ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Identificació de la sessió
Número: 9/2010
Dia: 19 de juliol de 2010
Horari: de 20.15 a 23
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa
Caràcter: ordinari
Assistents
President
Josep Camprubí Duocastella
Tinents i tinentes d’alcalde
Ignasi Perramon Carrió
Núria Sensat Borràs
Àngels Mas Pintó
José Luis Irujo Fatuarte
Aida Guillaumet Cornet
Joan Vinyes Sabata
Alain Jordà Pempelonne
Regidors i regidores
Sònia Díaz Casado
José Luis Buenache Catalán
Josep Maria Sala Rovira
Maria Rosa Riera Montserrat
Alexis Serra Rovira
Maria Mercè Rosich Vilaró
Miquel Davins Pey
Josep Maria Subirana Casas
Moisès Fargas Santaulària
Alba Alsina Serra
Xavier Rubio Cano
Xavier Javaloyes Vilalta
Domingo Beltran Arnaldos
Adam Majó Garriga
Albert Pericas Riu
Secretari
José Luis González Leal
Interventor
Josep Trullàs Flotats
Absents
Regidores
Mar Canet Torra

Imma Torra Bitlloch
Ordre del dia

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 8, que correspon a la sessió
plenària del dia 21 de juny de 2010.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5371, de 25 de juny de 2010,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2010, dins el
Pressupost municipal vigent.

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost
corresponent a l’exercici 2009.

3.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta de l’addenda al conveni
subscrit per l’Ajuntament de Manresa i el Col.legi d’Arquitectes de CatalunyaDelegació de Manresa – relatiu a la cessió d’ús d’un immoble de propietat
municipal, anomenat “Torre Lluvià”.

3.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’atorgament de poders per a plets a
favor de tres procuradors dels tribunals de Madrid.

3.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de la Sra. Montserrat
Mestres Angla com a membre del Patronat de la Fundació Privada Fira
d’Espectacles d’Arrel Tradicional Mediterrània i com a representant de
l’Ajuntament de Manresa en el Comitè de Seguretat i Salut, en substitució del
Sr. Pere Fons Vilardell.

3.5

Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Proposta sobre aprovació,
si escau, de l’addenda al conveni subscrit el 9 de febrer de 2009, entre el
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya, el Consorci per a la Gestió del Condomini del Palau Firal de
Manresa i l’Ajuntament de Manresa, per al finançament i execució de diverses
obres de condicionament i millora del Palau Firal de Manresa.

4.

ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA
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4.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
13/2010, dins el Pressupost municipal vigent.

4.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la resolució a una al·legació
presentada a l’expedient de contribucions especials per l’obra Projecte de
millora de la urbanització de la plaça del Carme i del passatge dels Amics.
Àmbit.1, plaça del Carme i aprovació definitiva d’aquest projecte.

4.2

REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ

4.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la suspensió del compliment dels
acords amb la representació del personal, en ús de les previsions de l’article
38.10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

4.3

REGIDORIA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA

4.3.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’Ordenança municipal de
circulació i mobilitat.

5.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

5.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del text refós de la Modificació puntual del
Pla General Mel – Cirera.

5.1.2

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la Modificació puntual del
Pla General. Centre de Tractament de Residus de Bufalvent.

5.1.3

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del Pla Especial Parc
Ambiental de Bufalvent.

5.1.4

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la Modificació puntual del Pla
General. Segre – La Catalana.

6.

AREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA I TURISME

6.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació dels dies festius locals
per a l’any 2011.

6.2

REGIDORIA DELEGADA D’EDUCACIÓ

6.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’acceptació i consignació
pressupostària com a ingrés de la subvenció de 293.400 € concedida pel
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Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment de
les Llars d’infants municipals durant el curs 2009-2010.

7.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I PROGRAMES TRANSVERSALS

7.1

REGIDORIA DELEGADA D’IMMIGRACIÓ

7.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’actualització del Pla d’Immigració i
Ciutadania de l’Ajuntament de Manresa.

8.

PROPOSICIONS

8.1

Proposició del Grup Municipal de PxC per tal que l’Ajuntament cedeixi un espai
per als indigents que pernocten al carrer.

8.2

Proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP, de posicionament davant
la Sentència del Tribunal Constitucional envers l’Estatut.

8.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’establir un mecanisme
estable de coordinació entre els Ajuntaments del Pla de Bages.

8.4

Proposició del Grup Municipal Socialista en defensa de l’Estatut de Catalunya.

8.5

Proposició del Grup Municipal d’ICV-EUiA, de posicionament davant la
Sentència del Tribunal Constitucional envers l’Estatut.

