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ORDRE DEL DIA

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes núm. 3 i 4, que corresponen a la
sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 15 de març de 2012 i a l’extraordinària
i urgent del dia 30 de març de 2012.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2848, de 23 de març de 2012,
sobre renovació de la composició dels Consells de Districte.

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2915, de 28 de març de 2012,
sobre substitució, per absència temporal, de l’alcalde titular per la primera
tinent d’alcalde, durant els dies 31 de març i 1 d’abril de 2012.

2.3

Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 2 d’abril de 2012, sobre
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials.

2.4

Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 2 d’abril de 2012, 2012,
sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.

2.5

Donar compte de la relació certificada de totes les obligacions pendents de
pagament que reuneixen els requisits establerts en el RDL 4/2012, remesa a
l’òrgan competent de Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el 14 de
març de 2012.

3.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

3.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

3.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària 231.7.489.20, relativa a subvencions nominatives de l’Àrea de
Serveis a les Persones.

4.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE

4.1.1

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

4.2

REGIDORIA DELEGADA DE CIUTADANIA, BARRIS I SERVEIS URBANS

4.2.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions per a l’any 2012, per part del
Servei de Territori (Ciutadania, Barris i Serveis Urbans), destinades a
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programes o activitats per a l’enfortiment del teixit social i la participació als
barris.
4.2.2

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau de l’Ordenança de Civisme i
Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa.

5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’ENSENYAMENT

5.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial
a favor de l’entitat Serveis a les Persones Encís, SCCL, per import de
13.015,53 €, en concepte de la desviació motivada per l’absentisme laboral
produït durant el curs 2010-2011.

6.

PROPOSICIONS

7.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

8.

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

9.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 10, 11, 12, 13 i
14, que corresponen a les sessions dels dies 12, 19 i 26 de març i 2 i 10 d’abril
de 2012, respectivament.

10.

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

11.

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

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

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes núm. 3 i 4, que corresponen a la
sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 15 de març de 2012 i a l’extraordinària
i urgent del dia 30 de març de 2012.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes
núm. 3 i 4, que corresponen a la sessió del Ple de la Corporació del dia 15 de març de
2012 i a la sessió extraordinària i urgent del dia 30 de març de 2012, que s’han
entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si
hi ha alguna observació a formular respecte al seu contingut.
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En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquestes actes per unanimitat dels 25 membres
presents.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2848, de 23 de març de
2012, sobre renovació de la composició dels Consells de Districte.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“Primer. Renovar la composició dels Consells de Districte que estaran integrats pels
membres següents:
1. CONSELL DE DISTRICTE NORD
REGIDOR:

Jordi Serracanta Espinalt

PRESIDENT MESA:

Miquel Davins Pey

ASSOCIACIONS DE VEÏNS:
AAVV Crta Santpedor
AAVV Poble Nou
ENTITATS DEL TERRITORI:
AMPA Ave Maria
A.E. La Salle
Gimnàstic
Grup essènic Nostra Llar Casal Parroquial
Col·legi d'agents comercials de Manresa
FAVM
UBIC-manresacomercial
PARTITS AMB REPRESENTACIÓ MUNICIPAL:
Grup Municipal de CIU
Grup Municipal del PSC
Grup Municipal d'ERC
Grup Municipal del PP
Grup Municipal de la PXC
Grup Municipal de la CUP

Ruth Guerrero Rodríguez
Joan Comas Blanch

CIUTADANS/ANES:
Ciutadà
Ciutadà
Ciutadana
Ciutadà
Ciutadà
Ciutadana
Ciutadana
Ciutadà
Ciutadà
Ciutadà
Ciutadà
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Ciutadana
Ciutadà
FUNCIONARI:

Francesc Mestres Angla

2. CONSELL DE DISTRICTE LLEVANT
REGIDOR:

Joan Calmet Piqué

PRESIDENT MESA:

M. Mercè Rosich Vilaró

ASSOCIACIONS DE VEïNS:
AAVV Els Comtals
AAVV Font dels Capellans
AAVV Cal Gravat-Bufalvent
AAVV Balconada
AAVV Sagrada Família
AAVV Cots-Guix- Pujada Roja
AAVV Sant Pau
AAVV Viladordis
ENTITATS DEL TERRITORI:
Voluntariat Sant Joan de Déu
GIMMA
Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes
Casal gent gran i ass. Gent gran Font dels Capellans
AMPA IES Guillem Catà
PIGMALIÓ (Ass. per la prevenció i tractament dels
trastorns d'ansietat i d'estat d'ànim)
Pan african Mouvement
FAVM
UBIC-manresacomercial
PARTITS AMB REPRESENTACIÓ MUNICIPAL:
Grup Municipal de CIU
Grup Municipal del PSC
Grup Municipal d'ERC
Grup Municipal del PP
Grup Municipal de la PXC
Grup Municipal de la CUP
CIUTADANS/ANES:
Ciutadà
Ciutadà
FUNCIONÀRIA:

Elsa Ruiz Muñoz

3. CONSELL DE DISTRICTE PONENT
REGIDORA:

Olga Sánchez Ruiz

PRESIDENT MESA:

Ramon Bacardit Reguant

ASSOCIACIONS DE VEÏNS:
AAVV Suanya
AAVV Mión Puigberenguer
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AAVV Plaça Catalunya-Barriada Saldes
AAVV Valladaura
AAVV Xup
AAVV Miralpeix
AAVV Sol i Aire, Tres Creus
AAVV Torre Santa Caterina
AAVV Nostre Senyora de la Guia
AAVV i Propietaris de Bellavista
ENTITATS DEL TERRITORI:
Ass. Montserrat Claret Arimany CDIAP BAGES
Unió de Pagesos
Associació Cultural i científica LABRUM
AMPA Sant Ignasi
Centre de Cultura Popular Finestrelles
Associació cultural TOUBA Manresa
AMPA Puigberenguer
FAVM
UBIC-manresacomercial
PARTITS AMB REPRESENTACIÓ MUNICIPAL:
Grup Municipal de CIU
Grup Municipal del PSC
Grup Municipal d'ERC
Grup Municipal del PP
Grup Municipal de la PXC
Grup Municipal de la CUP
CIUTADANS/ANES:
Ciutadana
Ciutadà
Ciutadà
Ciutadana
FUNCIONÀRIA:

Anna Camprubí Fornell

4. CONSELL DE DISTRICTE CENTRE
REGIDOR:

Àuria Caus Rovira

PRESIDENT MESA:

Josep Mª Sala Rovira

ASSOCIACIONS DE VEÏNS:
AAVV Barri Antic
AAVV Escodines
AAVV Vic-Remei
AAVV Passeig i Rodalies
ENTITATS DEL TERRITORI:
Amics Capella de Música de la Seu
Agrupació Astronòmica de Manresa
Agrup. Manresana de Boletaires "El Rovelló"
Grup Sardanista Dintre el Bosc
Societat Coral Sant Josep
AEiG Cardenal Lluch
Fundació Orfeó Manresà
Orfeó Manresà
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Geganters de Manresa
Assoc. Cultural OODUA de Espanya
Assoc. Viudes de Manresa i Comarca
Cercle Artístic de Manresa
Fundació Cultura i Teatre
ONG Vents de l'Àfrica Negra
Centre Excursionista Comarca del Bages
Església Evangèlica Baptista
AMPA Escola Pare Algué
Frak Manresa Club de Ball Esportiu
Agrupació Cultural del Bages
Casal de Joves de la Seu
Asociación Deportiva, social y cultural
Casa Social del sord de Manresa i Comarques declarada
d'utilitat pública
Comunidad islámica de manresa-Mosaab ibn Omaïr
Club de Jubilats Escodines de l'AAVV
Associació Gam Lilium (grup suport a la dona
maltractada)
Coordinadora de Jubilats
Ass. Gent Gran "Viure i Conviure"
MEANDRE
Creu Roja a Manresa
FAVM
Associació Misteriosa Llum
UBIC-manresacomercial
PARTITS AMB REPRESENTACIÓ MUNICIPAL:
Grup Municipal de CIU
Grup Municipal del PSC
Grup Municipal d'ERC
Grup Municipal del PP
Grup Municipal de la PXC
Grup Municipal de la CUP
CIUTADANS/ANES:
Ciutadana
Ciutadà
Ciutadana
Ciutadana
Ciutadà
Ciutadà
Ciutadà
Ciutadà
Ciutadà
Ciutadà
Ciutadana
FUNCIONÀRIA:

Montserrat Gibert Antich

Segon. Comunicar aquesta Resolució a totes les persones nomenades, als efectes del
seu coneixement i de l’acceptació de la responsabilitat conferida.
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Tercer. Donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió que aquest
dugui a terme. “
2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2915, de 28 de març de
2012, sobre substitució, per absència temporal, de l’alcalde titular per la
primera tinent d’alcalde, durant els dies 31 de març i 1 d’abril de 2012.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Que durant el període comprès entre 31 de març i l’1 d’abril de 2012, ambdós
inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les funcions
de l’Alcaldia seran assumides transitòriament per la primera tinent d’alcalde, senyora M.
Mercè Rosich Vilaró, que substituirà amb caràcter d’alcaldessa accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè
Rosich Vilaró.
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'Ajuntament,
als efectes corresponents.”
2.3

Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 2 d’abril de 2012,
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 2 d’abril 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
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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.

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 31 de març 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.”

2.4

Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 2 d’abril de 2012,
2012, 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, 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 de gener de 2012 a 31 de març 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

Obligacions pendents de pagar fora del
període de pagament legalment establert

Nombre

%

Import

%

77

5%

794.905,62

8%

1055

74%

4.268.428,51

43%

296

21%

4.799.461,61

49%

100%

9.862.795,74

100%

1.428

818
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Tal i com es desprèn de les dades de la taula, del total de factures aprovades n’hi ha
hagut 77 que s’han pagat dins el termini dels 40 dies establert normativament (el 5%
del total de factures), significant el 8% de l’import total de factures del període.
Recordem però, que el termini de pagament s’ha escurçat, passant de 50 el 2011 a 40
dies el 2012, cosa que ha dificultat encara més el compliment d’aquesta obligació.
Per la resta, hi ha un total de 1351 obligacions que s’han pagat posteriorment als 40
dies, dividides entre les que s’han pagat directament amb transferència bancària (74%
en nombre) i les que s’han enviat a relacions de confirming (21% 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 6.218.847,33 euros que queden pendents de pagar a
tancament del trimestre i que es troben fora del termini legalment establert dels 40
dies.”
2.5

Donar compte de la relació certificada de totes les obligacions pendents
de pagament que reuneixen els requisits establerts en el RDL 4/2012,
remesa a l’òrgan competent de Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques el 14 de març de 2012.

El secretari presenta la relació certificada de les obligacions pendents de pagament
d’acord al RDL 4/2012 del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

“Consideracions jurídiques:
Article tres del RDL 4/2012.
5. Les entitats locals hauran de remetre, per via telemàtica i amb firma electrònica, a
l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb data límit el
dia 15 de març de 2012, una relació certificada de totes les obligacions pendents de
pagament que reuneixin els requisits establerts a l’article 2 del RDL 4/2012.
6. La relació certificada prevista en l’apartat anterior s’expedirà per l’interventor amb
obligació d’informar al ple de la corporació local

Per tot això, i, en virtut d’aquest article,
JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l’Ajuntament de Manresa, emet
el següent INFORME :
L’entitat local ha remès, per via telemàtica i amb firma electrònica, a l’òrgan competent
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la relació certificada de totes les
obligacions pendents de pagament que reuneixin els requisits establerts a l’article 2 del
RDL 4/2012. “
3.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

3.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA
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3.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària 231.7.489.20, relativa a subvencions nominatives de l’Àrea
de Serveis a les Persones.

El secretari presenta el dictamen del Regidor delegat d’ Hisenda, de 10 d’abril de
2012, que es transcriu a continuació:
“En data 29 de desembre del 2011, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el
Pressupost municipal per al 2012.
En data 28 de març del 2012, la Cap de secció de Serveis Socials i ha emès un
informe per a modificar les entitats destinatàries de subvenció, relacionades a aplicació
pressupostaria 231.7.489.20 – Ajuts econòmics. Subvencions nominatives.
Aquesta modificació consisteix en substituir l ‘Associació de Veïns Ctra. Santpedor per
l’ associació “dones en acció”, atès que aquesta entitat – abans integrada a l’
esmentada associació de veïns- s’ ha constituït com a associació “Dones en acció”.
Per altra banda en el mateix informe es proposa una disminució en 500 euros de la
consignació destinada a l’ entitat Centre Cultural Finestrelles , atès que ha informat de
la baixa de l’ entitat, i incrementant en 500 euros la quantitat nominativa destinada al
Nord de la Dona.
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de l’ esmentada llei així com a l’article 23 de les bases
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de l’
Ajuntament de Manresa.
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus
beneficiaris.
L’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
determina al seu apartat 2.e que és competència del ple l’aprovació i modificació dels
pressupostos municipals, quedant regulant el procediment al Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals.
Per tot l’ exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària, 231.7.489.20
relativa a subvencions nominatives de tal manera que la nova redacció serà:
Aplicació pressupostària 2317 489 20: Promoció de la dona,- Sub. nominatives
Total 7.500,00
Gènere i gèneres associació Artística
800,00
GAM-LILLIUM
700,00
Nodrid-As. Alletament matern
350,00
Dones en acció
450,00
Ass. Monoparental ajuda mútua
800,00
El Nord de la Dona
1.300,00
Centre de Cultura Popular Finestrelles
400,00
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Associació de Vídues
Centre Cultura Popular Mion
Centre Cultura Popular l’ Amistat

900,00
900,00
900,00

Segon.- Exposar al públic l'expedient de modificació de les esmentades aplicacions
pressupostàries per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal manera que
de no presentar-se’n cap s'entendrà la modificació definitivament aprovada, cas en el
que es publicarà el text de l' acord elevat a definitiu al BOP a efectes de la seva
entrada en vigor.
Tercer.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura
de quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.
No obstant això, el Ple de la Corporació resoldrà.”
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda pel Grup Municipal de CiU,
diu que el dictamen fa referència a una modificació de l’aplicació pressupostària de les
subvencions nominatives de Serveis Socials.
Explica que ve donat per dues modificacions: una d’elles consisteix a substituir l’entitat
“Associació de Veïns Ctra. Santpedor” per l’Associació “Dones en Acció”, abans
integrada a la mateixa associació de veïns, i ara s’ha constituït com a associació
“Dones en Acció”, sent l’import per 450 euros.
La segona proposta fa referència a una disminució en 500 euros de la consignació
destinada a l’entitat Centre Cultural Finestrelles, ja que aquesta entitat s’ha donat de
baixa, i s’incrementa en 500 euros la quantitat nominativa destinada al projecte “Nord
de la Dona”, passant a tenir una subvenció de 1.300 euros.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (11
GMCiU, 2 GMPxC) i 12 abstencions (4 GMPSC, 3 GMERC 3 GMPP, 2 GMCUP), i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE

4.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, 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 delegat d'Urbanisme i Paisatge, de
12 d’abril de 2012, que es transcriu a continuació:
“Fets
El dia 24 de gener de 2012 l’alcalde president de l’Ajuntament de Manresa va resoldre
aprovar la formació de l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora de les autoritzacions
de terrasses de restauració i el seu mobiliari a l’espai públic i la designació de la
comissió encarregada de redactar el text amb l’objecte de regular l’ocupació de la via
pública amb taules i cadires i d’altre tipus de mobiliari urbà, homogeneïtzant criteris i
unificant la normativa existent per tal de crear un règim jurídic complert i donar així
compliment a la creixent demanda d’autoritzacions de terrasses sol·licitades per part
del sector corresponent.
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La Comissió redactora ha aprovat el text de l’avantprojecte de l’Ordenança esmentada
en sessió del dia 12 d’abril de 2012 segons consta en l’acta corresponent.
Fonaments de Dret
Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i modificació dels
reglaments i ordenances.
El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una comissió
d’estudi creada pel propi ajuntament.
El procediment d’aprovació de les ordenances i els reglaments n’exigeix l’aprovació
inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
L’art. 178.1.c) del Reial 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, disposa que les
ordenances i els reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter
automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i
l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial.
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.
Segons l’informe jurídic emès per la Cap de la secció jurídic Administrativa de
Seguretat Ciutadana i protecció civil del dia 12 d’abril de 2012 es proposa l’aprovació
inicial del text aprovat per la comissió redactora.
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.Aprovar Inicialment l’ Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de
restauració i el seu mobiliari a l’espai públic, segons el text que s’adjunta als presents
acords, i que consta de 24 articles, 7 Disposicions Addicionals, 2 Disposicions
Transitòries i 1 Disposició Final
2n. Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’Ordenança per un
termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al
Dicari Oficial de la Generalitat, a la premsa local i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
3r. Concedir audiència al Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages, la Cambra de
Comerç de Manresa, la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC), la
Delegació del Bages-Berguedà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi
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d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, al Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya, i al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa, com a ens que
representa interessos del sector, a efectes de presentació d’al·legacions i
reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa d’una còpia
del text íntegre de l’Ordenança. El termini de l’audiència serà de trenta dies a comptar
des del dia següent a la data de recepció de la notificació.
4t. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i/o el d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova
inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior i es
procedirà directament a la publicació.
“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
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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 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, i es retirarà amb les mateixes condicions que els altres
elements (taules, cadires,...). Haurà de complir les condicions d’accessibilitat.
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.
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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.

