de
drets cívics”, en un precepte que contempla de forma genèrica la violació de drets
innominats,
Proposem
El Grup Municipal de la CUP, a instància de la Plataforma Dempeus per la Salut
Pública i de la Plataforma d’Afectades per les Retallades en Sanitat, demanen al Ple
de l’Ajuntament de Manresa l’adopció dels següents ACORDS:
1.- Donar suport i adherir formalment l’Ajuntament de Manresa a la Iniciativa
Penal Popular en defensa del sistema públic de salut que està promovent la
Plataforma Dempeus per la Salut Pública.
2.- Donar suport a la Plataforma d’Afectades per les Retallades Sanitàries.
3.- Facilitar tots els recursos necessaris als federataris de la IPP per al
desenvolupament de la campanya i facilitar tota la informació pública disponible
a la PARS.
4.- Fer arribar aquest acord a la Plataforma Dempeus per la Salut Pública, a la
Plataforma d’Afectades per les Retallades, a la direcció i comitè d’empresa dels
centres de salut pública de la ciutat, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.”

El senyor Jordi Masdeu, el Grup Municipal de la CUP, explica que la moció vol
posar de relleu la importància de les plataformes i les entitats que treballen a favor de
la sanitat pública, especialment de la Plataforma d’Afectades per les Retallades
Sanitàries i sobretot de la Plataforma Dempeus. Es demana que l’Ajuntament de
Manresa s’adhereixi a una Iniciativa Penal Popular (IPP) de Dempeus per demanar la
responsabilitat política dels que han decidit les retallades en els drets socials bàsics i
mirar si han incorregut en temes penals pel fet d’haver negat l’atenció bàsica als
ciutadans i ciutadanes del país. Diu que la Plataforma de Defensa de la Sanitat Pública
del Bages, la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa i la Federació
d’Associacions de Veïns de la comarca del Bages ja ha donat el suport a la IPP, i per
tant, creuen que té suficient recolzament social com perquè aquest Ajuntament també
s’hi manifesti a favor.
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El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC, explica que el seu grup està a
favor de les entitats que recolzen la sanitat pública perquè no hi ha una altra postura
en la situació en la que es troba el país. Pensa que amb els sous actuals si la sanitat
fos privada pràcticament ningú podria anar al metge. Tot i això, la PxC s’abstindrà
perquè creuen que les persones que hi ha al darrera d’aquestes entitats no tindran la
força per aconseguir el què volen.
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, explica que s’abstindran perquè
encara que sempre han defensat la sanitat pública, i de fet formen part de la
Plataforma de Defensa de la Sanitat Pública, troben que fer una iniciativa penal contra
decisions polítiques és un pas una mica perillós. Diu que si algú ha comès una
infracció legal no cal fer cap moció especial perquè ja està sota la jurisdicció que
pertoqui. Per això, tot i estar d’acord amb els objectius de la moció s’abstindran perquè
no estan d’acord amb la mesura proposada.
La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal Socialista, comenta que el seu grup
està totalment en contra de les retallades que s’han aplicat tant a Catalunya com a la
resta d’Espanya en temes de salut. Comparteixen molts dels atesos de la proposició i
pensen que s’està anant més enllà de les retallades i es tendeix a la privatització de la
sanitat pública. Amb tot, encara que estan en contra de la política que fan pensen que
no són ningú com per jutjar un polític per haver pres determinades decisions. Si
cometen algun crim entenen que els jutjaran, però que no és facultat seva fer-ho. Per
tot plegat, el PSC s’abstindrà en la votació.
La senyora M. Mercè Rosich Vilaró, del Grup Municipal de CiU, explica que no
votaran a favor perquè d’una banda són molt conscients que la política d’ajustaments
espanta a tothom i que la salut és un dret universal que s’ha de preservar, però d’altra
banda no volen entrar en una IPP perquè d’això se n’han d’ocupar altres estaments. A
més a més, consideren que des de l’Ajuntament es tenen organismes vàlids per fer un
seguiment de com va la sanitat i actualment s’estan fent reunions mensuals. Pels
controls que tenen amb CatSalut els consta que no hi ha ningú que hagi quedat
desatès, altra cosa és si les llistes d’espera són més o menys llargues. Per això, el
grup de CiU no té intenció de tirar endavant aquesta IPP pel que pot suposar per a les
administracions i la dinàmica política.
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, aclareix que la IPP en cap
cas pretén jutjar les decisions polítiques, sinó jutjar com les decisions polítiques
afecten al dia a dia dels hospitals i els centres sanitaris i poden tenir repercussions en
la salut de les persones. En tot cas, potser el Consistori no és ningú per jutjar i la
justícia actuarà igualment, però tal i com s’ha fet amb molts altres temes en aquest
Ple, el posicionament polític d’un Ajuntament de la importància com el de Manresa
dóna rellevància i empenta a la iniciativa i és per això que es presenta la moció.
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.4 del Grup Municipal de la CUP, i el Ple la
rebutja per 14 vots negatius (11 GMCiU i 3 GMPP), 2 vots afirmatius (2 GMCUP) i 8
abstencions (4 GMPSC, 2 GMERC i 2 GMPxC).
7.5