9.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

9.1

Proposta per a l’aprovació, si escau, de la proposta de delimitació de la trama
urbana consolidada als efectes previstos al Decret Llei 1/2009, de 22 de
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

9.2

Proposta per a l’aprovació, si escau, de la sol.licitud de subvenció per a la
realització de les obres de l’equipament “Ateneu Les Bases”.

9.3

Proposta per a l’aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
15/2010, dins el Pressupost municipal vigent.

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

10.

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.

11.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 22, 23, 24 i 25,
que corresponen als dies 14, 21 i 28 de juny i 5 de juliol, respectivament.
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12.

Donar compte dels escrits del Gabinet de Presidència del Parlament de
Catalunya i de la Direcció General de Coordinació Interdepartamental de la
Generalitat de Catalunya, que justifiquen recepció de l’acord adoptat pel Ple de
l’Ajuntament en relació a la creació d’un títol del sistema tarifari integrat de
transport gratuït per a l’acompanyament de persones amb un grau de
minusvalidesa igual o superior al 65 %.

13.

PRECS I PREGUNTES

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

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 8, que correspon a la sessió
plenària del dia 21 de juny de 2010.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió ordinària núm. 8, del dia 21 de juny de 2010, que s’ha entregat als regidors i
regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna
observació a formular respecte al seu contingut.
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta, per unanimitat dels 23 membres
presents.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5371, de 25 de juny de
2010, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
12/2010, dins el Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 12/2010, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos, a l’empara
del que disposa l’article 181 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 i l’article 8è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2010, segons detall que figura en
l’annex que es conté en l’expedient.
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SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 , en relació amb el
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”

L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia en el sentit de tractar inicialment el punt 4.2.1
en què hi ha dues peticions per a intervenir-hi.
4.2

REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ

4.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la suspensió del compliment dels
acords amb la representació del personal, en ús de les previsions de
l’article 38.10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 8 de juliol de
2010, que es transcriu a continuació:
“Atès que en data 12 de març de 2008, la representació d’aquest Ajuntament i els
representants dels Sindicats CCOO i UGT, van acordar iniciar els treballs tècnics per a
dur a terme una nova valoració de llocs de treball i a la vegada acordar el pagament a
partir de la nòmina del mes d’abril de 2008 d’un avançament a compte dels resultats
econòmics de la nova valoració a percebre pel personal dels grups C2 i AP (antics
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grups E i D), acord que va ser ratificat pel Ple de la Corporació Municipal en data de
17 de març de 2008.
Atès que per acord de 18 de desembre de 2008, les mateixes representacions van
acordar aplicar també un avançament a compte de l’esmentada valoració a la resta de
grups: C1, A2 i A1 a aplicar amb efectes de 1 de gener de 2009, acord que va ser
ratificat per acord plenari de 19 de gener de 2009.
Atès que la situació de la hisenda municipal, motivada en gran part per la situació
econòmica general, obliga a aquesta corporació a posar en marxa mesures per
disminuir de manera significativa les despeses de personal i de funcionament de
l’administració municipal garantint la capacitat de prestació de serveis als ciutadans.
Mesures que s’emmarquen en l’esforç d’austeritat que s’ha de dur a terme per
aconseguir el restabliment de l’estabilitat pressupostària i la reducció del dèficit, que es
duu a terme també en altres àmbits d’aquesta Corporació.
Vist el que disposa l’article 38,10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que disposa
que excepcionalment i per causes d’interès públic derivades d’una alteració de els
circumstàncies econòmiques generals, els òrgans de govern de les administracions
públiques poden suspendre el compliment de pactes i acords ja signats, en la mesura
estrictament necessària per salvaguardar l’interès públic, informant a les
organitzacions sindicals de les causes de la suspensió.
Atès que les circumstàncies econòmiques actuals respecte a les existents en el
moment d’adquirir els compromisos anteriors, s’han vist modificades pel descens de
l’activitat econòmica a la Ciutat amb la conseqüent disminució dels ingressos per
recursos propis així com la disminució de les transferències de recursos per part de
l’Estat, trobant-se aquest Ajuntament en una situació de dèficit pressupostari que
impossibilita el manteniment dels compromisos adoptats, tant pel que fa a continuar
els treballs d’una nova valoració com pel que fa al pagament d’un avançament a
compte d’una nova valoració.
Atès que en data 2 de novembre de 2009 en el marc del Comitè de Valoració per part
d’aquest regidor delegat es va presentar la proposta de deixar en suspens el treballs
de la nova valoració, posposant-los a un altra moment econòmic més favorable,
proposta que va ser aprovada per cinc vots a favor, dos en contra i dues abstencions.
Atès que el dia 15 de juny de 2009, en compliment del que preveu el paràgraf segon
del article 38,10 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, s’ha informat a les
organitzacions sindicals de les causes de la suspensió dels acords.
Atès el pactat amb la representació del personal municipal el proppassat dia 16 de
juny de 2010, segons el qual es va deixar sobre la taula de l’ordre del dia del ple de la
corporació del el dia 21 de juny de 2010 l’acord referent a la supressió de
l’avançament a compte de la valoració de llocs de treball pendent d’elaboració que
perceben els treballadors de l’Ajuntament de Manresa. Malgrat que al mateixa acord
l’equip de govern va manifestar la seva voluntat de mantenir-se en la seva decisió de
fer efectiva la supressió de l’esmentat avançament en un posterior ple a celebrar en
un termini màxim de 15 dies.
Atès que les negociacions a les que ambdues parts es van comprometre, van avançar
mitjançant diverses reunions mantingudes entre la representació municipal i del
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personal, arribant a una proposta d’acord per la qual es destinarien fins a 205.000.-€
obtinguts de l’estalvi en diferents partides del capítol 1 del pressupost municipal vigent
amb la finalitat de reduir l’impacte de la supressió de l’avançament de la valoració dels
llocs de treball i de deixar sense efecte la rescissió dels contractes de substitució de 7
persones.
Com sigui que el dia 5 de juliol, la representació del personal va rebutjar la proposta,
per part de l’equip de govern es considera complert el compromís de negociació i
finalitzada aquesta, per la qual cosa ha de procedir, tal com es va acordar el dia 16 de
juny de 2010, a fer efectiva la suspensió de l’elaboració de la nova valoració de llocs
de treball en curs, així com de l’aplicació de l’avançament econòmic que a compte
d’aquests es venia percebent pel personal municipal.
És per això, que en ús del que disposa l’article 38.10 de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic i de les delegacions conferides per l’alcaldia, el tinent d’alcalde, regidor delegat
de Governació proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER.- Deixar en suspens amb efectes de 20 de juliol de 2010, el compliment dels
acords signats amb la representació sindical en 12 de març i 18 de desembre de 2008
i ratificats per acords plenaris de 17 de març de 2008 i 19 de gener de 2009,
respectivament, pels quals s’acordava efectuar els treballs tècnics per a dur a terme
una nova valoració de tots els llocs de treball de l’Ajuntament de Manresa, així com
també deixar en suspens amb efectes del dia 20 de juliol de 2010 el pagament al
personal municipal d’un avançament a compte del resultat econòmic de la nova
valoració de llocs de treball fins al moment en curs.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la representació del personal municipal amb
expressió dels recursos als que tinguin dret. “