•

Estufes elèctriques
No s’autoritzaran en façanes protegides.
S’indicarà la viabilitat de la instal·lació a partir de la implantació específica.
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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
a) En termes generals, les taules, cadires, para-sols, paravents, estufes i d’altres
elements que es col·loquin, seran del material menys sorollós possible, havent-se
d’adaptar, en el seu cas, per provocar les mínimes molèsties possibles.
b) En cap cas les terrasses tindran unes característiques de disseny, material o
cromàtiques que 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 s’hauran de plegar 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 efectuarse per part del servei 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
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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 distribuirà l’espai en funció de la superfície demanada, la superfície que es pot
ocupar, la situació dels establiments de la zona, 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
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.
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.
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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
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
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 l’aforament exterior previst supera
al doble de l’aforament interior del local vinculat, no s’identificarà com a terrassa i per tant
dita ocupació s’haurà de regir per la normativa vigent dels establiments de pública
concurrència.
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.
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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:
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 para-sols
s’haurà d’aportar plànol de la secció a escala del carrer amb la ubicació de la terrassa. En

Acta de la sessió plenària núm. 5 de 19 d’abril de 2012

20

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
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.
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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, si adeqüen l’estètica de la instal·lació a l’entorn i/o existeix una necessitat d’afavorir
una major oferta de productes als consumidors.

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.
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)

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.
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e) 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
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) La gravetat de la infracció.
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b)
c)
d)
e)

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.
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.
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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.

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."

El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CIU, diu que el dictamen
consisteix en l’aprovació de l’avantprojecte d’Ordenança reguladora de les
autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a l’espai públic.
Explica que el 24 de gener d’aquest any es va designar la Comissió tècnica redactora
de l’avantprojecte, i es va aprovar el text el 12 d’abril, per tal de portar-lo a l’aprovació
inicial d’aquest Ple.
Explica que l’Ordenança surt de la necessitat de regular aquestes activitats, fruit de la
Llei antitabac, cosa que ha generat durant el darrer any multitud de peticions per
ocupar l’espai públic.
Creu que està justificada la necessitat de l’Ordenança i està compartit per la resta dels
grups.
Respecte a l’esborrany que es presenta, creu que és una proposta equilibrada, una
Ordenança que regula les expectatives que té el sector privat per poder posar el seu
negoci en un àmbit públic, intentant trobar una qualitat en l’espai públic i garantir la
funcionalitat.
Creu que és una Ordenança equilibrada, sensible i realista ja que permetrà la
personalització d’aquests elements; de les terrasses, i fa una aposta per la qualitat de
l’espai públic, s’entén que és ambiciosa i que s’ha tenint en compte la situació
econòmica actual.
L’obertura de possibilitats en quant a les característiques dels elements i la seva
disposició permetrà garantir que la gran majoria d’establiments actuals puguin acabar
ubicant una terrassa, sempre que compleixin les condicions establertes a l’Ordenança.
El mobiliari no només podrà ser d’una taula amb cadires sinó que podran ser amb
d’altres modalitats (tamborets, barres, tauletes més petites... ), per això es creu que
podrà ser compatible per una banda els requeriments de la funcionalitat amb l’obertura
del ventall de possibilitats, farà que es pugui respondre en un futur a totes les
demandes.
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L’Ordenança també permetrà establir terrasses no necessàriament vinculades al
davant de l’establiment, donant així més possibilitats per al seu emplaçament .
En relació a la qualitat mínima que s’exigeix dels elements de mobiliari es mantindrà,
però es promou si es vol personalitzar la terrassa. Creu que l’equilibri entre l’interès
públic i privat estar ben aconseguit.
Explica que des del mes de gener i fins a l’abril hi ha hagut converses amb els
diferents Grups municipals, amb diferents entitats; Gremi d’Hostaleria, la UBIC, la
Cambra de Comerç, Col·legis professionals, Federació d’Associació de veïns, on s’han
explicat les voluntats i s’han tingut en compte els suggeriments fets i majoritàriament sí
s’han pogut garantir les peticions i les demandes.
Un cop s’aprovi s’obrirà el període d’exposició pública, on segurament hi haurà
peticions que s’hauran de valorar.
Finalment diu que l’Ordenança preveu una Comissió Tècnica de seguiment durant el
primer o segon any, per si és necessari ajustar algun articulat.
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, celebra que hi hagi
una Ordenança clara i entenedora per a la instal·lació de terrasses a la ciutat de
Manresa.
Diu que s’abstindran, ja que hi ha un parell de qüestions que no les troben clares; el
tema de l’estètica el troben molt estricte i posa d’exemple el fet que els tendals del
centre del barri antic només poden ser d’un únic color, i creu que es podria ser més
flexible.
Per altra banda a l’article 11, apartat f: on diu: No s’autoritzaran emplaçaments en
espai de calçada o aparcament de vehicles, creu que es podria ser més flexible també
en aquest aspecte, sempre que quedi garantida la seguretat tant dels vianants com de
les persones i vehicles.
Entenen que amb aquesta Ordenança, les terrasses s’emplaçaran sempre en l’espai
destinat als vianants i en cap cas als vehicles.
Entenen que es podria haver fet un esforç per no col·locar un altre ús més en l’espai ja
limitat dels vianants i buscar un espai que ocupen els vehicles, ni que sigui
puntualment.
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que troben
correcta i positiva l’Ordenança, però afegeix que l’únic punt en què no estan gaire
d’acord és l’horari, però tot i així la votaran favorablement.
El senyor Xavier Javaloyes president del Grup Municipal del PP, diu que celebren
tenir una Ordenança que reguli aquest espai públic de la ciutat de Manresa.
Creu que hi ha una demanda generalitzada degut a la Llei antitabac que ha donat peu
a la necessitat de la regulació de l’ús de l’espai públic.
Entenen que una cosa és la regulació i una altra és la intervenció, i ho diu per la
uniformitat que hi d’haver respecte a tots els tipus d’elements.
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Els hi preocupa l’intervencionisme, no per la figura en sí de l’intervencionisme, sinó
perquè darrera d’això es detecta que no es té clar com a govern que es vol per a la
ciutat de Manesa.
Creu que les terrasses són un complement de dinamització pròpia de l’espai públic,
comercial i econòmic. I s’entendria que darrera d’això hauria d’haver-hi un seguiment
per saber quin model es vol tenir en el centre històric respecte al comerç i la
restauració i estructurar de quina manera volem els espais públics de la ciutat de
Manresa, respecte als tipus de terrasses, comerços, i quins tipus dinamització
comercial es vol.
Respecte al problema de la seguretat pel que fa a l’ocupació de l’espai de les
terrasses ocupen els vehicles, creuen que es podria regular fàcilment.
Celebren que s’aprovi aquesta ordenança, però com que encara s’ha de sotmetre a
informació pública, esperen que es podran presentar al·legacions per tal de millorar-la.
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que s’abstindran,
motivat pel fet que, com que és una aprovació inicial, primer volen aprofundir en uns
petits detalls tot i que en general els hi sembla bastant correcte.
Diu que era important que hi hagués una Ordenança, i creu que els canvis d’hàbits ha
propiciat que la gent estigui més al carrer, cosa que l’ha fet necessària.
Manifesta que no és un tema fàcil trobar l’equilibri entre les dues parts, ja que es parla
d’un espai de domini públic per fer un ús privatiu, per la qual cosa ha estat necessària
la regulació.
El hi agrada que hi hagi hagut una delimitació i flexibilitat controlada pel tema dels
colors per tal de trobar la uniformitat i homogeneïtzació de l’espai, per trobar una
imatge de la ciutat. També els sembla bé que s’hagin definit espais, diferenciant el
Centre històric de Manresa amb la resta.
Troben que hi ha aspectes complicats en què encara han d’aprofundir i estudiar-los,
com podria ser el tema dels horaris, tot i que ja saben que és difícil trobar l’equilibri
entre els drets dels ciutadans i la demanda d’ús de la via pública, sobretot a l’estiu.
Una altra qüestió fa referència a l’atorgament de les llicències d’activitat motivades per
l’augment de l’activitat respecte a la que es tenia sense la terrassa.
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, diu que era necessària
l’Ordenança. Creu que, a priori, els objectius que es plasmen en l’Ordenança per
garantir la funcionalitat, la qualitat de l’espai i per trobar l’equilibri entre l’espai públic i
privat, en general s’ha complert totalment.
Sembla que hi ha un bon consens entre els sectors més afectats com pot ser el de
l’hostaleria malgrat el tema dels horaris.
Valoren positivament que la gran majoria d’establiments dedicats a la restauració de la
ciutat podran tenir una terrassa, garantint els mínims de seguretat. Sobre
l’estandardització dels diferents elements creu que portarà a tenir una bona qualitat i
una bona harmonia a l’espai públic de la ciutat.
Els hi sembla molt positiu que hi hagi una Comissió tècnica de seguiment donada la
complexitat de l’Ordenança i la intervenció de tants agents. En general, creuen que és
una Ordenança molt completa i necessària i que realment respon als interessos, tant
de la ciutadania com del sector privat.
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Referent a l’ocupació de la via pública dels vehicles als aparcaments, per les
plataformes i per ampliar les voreres, creu que la seguretat es podria arribar a garantir
amb algun tipus d’entarimat o plataforma, i creu que és podrien aportar solucions per
aquest tema abans de l’aprovació final de l’Ordenança, motiu que els porta a abstenirse en la votació.
El senyor Ramon Bacardit, regidor del Grup Municipal de CIU, diu que vol centrarse en les dues qüestions amb les que han coincidit alguns Grups Municipals.
Referent al que ha dit el senyor Javaloyes, sobre la contradicció entre la hiper
regulació i el que es vol com a ciutat, li diu que l’Ordenança marca unes pautes i
aquesta ja estableix com es vol que sigui aquesta ciutat, amb un passeig, un centre
històric i la resta de la ciutat d’unes determinades maneres, per tant, sí que està clar
com es vol que sigui la ciutat.
Diu que una Ordenança per definició és intervencionista, i no està d’acord amb el
senyor Javaloyes sobre el caràcter intervencionista respecte el disseny i l’estètica dels
establiments.
Explica que la Quarta Disposició Addicional de l’Ordenança, regula que en el cas de
sol·licitud per a una instal·lació que difereixi de les normes d’aquesta Ordenança
perquè tenen una imatge mol concreta, es donarà la possibilitat d’admetre-la tenint en
compte l’estètica interior de l’establiment i la que es proposa per a la instal·lació a la
via pública.
Respecte al tema de l’ocupació de la calçada, diu que s’ha regulat fonamentalment
pel tema de la seguretat, tot i així, si es presenten solucions tècniques que garanteixin
la seguretat es podrà seguint parlant.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que està
molt bé la regulació però no la intervenció, sap que s’han fet tres aspectes diferenciats:
el Centre històric, el Passeig Pere III i la resta de la ciutat, que inclou els barris i el
seus punts neuràlgics de vida.
Diu que el centre històric no només és el color cru, també s’hauria de veure que hi ha
alguna cosa més que les terrasses al centre històric.
Diu que l’aportació del govern de la ciutat hauria d’anar més enllà dels colors dels
tendals o de les butaques i saber que aporta per exemple per a la Promoció
econòmica.
El senyor Ramon Bacardit, regidor del Grup Municipal de CIU, li diu al senyor
Javaloyes que s’està parlant d’una Ordenança que regula l’establiment de taules i
cadires a la ciutat, i no d’una política de Promoció Econòmica de la ciutat.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (11
GMCiU, 2 GMPxC) i 12 abstencions (4 GMPSC, 3 GMERC 3 GMPP, 2 GMCUP), i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.2

REGIDORIA DELEGADA DE CIUTADANIA, BARRIS I SERVEIS URBANS

4.2.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions per a l’any 2012, per part del
Servei de Territori (Ciutadania, Barris i Serveis Urbans), destinades a
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programes o activitats per a l’enfortiment del teixit social i la participació
als barris.
El secretari presenta el dictamen del Regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis
Urbans, de 3 d’abril de 2012, que es transcriu a continuació:
“
1. 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 conjuntament o prèviament a la convocatòria.
2. En compliment de les previsions de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, per a la convocatòria de subvencions caldrà
l’aprovació pel Ple de la Corporació de les pertinents bases reguladores de la
seva concessió, 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.
3. El dia 2 d’abril de 2012 el Cap de Secció d’Assessorament jurídic del Servei del
Territori va emetre un informe favorable sobre l’aprovació inicial i informació
pública de les presents bases específiques.
Per tot això, el regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, 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. APROVAR INICIALMENT les bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions per a l’any 2012, per part del Servei de Territori (Ciutadania, Barris i
Serveis Urbans) de l’Ajuntament de Manresa, destinades a programes o activitats per
a l’enfortiment del teixit social i la participació als barris, d’acord amb el següent text:
CODI: Barris 1 / 2012
Article 1. Objecte. L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de subvencions
per part del Servei de Territori (Ciutadania, Barris i Serveis Urbans) de l’Ajuntament de Manresa
per a projectes que fomentin i desenvolupin la participació ciutadana en els assumptes d’interès
públic i en activitats de caràcter comunitari als barris que es duguin a terme en el transcurs de
l’any 2012. ( Barris 1/2012).
Als efectes d’aquesta convocatòria, seran subvencionables els projectes que tinguin com a
finalitat:
1.1. Activitats organitzades amb motiu de la celebració de festes de barri, que potenciïn el
civisme entre el veïnat i la ciutadania en general.
1.2. Activitats lúdiques organitzades amb motiu de la celebració de festes de barri que fomentin
el sentiment de pertinença a la comunitat i el coneixement del barri.
1.3. La realització d’activitats conjuntes entre associacions que fomentin el treball en xarxa.
1.4. Les que afavoreixin la participació de col·lectius que per diferents circumstàncies personals
o socials es trobin habitualment exclosos dels processos de presa de decisions pública.
1.5. L’enfortiment i la formació del capital humà i el desenvolupament del teixit associatiu així
com les accions encaminades a aconseguir nou associats.
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1.6. Les que fomentin una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient i els recursos
naturals.
1.7. La racionalització de la despesa d’acord amb l’impacte previsible.
1.8. Suport a les despeses de gestió de les seus socials