Proposició del Grup Municipal d’ERC sobre el mal estat del barri de la
Guia.
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El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 15 de juliol de 2012,
que es transcriu a continuació:
“EXPOSA:
El barri de la Guia, format pels edificis de vivendes construïdes fa unes dècades
destinades a allotjar els ferroviaris de Renfe, és actualment propietat d'ADIF.
Al llarg del temps el barri s’ha anat degradant, i la propietat no ha realitzat els mínims
treballs de manteniment, per la qual cosa el barri es troba actualment en un estat
precari, amb pobres condicions de salubritat, habitatges en males condicions, etc.
Durant els anys 2007-2008, la pressió dels veïns i l'ajuntament obligà la propietat a fer
actuacions urgents en habitatges que tenien danys estructurals, i a plantejar un pla de
millores integrals del barri. L'Ajuntament, per la seva banda, arranjà la pista esportiva,
millorà l'enllumenat i obrí un vial d'accés fins a l'estació.
A hores d’ara, al cap d’uns quants anys, continua sense presentar-se
millores pel barri. Les actuacions realitzades per la propietat s'han
insuficients, i per aquest motiu han reaparegut, per exemple, els greus
d'humitats, provinents tant de les teulades com del subsòl. La nombrosa
coloms agreuja el deteriorament dels sostres i els pisos buits.