L’alcalde dóna la paraula als senyors José Antonio Franco Jaén, en representació
d’UGT, i Josep Pujol Dordal, en representació de CCOO, que han demanat per
intervenir en relació al punt 4.2.1 de l’ordre del dia.
El senyor José Antonio Franco Jaén, com a membre i representant de la Secretaria
d’administració local d’UGT Bages-Berguedà, intervé per fer palès tot allò que des de
l’any 2008 està creant aquesta situació de divisió i malestar entre el personal de la
casa. Diu que en tot aquest temps s’han vist situacions inèdites, s’ha vist com el
consistori ha actuat de forma totalitària davant una situació econòmica que no ha
sabut gestionar i que vol solucionar a través dels sous del personal. L’equip de govern
ha dut a terme una política de pobresa absoluta, venent a la ciutadania que els
treballadors de la casa han de salvar l’economia de l’Ajuntament i que el que fan és
comportar-se com a sangonelles.
El senyor Franco diu que això és mentida i planteja a l’equip de govern que faci la
reflexió següent: -El personal empleat d’aquesta casa seria capaç de tirar endavant els
temes de ciutat i gestionar aquest Ajuntament sense els regidors? Realment són tan
imprescindibles?-
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El personal sap i és conscient que són uns moments conjunturalment difícils per a
l’economia en general, però, a banda de ser solidaris amb allò que marca el Reial
decret llei 8/2010, l’equip de govern no pot menyscabar més d’un 5% en la resta de
quantitats. Per això, es treu de la màniga tirant enrere un acord previ ja adquirit i un
article de l’EBEP, el 38.10, que li va com anell al dit, i pregunta a l’equip de govern si
aquest article, que utilitza com a vademècum i baluard de la justificació d’una retallada
sense precedents, el tornaran a emprar en properes ocasions, perquè, si és així, ja
seria de jutjat de guàrdia.
Diu que rectificar és de savis i que l’ésser humà aprèn dels seus propis errors.
Demana a l’equip de govern que reconegui que s’ha equivocat en les formes i en la
manera de gestionar aquest assumpte. Per això, aquest dictamen no s’ha d’aprovar i a
partir de demà mateix cal que es posin a negociar, però negociar vol dir que a la mesa
s’ha acabat la representació del “poli bueno” i el “poli malo”, les aliances i els
monòlegs d’hora i mitja, cal arribar a una solució per trobar la pau social i la
dignificació dels sous.
Demana a totes les regidores i regidors que formen part d’aquest Ple que, a l’hora de
sotmetre a votació aquest document, reflexionin respecte al que això suposa per a les
economies familiars dels nivells més baixos i que a nivell individual aixequin la mà, o
no, segons el que els dicti la consciència perquè, més enllà de la supeditació i color
d’unes directrius de partit, són persones, i no ho fan a tall de súplica, senzillament que,
tot i que treballen a l’administració pública donant un servei públic, a molts dels
treballadors els suposa una retallada d’un 15% del sou, i en algunes famílies és l’únic
sou que entra en aquests moments.
Afegeix que en el cas que aquest dictamen prosperi la UGT procedirà a impugnar-lo i
a prendre les accions legals oportunes, tant pel que fa a la resolució en si com en
alguns dels punts del document, que no s’ajusten a la veracitat del moment actual, i de
conformitat amb allò que estableix el Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, que
únicament permet la retallada del 5% en la resta de complements del sou.
D’altra banda, tot i que entenen que aquesta resolució deixa en suspens els acords,
creuen que ha quedat palesa la manca absoluta de voluntat de reprendre les
negociacions, ja que en cap moment, en la part resolutiva, l’equip de govern marca
una data de negociació de començament o de finalització de les negociacions.
Aprofita per fer arribar als companys i companyes presents i als que no han pogut
assistir al ple, que UGT, en cas que aquest dictamen tiri endavant, es posarà al
capdavant de totes aquelles reivindicacions que el personal tingui a bé consensuar,
sempre amb respecte a la legalitat, a la ciutadania manresana i a les seves
institucions.
Reitera novament que els regidors i regidores facin una reflexió i que exerceixin el seu
vot plenament conscients que és un retall de sou que suposarà a les famílies dels
empleats de la casa una mitjana d’un 15%.
El senyor Josep Pujol Dordal, en representació de CCOO, demana que es retiri o
que deixin sense aprovació aquest dictamen. Ho demana per considerar que és injust i
per les males maneres com s’ha portat fins ara.
Quan l’equip de govern va fer esclatar la indignació dels treballadors de l’Ajuntament,
van demanar al comitè de negociar el minorament de l’impacte que suposava
l’aplicació de les mesures antidèficit, és a dir, després d’anunciar la retallada que ja es
van adonar que era injusta, van donar un termini de quinze dies, durant els quals
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l’equip de govern ha posat sobre la taula la retallada d’altres partides per valor de
205.000€.
Quan el comitè ha fet altres propostes l’equip de govern ha contestat que les dades no
eren exactes o que no tocava, que només les seves són bones.
Diu que s’ha demanat l’estat d’execució del pressupost i encara l’estan esperant. Es
demana quina és la davallada de l’aportació de l’Estat i de la Generalitat en el
pressupost ordinari de l’Ajuntament, que és la principal causa de la situació econòmica
i contesten que per a què ho volen.
L’equip de govern s’ha capficat en parlar només de despeses, de les partides que han
volgut i només del capítol I.
En resum, només s’ha pogut parlar d’allò que han volgut i mentre han volgut. En
aquest escenari, el 29 de juny, posen el comitè contra les cordes, o s’agafa això o es
deixa, i s’obliden que és l’equip de govern qui ha provocat aquesta situació i la
indignació del personal.
Creu que una majoria del no a l’urna els hauria donat més força.
Diu que el 5 de juliol s’informa el comitè de la decisió que l’equip de govern ha pres i
es penja el comunicat a la Intranet, en el qual s’accepta mantenir al seu lloc de treball
a 7 dels treballadors substituts, gràcies a la mobilització del personal de l’Ajuntament,
al qual dóna les gràcies.
Es donen els contactes per trencats fent-ne responsables únicament al comitè, tornant
els diners a les partides originals i anunciant que ho portaran al Ple.
L’equip de govern fonamenta el seu dictamen en l’article 3810 de l’EBEP, que cita:
“Es garanteix el compliment dels pactes i acords, llevat que excepcionalment i per una
causa greu d’interès públic derivada d’una alteració substancial de les circumstàncies
econòmiques, els òrgans de govern de les administracions públiques suspenguin o
modifiquin el compliment de pactes i acords ja signats, en la mesura estrictament
necessària per salvaguardar l’interès públic.
En aquest supòsit, les administracions públiques han d’informar les organitzacions
sindicals de les causes de la suspensió o modificació.”
L’enunciat de l’acord, que avui es porta a aprovació, diu textualment: “Dictamen sobre
aprovació, si escau, de la suspensió del compliment dels acords amb la representació
del personal, en ús de les previsions de l’article 38.10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic”.
En el que es va aprovar en el Ple anterior es deia exactament el mateix. Els
comunicats que l’equip de govern ha penjat a la Intranet de l’Ajuntament, diuen
textualment que “volen suprimir”.
El del dia 16 de juny parla de supressió en els seus apartats segon i tercer.
El del dia 5 de juliol parla de supressió en dos apartats més.
L’equip de govern només parla de suspendre al Ple, en lloc més. Diu que no vol ser
mal pensat, cal que s’aclareixin amb el que volen fer, si suspendre tal com diuen aquí
en el Ple o suprimir, com diuen els treballadors. Suprimir és il.legal. Si el que volen és
suspendre, s’ha de seguir parlant. Rescatar els 166.000€ que hi havia sobre la taula,
afegir-hi més per minorar l’impacte d’aquest any, parlar del que pot passar l’any vinent
i del que estan disposats a fer a diferents escenaris.
Manifesta que s’ha de parlar d’ingressos, que quan comenci la recuperació, volen
començar a recuperar els seus drets i els seus sous. Aquesta és la voluntat de les
dones i homes de Comissions. Tothom s’hi ha d’implicar i amb bona fe, l’equip de
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govern i els partits de l’oposició. No els valen estratègies de partit mirant cap a l’altra
banda i abstenir-se.
Conclou dient que donat que les mesures són injustes, insolidàries, perquè recauen
sobre els que menys culpa hi tenen, i que també pateixen la crisi. Donat que les
mesures són inútils perquè per més que els retallin no crearan llocs de treball i els
banquers segueixen acumulant i acumulant. Donat que aquest procés ha estat una
suma de despropòsits, demana que es retiri del Ple i en el seu defecte el votin en
contra.