Article 2. Beneficiaris/es. Només podran acollir-se a aquesta convocatòria les entitats de base
territorial a nivell de barri inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Manresa.
Les entitats optaran exclusivament a una línia de subvencions de totes les opcions de
concurrència pública de l’Ajuntament de Manresa durant l’exercici 2012.
Article 3. Termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds de subvenció s’hauran de
presentar en el termini que s’estableixi a la convocatòria.
Article 4. Documentació a adjuntar. Les sol·licituds de subvenció hauran d’anar
acompanyades de la documentació que es detalla a les “Bases específiques reguladores de
l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament de Manresa”, d’acord amb els models que
figuren adjunts a aquestes clàusules específiques, a excepció d’aquells casos en què es
demani documentació addicional.
Article 5. Determinació de les quantitats atorgades. Una comissió qualificadora determinarà
la quantitat que s’atorgarà a cada un dels projectes en base als següents criteris:
Criteris comuns
a ) L'interès general de l'activitat per a la ciutat, fins a 5 punts
b) El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 5 punts
c) El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 10 punts
d) La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 2 punts
e) La transcendència que tingui l'activitat., fins a 5 punts
f) Utilització de llenguatge no sexista en l’elaboració de tota la documentació administrativa
(projecte, memòria...) i de difusió de les activitats, fins a 1 punt
g) Utilització de materials mediambientalment sostenibles (paper reciclat, materials reutilitzats),
fins a 1 punt
h) Millora en la capacitat de gestió i realització de l'activitat per part de les entitats que puguin
acreditar la formació dels seus membres voluntaris (fins a dos punts), fins 1 punt
Criteris específics
En relació al projecte:
1.Que tingui caràcter innovador, fins a 10 punts
2.Que les activitats contemplin diferents tipologies( festes temàtiques, tallers, jocs i
competicions, xerrades, audiovisuals, etc), fins a 6 punts
3.Que promogui la participació social: en aquest apartat el que es valora és que en les diferents
fases del projecte hi hagi representació de diferents trams d’edat, diferent gènere, nova
ciutadania i persones amb discapacitats, fins a 6 punts
4.Que aprofitin recursos ja existents, fins a 6 punts
5.Que promoguin el treball en xarxa a tots els nivells i la co-responsabilització de tots els
implicats, fins a 6 punts
6.La participació en l’organització i execució de diferents entitats del barri, fins a 6 punts
7.Que el projecte es presenti conjuntament entre diferents entitats, fins a 6 punts
En relació a l’associació:
1. La representació de l’entitat: existència de comissions de treball específiques de gent gran,
de gent jove, de dones, de nouvinguts, persones amb discapacitats, fins a 6 punts
2. Les aportacions de l’entitat (quotes, patrocinis) al finançament del projecte, fins a 6 punts.
3. El nombre de persones voluntàries efectivament implicades en la gestió del projecte, fins a 6
punts.
4. La qualitat de la presentació del projecte i el fet de fer-ho conjuntament entre diverses
entitats, fins a 6 punts
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La comissió qualificadora estarà integrada per les següents persones:
Sr. Joan Calmet Piqué, regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans.
Sr. Jordi Rodriguez Fuentes, cap de Secció d’Assessorament jurídic del Servei del Territori, que
actuarà com a secretari.
Sra. Elsa Ruiz Muñoz, tècnica de Ciutadania , Barris i Serveis Urbans
Article 6. Import màxim de la subvenció.
Per norma general l’aportació municipal no podrà excedir el 50% del cost del projecte al qual
s'apliqui. No obstant això, es podrà arribar fins al 75% d’aportació municipal quan la comissió
qualificadora consideri que els projectes compleixin almenys dos dels següents requisits:
a) que prevegin comptar amb una aportació significativa de treball voluntari i donatius en
espècies per part de les persones associades i personal col·laborador
b) que siguin presentats per entitats adreçades als segments de població de renda més baixa
c) que siguin presentats per entitats ubicades en àrees de la ciutat en què hi ha una absència
total o més limitada d’activitats socials i comunitàries
Article 7. Pagament de la subvenció. Per norma general, el 50% de l’import de la subvenció
s’abonarà un cop aquesta hagi estat concedida, i el 50% restant s’abonarà un cop hagi estat
realitzat i justificat el 100% del projecte. Aquesta norma no serà d’obligat compliment en el cas
de les excepcions que puguin quedar recollides en les bases generals reguladores de
l’atorgament de subvencions que prevegin que el pagament es realitzarà íntegrament de
manera anticipada a la seva justificació o altres excepcions que puguin contenir.
Article 8. Incompatibilitat de concurrència. Les entitats que optin per presentar una sol·licitud
de subvenció en relació a aquestes bases només en podran formular una i serà incompatible
amb la presentació de sol·licituds a altres convocatòries municipals de subvenció d’altres àrees.
S’exclouen de la convocatòria tots aquells projectes que es duguin a terme a l’empara d’un pla
de desenvolupament comunitari o similar.
Article 9. Aplicació supletòria. En tot el que no es prevegi en aquestes clàusules
específiques, serà d’aplicació l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Manresa
així com les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions.
Article 10. Subcontractació d’activitats. La subcontractació d’activitats amb persones o
entitats vinculades amb la persona beneficiària no està permesa d’acord l’article 29.7 d) de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, en relació amb l’article 68 del Reial decret 887/2006, de 21
de juliol.
Malgrat això, s’autoritza aquesta subcontractació a associats de les entitats beneficiàries
sempre que el total de l’import del contracte o contractes no superi el 20% del projecte i mai per
a imports totals superiors a 2.000 €.

Article 11. Justificacions. S’entregarà conjuntament una memòria qualitativa valorant el
projecte realitzat i les factures i rebuts pertinents. A més de les factures originals, es farà una
relació econòmica de la despesa:
Núm de factura

Concepte

Quantitat econòmica

El termini de justificació anirà d’acord amb el contingut establert a les bases generals.
S’admetran, a l’efecte de la justificació, despeses relatives al funcionament ordinari de l’entitat
associades a l’execució del projecte fins un màxim del 10% de l’import a justificar.
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Article 12. Modificació substancial del projecte. L’entitat beneficiària haurà de sol·licitar
autorització per escrit, prèvia i expressa, a l’Ajuntament de Manresa, per realitzar qualsevol
modificació substancial del projecte subvencionat.
A aquest efecte, es consideren modificacions substancials del projecte les incidències que
afectin els objectius, activitats o modificacions superiors al 10% de les partides pressupostàries
aprovades, i sempre i quan superi la xifra de 2.000 euros.
Les sol·licituds de modificació substancials han d’estar motivades, cal que es formulin així que
apareguin les circumstàncies que les justifiquin i s’hi han d’especificar les repercussions
pressupostàries que impliquen. Aquesta reformulació requerirà l'aprovació expressa de
l’Ajuntament.
Si no s'accepta la reformulació i l'entitat ja ha percebut la subvenció, haurà d'optar entre
mantenir el projecte inicial o bé reintegrar la quantia percebuda.
Article 13. Obligacions específiques. Incloure en tota informació i publicitat que es faci 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 de
l'Ajuntament. Així mateix, l'entitat beneficiària caldrà que faci constar en les obres i/o material
editat que aquest ha estat subvencionat per l’Ajuntament, i haurà de lliurar a l’Ajuntament dos
exemplars, com a mínim, de tot el material. Aquesta obligatorietat s'estén a futures campanyes
divulgatives i d’edició del material que ha estat subvencionat per l’Ajuntament

2n. CONVOCAR CONCURS PÚBLIC per a la concessió de subvencions per a l’any
2012, per part del Servei de Territori (Ciutadania, Barris i Serveis Urbans) de
l’Ajuntament de Manresa, destinades a programes o activitats per a l’enfortiment del
teixit social i la participació als barris, mitjançant procediment en règim de concurrència
competitiva, en els següents termes:
•

Normativa de la convocatòria: les esmentades Bases específiques reguladores de
l’atorgament d’aquestes subvencions poden recollir-se a les dependències municipals
així com consultar-se a la web municipal http:/www.ajmanresa.cat/

•

Crèdit pressupostari al que s’imputa la subvenció:
Projectes i activitats per l’enfortiment del teixit social i la participació als barris
Projectes que fomentin i desenvolupin la participació ciutadana en els assumptes
d’interès públic i en activitats de caràcter comunitari als barris que es duguin a terme en
el transcurs de l’any 2012. ( Barris 1/2012) fins a un total de 27.200,-€. Aplicació
pressupostària:
12 1661 489 fins a un total de 27.200 €

•

Termini de presentació de sol·licituds: s’iniciarà el dia 1 de juny i acabarà el 15 de juny
de 2012.

•

Tramitació: la tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva i la sol·licitud
per concórrer a aquesta convocatòria es formalitzarà en imprès normalitzat que es
facilitarà a les dependències municipals i a la web municipal (http://www.ajmanresa.cat)

•

La documentació es presentarà a l’oficina d’atenció al ciutadà (OAC), situada a la plaça
Major núm. 1, de dilluns a dijous de les 9 h a les 18 h i divendres de les 9 h a les 15 h,
sens perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

•

La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectuarà de la manera que
s’estableix a les clàusules particulars i a les bases específiques reguladores de
l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Manresa. La resolució s’ha d’adoptar
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en el termini de tres mesos a partir de l’endemà de l’acabament del termini de
presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una
resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció.
•

Criteris de valoració: les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els criteris que consten a
les bases específiques i s’aplicaran d’acord a l’Ordenança general de subvencions.

•

Resolució i notificació: la resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels
mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú. Contra la
resolució, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu
o qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

•

Publicitat: l’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió dels
resultats. Tanmateix, es compliran els requisits de publicitat previstos a l’article 18 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3r. SOTMETRE les presents bases específiques a INFORMACIÓ PÚBLICA per un
termini de 20 dies mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació i fent una referència d’aquest
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
4t. INFORMAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut
l’esmentat termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CIU, explica que el dictamen fa
referència a l’aprovació de les bases específiques reguladores de l’atorgament de les
subvencions que es concedeixen als Barris.
Diu que les subvencions que s’atorguen al moviment veïnal vénen determinades per
dos factors: un pels Plans de Dinamització veïnal (Escodines i la Federació
d’Associació de Veïns de Manresa) i les subvencions per totes les entitats veïnals.
Amb el dictamen es regulen les bases, l’objectiu i totes les qüestions legals a l’entorn
d’aquest tema.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11
GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMPxC, 2 GMCUP ) i 6 abstencions (3 GMERC, 3 GMPP), i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.2.2

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau de l’Ordenança de Civisme i
Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis
Urbans, de 10 d’abril de 2012, que es transcriu a continuació:
“El Ple de la Corporació en sessió de data 21 de juliol de 2011 va adoptar l’acord,
entre d’altres, de constituir una Comissió per modificar l’actual Ordenança de
convivència ciutadana.
Donant compliment a aquest acord, l’alcalde, mitjançant resolució de 26 de setembre
de 2011, va aprovar la formació de l’avantprojecte de la redacció de l’ordenança
Municipal sobre la via pública i la convivència ciutadana de l’Ajuntament de Manresa.
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Un cop iniciats els treballs de la comissió, es va constatar la necessitat d’introduir
diverses modificacions en relació als seus membres motiu pel que, mitjançant
resolució de 9 de novembre de 2011, es van designar els nous membres que havien
de formar part de la Comissió redactora
En l’elaboració del text de l’Ordenança s’ha tingut especial cura a promoure la
participació ciutadana a fi i efecte de que aquesta pugui intervenir en la determinació
de les conductes incíviques o que suposin un deteriorament per a la ciutat.
Fruit d’aquests treballs de col·laboració la Comissió redactora, en data 4 d’abril de
2012, ha aprovat el text de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de
l’Ajuntament de Manresa.
La Cap de la secció juridicoadministrativa de Seguretat Ciutadana i Protecció civil ha
emès, en data 10 d’abril de 2012, informe argumentant la procedència i l’adequació a
dret dels acords continguts en aquest dictamen.
Fonaments de dret
1.

Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i
modificació dels reglaments i ordenances.

2.

El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una
comissió d’estudi creada pel propi ajuntament.
El procediment d’aprovació de les ordenances i els reglaments n’exigeix
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència
als interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text
íntegre.

3.

L’art. 178.1.c) del Reial 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,
disposa que les ordenances i els reglaments s’entendran aprovats
definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni
al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a
l’aprovació inicial.

4.

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
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Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana
de l’Ajuntament de Manresa.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquests acords i el text de
l’Ordenança de Civisme i Convivència ciutadana de l’Ajuntament de Manresa, per un
termini de trenta dies, a comptar des de l’última publicació en el butlletí o diari oficial, a
fi que s’hi puguin presentar al·legacions i suggeriments, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al diari Regió 7 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Tercer.- DISPOSAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva
en cas de no haver-hi cap al·legació o suggeriment, tal i com estableix l’article 178.1 c)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE
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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.
D'altra banda, la interiorització i l'explicitació d'aquests valors contribuiran a uns objectius de
fons, com són:
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•
•

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.

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
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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.
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.

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.
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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.
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
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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.

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
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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.
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. 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.

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 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.
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.
Acta de la sessió plenària núm. 5 de 19 d’abril de 2012

42

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.
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.
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.
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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 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
àrees destinades a l’efecte.

monopatins fora de les

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.

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:
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.
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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 tràfic 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.
L’Ajuntament adoptarà, així mateix, totes les mesures al seu abast per eradicar la
mendicitat agressiva o organitzada en qualsevol de les seves formes a la ciutat.
2. Els agents de l’autoritat, o en el seu cas els serveis socials, informaran totes les persones
que exerceixin la mendicitat en llocs de trànsit públic de les dependències municipals i dels
centres d’atenció institucional o de caràcter privat (associacions, ONG, etc.) als quals
poden acudir per rebre el suport que sigui necessari per abandonar aquestes pràctiques.

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
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.
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4. 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
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
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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.
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.
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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
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.
d) 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.
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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.

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:
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) 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.

Acta de la sessió plenària núm. 5 de 19 d’abril de 2012

49

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
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
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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.
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
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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.
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:
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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.
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.
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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
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

Acta de la sessió plenària núm. 5 de 19 d’abril de 2012

54

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:
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.
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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
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
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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.
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.
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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

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
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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

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
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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, 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, 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, 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, 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.
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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 o monopatins 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.
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
o monopatins.
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 i monopatins.

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.
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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.
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”.
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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:
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
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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:
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.
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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:
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:
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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.
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.
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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.
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
Acta de la sessió plenària núm. 5 de 19 d’abril de 2012

67

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
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
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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.
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.
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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.
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
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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.
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
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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.”