un pla de
demostrat
problemes
colònia de

Al barri hi ha pisos ocupats en condicions per sota dels mínims exigits, i pisos que han
quedat abandonats que no han estat sanejats, fet que provocant greus molèsties als
veïns i veïnes a causa de les fortes pudors.
Vist això proposem:
1.- Exigir a ADIF que de manera immediata prengui les mesures de millora
pertinents per resoldre les necessitats més urgents per garantir les mínimes condicions
de seguretat i salubritat als habitatges on hi ha estadants.
2.- Emplaçar ADIF i el govern municipal a iniciar un diàleg posant sobre la taula
les actuacions necessàries per tal de trobar una solució a les diferents problemàtiques
que té el barri.”
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, comenta que tothom ja coneix el
problema del barri de la Guia. Explica que els veïns i veïnes d’aquest barri paguen
impostos a Manresa però estan ubicats en un emplaçament privat. Tots els edificis són
d’una propietat privada en la qual l’Ajuntament de Manresa no té responsabilitat directa
i fins i tot gran part del barri és de propietat privada i només un accés correspon a
l’Ajuntament. Això ha passat també en altres llocs i ve de quan la RENFE va fer
aquests edificis per als treballadors de l’empresa i després va passar a Adif que és
l’actual propietària. En alguns casos el manteniment d’aquests barris ha estat més
correcte que a Manresa on periòdicament hi ha hagut problemàtiques importants. A
més a més, els veïns i veïnes es troben indefensos perquè és bastant complicat que
puguin parlar amb un director general o un responsable a Madrid d’Adif per un
problema puntual al barri de la Guia. Per això demanen que l’Ajuntament pugui fer
efectuar les reparacions i les actuacions puntuals més importants, donat que en algun
cas les repercussions podrien ser greus per alguns edificis si no es porten a terme, i en
segon lloc vetllar per tal que no es repeteixin aquestes problemàtiques periòdiques.
Finalment, demana el vot favorable dels assistents.
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El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, pensa que aquest és un
exemple de com la llunyania entre el servei que s’ha de prestar al ciutadà i el centre de
decisió empitjora el servei. Si a més a més aquesta llunyania és de Catalunya a
Madrid normalment encara s’empitjora més. Així doncs, comparteixen la proposta
d’ERC tot i que pensa que s’haurien de plantejar el sol·licitar a Adif no només que facin
el què han de fer sinó que cedeixin la propietat d’aquest barri a l’Ajuntament de
Manresa perquè el gestioni directament a través de l’Oficina Local d’Habitatge amb la
corresponent assignació pressupostària. Està segur que si es gestionés directament
des de l’Ajuntament el servei seria molt millor.
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC, explica que fa uns 10 mesos
que van anar al barri de la Guia per interessar-se de com estaven. Van trobar el barri
en un estat deplorable i hi van fer fotografies, concretament a l’entrada hi ha un forat
com un “cràter” que ocupa gairebé tota l’amplada de la carretera. Diu que han tornat a
anar al barri i han vist que han sortit dos forats més una mica més petits. No sap si
pertoca a la Diputació o si l’Ajuntament pot fer alguna cosa perquè no els han dit res
sobre les fotografies que van fer i la situació de la carretera que arriba a la Guia. Per
tot això, emetran un vot favorable a la moció.
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal Socialista, fa saber que el
posicionament del seu grup a la proposició d’ERC és favorable i creu que s’ha d’insistir
perquè Adif, d’una banda compleixi amb el què va dir sobre que presentaria un pla de
millores pel barri i, d’altra banda que faci el correcte el manteniment perquè no calgui
fer un pla de millores cada 4 anys.
El senyor Miquel Davins, del Grup Municipal de CiU, comenta d’entrada que
donaran el vot favorable a la moció. Matisa que han visitat diverses vegades el barri de
la Guia i que saben perfectament en la situació en la què es troba i que a través de
l’associació de veïns han fet alguna actuació. També explica que tenen un diàleg obert
amb Adif i tenen el seu compromís de que començaran a sanejar tots els pisos que
estan buits –que a hores d’ara són 28 pisos-, amb la qual cosa el problema dels
excrements dels coloms i l’embús d’algunes clavegueres se solucionarà.

L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.5 del Grup Municipal d’ERC, i el Ple l’aprova
per unanimitat dels 24 membres presents, i per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

7.6

Proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP sobre la
commemoració a Manresa de la Festa Nacional de l’11 de Setembre, any
2012.

Aquest punt de l’ordre del dia ja ha estat debatut amb anterioritat, a l’inici del punt 7, a
continuació del debat i la votació del punt 6.3.1.
7.7

Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i CUP sobre la unitat
lingüística de la llengua catalana.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals CiU, PSC, ERC i CUP, de 16
de juliol de 2012, que es transcriu a continuació:
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“El català és la llengua pròpia de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears, de
la Catalunya Nord, de la Franja de Ponent, l'Alguer i de l’estat d’Andorra.
La ciutat de Manresa s’ha caracteritzat sempre per defensar l’ús de la llengua pròpia i
comuna, independentment que es parlin altres llengües que enriqueixen la nostra
ciutat des del respecte i la tolerància.
L’Ajuntament de Manresa ha defensat amb fermesa la immersió lingüística a les
escoles i que tots els nens i nenes han d’estudiar en català independentment de la
seva llengua familiar.
Considerant molt greus els atacs que rep la llengua catalana des de diferents àmbits i
que volen esquarterar la unitat de la llengua catalana així com minoritzar-ne el seu ús.
Considerant que el govern de les Illes Balears ha obert una batalla lingüística de
primer ordre focalitzada entre altres aspectes en la decisió de dividir els alumnes
segons la llengua en què vulguin estudiar, eliminar el català com a requisit en
l’administració pública, obrir la porta a castellanitzar els topònims, així com la
progressiva castellanització dels mitjans públics de comunicació.
Considerant que el govern del País Valencià ja fa anys que posa traves a la
normalització de la llengua catalana, entre altres amb la voluntat de no poder veure de
manera recíproca les televisions TV3 i Canal9.
Considerant que el govern d’Aragó nega la possibilitat que la població catalanoparlant
de la Franja de Ponent pugui estudiar la seva llengua amb normalitat. I el que és més
greu: ha definit la llengua que es parla a les comarques de la Franja –actualment unes
50.000 persones a les comarques de la Matarranya, el Baix Cinca, la Llitera, la
Ribagorça, el Baix Aragó i el Baix Aragó–Casp- com la “llengua aragonesa de la part
oriental”, una idea que es podria considerar de genocidi lingüístic.
Per tot això els grups municipals sotasignats demanen al Ple de l’Ajuntament de
Manresa que prengui els següents acords:

-

Defensar la unitat de la llengua catalana a tots els territoris que la tenen com a
llengua pròpia.

-

Mostrar el rebuig a qualsevol mesura que posi traves als ciutadans dels
diferents territoris dels Països Catalans a poder viure en la seva llengua
materna i pròpia amb normalitat.

-

Fer arribar els continguts d’aquesta moció als governs de Catalunya, les Illes
Balears, el País Valencià, Aragó i als seus respectius parlaments; així com
també a les entitats Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, Obra
Cultural Balerar i Iniciativa Cultural de la Franja.

-

Donar suport al Correllengua 2012 com a instrument reivindicatiu de la societat
a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris
de parla catalana i a favor de la seva unitat.

-

Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon
desenvolupament de les activitats programades.”
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El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, comenta que crear hàbits té el
perill de fer-se pesats o reiteratius però pensa que es bo que el Ple d’aquest
Ajuntament hagi adquirit l’hàbit d’intentar respondre amb una proposició del Ple cada
vegada que hi ha alguna mesura o algun intent de laminar l’ús de la llengua catalana o
com en el cas que es presenta per intentar atacar el concepte d’unitat lingüística. Una
manera d’anar a la línia de flotació d’un idioma és atacar la seva unitat lingüística,
aquesta tàctica està molt ben estudiada i ha passat darrerament amb el tema de
l’Aragó i la franja. Diu que és bo que aquesta proposició reculli també altres fets que
han passat recentment com que el català hagi deixat de ser mèrit a les Illes Balears.