A continuació l’alcalde dóna la paraula als representants dels grups municipals.
El senyor Albert Pericas, del Grup municipal PxC, manifesta que atès que la
situació no ha canviat gaire respecte del Ple del mes passat, votarà en contra tal com
va fer en el darrer Ple.
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP, manifesta que el mes passat
deia que no acceptarien cap retallada salarial del personal municipal si no anava
acompanyada, com a mínim, d’un reconeixement de la mala gestió que s’ha fet, tant
de les finances municipals com del personal durant aquests quinze anys.
Si ningú no prenia responsabilitats polítiques, si no s’admetia que ho han fet
malament, un mea culpa... Ha passat un mes, no s’han assumit responsabilitats, no
s’ha expressat ni una sola frase en què s’admeti que alguna cosa s’ha fet malament
sinó que s’ha demostrat que hi ha poca capacitat de diàleg, de negociació i per tant no
hi ha cap argument perquè el GMCUP canviï la intenció de vot. Si el mes passat va
votar en contra avui també votarà en el mateix sentit.

El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, manifesta que el seu
grup el mes passat va manifestar el seu desacord amb les mesures aportades per
l’equip de govern i va votar en contra.
Recorda que en els debats de pressupostos del 2008 i 2009 el GMPPC va estendre la
mà al govern municipal per tal de prendre mesures i afrontar els problemes que com a
administració l’Ajuntament i la ciutat tenia plantejats. La resposta va ser de silenci
davant d’aquests oferiments, perquè creia que era un moment d’oportunitat política per
fer pinya i cercar el consens per aplicar les polítiques correctores que fessin possible
afrontar, amb certa mesura d’èxit, i no crispació, el futur de la ciutat.
La solució que l’equip de govern aporta com un gran estalvi és la del fracàs en la
negociació del catàleg de llocs de treball: -pa per a avui i gana per a demà-. La solució
és amagar els fracassos enfrontant els treballadors de l’Ajuntament entre si i amb la
resta dels veïns de Manresa, fent un flac favor a la convivència.
Per acabar, entén el rebuig que pot ocasionar per a un col.lectiu important el fet de
sentir-se agreujat, però manifesta també la seva solidaritat davant d’enfrontaments, de
paraules no correctes i d’actituds indesitjables envers els regidors, l’alcalde i els
companys de consistori. Caldria que l’equip de govern fes un gest, fer front amb
valentia als problemes de la ciutat quan tocava, que aquells que fan de la seva
col.lecció de fracassos el decàleg del seu currículum polític i que facin un últim favor a
la ciutat de Manresa, que pleguin i marxin a casa.
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El senyor José Luis Irujo, del Grup municipal Socialista, pren la paraula per
manifestar la posició del seu grup però és increpat pels assistents amb xiulets, insults i
escridassades.