El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CIU, explica que el dictamen fa
referència a l’aprovació de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana, que s’ha
elaborat a partir de la percepció que l’Ordenança s’havia d’actualitzar i,sobretot, degut
als fets ocasionats durant la passada Festa Major de Manresa.
Els motius pel quals s’ha posat en marxa l’Ordenança, primer i bàsicament, és per la
necessitat d’actualitzar-la, ja que l’actual Ordenança era de l’any 1990.
Per altra banda hi havia una percepció d’una demanda de la ciutadania perquè que
s’actualitzés la nova Ordenança. Percepció constatada després del procés de
participació en què les aportacions varen ser importants i una percepció molt
contrastada en què es demanava que l’Ordenança s’havia de fer complir.
I en tercer lloc, la voluntat de l’equip de govern és tenir una ciutat més neta, més
agradable, més cívica i una ciutat amb més qualitat de vida, cosa que amb
l’Ordenança es pot complir l’objectiu de l’equip de govern i de la majoria de regidors.
L’Ordenança ve precedida i acompanyada d’un Pla de Civisme i és on es pretén que
tingui efectivitat, ja que una Ordenança ha de portar aquest Pla de civisme per
fomentar les actituds cíviques i l’Ordenança servirà per regular els comportaments
incívics, conceptes diferents però que es complementen.
Creu que la nova Ordenança incorpora algunes novetats respecte l’anterior, la primera
és que ve acompanyada del Pla de Civisme, no és una Ordenança punitiva ni
recaptatòria, sinó que el plantejament és fomentar el Pla de Civisme.
Introdueix conceptes que abans no existien, actualitza les sancions i introdueix
conceptes importants com el de la bonificació, allargant-la fins a les 72 hores.
El concepte del treball substitutori, per les persones que siguin sancionades, que
podran fer un treball social en comptes de pagar la sanció.
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També s’introdueix l’obligatorietat d’actualitzar i revisar l’Ordenança cada quatre anys.
Vol aclarir temes que van sortir en el procés de participació reiteradament: sorolls,
gossos, i sobre tot en relació a les defecacions d’animals, cosa que ja hi ha una
Ordenança en vigor que ho regula, per la qual cosa s’ha concretat com un tema
d’incivisme però automàticament es remet a l’Ordenança que ho regula.
Diu que l’Ordenança s’ha fet des d’una àmplia voluntat de consens, s’ha parlat amb
totes les forces polítiques i s’han incorporat tot una sèrie d’elements i novetats que en
un primer moment no hi eren.
Alguns temes relacionats amb els sorolls i activitats no surten a l’Ordenança, ja que
estan regulats pel tema de les llicències.
Explica el procediment seguit per portar a terme l’Ordenança, diu que en primer lloc es
va crear una Comissió redactora àmplia, representada per tots els departaments,
quatre regidors, tres persones de la secció jurídica de l’Ajuntament, dotze tècnics i la
Gerència.
Aquesta comissió redactora va decidir partir de zero en comptes d’agafar l’anterior
Ordenança, fixant-se amb ordenances d’altres ciutats importants.
A partir de les cinc reunions que es van fer va sortir l’esborrany base de l’Ordenança, i
es va passar als grups de l’oposició, la premsa va fer la difusió i es va enviar a una
sèrie de col·lectius de joves, gent gran, comerç, associacions de veïns, etc...
A partir d’aquí va començar el procés de participació ric i suficient en el temps, en el
qual es van rebre tot tipus d’aportacions: a través de la pàgina web de la regidoria, a
través de les reunions dels grups, aportacions a través d’una jornada de portes obertes
al Casino, trobades personalitzades amb els col·lectius que ho van sol·licitar, i també
als quatre Consells de Districte que s’han celebrat durant els dos darrers mesos. Un
cop fet el procés participatiu es van recollir totes les aportacions, es va fer un debat
intern a nivell d’equip de govern i finalment es va fer el text que es porta avui a
aprovació.
Creu que és important comentar coses que es van dir des dels diferents grups, i des
del Grup Municipal del PSC es va insistir pel tema de la mendicitat, cosa que no
creuen que sigui una qüestió d’incivisme sinó una qüestió social i s’hauria de tractar
com a tal.
Sobre la nuesa, es va acordar que era més una qüestió de salubritat que una qüestió
de pautes mínimes de conducta generalment acceptades.
Des d’Esquerra es va insistir sobre el tema dels animals, tot i que estan regulats per
una altra Ordenança, però es va aclarir i concretar la voluntat d’incidir-hi.
Sobre el pagament de les sancions, s’ha ampliat el termini per poder fer el pagament
ràpid, passant a ser de tres dies hàbils.
Des del Grup Municipal del PP es va insistir sobre els grafits, definint clarament els
conceptes d’espai privat i espai públic i creu que ara ha quedat clarament fixat.
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També, sobre el tema de la reposició del bé en el cas que sigui malmès, s’obligarà a la
persona que produeixi desperfectes de la ciutat o de l’espai públic, se la sancionarà i
haurà de reposar el bé pel corresponent import.
Des de Plataforma es va insistir sobre el tema dels sorolls i de les defecacions
d’animals al carrer, cosa que ja ha quedat reflectida a l’Ordenança.
I des de la CUP es van fer una sèrie d’observacions, cosa que moltes d’elles no s’han
pogut atendre ja que conceptualment es pensa diferent, però per temes d’activitats
rares, introduint un concepte més ampli, sobre la mendicitat torna a dir que no es
prohibeix, sinó que s’ha de tractar com un tipus de problema social. Sobre la tinença
de drogues han d’intervenir els cossos de seguretat.
En la trobada amb les Associacions de veïns, es van destacar temes com: el soroll,
orinar al carrer, més flexibilitat sobre el tema de la roba estesa, més estrictes sobre les
antenes parabòliques, la prohibició de les torretes sense protecció, els tallers de
cotxes al carrer, les deixalles i els contenidors.
Sobre les jornades de participació va quedar de manifest el fet que l’ordenança no era
intervencionista sinó que l’objectiu era fer-la i fer-la complir. Es va insistir en la
coordinació amb d’altres ordenances, treballar en la mediació i la pedagogia.
Acaba dient que és una Ordenança que la majoria de ciutadans de Manresa agrairà,
que ho està esperant i que volen, sobretot, que sigui efectiva
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que és una
Ordenança que no els hi agrada i que té aspectes que valoren negativament per raons
generals i concretes.
Per raons generals i sobre el tema de la participació, diu que ha estat un procés molt
limitat i dirigit, cosa que creu que la participació l’han de fer els ciutadans amb l’equip
de govern, que són els que han d’elaborar l’Ordenança i entre tots tirar-la endavant.
Sobre el Pla de Civisme diu que no es pot dir que precedeixi l’Ordenança ja que
aquest no existia.
Els preocupa que s’utilitzi la Llei per anar en contra de diferents col·lectius pel tema de
la regulació, cosa que acabarà afectant només a una part dels ciutadans.
Creu que s’aprofita del civisme per condemnar certes actituds i tirar endavant un
model de ciutat que no és únic, per imposar una concepció de l’espai públic com
asèptic, sense vida on només es pot comprar, que es prohibeix jugar a les places, la
prohibició de fixar cartells i temes d’estètica.
Es centra molt amb el consum d’alcohol i drogues al carrer, i una cosa és que
s’haurien d’evitar problemes de botelló i ordre públic i l’altra es prohibir veure alcohol al
carrer.
Diu que s’utilitza el civisme per amagar la pobresa i no per combatre-la, i entenen que
si surt a l’ordenança és perquè és tracta com un tema d’incivisme.
Assenyala que el fet de prohibir dormir al carrer no és una opció triada voluntàriament,
i tampoc no entenen la prohibició d’estendre la roba al carrer, obligant a la gent a
comprar assecadores o a consumir energia. Així mateix, creuen que s’hauria d’ajudar
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a la gent que no disposa d’aigua i utilitza les fonts públiques per consum o neteja, i no
prohibir-ne l’ús.
Finalment, diu s’utilitza el civisme per imposar criteris morals que tenen poc a veure:
la prostitució, la prohibició del sexe i el nudisme.
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, defineix Manresa
com una ciutat mig civilitzada.
La descriu com una ciutat on no es dóna importància a la roba estesa, la ciutat dels
atropellaments, dels cotxes mal aparcats, del caos circulatori, dels gossos sense lligar
ni morrió, dels excrements d’animals, dels grafits que envaeixen la ciutat, botellons,
tops mantes, pisos pastera, problemes de convivència en les comunitats de veïns,
contaminació acústica, actes vandàlics, brutícia al voltant dels contenidors, en resum
una ciutat que cap equip de govern fins ara se n’havia preocupat, donant una imatge
d’una ciutat del nord d’Àfrica.
Per tot això, esperen que l’ordenança s’apliqui amb rigor i, en relació amb les
sancions, des del seu grup Municipal creuen que qui la fa l’ha de pagar.
Votaran favorablement l’Ordenança i esperen que l’equip de govern la faci complir.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que tal i com
ha comentat el regidor Calmet hi havia unes qüestions que se li van fer arribar i les han
recollit, i les passa a enumerar: definició de l’espai públic i privat, la reposició a part de
la sanció, la prohibició dels grafits, baixada de les sancions greus i molt greus.
Entenen que el tema de la circulació i dels animals ja està contemplat a d’altres
ordenances.
Com que encara ha de passar a exposició pública poden sortir més aportacions, i
s’hauria de definir clarament que s’entén per pública concurrència, i així s’estalviaran
equívocs a l’hora d’entendre el concepte.
Referent als serveis sexuals retribuïts, entén que també s’hauria de fer referència als
no retribuïts que estiguin a la vista.
Explica que s’acaba d’aprovar l’horari de les terrasses i l’Ordenança sanciona als veïns
i veïnes que facin soroll a la via pública fins el dijous de les 22 hores a les 8 hores,
quan les terrasses tancaran a les 24 hores, havent una diferència de dues hores que
s’hauria d’ajustar i evitar la problemàtica entre terrasses i convivència ciutadana.
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, explica que per al seu
grup, el concepte d’ordre col·lectiu és fonamental per aconseguir una societat
corresponsable, i on el civisme i la convivència són els paràmetres que asseguren la
llibertat.
Diu que s’ha d’entendre el civisme com el comportament que ha de ser assumit per
tothom i que ha de formar part del pacte entre la individualitat i la comunitat i que ens
porta a la convivència entesa com el respecte a la diversitat i a la pluralitat de
manifestacions en l’espai públic, i la garantia de la plena llibertat individual que ha de
ser l’objectiu fonamental del civisme.
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El civisme i la convivència com a valors republicans han de ser valors bàsic d’un
projecte de país i de ciutat, i han d’anar lligats al principi de legalitat com a valor
superior d’una societat democràtica. Aquest fet comporta l’existència d’un concepte
d’autoritat que ha de ser entès com un valor democràtic i de defensa de llibertat.
Una societat sense respecte a quests valors estarà desestructurada i sense referents.
El civisme ha de ser vist des de la pertinença a una comunitat amb llibertat. Trencar el
pacte de convivència i per tant de conductes cíviques pot comportat la pèrdua de
llibertat individual o col·lectiva.
Diu que votaran favorablement, malgrat que troben a faltar una segona convocatòria
participativa, ja que a la primera tan sols es va presentar l’esborrany i hauria calgut
una nova oportunitat per recollir les aportacions de la ciutadania. És cert que s’han fet
trobades sota demanda, però veu difícil que el ciutadà s’adreci individualment a
l’Ajuntament .Creuen que la participació és una eina que s’ha de treballar de valent i
no hi ha una altra manera de fer-ho que potenciant-la i convocar espais participatius.
Valoren positivament que s’hagin suavitzat algunes mesures que semblaven
exagerades, però insisteixen que cal utilitzar tots els recursos que permetin fer-ne
pedagogia i s’han de donar eines com la mediació que permetin avançar en l’espai de
convivència.
Agraeix que s’hagi recollit l’ampliació del termini del pagament anticipat de les
sancions, ja que és important la conscienciació de la ciutadania sobre el respecte de
l’espai de convivència comú, i amb aquest descompte del 50% es facilitarà l’assoliment
d’aquest objectiu.
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, diu que des del seu Grup
consideren que l’Ordenança, és un bon manual de conducta.
En general creuen que és una ordenança molt completa, on es recull aspectes bàsics i
necessaris per afavorir la convivència de la ciutadania de Manresa, a partir del
respecte per la ciutat i pels ciutadans.
Valoren positivament les incorporacions de les aportacions dels diferents grups
municipals.
Vol puntualitzar els dos punts que els ha portat a abstenir-se en la votació del
dictamen. És important que s’hagi tret la prohibició de la mendicitat, ja que consideren
que és un problema social.
Referent al capítol novè del Títol 2, l’article 36.2 diu que no és permès dormir als
espais públics de dia o de nit, cosa que interpreten com una forma més de mendicitat.
Però tot i que sigui mendicitat o no, l’article 37 diu que aquests casos es derivaran als
Serveis Socials o intervencions municipals públiques. Però això creu que potser és el
moment que des dels Serveis Socials es puguin solucionar els matisos sobre la
mendicitat.
Explica que en relació al capítol sisè sobre les necessitats fisiològiques, que regula la
prohibició especial de fer ostentacions públiques de manca d’higiene, en espais de
concorreguda d’afluència de persones o freqüentats per menors, o quan es faci en
monuments o edificis catalogats. Ccreu que si l’objecte de la prohibició es fa per a per
protegir la salut pública, s’hauria de fer extensiu per a qualsevol carrer o barri de la
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ciutat, cosa que sinó es així, es pot interpretar que a Manresa hi ha ciutadans de
primera i de segona.
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CIU, agraeix el vot positiu tant del
Grup Municipal d’Esquerra com del Grup Municipal Popular.
Al Grup Municipal Socialista els hi comenta que haurien de votar positivament donat
que estan d’acord amb la majoria del reglament. En relació al que deia la senyora
Guerrero sobre les persones que estan dormint al carrer, li contesta que des de
l’Ajuntament se les acompanya a l’alberg de la Guàrdia Urbana, si és a la nit i
posteriorment es porten als Serveis Socials.
Comenta que hi ha postures mols diferents respecte el Grup Municipal de la CUP, i els
hi diu que haurien de fer una reflexió ja que hi ha poblacions on la CUP governa, com
el cas de Navàs on tenen una Ordenança de Civisme que parla de la mendicitat, de
begudes alcohòliques, de rentar-se a les fonts, de grafits, de repartir publicitat, de
sorolls al carrer, i durant un any de govern no ha hagut la necessitat de canviar-la, fet
que no troba coherent amb la postura d’aquest Grup Municipal.
Respecte al Pla de Civisme i a l’Ordenança diu que es treballa paral·lelament. Tot i
així, abans d’aprovar l’Ordenança definitivament, ja s’haurà presentat i aprovat el Pla
de Civisme.
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, li diu al senyor
Calmet sobre el tema de Navàs que es tracta d’una Ordenança aprovada per l’anterior
equip de govern, cosa que no se li pot atribuir a l’actual equip de govern.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11
GMCiU, 3GMERC, 3 GMPP, 2GMPxC) i 4 abstencions ( 4 GMPSC), i 2 vots negatius
(2 GMCUP), per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde diu que pel seu càrrec no li correspon fer cap valoració però ja que s’ha
sotmès el dictamen a votació, comenta que no s’hauria de posar Manresa com la pitjor
ciutat del món amb falques tan catastrofistes, tot i que es vulguin justificar
determinades posicions en el debat o votacions, ja que no ajuden a traslladar ni al
públic ni als mitjans una imatge que es correspon amb la realitat.
5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’ENSENYAMENT

5.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit
extrajudicial a favor de l’entitat Serveis a les Persones Encís, SCCL, per
import de 13.015,53 €, en concepte de la desviació motivada per
l’absentisme laboral produït durant el curs 2010-2011.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, de 10 d’abril de
2012, que es transcriu a continuació:
“En data 17 d’agost de 2010 va adjudicar-se definitivament l’entitat 6tell, SCCL
(actualment Serveis a les Persones Encís, SCCL) la concessió administrativa del
servei d’escoles bressol i atenció a la petita infància de les llars d’infants municipals
l’Estel, la Lluna i el Petit Príncep.
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La Cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports ha emès en data 19 de març de
2012, informe en relació al reconeixement de crèdit a favor de l’entitat Serveis a les
Persones Encís, SCCL on es posa de manifest que, en l’estudi econòmic financer
previ a l’inici de la concessió, no es van tenir en compte les possibles despeses que
podia ocasionar l’absentisme de les educadores així com també de l’existència d’un
altre concessionària del servei que tenia comptabilitzat en el pressupost d’explotació
de la concessió un 4% de costos de substitució o absentisme.
Així mateix, la concessionària va posar de manifest en acabar el curs escolar
2010/2011 que s’havia produït una desviació important respecte el pressupost inicial,
motivada bàsicament per la substitució de diverses incidències per IT, baixes de llarga
durada i situacions de maternitats, coincidents a les 3 llars d’infants i que no eren
previsibles en el moment de confeccionar el pressupost inicial.
Davant d’aquest fet el regidor d’Ensenyament va expressar la seva voluntat de
resoldre-ho si realment es comprovava en presentar el tancament del curs, que els
costos s’havien disparat per sobre de les previsions inicials, amb el compromís de
reconèixer un percentatge màxim d’absentisme de fins el 3% justificat o demostrat.
Una vegada presentat el tancament pressupostari del curs escolar i justificat
l’absentisme real, la concessionària posa en coneixement l’existència d’una desviació
de 13.015,53€, quantitat que és inferior al 3% de les despeses de personal, tal i com
indica el Cap de secció de tresoreria en el seu informe de data 27 de març de 2012.
De conformitat amb l’exposat, s’ha tramitat una factura que ascendeix a la quantitat de
13.015,53€ referent a la desviació motivada per l’absentisme laboral produït el curs
2010/2011 i és voluntat de l’Ajuntament procedir al seu pagament.
La tècnica d’Administració General ha emès, en data 27 de març de 2012, informe
jurídic en relació al reconeixement extrajudicial de crèdits.
En aplicació de l’article 60.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa la Llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos i l’article 23 del
Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, correspon al Ple el
reconeixement extrajudicial de crèdits.
Així mateix, l’article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2012 estableix que
correspon al Ple el reconeixement d’obligacions quan sigui conseqüència necessària
de l’efectiva realització d’una despesa en exercicis anteriors, sense que se n’hagi
autoritzat el compromís o bé quan les fases d’autorització i compromís requereixin
d’una fiscalització prèvia i preceptiva segons les disposicions legals vigents i aquesta
no s’hagi realitzat en el moment de reconèixer l’obligació.
Per tot això, el Regidor delegat d’Ensenyament proposa a la Comissió informativa de
l’Àrea dels Serveis a les Persones que informi favorablement els següent acord per la
seva ulterior consideració pel Ple municipal.
ACORD
Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial a
favor de l’entitat SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL ( CIF F-60137411) que a
continuació s’esmenta pel deute acreditat i informat pel Responsable del Servei
Data