La senyora M. Jesús Pérez, del Grup Municipal Socialista, assenyala que aquest
Ple es troba amb què ha de defensar la llengua catalana. Al setembre de l’any passat
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obligava a aplicar la sentència del
Tribunal Suprem posant en perill la immersió lingüística del català i una de les millors
eines de cohesió social així com el model pedagògic d’èxit, patrimoni col·lectiu teixit
des de la societat i la política. A més, diu que el passat mes de juny el Tribunal
Suprem va imposar el castellà com a llengua vehicular a l’educació infantil, declarant
nuls diversos articles de la Llei d’Educació Catalana. Enmig d’aquest mobbing judicial
s’afegeix l’intent d’esquarterar la unitat lingüística de la llengua catalana enfrontant-se
a totes les teories i criteris lingüístics dels filòlegs.
Deixa clar que totes les llengües són iguals d’importants i que no hi ha una llengua
més important que una altra. El català és una llengua molt important, sobretot pel que
fa al territori on es parla -60.000 km2- i també pels habitants d’aquest territori –més
d’onze milions de persones-. Si es tenen en compte els països catalans, es reparteix
entre els estats d’Espanya, França, Andorra i Itàlia, encara que el 96% pertany a
Espanya, concretament a Catalunya, València, Balears i la Franja de Ponent o
comarques catalanoparlants de l’Aragó, sense oblidar el poble de El Carche que està
dins de la província de Múrcia. Així doncs, insisteix en el fet que el català el parlen
moltes persones i està present en cunyes de molts països. Explica que és la llengua
pròpia d’Andorra, de la Catalunya Nord dins de l’estat francès i de la ciutat de l’Alguer
a l’illa de Sardenya. Comenta que és una llengua molt rica perquè té molta varietat de
dialectes i una excel·lent literatura. Tot plegat fa que tingui un gran potencial i riquesa i
per això s’ha d’evitar que es trenqui tant la seva unitat lingüística com històrica.
Així mateix, assenyala que el grup municipal socialista s’afegeix a la declaració en
defensa del català que impulsa el diputat del PSC, el senyor Carles Martí, i subscrita
pels senadors socialistes de Catalunya, l’Aragó, les Illes Balears i la Comunitat
Valenciana. En aquesta declaració es reclama als governs i a les institucions que
protegeixin l’ús del català i es censuren les darreres modificacions legislatives
impulsades pels governs autonòmics del PP de les Illes Balears i de l’Aragó les quals
comportarien un deteriorament de l’estatus legal del català i un retrocés en el seu
procés de normalització i en el seu ús social.
Diu que el vot del seu grup municipal serà favorable perquè defensen la unitat
lingüística i històrica del català i el dret de tota persona a viure lliurement en català.
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, diu que científicament no
té cap validesa dir que el què es parla a València, a les Balears o a la Franja de
Ponent no és català, i no hi ha cap universitat del món que reconegui això. Troba que
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és una estratagema que persegueix la desaparició del català. Per això, ERC votarà a
favor i demana el vot favorable de la resta dels grups.
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, assenyala que és trist però
que presentaran totes les mocions que facin falta per defensar el català. Se sent com
els nordamericans que han de barallar-se per explicar que la teoria de l’evolució és
certa, doncs és el mateix que haver de fer mocions per explicar obvietats que tenen el
consens absolut de la comunitat científica.
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de la PxC, explica que la seva llengua
és el català i que parla castellà perquè està a Espanya i de petit, amb Franco, li feien
parlar només castellà, però a casa parlaven en català i defensarà la seva llengua on
calgui i on sigui. Però diu que la Catalunya Nord és a França, encara que unes
quantes persones parlin català. Pel que fa a les Illes Balears hi va estar treballant i la
gent li deia que una cosa era el català i altra cosa el balear, i el mateix es diu a
València. Per això, ell considera que s’ha de ser realista i que només s’haurien de
centrar en el què és Catalunya ara perquè en moltes d’aquestes altres zones no volen
sentir ni a parlar del català.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, diu que estan en desacord
amb alguns dels atesos que planteja la proposició pel què significa el seu rerafons que
no és defensar la llengua catalana sinó l’atac als governs autonòmics d’aquestes
zones geogràfiques. Amb tot, comparteixen la defensa de la unitat de la llengua
catalana a tots els territoris que la tenen com a llengua pròpia i per això votaran a
favor.

L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.6 dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i
CUP, i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMERC,
3GMPP i 2 GMCUP) i 2 abstencions (2 GMPxC), i per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.

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

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD
2568/86, de 28 de novembre.
10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 24, 25, 26 i
27, que corresponen a les sessions dels dies 18 i 25 de juny i 2 i 9 de juliol
de 2012, respectivament.

Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la
Junta de Govern Local en les seves sessions núm. 24, 25, 26 i 27, que corresponen a
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les sessions dels dies 18 i 25 de juny i 2 i 9 de juliol de 2012, respectivament, pel
repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels
partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i
113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.
11.

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

11.1.

Pregunta del Grup Municipal de la PxC sobre les dues intervencions
efectuades per la Policia Local contra la venda il·legal de beguda i menjar
a la zona del Congost.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la PxC, de 13 de juliol de 2012,
que es transcriu a continuació:
“El passat mes de juny la policia local va fer dues intervencions contra la venda il·legal
de beguda i menjar a la zona del Congost, on es van decomissar begudes
alcohòliques, refrescos i menjar envasat.
Des del nostre grup municipal preguntem:
-Quantes persones van ser denunciades en les dues intervencions?
-Quina sanció s'ha imposat als denunciats?
-S'ha realitzat per part de la policia local alguna altra intervenció?”
La senyora Olga Sánchez, del Grup Municipal de CiU, confirma que es van dur a
terme dues intervencions i que es van denunciar a dues persones. En aquest moment
els expedients estan en fase d’instrucció i encara no hi ha sanció. També informa que
durant el mes de juliol s’ha fet una altra intervenció.
11.2.

Pregunta del Grup Municipal de la PxC amb relació al control i la
seguretat al mercat de la Font dels Capellans.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la PXC, de 13 de juliol de 2012,
que es transcriu a continuació:
“Ja que actualment no hi ha cap control i que els paradistes col·loquen les parades
sense cap supervisió, sumant-hi l'increment dels venedors il·legals i dels carteristes en
el mercat de la Font
Des del nostre grup municipal preguntem:
-Té l'Ajuntament de Manresa la intenció d'augmentar la presencia policial en el
mercat?
-Per què no s'ha actuat abans, tot i saber l'Ajuntament que el problema fa temps que
existeix?”
La senyora Olga Sánchez, del Grup Municipal de CiU, considera que la introducció
de la pregunta es contradiu amb la informació que sol.liciten. Explica que cada dimarts
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hi ha com a mínim la presència d’una patrulla, abans, durant i després del mercat i hi
són de forma permanent per al control de la seguretat ciutadana i per a la
senyalització. Quan detecten una reiteració en la presència de paradistes irregulars, si
cal, s’organitzen altres dispositius especials i agents de paisà, com es va fer durant el
mes de juny.
Afegeix que no tenen constància estadística que s’hagi produït un increment dels furts
o dels carteristes, tal i com sosté la pregunta.
11.3.

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre l’aparcament de la Plaça
Milcentenari.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 17 de juliol de 2012,
que es transcriu a continuació:
“Quin és el nivell d’ocupació de l’aparcament de la Plaça Milcentenari, tant en termes
absoluts com relatius?”

El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, respon que la utilització de
la zona blava de la Plaça Milcentenari, i tenint en compte que el total de places és de
114 sumant les que hi ha a dintre i a fora, l’ocupació ha estat:
Any 2009
Any 2010
Any 2011

19%
16%
11%

Diu que no es pot extrapolar en termes absoluts perquè no es tracta d’un número de
cotxes sinó de l’ocupació en totes les franges horàries de rotació. Tot i això, si es
volgués tenir una xifra, seria l’11% de les 114 places.
11.4.

Pregunta del Grup Municipal de la CUP relativa a les obres de la C-15.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 17 de juliol de 2012,
que es transcriu a continuació:
“S’ha signat ja la recepció de la restauració ambiental de les obres de la C-15 allà on
s’uneix amb la C-25? I, en cas afirmatiu, quina és la valoració que en fa la Comissió de
seguiment creada en el seu moment per, entre altres funcions, vetllar per reduir
l’afectació ambiental de l’obra?”
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de CiU, informa que encara no han
signat la recepció de la restauració ambiental de les obres.

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

El secretari

Vist i plau
L’alcalde
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