L’alcalde s’adreça al públic assistent per demanar silenci i poder continuar amb la
sessió.
(Remor de veus)
El senyor José Luis Irujo, davant la impossibilitat de poder-se expressar per la remor
de veus, prefereix no continuar parlant.
El senyor Alexis Serra, del Grup municipal de CiU, posa de manifest la greu
situació econòmica de l’Ajuntament de Manresa i que, de les dades de què el seu grup
disposa, realment és una situació molt complicada.
En el ple del mes passat el GMCiU ja va posicionar-se respecte a les altres mesures i
va defensar una posició amb una certa duresa, malgrat que en el seu moment davant
d’aquelles mesures es va abstenir (Remor de veus).
Reitera la mala gestió econòmica i financera de l’Ajuntament de Manresa,
protagonitzada pels seus responsables polítics. Fa temps que el GMCiU ha avisat de
la mala gestió dels recursos públics i , un cop més, posa de manifest la desastrosa
gestió en les formes a l’hora d’arribar a solucions per tal de minimitzar l’impacte
econòmic que suposa el greu dèficit acumulat de l’Ajuntament de Manresa. Avui són
tristos protagonistes de la manca d’autoritat i de respecte dels governants de Manresa
respecte els treballadors del consistori.
L’equip de govern ja fa temps que ha començat la casa per la teulada, un 16 de juny
d’enguany, actuant d’una forma premeditada sense cap tipus de planificació d’un
procés que donada la situació actual s’hagués hagut de fer amb temps i de forma
calmada.
El GMCiU se suma a la crida del regidor del GMCUP a l’hora que d’alguna manera o
altra l’equip de govern avui té l’oportunitat de parlar. És conscient de la dificultat que
avui pugui parlar, però seria un gest que d’una vegada per totes reconeguessin que
s’han equivocat i facin autocrítica d’allò que s’ha fet malament en termes de gestió
pública. No els dirà que dimiteixin, entre d’altres coses perquè ja ho va dir en el ple
passat i el fet de dimitir o no ja es veurà en les properes eleccions municipals, però el
procés de diàleg d’aquestes tres setmanes s’ha evidenciat com un fracàs i aquest pot
hipotecar el conjunt de l’Ajuntament de Manresa de cara al futur, respecte a les
relacions entre els treballadors i els dirigents polítics que han de continuar governant la
ciutat.
L’equip de govern ha fet coses que són simbòliques però que tenen la seva
importància i ho deien en el ple del mes de juny, el que no es pot fer és no donar
exemple, anunciar, d’un dia per l’altre, pràcticament sense avisar el conjunt dels
treballadors, i que no donin l’exemple d’abaixar-se el sou en el 15%, com s’han acabat
abaixant, un cop el procés ja ha començat.
És molt important, i més en els moments actuals, en què la desqualificació política està
a l’ordre del dia, que els governants donin exemple i això significa senzillament pensar
que si han dut unes mesures que volen plantejar l’impacte humà que representa cap
els treballadors, molts dels quals es troben presents a la sala, l’equip de govern n’ha
de donar exemple.
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El GMCiU ha estat molt crític amb el gran nombre de càrrecs de confiança, amb
l’estructuració de com s’organitza l’Ajuntament i no negaran que als representants del
GMCiU se’ls escapa la forma com es dirigeix aquest Ajuntament, perquè es va
començar amb cinc gerents i actualment n’hi ha tres, perquè a l’hora de reduir càrrecs
de confiança no ha estat tant per voluntat política sinó en molts casos perquè una
persona ha decidit marxar i anar-se’n a Alemanya, i una altra perquè ha decidit
finalitzar la seva vinculació amb l’Ajuntament.
El GMCiU demana a l’alcalde que reflexioni i que valori la conveniència de modificar el
cartipàs i canviar alguns regidors per entomar els darrers nou mesos d’aquest mandat.
El ple passat van decidir abstenir-se, conscients del difícil moment econòmic i financer,
i per entendre que ho feien per responsabilitat i sentit de ciutat.
Avui, per la mateixa responsabilitat i sentit de ciutat, el GMCiU votarà en contra
d’aquest procés (aplaudiments i xiulets), d’aquest desori i d’aquesta forma de prendre
decisions que s’executen d’un dia per l’altre, votarà en contra de la no planificació
d’aquests processos, en contra de la manca d’ordre i control que existeix avui, i que
s’ha evidenciat en aquest saló de sessions, amb un govern absolutament debilitat,
sense il.lusions, amb una part important dels treballadors més que descontents i sense
futur, un gris panorama per a un govern molt gris.