Factura

Concepte

Import
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21-03-2012

E00 3

Dèficit
motivat
per
l’absentisme laboral produït el
curs 2010-2011

13.015,53 €

321.0.227.99

No obstant això, el Ple de la Corporació resoldrà”
El senyor Antoni Llobet, Portaveu del Grup Municipal de CIU, d’entrada vol fer una
precisió de l’encapçalament del dictamen que pot portar a equívocs, ja que parla
d’absentisme laboral i es pot interpretar que es paga l’absentisme laboral. Vol deixar
clar que el que es vol pagar són les substitucions per les baixes laborals, el concepte
que es pagarà si s’aprova el dictamen són les substitucions per les baixes laborals.
Diu que si ens troben davant d’un reconeixement de crèdit extrajudicial és perquè es
vol pagar la factura presentada per l’empresa concessionària de llars d’infants
municipals en relació aquest concepte, ja que no estava contemplat a les clàusules del
contracte subscrit entre l’Ajuntament i l’empresa concessionària.
Diu que al mateix curs escolar 2010-2011, l’altra empresa concessionària sí que tenia
contemplat al contracte un pagament de substitucions per baixes laborals d’un 4%. Diu
que el que demana l’empresa en aquesta factura no arriba ni al 3%, concepte que és
lògic que es tingui en consideració.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11
GMCiU, 4 GMPSC, 3GMERC, 2GMPxC) i 5 abstencions ( 3 GMPP, 2 GMCUP) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde informa que la proposició 6.3 del Grup Municipal de PxC ha estat retirada pel
mateix grup proponent.
6.

PROPOSICIONS

6.1

Proposició del Grup Municipal de la CUP, a favor de millorar el bus urbà,
posant en funcionament el Carril Bus i ampliant l’abast del servei als
municipis veïns.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 12 de maig de
2012, que es transcriu a continuació:
“Atès que el servei de Bus urbà de Manresa té un dèficit anual que supera el milió
d’Euros i que la millor manera de disminuir aquest dèficit és mitjançant l’augment del
nombre d’usuaris.
Atès que el Pla de mobilitat preveu la posada en funcionament d’un Carril Bus al
Passeig de Pere III i a la Carretera de Vic amb l’objectiu de fer més ràpids els trajecte
amb aquest mitjà i millorar-ne la competitivitat en relació a l’automòbil particular.
Atès que actualment el transport públic als municipis més immediatament propers a
Manresa es fa mitjançant el bus interurbà i que en altres territoris del país fa temps que
funciona un servei supramunicipal que permet eliminar duplicitats i optimitzant
recursos.
Atès que actualment s’està redactant la nova concessió del bus urbà i és, per tant, el
millor moment per introduir millores en el servei.
Proposa:
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1. Que es programi la posada en funcionament del Carril Bus a la Carretera de Vic i al
Passeig de Pere III en un període màxim d’un any i que es tingui en compte aquesta
millora en la redacció del nou contracte de la concessió del Bus urbà de Manresa.
2. Que s’obrin converses amb els municipis afectats i amb la Generalitat de Catalunya
per tal d’incorporar en una sola xarxa de bus supramunicipal el bus urbà de Manresa i
els serveis interurbans dels municipis veïns, i que es tingui en compte aquesta millora
en la redacció del nou contracte de la concessió del Bus urbà de Manresa.”
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal d’ERC, de 19 d’abril de 2012, que
es transcriu a continuació:

“Atès que el servei de Bus urbà de Manresa té un dèficit anual que supera el milió
d’Euros i que la millor manera de disminuir aquest dèficit és mitjançant l’augment del
nombre d’usuaris.
Atès que el Pla de Mobilitat Urbana de Manresa, aprovat inicialment, preveu la posada
en funcionament d’un Carril Bus al Passeig de Pere III i a la Carretera de Vic amb
l’objectiu de fer més ràpids els trajecte amb aquest mitjà i millorar-ne la competitivitat
en relació a l’automòbil particular.
Atès que actualment el transport públic als municipis més immediatament propers a
Manresa es fa mitjançant el bus interurbà i que en altres territoris del país fa temps que
funciona un servei supramunicipal que permet eliminar duplicitats i optimitzant
recursos.
Atès que durant la legislatura passada es volia impulsar l’Autoritat de Mobilitat
Territorial (ATM) de la Catalunya Central que havia de ser l’òrgan que dissenyés i
proposés canvis per millorar el transport públic en aquest territori, i aquest òrgan no
s’ha constituït.
Atès que la comarca del Bages forma part de l’ATM de Barcelona i tot el transport
públic hi està integrat.
Atès que en aquesta integració, els municipis de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada,
Santpedor, Sant Fruitós del Bages i Navarcles formen part de la mateixa zona
integrada
El grup municipal d’ERC
Proposa:
1. Que s’obri un procés per la posada en funcionament del carril bus a la Carretera de
Vic, començant, en els popers mesos, per una primera fase informativa explicant els
seus avantatges i obrint un procés de consens amb veïns i veïnes i comerciants per
programar-ne la seva aplicació.
2. Que s’obrin converses amb els municipis de l’àrea metropolitana de Manresa, per tal
de crear un espai de diàleg permanent, amb la possibilitat de la creació d’un ens
mancomunat de serveis del transport públic que inclogui el serveis de bus i el de taxis,
a fi i efecte d’optimitzar recursos i millorar el servei als ciutadans i ciutadanes de
Manresa i els municipis del seu entorn.”
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El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que el transport
públic és tan important com la sanitat o l’educació ja que garanteix la mobilitat gairebé
universal i d’altres mitjans no ho fan. Si l’Ajuntament dedica més d’un milió d’euros del
pressupost anual al transport públic és una inversió, un servei públic fonamental i no
s’ha de veure com un problema. També és veritat que si es pot reduir el dèficit
millorant el servei seria ideal, no reduir el dèficit empitjorant el servei, tal i com va fer
l’anterior equip de govern.
Proposen millorar el servei per guanyar usuaris i obtenir més recursos, a base que es
comprin més bitllets.
Com que s’està negociant la nova concessió del servei urbà, creuen que és un bon
moment per proposar millores al plec de clàusules. S’ha de tenir en compte les
propostes a l’hora de redactar el plec de clàusules, plantejant les dues noves
propostes: una, fer aplicar el Pla de mobilitat respecte el carril bus a la carretera de Vic
i al Passeig Pere III, perquè el bus sigui més ràpid que el transport particular. Si l’equip
de govern diu que no es pot fer per manca de recursos, no estaran d’acord, sí es per
motius econòmics.
La segona proposta fa referència a posar-se d’acord amb els municipis veïns per
incorporar el servei de bus interurbà en una sola xarxa. Entenen que hi pot haver
dificultats burocràtiques, ja que els serveis de bus urbà depenen dels ajuntaments i les
concessions interurbanes depenen i estan finançades per la Generalitat i pels Consells
Comarcals.
Creu que tenen una bona ocasió per aplicar l’Òmnibus, és a dir si hi ha dificultats
burocràtiques i legals que impedeixin tirar endavant algun tema que sigui oportú i
necessari, es fa la modificació legal perquè no sigui un impediment i serveixi per
desencallar les concessions de transport interurbà, beneficiant no només a Manresa
sinó també a molts municipis i comarques.
Diu que no donaran suport a l’esmena de substitució que ha proposat ERC ja que creu
que diu el mateix però demanant més voluntat, més processos participatius i més
consens per a la posada en funcionament, quan se sap que ja s’ha fet tot això i creu
que serà l’excusa per acabar per no fer res.
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, explica que el motiu
pel qual el seu Grup ha presentat una esmena és perquè bàsicament estan a favor del
que demana la CUP. Han intentat posar un gra de sorra per tal que la proposició tal i
com es presenta no quedi en res, es a dir sense carril bus i sense mancomunar el
transport públic, ja que donen suport a la implantació del carril bus com una de les
mesures bàsiques per millorar el servei de transport de bus urbà.
Referent al que ha dit el senyor Majó, li diu que els diners públics costen molt de
gestionar quan en tens pocs i els has de repartir, sent conscients del problema de
finançament dels ajuntaments. Creu que s’han de donar les eines necessàries a
l’equip de govern perquè pugui tirar el carril bus endavant.
El procés no és fàcil ja que comporta un canvi de mentalitat el fet de treure tots els
aparcaments d’una via per posar el carril bus. Diu que l’equip de govern ha de
començar el procés de consens per poder-lo aplicar.
Pel que fa a unificar el servei urbà i interurbà, estan d’acord en què no és un tema
fàcil donades dels competències per part dels ajuntaments i de la Generalitat, però tot i
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així creu que és un bon moment. És important que hi hagi la voluntat de crear un ens
mancomunat i que permeti a la Generalitat assumir el que aquest ens pugui arribar a
decidir.
També han volgut presentar l’esmena per afegir el servei de taxis ja que és un servei
municipal i és aquest qui determina les condicions i que també pot ajudar en
determinats àmbits que no pot oferir el bus urbà.
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, creu que la base
està en el civisme i l’educació.
Diu que tal i com ha passat a Manresa amb el carril bici, tampoc hi ha el costum
d’agafar el bus i que encara ens costarà arribar a nivells d’altres països, quant al
civisme i l’educació.
Troben bé el tema del carril bus, però tal i com es va parlar a la junta de portaveus es
troben amb un problema de finançament.
El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Municipal del PP, creu que s’ha de
ser coherent amb la realitat, tot i que qualsevol tema que faci referència a millorar la
mobilitat de la ciutat, és important.
Diu que aprovar la proposició de la CUP o l’esmena de substitució d’ERC, portaria a
aprovar alguna cosa que no es podria portat a terme, ja sigui en un any o en els
propers mesos, sobretot per motius pressupostaris.
Parla del poc ús del carril bici, per no haver fet anteriorment un estudi previ de viabilitat
i dels possibles usuaris reals d’aquest carril.
El seu grup parteix de la base que tot el que sigui facilitar la mobilitat als usuaris amb
rapidesa i competitivitat per al servei és beneficiós tant pels usuaris com per la ciutat.
Creu que és important saber que no només es tracta de pintar una ratlla blanca per
delimitar el pas dels autobusos, s’ha de veure si el recorregut és segur per als
vianants, tenint en compte l’amplada de les voreres per garantir la seguretat.
Diu que hi ha proposicions de les que es presenten a aquest Ple que fan referència a
determinats Plans que ja estan aprovats pel mateix Ple, però s’han d’establir prioritats,
revisant el Pla de Mobilitat i establint les mesures més urgents o convenients per la
ciutat.
Respecte a la mancomunitat de serveis amb ciutats o pobles propers a Manresa, diu
que s’ha de tenir en compte la competència supramunicipal que té la Generalitat i
també la coordinació d’horaris i serveis respecte d’altres municipis.
La senyora Sònia Diaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu que el seu grup
està d’acord amb l’objecte de la proposició de la CUP així com també de l’esmena de
substitució d’ERC.
Diu que des del seu Grup volen que es porti a terme el Pla de Mobilitat i per tant donen
suport a la implantació del carril bus, inclòs al Pla de Mobilitat, donant qualitat a la
mobilitat de la ciutat.
Donaran suport a l’esmena presentada per ERC, ja que creuen que hi ha un problema
pressupostari, que no ha de ser un excusa per no fer-ho, però que hi ha una dificultat.
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Estan d’acord que es puguin tenir les converses amb la Generalitat per mancomunar
els serveis amb d’altres ciutats.
Creu que ja que està aprovat el Pla de Mobilitat s’haurien de fer reunions amb l’equip
de govern i els grups de l’oposició per establir prioritats i consensuar propostes, sent la
millor manera de començar a treballar el Pla de Mobilitat.
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CIU, creu que la situació que ha
plantejat el senyor Majó és il·lusionadora en un primer moment però la realitat és una
altra i el senyor Vinyes l’ha explicat molt bé.
Diu que la implantació del carril bus tot i que està contemplada al Pla de Mobilitat és
complexa, la qual cosa comporta pel que fa a la carretera de Vic, fer girs a l’esquerra,
fer rotondes per fer canvis de sentit, havent de reordenar els carrers que donen accés
a la carretera de Vic.
Respecte a l’esmena de substitució que presenta ERC, li sembla raonable, motiu pel
qual CIU ha retirat la seva esmena.
Creu que cal reduir el dèficit del bus urbà cosa que significa que cal buscar una major
eficiència, implementant el carril bus com una bona mesura per avançar amb
l’eficiència del transport urbà públic a Manresa.
En relació a mancomunar els serveis de transport urbà tant de taxis com de bus, diu
que ja s’han iniciat converses amb la Subdirecció General de transport per avançar en
el tema, i que no és tant evident que mancomunar serveis de bus amb alguns
municipis sigui directament una millor reducció de dèficit o una major eficiència en el
servei, però s’hi ha de seguir treballant.
També troben positiu que es treballi amb el servei mancomunat dels taxis.
Creu que la mobilitat és un tema preocupant i pendent a la ciutat i això és transforma
en peticions concretes que acaben en esmenes al Ple, acabant reconduint-les en un
estudiarem, un avançarem i un treballarem, i com que el Pla de Mobilitat està aprovat
inicialment, potser s’hauria d’esperar a la seva aprovació definitiva, degut a que s’està
treballant el Pla General, que comporta la tramitació d’un estudi de Mobilitat generada
i s’ha d’entrar en sintonia, tant pel Pla de Mobilitat aprovat inicialment com per l’estudi
de Mobilitat generada.
Proposa crear una taula de concertació amb els diferents grups per acordar les
intervencions que es puguin portar a terme en matèria de mobilitat els propers dos
anys.
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que si la
proposició ha servit perquè el regidor Bacardit cregui en el carril bus i que es posin a
treballar ja haurà tingut una certa utilitat.
Per ells ja hi ha un Pla de Mobilitat i diu que si l’equip de govern té dubtes que els
plantegi i que proposi alternatives i recorda que ells es van abstenir a l’hora de votar el
Pla de Mobilitat, ja que era un recull de tot allò que s’havia d’haver fet durant set anys i
no s’havia fet. Entenen que el Pla de Mobilitat és un pas endavant, però si l’equip de
govern té pegues que les plantegi.
Estan d’acord amb el plantejament sobre el servei del taxi supramunicipal.
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Referent a les dificultats tècniques de recursos per regular i ordenar la circulació que
han plantejat diferents grups, no creu que n’hi hagi, ja que considera que el problema
només està en substituir places d’aparcament pel carril del bus.
Creu que s’ha de decidir si, malgrat la polèmica, es vol tirar endavant allò que pensem
que és bo per la ciutat o, per por a la polèmica, deixem de fer allò que és bo per la
ciutat.
L’alcalde sotmet l’esmena de substitució del Grup Municipal d’ERC a votació i el Ple
l’aprova per 18 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC ) i 7 abstencions ( 3
GMPP, 2 GMPxC, 2 GMCUP) i, per tant, es declara acordat:

“1. Que s’obri un procés per la posada en funcionament del carril bus a la carretera de
Vic, començant, en els popers mesos, per una primera fase informativa explicant els
seus avantatges i obrint un procés de consens amb veïns i veïnes i comerciants per
programar-ne la seva aplicació.
2. Que s’obrin converses amb els municipis de l’àrea metropolitana de Manresa, per tal
de crear un espai de diàleg permanent, amb la possibilitat de la creació d’un ens
mancomunat de serveis del transport públic que inclogui el serveis de bus i el de taxis,
a fi i efecte d’optimitzar recursos i millorar el servei als ciutadans i ciutadanes de
Manresa i els municipis del seu entorn.”

Com a conseqüència del resultat de la votació de l’esmena, la proposició 6.1 tal i com
ha estat presentada pel Grup Municipal de la CUP, decau.

6.2

Proposició del GM de la CUP a l’Ajuntament de Manresa a favor de la
unitat de les associacions municipalistes.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 13 d’abril de
2012, que es transcriu a continuació:
“Atès que la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) és una entitat que agrupa
municipis per defensar-ne els interessos, prestar-los serveis, assessorar-los i apropar
la realitat municipal a d’altres administracions.
Atès que l’Associació Catalana de Municipis (ACM) és una entitat que agrupa
municipis per defensar-ne els interessos i reivindicar el paper dels ens locals, així com
assessorar-los i prestar-los serveis.
Atès que, per tant, totes dues entitats tenen uns objectius fundacionals gairebé
idèntics.
Atès que l’Ajuntament de Manresa està adherit a les dues entitats i paga quota anual
tant a la FMC com a la ACM.
Atès que totes dues entitats es mantenen a partir d’aportacions públiques.
Proposa:
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Que aquest Ajuntament faci arribar a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis un escrit en el qual se’ls insti a unir-se en una sola
entitat i se’ls comuniqui que, en cas de no iniciar aquest procés de fusió, aquest
Ajuntament es donarà de baixa de totes dues entitats a partir del 31 de desembre del
2012.”
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de CIU, de 19 d’abril de 2012, que
es transcriu a continuació:
“A la proposta d’acord: supressió de “i se’ls comuniqui que, en cas de no iniciar aquest
procés de fusió, aquest Ajuntament es donarà de baixa de totes dues entitats a partir
del 31 de desembre del 2012”.
El senyor Adam Majó, President del Grup Municipal de la CUP, explica que en el
pressupost per a l’any 2012 es consignen 14.200,00€ a la Federació de Municipis de
Catalunya i 9.100 euros a l’Associació Catalana de Municipis Diu que són dos
organismes que tenen pràcticament les mateixes funcions, solapant-se molts serveis
amb els que ofereix la Diputació i la Generalitat. Són uns organismes que mantenen
les seves estructures a través de les quotes dels ajuntaments, que són diners públics.
Creu que són molts diners els que recapten tenint en compte que l’Ajuntament de
Manresa sol paga 24.000 euros anuals, i la raó perquè hi hagin dos organismes és
partidista entre el tripartit i convergència. Això no és assumible i menys en un moment
de retallades i dificultats econòmiques pressupostàries de les administracions i encara
menys acceptable donada la situació de crisi econòmica. No es poden mantenir dos
organismes que se solapen i que augmenten la despesa pública en aquest àmbit.
La moció proposa que es faci arribar als dos organismes la voluntat que se’ls insti a
unir-se en una sola entitat i se’ls comuniqui que si no són capaços de deixar de banda
els interessos del partit i posar-se d’acord per l’interès públic, aquest Ajuntament
deixarà de pagar la quota a partir de l’any vinent.
Creu que si es deixa de paga la quota tampoc hi hauria dificultats com ajuntament de
rebre informació importantíssima pel fet de no pagar les quotes. Pensa que és una
qüestió de racionalitat, de sentit comú i de ser curosos amb els diners públics, per tant,
està segur que votaran a favor de la proposició.
L’alcalde diu, que el senyor Antoni Llobet defensarà l’esmena que ha presentat el Grup
Municipal de CiU.
El senyor Antoni Llobet, portaveu del govern, concreta que a l‘exercici del 2011,
l’ajuntament de Manresa va pagar una quota a la Federació de Municipis de Catalunya
de 14.174,93€ i a l’Associació Catalana de Municipis 9.899 euros.
Els sembla que és bo que es puguin saber les xifres i comparteixen l’esperit de la
proposició, ja que tenen clar que aquests serveis haurien d’estar unificats al nostre
país.
Matisa que el fet de presentar l’esmena no és per qüestió de valentia o de por, creu
que cadascú pot defensar els seus criteris, equivocant-se o no.
Consideren que en les tasques de suport, de defensa del municipalisme i de compartir
experiències és important que hi hagi algun organisme que en tingui cura, per aglutinar
i defensar els interessos dels municipis més enllà de les institucions.
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Creu que s’està parlant d’una associació en la qual és bo que els municipis puguin
compartir les seves experiències, acceptant que n’hi hauria prou amb una, més enllà
de colors polítics.
L’esmena va encaminada a no amenaçar de donar-nos de baixa de les entitats
municipalistes sinó de respectar la resta de la proposició però demanant explícitament
a les dues entitats que facin els passos pertinents per convertir-se en una única entitat
municipalista del país.
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que votaran a
favor de la proposició i de l’esmena.
Diu que s’han d’unificar les dues entitats i destinar els diners amb d’altres coses
necessàries per Manresa.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que en el
debat dels pressupostos els seu grup ja va posar l’accent sobre l’aportació econòmica
de l’Ajuntament respecte les dues entitats.
Comprenen i entenen que no cal que hi hagi dues entitats, ja hi ha diferents
organismes com la Diputació, el Consell Comarcal i Consell d’alcaldes per compartir
experiències de cada municipi perquè el món municipalista sigui potent.
Entenen que són imprescindibles tant la Federació com l’Associació per qüestions
polítiques, però no comparteixen el pagament de les quotes, i s’abstindran en la
votació de la proposició.
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que donaran suport
a l’esmena de Convergència perquè comparteixen la tasca que realitzen les entitats.
Creu que s’ha d’instar a que hi hagi només una.
El senyor José Luís Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que el seu
grup considera que l’existència d’un organisme d’àmbit municipal que representi als
diferents municipis de Catalunya ha de ser-hi. Comparteixen el que ha plantejat la
CUP, sobre l’existència de dues entitats, que és més del passat que del present,
sobretot per temes econòmics.
Creu que l’existència d’una agrupació municipalista és important ja que constitueix un
interlocutor per les administracions superiors a l’hora de consulta de reglaments o
projectes de Llei que puguin afectar a la dinàmica municipal. Molts dels projectes de
Llei i Reglaments que s’elaboren al Parlament de Catalunya o del Govern de la
Generalitat són sotmesos a consulta prèvia de les dues entitats.
Creu que bàsicament estan creades per representar als municipis davant
d’administracions superiors, sobretot per consultes reglamentàries o normatives.
Estan d’acord amb la moció que presenta la CUP però aprovaran l’esmena de CiU, ja
que elimina una actitud més amenaçadora i en canvi insta a que si tots els municipis
fessin el que es fa en aquest Ple, estaria clar que les dues entitats podrien arribar a
fusionar-se.
L’alcalde sotmet a votació la proposició 6.2 del GMCUP amb l’esmena incorporada del
GMCiU, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 2
GMPxC, ) i 5 abstencions ( 3 GMPP, 2 GMCUP) i, per tant, es declara acordat:
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“Atès que la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) és una entitat que agrupa
municipis per defensar-ne els interessos, prestar-los serveis, assessorar-los i apropar
la realitat municipal a d’altres administracions.
Atès que l’Associació Catalana de Municipis (ACM) és una entitat que agrupa
municipis per defensar-ne els interessos i reivindicar el paper dels ens locals, així com
assessorar-los i prestar-los serveis.
Atès que, per tant, totes dues entitats tenen uns objectius fundacionals gairebé
idèntics.
Atès que l’Ajuntament de Manresa està adherit a les dues entitats i paga quota anual
tant a la FMC com a la ACM.
Atès que totes dues entitats es mantenen a partir d’aportacions públiques.
Proposa:
Que aquest Ajuntament faci arribar a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis un escrit en el qual se’ls insti a unir-se en una sola
entitat.”
6.3

Moció del Grup Municipal de PxC relativa a la reducció de cotxes patrulla
dels Mossos d’Esquadra per part del Departament d'Interior de la
Generalitat de Catalunya.

Aquesta posposició ha estat retirada a petició del Grup de PxC.
6.4

Moció del Grup Municipal de PxC relativa a la Declaració de condemna a
l’ablació genital femenina.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 14 d’abril de 2012,
que es transcriu a continuació:

“Atès que el passat dia 8 de març es va celebrar el Dia Internacional de la Dona i que
el passat 6 de febrer es va celebrar a tot el món el Dia Internacional de la Tolerància
Zero a l’Ablació.
Atès que segons UNICEF la mutilació genital femenina afecta a més de 140 milions
de nenes i dones a tot el planeta i que cada minut cinc nenes son sotmeses a una
ablació al món i que cada any més de tres milions de nenes tenen el risc de sofrir la
cruel mutilació del clítoris i que és encara una pràctica que es continua practicant
actualment a 26 països africans i a alguns d’Àsia.
Atès que experts de la Universitat Autònoma de Barcelona creuen que prop de 10.000
nenes poden estar en risc de sofrir una ablació a Espanya i que els Mossos
d’Esquadra han intervingut en 36 casos de nenes a Catalunya que estaven en risc de
sofrir una ablació, segons les xifres del 2011 de la Conselleria d’Interior.
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Atès que a la immensa majoria dels casos de residents a fora de l’Àfrica es tracta de
menors que sovint viatgen als seus països d’origen per practicar la mutilació, sobretot
en èpoques de vacances escolars.
Atès que a Espanya la primera sentència contra uns pares responsables de l’ablació
de la seva filla va ser el passat mes de novembre a una parella originària de Gàmbia
que viu a la província de Terol i que va ser condemnada només a sis anys de presó
pel pare i de dos per la mare, ja que la mutilació genital femenina tan sols està
penalitzada a Espanya amb entre sis i dotze anys de presó.
Atès que l'ablació genital femenina causa segons l’OMS danys irreparables, ja que pot
implicar la mort de la nena per col·lapse hemorràgic o per col·lapse neurogènic a
causa de l'intens dolor i el traumatisme, així com infeccions agudes i septicèmia.
Moltes nenes entren en un estat de col·lapse induït per l'intens dolor, el trauma
psicològic i l'esgotament a causa dels crits.
I atès que la mutilació del clítoris és a dia d’avui una de les pràctiques més salvatges
de violència de gènere i que és un atemptat a la llibertat sexual de la dona.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de PxC sol·licita al Ple l'adopció dels
següents acords:
1. - Condemnar rotundament l’aberrant i denigrant pràctica de l’ablació de clítoris a tot
el planeta.
2. – Instar tant al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya com al
Ministeri de l’Interior de l’Estat espanyol a què destini els recursos econòmics i humans
necessaris per tal de lluitar contra la terrible pràctica de la mutilació genital, tant a
Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol i als països on es costum l’ablació,
intentant assolir acords exclusius amb les autoritats dels països d’origen de les
famílies amb nenes en perill de sofrir una mutilació genital.
3. – Instar al Ministeri de Justícia del govern de l’Estat espanyol a que endureixi les
penes per delicte d’ablació del clítoris a fi de dissuadir amb més fermesa a totes
aquelles persones que tinguin la intenció de practicar tal atrocitat a menors indefenses.
4. - Que l’Ajuntament elabori un Protocol Municipal per a la Prevenció i l’Actuació
Contra la Mutilació Genital Femenina, en col·laboració amb centres educatius de la
vila, els cossos de seguretat, els centres d’assistència primària de salut i l’hospital
comarcal. “

El secretari presenta l’esmena de substitució dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC
i PP a la Proposició presentada pel Grup Municipal de PxC, que es transcriu a
continuació:
“
•

Atès que la pràctica de la MGF atempta contra els drets fonamentals dels
infants i de les dones.

•

Atès que a l’estat Espanyol, tot i estar tipificat com a delicte en el codi penal,
segueix existint el risc real de moltes nenes de sofrir la MGF, i que a Catalunya
s’ha intervingut en un total de 36 casos per part dels Mossos d’Esquadra,
segons xifres de 2011 de la Conselleria d’Interior.
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•

Atès que l’any 2001 el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució de
mesures contra la pràctica de la MGF, i al juny del 2002 es va aprovar el primer
protocol per lluitar contra aquesta pràctica.

•

Atès que, tal com s’assenyala en el protocol, per aconseguir l’eradicació total
de la pràctica es requereixen grans esforços informatius, formatius i de
sensibilització i atès que té una gran importància l’imprescindible treball amb la
comunitat, ja que cal tenir en compte no tan sols el marc legal que protegeix les
víctimes, sinó també i, sobretot, els perjudicis que aquesta pràctica provoca en
la salut.

•

Atesa l’existència de diferents protocols i al treball existent des de fa temps de
diverses institucions, entre elles es sistema sanitari i els Mossos d’esquadra.

•

Atès que, impulsat pel Servei Català de la Salut, s’està treballant a la nostra
comarca en l’aplicació d’un protocol territorial contra els maltractaments de la
infància, amb la participació activa dels serveis socials municipals.

El Ple municipal acorda:
1. Reiterar el total rebuig a la pràctica de la MGF, tipificada com a delicte al nostre
país.
2. Manifestar el compromís d’aquest Consistori en la lluita per la prevenció contra
la MGF, aprofundint en el desenvolupament d’accions de coordinació entre
àmbits i institucions per a fer-ho possible, el treball informatiu i formatiu amb les
associacions africanes a casa nostra, el suport als professionals, i altres
accions de sensibilització i denúncia.
3. Promoure, conjuntament amb la Generalitat, la mediació comunitària en les
famílies si existeix risc de mutilacions genitals. En aquests casos es procurarà
que en la negociació hi participin persones expertes, com també persones de
les comunitats afectades per aquestes pràctiques, així com assegurar
l’actuació d’agents socials d’atenció primària.
4. Donar suport a les accions que es portin a terme en l’àmbit de la cooperació
internacional per treballar des dels països d’origen per a l’eradicació d’aquestes
pràctiques i la no estigmatització, a casa nostra, dels col·lectius africans, ja que
no es pot associar aquesta pràctica al sol fet de l’origen de les persones.
5. Proposar i treballar perquè en el marc del Protocol contra el maltractament de
la infància es faci una especial referència a aquesta pràctica, i constitueixi una
veritable plataforma de coordinació per la prevenció, la detecció de risc, la
protecció de l’infant i la denúncia, quan s’escaigui.
6. Fer arribar aquests acords al Servei Català de la Salut i al Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.”