A continuació l’alcalde dóna un segon torn d’intervenció als representants d’UGT i
CCOO, en aplicació del Reglament de Participació Ciutadana.
El senyor José Antonio Franco Jaén, com a membre i representant de la Secretaria
d’administració local d’UGT Bages-Berguedà, manifesta que el representant del
govern municipal a la mesa de negociació s’expressa molt bé però avui els ha sorprès
i no sap si és perquè no ha volgut o no ha pogut per manca d’argumentacions, però
UGT seguirà amb el seu tarannà habitual de diàleg i a partir de demà mateix, si avui
aquest acord prospera, estan disposats a reunir-se, negociar i tirar endavant aquesta
pau social que Manresa necessita.

El senyor Josep Pujol Dordal, en representació de CCOO, manifesta que li sap greu
que l’equip de govern no s’hagi pogut pronunciar i reitera la voluntat per continuar
negociant.

L’alcalde diu que, abans de procedir a la votació, quan els ànims estiguin més
tranquils el govern municipal està disposat a posar sobre la taula tota la informació per
valorar vies que permetin avançar cap a una solució pactada, sostenible
econòmicament i socialment (remor de veus, crits i xiulets).

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 12 vots afirmatius (7 GMS, 3
GMERC i 2 GMICV-EUiA), 11 vots negatius (7 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
(Segueix la remor de veus, crits i xiulets)
L’alcalde suspèn temporalment el Ple, atès que els sorolls i xiulets de la sala
n’impedeixen el seu normal desenvolupament.
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L’alcalde reprèn el Ple a porta tancada i amb els representants dels mitjans de
comunicació, després que agents de la Policia Local hagin desallotjat la sala.

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost
corresponent a l’exercici 2009.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 13 de juliol de 2010, que es transcriu
a continuació:
“El Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici de 2009, ha estat
informat favorablement, per la Comissió Especial de Comptes, d’aquest Ajuntament,
en la reunió de 31 de maig de 2010, i exposat al públic, juntament amb el seus
justificants i l’informe de l’esmentada Comissió, mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província, núm. 133, de 4 de juny de 2010, i en el tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament, no havent-se presentat durant el termini de quinze dies i vuit dies
més, cap reclamació en contra, per tot el qual, l’Alcalde que subscriu, proposa al Ple
de la Corporació Municipal l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2009, rendit per
l’Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha
estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest
Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l’art. 212 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, sense que s’hagi presentat cap reclamació.
SEGON.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, s’entén
sens perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes, en virtut d’allò
que disposa l’article 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el tex refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”
El senyor Alain Jordà, del Grup municipal Socialista, informa que aquest dictamen
aprova el Compte General del Pressupost 2009, que va passar per la Comissió
Especial de Comptes el 31 de maig de 2010, el qual ha estat exposat i en no haver-hi
reclamacions s’aprova definitivament.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 12 vots afirmatius (7 GMS, 3
GMERC i 2 GMICV-EUiA), 11 abstencions (7 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta de l’addenda al conveni
subscrit per l’Ajuntament de Manresa i el Col.legi d’Arquitectes de
Catalunya- Delegació de Manresa – relatiu a la cessió d’ús d’un immoble
de propietat municipal, anomenat “Torre Lluvià”.
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El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 17 de juny de 2010, que es transcriu
a continuació:
“Antecedents
I.

L’Ajuntament de Manresa és propietari de l’immoble conegut com a ‘Torre
Lluvià’, ubicat al carrer Arquitecte Oms núm. 5 de Manresa, segons consta
a la fitxa 12.1 de l’Inventari Municipal de Béns. L’edifici té la qualificació
jurídica de bé patrimonial, i consta inscrit al Registre de la Propietat de
Manresa en el tom 1.146, finca 13.246, llibre 319, full 122.
L’immoble esmentat està inclòs en el Catàleg i Pla Especial del Patrimoni
Històric - Arquitectònic i Ambiental de Manresa, essent prevista la seva
utilització com a equipament públic cultural.