L’alcalde diu que com que hi ha una esmena de substitució presentada pels Grup
Municipals de CiU, PSC, ERC i PP, es faran les intervencions dels Grups que així ho
vulguin fer per ordre de presentació de l’esmena.
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El senyor Sebastià Llort, President del Grup Municipal de PxC, explica que segons
l’OMS, l'ablació genital femenina causa danys irreparables en nenes, que queden
estigmatitzades per la resta de la seva vida i inclús els pot provocar la mort.
Creu que s’hauria de saber que en aquest acte intervenen familiars directes de les
nenes, però que per sort i gràcies a la implicació de molta gent va cada vegada a
menys.
Per això en representació del seu Grup Municipal demana que s’adoptin els acords
plantejats a la proposició: condemnar la pràctica de l’ablació de clítoris, instar a
diferents organismes que destinin els recursos necessaris per lluitar contra aquesta
pràctica, demanar que s’endureixin les penes per realitzar aquests delictes i que
l’Ajuntament elabori un protocol per a la prevenció i l’actuació contra la mutilació
genital femenina, en col·laboració amb d’altres organismes i/o entitats implicades.
La senyora Mercè Rosich, del Grup Municipal de CiU, diu que han volgut fer
l’esmena a la proposició per donar més informació i matisar el procediment, el que
s’està fent i com s’està treballant. Aquesta pràctica a l’estat espanyol és un delicte i
l’any 2002 el Parlament de Catalunya va aprovar el protocol per evitar aquesta
pràctica, implicant un treball de pedagogia formativa, informativa, preparativa, i que va
més enllà de la penalització.
Creu que les propostes d’acord que s’han preparat a l’esmena són les que s’han
considerat que s’havien de portar a aprovació, com poden ser: -reiterar el total rebuig a
la pràctica de la MGF, bàsicament perquè és un delicte, -manifestar el compromís del
Consistori en la lluita per la prevenció contra la MGF, aprofundint en el treball
informatiu i formatiu per sensibilitzar i denunciar els possibles casos.
Actualment s’està fent tasques d’informació i formació pels professionals de Serveis
Socials i de Salut, i, si es detecta algun cas, es passa a via judicial. També s’està
realitzant el protocol d’infància, on és pugui coordinar la prevenció i l’actuació quan es
detecti algun cas.
Insisteix en què un treball d’informar, sensibilitzar i que els acords els faran arribar al
Servei Català de la Salut i al Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat.
El senyor José Luís Irujo, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que
votaran a favor de l’esmena de substitució presentada pel Grup municipal de CiU i que
no volen caure en el joc manipulador del Grup que ha presentat l’esmena.
Diu que la MGM és
afectades.

un fet que s’ha d’intentar eradicar,

pel bé de les persones

El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, agraeix a
Convergència que, com a grup que governa, faciliti la tasca dels altres grups per
desactivar proposicions presentades per un grup xenòfob, utilitzant temes molt
sensibles i importants i posant col·lectius en el punt de mira, allunyat de la proposició
que ha fet la resta de grups.
Diu que s’ha de continuar amb el discurs de deixar en evidència aquesta gent racista,
xenòfoba i antidemocràtica.
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El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, creu que si pogués
dir el que pensa l’expulsarien de l’Ajuntament.
Li dol que se li digui constantment xenòfob i racista. Diu que és un insult a la seva
persona. No diu el que pensa per educació i respecte al Ple i a l’Ajuntament de
Manresa.

L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada pels Grups Municipals
de CIU, PSC, ERC i PP a la Proposició 6.4 del GMPxC i el Ple l’aprova per 23 vots
afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMCUP ) i 2 abstencions ( 2
GMPxC) i, per tant, es declara acordat:
“
•

Atès que la pràctica de la MGF atempta contra els drets fonamentals dels
infants i de les dones.

•

Atès que a l’estat Espanyol, tot i estar tipificat com a delicte en el codi penal,
segueix existint el risc real de moltes nenes de sofrir la MGF, i que a Catalunya
s’ha intervingut en un total de 36 casos per part dels Mossos d’Esquadra,
segons xifres de 2011 de la Conselleria d’Interior.

•

Atès que l’any 2001 el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució de
mesures contra la pràctica de la MGF, i al juny del 2002 es va aprovar el primer
protocol per lluitar contra aquesta pràctica.

•

Atès que, tal com s’assenyala en el protocol, per aconseguir l’eradicació total
de la pràctica es requereixen grans esforços informatius, formatius i de
sensibilització i atès que té una gran importància l’imprescindible treball amb la
comunitat, ja que cal tenir en compte no tan sols el marc legal que protegeix les
víctimes, sinó també i, sobretot, els perjudicis que aquesta pràctica provoca en
la salut.

•

Atesa l’existència de diferents protocols i al treball existent des de fa temps de
diverses institucions, entre elles es sistema sanitari i els Mossos d’esquadra.

•

Atès que, impulsat pel Servei Català de la Salut, s’està treballant a la nostra
comarca en l’aplicació d’un protocol territorial contra els maltractaments de la
infància, amb la participació activa dels serveis socials municipals.

El Ple municipal acorda:
1. Reiterar el total rebuig a la pràctica de la MGF, tipificada com a delicte al nostre
país.
2. Manifestar el compromís d’aquest Consistori en la lluita per la prevenció contra
la MGF, aprofundint en el desenvolupament d’accions de coordinació entre
àmbits i institucions per a fer-ho possible, el treball informatiu i formatiu amb les
associacions africanes a casa nostra, el suport als professionals, i altres
accions de sensibilització i denúncia.
3. Promoure, conjuntament amb la Generalitat, la mediació comunitària en les
famílies si existeix risc de mutilacions genitals. En aquests casos es procurarà
que en la negociació hi participin persones expertes, com també persones de
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les comunitats afectades per aquestes pràctiques, així com assegurar
l’actuació d’agents socials d’atenció primària.
4. Donar suport a les accions que es portin a terme en l’àmbit de la cooperació
internacional per treballar des dels països d’origen per a l’eradicació d’aquestes
pràctiques i la no estigmatització, a casa nostra, dels col·lectius africans, ja que
no es pot associar aquesta pràctica al sol fet de l’origen de les persones.
5. Proposar i treballar perquè en el marc del Protocol contra el maltractament de
la infància es faci una especial referència a aquesta pràctica, i constitueixi una
veritable plataforma de coordinació per la prevenció, la detecció de risc, la
protecció de l’infant i la denúncia, quan s’escaigui.
6. Fer arribar aquests acords al Servei Català de la Salut i al Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.”

Com a conseqüència del resultat de la votació, decau la proposició del Grup de PxC.

6.5

Proposició que presenta el Grup Municipal Socialista en relació a les
aportacions als municipis per a les escoles bressol per part del
Departament d’Ensenyament.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal Socialista, de 16 d’abril de 2012,
que es transcriu a continuació:
“Atès que el Departament d’Ensenyament ha proposat retallar en 600 euros l’aportació
que fa per cada plaça d’escola bressol municipal fins a situar-la en els 1000 euros per
infant per al proper curs 2012-2013.
Atès que el Govern català ja va reduir l’aportació a les escoles bressol municipals per
a aquest curs en 200 euros, passant dels 1.800 als 1.600, i per tant, de mantenir-se
inalterable la proposta actual, els municipis podrien veure com els diners que li arriben
de la Generalitat per aquest concepte es redueixen en 800 euros per infant en només
dos cursos, una xifra que representa una disminució del 44,4%.
Atès que aquesta nova retallada, si es produeix, pot fer que el sistema sigui
insostenible, ja que els ajuntaments i les famílies haurien d’assumir un alt import per
aconseguir l’equilibri financer dels centres.
Atès que des de diferents municipis i la pròpia FMC ja s’ha alertat que la tisorada pot
conduir algunes escoles bressol a la desaparició.
Atès l’alt valor educatiu i social que les escoles bressol representen en la nostra
societat, com a essència d’un model orientat a la cohesió social i a la incorporació al
mercat de treball per a molts pares i mares.
El Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Manresa l’adopció dels
següents acords:
1.- Instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a què revisi la
proposta en el sentit de no dur a terme una nova reducció, com l’anunciada, de les
aportacions a les escoles bressol municipals, per tal de garantir la sostenibilitat i la
continuïtat d’un servei educatiu i social bàsic pels infants i famílies.
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2.- Fer arribar aquest acord a la Consellera d’Ensenyament i al Molt Honorable
President de la Generalitat de Catalunya.”
La senyora Sònia Diaz, del Grup Municipal del PSC, diu que el sentit de la
proposició és pel fet que la Generalitat va anunciar que s’està pensant la possible
retallada de les aportacions respecte a les escoles bressol.
Recorda que fa un curs, l’aportació era de 1.800€, la van reduir 200€, quedant en
1.600 euros. I la proposta que hi ha sobre la taula és de passar-la a 1.000 euros,
comportant una rebaixa en els darrers dos cursos de 800 euros, motius pel qual
pensen que s’ha de fer arribar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat el
desacord amb la proposta i que reconsideri la retallada, ja que si és així, posarà a tots
els ajuntaments en una situació complicada per portar a terme la gestió de totes les
escoles bressol municipals.
Diu que en el passat Ple es parlava de millorar la gestió i l’equilibri econòmic de les
escoles bressol municipals, i creu que serà molt difícil per part del govern municipal
gestionar les escoles bressol si l’aportació econòmica de la Generalitat es redueix.
També creu que hi haurà municipis que es plantejaran el tancament d’escoles bressol
per no poder assolir-ne la gestió.
Manifesta el valor de les escoles bressol i les primeres que es van fer a Catalunya a
partir de l’etapa democràtica per millorar la incorporació al treball dels pares i mares,
afegint el valor pedagògic i de cohesió social.
Demana el vot favorable per instar al Departament de la Generalitat que reconsideri la
nova reducció de l’aportació econòmica per a la gestió de les escoles bressol.
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, diu que votaran a favor de
la proposició ja que creuen que aquesta mesura és un indicador del model social del
govern.
Saben que en aquesta franja d’edat l’escolarització no és obligatòria i cal prioritzar els
recursos, però l’escola bressol pública i de qualitat sí que és una eina bàsica de
cohesió social, obligant a moltes famílies a prescindir-ne per les càrregues
econòmiques.
Diu que els ajuntaments que ja han afrontat una primera reducció no podran fer front a
aquest increment que acabaran repercutint als usuaris.
Remarca el mal finançament i l’espoli fiscal a què estan sotmesos els ajuntaments.
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, diu que és difícil
acceptar que un grup que ha tingut l’Alcaldia els darrers 16 anys i que ha tingut set
anys de presència a la Generalitat pugui presentar proposicions sense cap tipus de
contextualització.
Amb la proposició presentada té la sensació que el govern actual de la Generalitat
tingui més ganes de reduir aportacions per les llars d’infants, ja que en cap moment
és parla de la situació econòmica actual, dels esforços que s’han fet i que s’estan fent i
que totes les administracions estan fent els ajustos necessaris.
A més, la proposició que s’ha presentat no esmenta la ciutat de Manresa i s’hauria de
veure la realitat de la nostra ciutat, què s’està fent en aquests moments a l’ajuntament i
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des del govern i des del conjunt de l’Ajuntament i el compromís per part d’aquest
ajuntament perquè el servei sigui sostenible i amb increment de places.
Com a ajuntament creu que s’ha de fer entendre al govern de la Generalitat que s’ha
d’anar alerta fins on arribaran els ajustos ja que afectaran pressupostàriament
l’Ajuntament de Manresa, preocupació que tant l’alcalde com ell li van manifestar a la
Consellera d’Ensenyament en la darrera reunió.
S’ha de saber en quin moment vivim i com s’estan fent les coses perquè el servei sigui
sostenible i no donar unes visions d’allò que no passarà, mantenint els compromisos:
garantir les places actuals, mantenir els imports de les mensualitats del curs vinent, i
incrementar les places, i es comprometen amb els imports concrets a pagar per les
famílies, mesures que es faran perquè l’equip de govern creu en aquest servei.
Els hi sembla bé que com a ciutat és reclami que hi hagi el mínim ajust possible, però
els hi sembla que la proposició hauria de concretar què està passant a Manresa i no
posar interrogants on no hi existeixen i sobretot contextualitzar.
La senyora Sònia Diaz, del Grup Municipal del PSC, diu que parlen d’un enunciat
que ha fet la Generalitat de proposar reduir 1.000 euros.
Diu que l’objecte de la moció no és per exigir al govern de la ciutat mesures o accions,
parla d’una anunci que ha fet la Generalitat i que és la primera vegada que no és a fets
consumats, és a dir ho anuncia i dóna l’opció de poder manifestar-se que no s’està
d’acord.
Creu que si no estan d’acord amb la forma, la propera vegada ja ho contextualitzaran,
però celebren que només sigui això, ja que buscaven que estiguessin d’acord amb el
fons, i per això rebutgen l’anunci i no volen que passi.
El senyor Antoni Llobet, portaveu del govern, li diu a la senyora Diaz que parla
d’un alarmisme innecessari.
No creu que l’objectiu de les proposicions que es presenten al Ple sigui només perquè
s’aprovin, el més important és la utilitat de les proposicions, i ells no la veuen amb la
que han presentat.
Assenyala a la senyora Diaz que en cap moment la moció fa referència a la situació
actual en què vivim envers de la situació de fa cinc anys.
L’alcalde sotmet a votació la proposició 6.5 del Grup Municipal del PSC, i el Ple
l’aprova per 9 vots afirmatius (4 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMCUP ), 11 abstencions ( 11
GMCiU), i 5 vots negatius ( 3 GMPP, 2 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.
6.6

Proposició que presenta el Grup Municipal d’ERC, sobre el reaprofitament
d’espais per assaig d’activitats culturals.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 15 d’abril de 2012,
que es transcriu a continuació:
“ A partir del dia 16 d’Abril del 2012, el centre cívic Joan Amades no podrà fer-se servir
com espai d’assaig d’activitats culturals.
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Gràcies a aquest espai un seguit d’entitats Manresanes disposaven d’un espai ampli
(la sala d’actes del Joan Amades) per a fer els assajos setmanals en l’horari nocturn
(de 21h a 24h). De forma temporal, s'ha permès als grups culturals continuar assajant
al centre cívic Joan Amades.
Al Casal de les Escodines, on s'han traslladat moltes de les activitats que es duien a
terme al centre cívic, no hi ha un espai tant gran com l’actual per realitzar aquesta
activitat.
Donat que:


l’espai de la capella del Casal de les Escodines no està disponible ni
condicionat per a fer activitats d’assaig,



que el centre cívic Selves i Carner, per la proximitat de la residència d’avis,
té unes limitacions horàries i a partir de les 22h no poden fer-s'hi activitats, .



que l’espai de l'Anònima del carrer Llussà no està condicionat i requereix
d’una important inversió per a poder-lo habilitar com espai d’assaig,



que actualment la gestió de l’espai Sant Domènec (antiga Sala Mestre
Blanch) gestionada per l’empresa municipal MEES, no requereix de bidells,
és un espai ampli, equipat i vàlid per a realitzar assajos nombrosos i
espectacles de petit format.

Proposem:


Buscar una solució provisional a la falta d’espai per assajar grups grans,
optimitzant els espais municipals existents.



Facilitar l’ús de la Sala Sant Domènec (antiga Sala Mestre Blanch) a les
entitats que requereixen d’un espai d’assaig gran, en les mateixes
condicions econòmiques que actualment hi ha el centre cívic Joan Amades



Optimitzar l’ús de la Sala del Conservatori antic a les entitats que
requereixen d’un espai on realitzar un espectacle de petit format en les
mateixes condicions econòmiques que actualment hi ha al centre cívic Joan
Amades.”

El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de CiU de 19 d’abril de 2012, a la
Proposició presentada pel Grup Municipal d’ERC, que es transcriu a continuació:

“Al segon paràgraf: substitució de “grups culturals” per “grups de dansa”.
A l’acord 1: substitució per “optimitzar al màxim els espais municipals existents”.
A l’acord 2: substitució per “estudiar i valorar suficientment la possibilitat d’ampliar l’ús
de la sala Mestre Blanch, amb l’objectiu que tingui una utilització més àmplia que
l’actual”.
A l’acord 3: substitució per “oferir als grups que fan espectacles de petit format la
possibilitat de representar-los en qualsevol dels tres equipaments existents que estan
preparats amb aquestes característiques i que s’ofereixen en condicions econòmiques
de cost mínim: centre cívic Joan Amades, centre cívic Selves i Carner i casal
Escodines”.
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La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, diu que presenten la
proposició motivada pel neguit de les entitats afectades pel canvi d’ús del Centre Cívic
Joan Amades. L’objectiu de la proposició és optimitzar i aprofitar amb eficiència els
espais municipals, per poder oferir espectacles de petit format en unes condicions
econòmiques assumibles per les entitats culturals de la ciutat.
Estan d’acord amb l’esmena presentada per part del Grup Municipal de CiU.
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, diu que comparteixen la
voluntat que aquests grups no es vegin perjudicats pels canvis que s’estan portant a
terme.
Amb la presentació de l’esmena proposen que al segon paràgraf se substitueixi “grups
culturals” per “grups de dansa”, ja que són els únics afectats i necessiten un espai més
ampli per poder assajar.
Pel que fa als acords, el primer substituir-lo per “optimitzar al màxim els espais
municipals existents”, donat que “buscar una solució provisional” ja s’està fent.
Referent al segon acord, substituir-lo per “estudiar i valorar suficientment la possibilitat
d’ampliar l’ús de la sala Mestre Blanch, amb l’objectiu que tingui una utilització més
àmplia que l’actual”, s’estudiarà la possibilitat si es pot encabir alguna altra activitat.
I pel que fa a l’acord tercer s’ha proposat substituir-la per “oferir als grups que fan
espectacles de petit format la possibilitat de representar-los en qualsevol dels tres
equipaments existents que estan preparats amb aquestes característiques i que
s’ofereixen en condicions econòmiques de cost mínim: centre cívic Joan Amades,
centre cívic Selves i Carner i casal Escodines”, ja que creuen que amb aquests tres
equipaments es pot resoldre satisfactòriament.
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, creu que és
evident que si és presenta aquesta proposició és perquè hi ha un neguit en
determinades entitats de la ciutat.
Creu que moltes de les propostes que es presenten al Ple no se solucionen i més.
vista l’esmena resultant i les propostes concretes, no se sap concretament que s’està
votant.
Creu que un bon diàleg i una bona informació a aquestes entitats estalviarien haver de
solucionar un tema que no creu que es pugui solucionar.
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que votaran a
favor de l’esmena de CiU, però està d’acord amb el senyor Majó que parlant i tenint un
diàleg directe amb les entitats de Manresa, no hauria de sortir als Plens.
La senyora Maria Jesús Pérez, del Grup Municipal del PSC, diu que donaran
suport i votaran afirmativament l’esmena presentada per CiU per a l’aprofitament
d’espais pels grups de dansa.
Creuen que aquestes entitats tenen un potencial molt important des del punt de vista
social, perquè són un element de cohesió i un punt de trobada i des del punt de vista
cultural perquè ajuden a perpetuar el valor de la dansa tradicional contribuint a salvarles de l’oblit.
Per això és molt important que es faciliti els locals adients per aquests grups de dansa,
sent una manera de col·laborar per a la dansa en particular i per la cultura en general.
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L’alcalde sotmet a votació l’esmena que presenta el GMCiU a la Proposició 6.6 del
GMERC, i el Ple l’aprova el Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents, i, per
tant, es declara acordat:
“A partir del dia 16 d’Abril del 2012, el centre cívic Joan Amades no podrà fer-se servir
com espai d’assaig d’activitats culturals.
Gràcies a aquest espai un seguit d’entitats Manresanes disposaven d’un espai ampli
(la sala d’actes del Joan Amades) per a fer els assajos setmanals en l’horari nocturn
(de 21h a 24h). De forma temporal, s'ha permès als grups de dansa continuar assajant
al centre cívic Joan Amades.
Al Casal de les Escodines, on s'han traslladat moltes de les activitats que es duien a
terme al centre cívic, no hi ha un espai tant gran com l’actual per realitzar aquesta
activitat.
Donat que:


l’espai de la capella del Casal de les Escodines no està disponible ni condicionat
per a fer activitats d’assaig,



que el centre cívic Selves i Carner, per la proximitat de la residència d’avis, té
unes limitacions horàries i a partir de les 22h no poden fer-s'hi activitats, .



que l’espai de l'Anònima del carrer Llussà no està condicionat i requereix d’una
important inversió per a poder-lo habilitar com espai d’assaig,



que actualment la gestió de l’espai Sant Domenec (antiga Sala Mestre Blanch)
gestionada per l’empresa municipal MEES, no requereix de bidells, és un espai
ampli, equipat i vàlid per a realitzar assajos nombrosos i espectacles de petit
format
Proposem:

1.

Optimitzar al màxim els espais municipals existents.

2.
Estudiar i valorar suficientment la possibilitat d’ampliar l’ús de la sala Mestre
Blanch, amb l’objectiu que tingui una utilització més àmplia que l’actual.
3.
Oferir als grups que fan espectacles de petit format la possibilitat de
representar-los en qualsevol dels tres equipaments existents que estan preparats amb
aquestes característiques i que s’ofereixen en condicions econòmiques de cost mínim:
centre cívic Joan Amades, centre cívic Selves i Carner i casal Escodines.”

7.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

De conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM, l’alcalde
sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de dos assumptes
sobrevinguts presentats, la qual s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents
7.1

Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 6/2012 dins el
Pressupost Municipal.

El secretari presenta el dictamen del tinent d’alcalde d’Economia i Governació,
de 16 d’abril de 2012, que es transcriu a a continuació:
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“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2013, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris, degudament informat
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris, per a finançar els costos
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici
del 2013.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 6/2012 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 6/2012 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 Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen fa
referència a una proposta de modificació de crèdits per donar compliment al contingut
d’un contracte de lloguer que s’ha signat entre l’Ajuntament de Manresa i la Societat
FORUM per ubicar en un edifici de FORUM, al carrer Amigant, l’oficina del POUM, ja
que s’han de fer obres de millora i condicionament de l’edifici.
Els diners els aportaria l’Ajuntament a compte dels lloguers presents i futurs.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que el seu
grup votarà en contra del canvi de partida perquè consideren que no estan d’acord pel
fet que s’hagi de restaurar una oficina tenint l’Ajuntament instal·lacions pròpies.
Consideren que l’ajuntament té espais suficients per poder habilitar aquesta oficina i
així s’estalviarien diners.
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, diu que és política de
l’equip de govern des del principi de la legislatura liquidar contractes de lloguer de
diferents serveis dispersos en edificis de Manresa. La voluntat de l’equip de govern és
concentrar els serveis, però degut a l’espai que requereix l’oficina del POUM, no hi
havia possibilitat física d’encabir ni a l’edifici número 1 ni a l’edifici 5,6 i per raons de
proximitat va sortir aquesta oportunitat on els Serveis del Territori queden molt propers,
per això l’equip de govern va adoptar com a solució adient el lloguer del local i el seu
condicionament.
L’alcalde sotmet el dictamen 7.1 a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11
GMCiU), 11 abstencions ( 4 GMPSC, 3 GMERC, 2 GM PxC, 2 GMCUP) i 3 vots
negatius ( 3 GMPP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

7.2

Dictamen sobre modificació del finançament previst en l’aplicació
pressupostària 1520.740 habitatge-aportació a societats mercantils
municipals.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 7 d’abril de 2012, que es transcriu a
continuació:
“Antecedents de fet
1. En el pressupost municipal vigent per l’exercici 2012 hi figura l’aplicació
pressupostària 1520.740 Habitatge-Aportació a societats mercantils municipals,
per un import total de 2.800.909€, dels quals, 1.786.623€, figuren destinats a
aportació a la societat FORUM SA, segons acord adoptat pel Ple Municipal en
sessió celebrada el dia 29 de desembre de 2011.
2. El finançament dels esmentats imports està previst mitjantçant venda de
patrimoni municipal del sòl i alienació de solars, segons figura en el detall de
l’aplicació pressupostària 1520.740, per un import total de 2.154.732€ i la resta
646.177€ mitjantçant recursos ordinaris al pressupost.
3. Tota vegada que les gestions per la venda de patrimoni municipal del sòl i
alienació de solars, si bé, iniciades, es troben en fase d’execució, però no estan
ultimades, procedeix per poder donar acompliment a l’acordat al seu dia,
modificar en part, la forma de finançament de l’aportació a realitzar a la societat
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FORUM, SA, concretament en 110.000€ que s’efectuarà mitjantçant recursos
ordinaris i no en la forma inicialment prevista.
Fonaments de dret
1. Article 88 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 111
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril (text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local), que faculten els
Ajuntaments per concertar convenis amb persones de dret públic i privat,
sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als
principis de bona administració.
2. Article 273.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableix que els ens locals
poden concertar contractes, els pactes o les condicions que considerin
adequats.
3. Articles 303 a 311 del reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pels quals el ens locals poden
establir convenis de cooperació entre ells mateixos, amb d’altres
administracions públiques i amb persones físiques i jurídiques privades, en
aquest últim cas sempre quan l’objecte del conveni no es trobi comprès en
l’àmbit de la legislació de contractació administrativa o del dret privat.

Com a alcalde president, de conformitat amb les atribucions conferides per la
normativa de règim local, proposo al Ple de la Corporació que adopti el següent
ACORD
Modificar, en part, el finançament previst en l’aplicació pressupostària 1520.740 del
pressupost municipal vigent, de forma que s’incrementa el finançament per recursos
ordinaris en 110.000€ i disminueix pel mateix import, l’inicialment previst per venda de
patrimoni municipal del sòl i alienació de solars.”
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, recorda que quan es va
aprovar el pressupost municipal hi havia una important partida de finançament de
FORUM, per la qual la part més gran es finançava amb alienació de patrimoni, de
solars, i una altra es finançava de recursos ordinaris.
Donada la necessitat de nodrir de recursos a FORUM, i donat que s’està en fase
d’execució dels processos d’alienació, ha estat necessari incrementar el finançament
per recursos ordinaris en 110.000€.
L’alcalde sotmet el dictamen sobrevingut a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots
afirmatius (11 GMCiU) i 14 abstencions (4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 PxC i 2
CUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

8.

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

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 10, 11, 12, 13
i 14, que corresponen a les sessions dels dies 12, 19 i 26 de març i 2 i 10
d’abril de 2012, respectivament.

Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la
Junta de Govern Local en les seves sessions número 10, 11, 12, 13 i 14,
corresponents als dies 12, 19, 26 de març i 2 i 10 d’abril de 2012, pel repartiment que
de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD
2568/86, de 28 de novembre.
10.

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

11.

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

11.1

Pregunta del Grup Municipal de la CUP al Ple de l’Ajuntament de Manresa
de 19 d’abril del 2012

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 14 d’abril de 2012,
que es transcriu a continuació:
“1)
Quins criteris es fan servir a l’hora d’autoritzar l’estacionament de
vehicles a la Plaça Major?”
La senyora Olga Sànchez, del Grup Municipal de CiU, diu que s’autoritzen les
operacions de càrrega i descàrrega per als comerços, residents i els serveis públics.
També estan autoritzats els vehicles d’emergències, bombers, cossos i forces de
seguretat i a tots aquells que els sigui necessari per a la prestació de serveis públics
municipals i gestions institucionals.
11.2

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre la proliferació del mosquit
tigre.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 14 d’abril de 2012,
que es transcriu a continuació:

“2)
Al solar de la Fàbrica nova hi han aparegut tolls d’aigua que poden
facilitar la proliferació del mosquit tigre. Quines mesures s’han pres per tal que
la propietat del solar actuï a fi de prevenir aquesta possibilitat?”
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de CiU, explica que s’ha requerit al
propietari, el qual ha respost satisfactòriament i en els propers dies retiraran les aigües
estancades.
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11.3

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre l’Alberg del Carme

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 14 d’abril de 2012,
que es transcriu a continuació:
“3)
Arran de la posada en funcionament de la residència universitària,
l’Alberg del Carme ha vist com disminuïen de forma important el nombre de
pernoctacions. Quines mesures s’han pres o es pensen prendre per tal de
revitalitzar aquest equipament que, si bé és no és de titularitat municipal, juga
un paper important en l’oferta turística de la ciutat i en la revitalització del nucli
antic o centre històric?”
La senyora Àuria Caus, del Grup Municipal de CiU, comenta que la davallada dels
preus dels pisos ha provocat una baixada en les estades de residents a l’Alberg del
Carme. Per tant, l’alberg està recuperant la seva funció inicial d’albergar estades
puntuals. Des de Xanascat s’està promovent l’alberg fent-lo entrar en els seus
programes (Camp d’Aprenentatge, Vacances en família o l’Estiu és teu) i des de
l’Ajuntament, es pensa que amb la revitalització que s’està fent del centre històric,
també es contribuirà a que hi hagin més places ocupades.
11.4

Pregunta del Grup Municipal de PxC sobre la Plaça Puigmercadal.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de PxC, de 15 d’abril de 2012, que
es transcriu a continuació:

“En la plaça Puigmercadal l’estacionament i l’entrada de vehicles està prohibida en tot
el mercat com indiquen les dues senyals existents en l’entrada d’accés a dita plaça,
però la realitat ens demostra tot el contrari com es pot observar en les imatges
adjuntes,
Des del nostre grup municipal preguntem:

- En té constància l’equip de govern d’aquesta infracció diària i sistemàtica?
- Prendrà alguna mesura per solucionar aquest problema l’equip de govern?
La senyora Olga Sànchez, del Grup Municipal de CiU, diu que tenen constància
d’aquesta irregularitat i saben que es ve produint des de fa temps. Amb tot, reconeix
que és de difícil solució perquè les mesures que es poden dur a terme, com serien les
denúncies, s’ha comprovat que només tenen efectes temporals.
Com que entenen que es requereix una solució més global que respongui a tots els
interessos, s’ha començat a treballar aquest problema amb Mobilitat i Promoció
Econòmica.
11.5

Preguntes del Grup Municipal d’ERC sobre el Pla de Civisme.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 16 d’abril de 2012, que
es transcriu a continuació:
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“Tant en l'acte de presentació pública de la nova ordenança de civisme i convivència
del 23 de febrer, com en el text introductori que ha estat sotmès a votació, s'indica que
l’esmentada ordenança anirà acompanyada d’un Pla de Civisme,
•
•
•

Quin és el procés que se segueix per elaborar aquest Pla de Civisme?
En quin punt del procés es troba la seva elaboració?
Hi ha previst algun tipus de procés participatiu per enriquir la seva elaboració?

En cas afirmatiu,
• a quin nivell del procés i amb quins participants?.
En cas contrari,
• per quina raó?
• Quin és el termini de la seva presentació pública?”
La senyora Àuria Caus, del Grup Municipal de CiU, respon que el Pla d’Acció pel
Foment del Civisme s’ha elaborat en paral·lel a l’Ordenança de Civisme i Convivència
Ciutadana. L’Ordenança, tot i que s’ha aprovat avui, hauria d’entrar en vigor a l’agost.
Com que s’han treballat en paral·lel, també es desplegaran alhora.
Pel que fa al Pla d’Acció pel Foment del Civisme, actualment s’estan acabant de definir
els últims detalls de les accions potencials a dur a terme. El document serà un full de
ruta del govern amb el què es pretén fomentar el civisme. Serà obert i participatiu, en
el sentit que es presentarà als grups municipals i a la ciutadania. Les accions que es
portaran a terme estaran definides però seran obertes i la seva execució es decidirà en
un procés participatiu, i podrà passar que algunes d’elles s’acabin duent a terme
perquè no es veuran tan convenients. El desplegament de les accions també es farà
de manera participativa amb la ciutadania, les entitats i les associacions per tal
d’obtenir un resultat satisfactori.
11.6

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre la vaga del 29 de març

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 18 d’abril de 2012,
que es transcriu a continuació:
“ El dia 29 de Març un bon nombre de treballadors i treballadores de l’Ajuntament, de
les empreses municipals i de les empreses concessionàries (FCC) van adherir-se a
la vaga general i no van anar a treballar. Quina és la quantitat de diners estalviada
com a conseqüència de l’esmentada vaga? A quina partida es destinaran?”
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, aporta les dades següents
sobre el seguiment de la vaga del dia 29 de març:
Empresa

Número de treballadors
que van fer vaga

Aigües de Manresa
Fòrum
Manresana d’Equipaments Escènics
Ajuntament de Manresa

20
3
3
171

Percentatge de seguiment
de la vaga
14,9%
15%
18,75%
25%

L’import econòmic de la vaga són 19.301,37€ entre les 4 institucions que s’han
esmentat. Pel que fa a les concessionàries l’import és de 26.796,42€. En total els
imports sumen 46.097,79€, els quals es quedaran a les seves partides respectives i
diu que es destinaran a compensar dèficit.
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L’alcalde agraeix la participació i l’esforç de les persones que han intervingut en aquest
Ple i desitja a tothom una bona diada de Sant Jordi.
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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