II.

Mitjançant acord del Ple de la Corporació, de data 17 d’abril de 1989, es va
aprovar la cessió d’ús de la Torre Lluvià al Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Delegació de Manresa, per un termini de 25 anys, amb la
finalitat d’allotjar-hi la seu col·legial i realitzar-hi activitats relacionades amb
les competències del col·legi.

III.

Arrel dels aiguats de l’estiu del 2008, es va inundar la sala d’actes ubicada
a la planta soterrani de la Torre LLuvià, produint-hi greus desperfectes, a
causa del retorn d’aigües de la xarxa de clavegueram i de la seva connexió
a la xarxa general, la qual cosa va comportar que es rebentés la secció
rectangular de la xarxa interior i la pressió resultant suposà el trencament
de la base de formigó i l’aixecament de la base de terrazo, inhabilitant l’ús
de la sala, així com malmetent el mobiliari i instal·lacions existents.
A fi de reparar els danys produïts es considera imprescindible la
remodelació i adequació general de la xarxa de clavegueram de l’edifici i la
connexió a la xarxa exterior, a banda de refer els sectors malmesos i les
instal·lacions danyades.

IV.

En la mesura que es tracta d’un sinistre de caràcter extraordinari, i tenint en
compte la proximitat de la reversió del bé objecte de cessió, l’Ajuntament de
Manresa i la Delegació de Manresa del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
han convingut la redacció d’una addenda al conveni de cessió vigent, que
recull l’obligació de conservació i manteniment de l’immoble i regula el
cofinançament de la despesa.

V.

L’informe emès pel cap de l’Oficina de Suport Central de les Àrees
d’Economia, Governació i Serveis del Territori, en data 17 de juny de 2010,
conclou que la subscripció de l’esmentat acord s’ajusta a dret.

Consideracions jurídiques
1. Règim jurídic de l’acord. De conformitat amb l’article 88 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, les administracions públiques poden
subscriure acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret
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públic com privat, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni
tractin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte
satisfer l’interès públic que tenen encomanat.
2. Òrgan competent. De conformitat amb l’article 73 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, l’òrgan
competent per a l’aprovació d’aquesta addenda al conveni de cessió d’ús d’un
bé patrimonial, és el Ple de la Corporació.
Per tot això, com a Alcalde President de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar la minuta de l’Addenda al Conveni subscrit per l’Ajuntament de
Manresa i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Delegació de Manresa, relatiu a la
cessió d’ús d’un immoble de propietat municipal anomenat ‘Torre Lluvià’, amb l’objectiu
d’executar les obres necessàries a l’immoble per reparar i resoldre els desperfectes
ocasionats pels aiguats de l’estiu de l’any 2008.
SEGON. Facultar l’alcalde president de l’Ajuntament de Manresa per a la signatura de
la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el
present acord.”
MINUTA DE L’ADDENDA AL CONVENI SUBSCRIT PER L’AJUNTAMENT DE
MANRESA I EL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA, DELEGACIÓ DE
MANRESA, RELATIU A LA CESSIÓ D’ÚS D’UN IMMOBLE DE PROPIETAT
MUNICIPAL ANOMENAT ‘TORRE LLUVIÀ’

A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Manresa, el dia

de juny de dos mil deu.

C O M PA R E I X E N
D'una part,
el senyor Josep Camprubí Duocastella, alcalde president de l'Ajuntament de Manresa.
I de l'altra,
el senyor
INTERVENEN
El senyor Josep Camprubí Duocastella, en nom i representació de l’Ajuntament de
Manresa, entitat local amb domicili a Manresa, plaça Major núm. 1, i CIF P0811200E,
en qualitat d’alcalde president, assistit pel secretari general, que dóna fe de l'acte.
El senyor
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MANIFESTEN
I.

Que l’Ajuntament de Manresa és propietari de l’immoble anomenat ‘Torre
Lluvià’, ubicat al carrer Arquitecte Oms núm. 5 de Manresa, segons consta
a la fitxa 12.1 de l’Inventari Municipal de Béns. L’edifici té la qualificació
jurídica de bé patrimonial, i consta inscrit al Registre de la Propietat de
Manresa en el tom 1.146, finca 13.246, llibre 319, full 122.
L’immoble esmentat està inclòs en el Catàleg i Pla Especial del Patrimoni
Històric - Arquitectònic i Ambiental de Manresa, essent prevista la seva
utilització com a equipament públic cultural.

II.

Mitjançant acord del Ple de la Corporació, de data 17 d’abril de 1989, es va
aprovar la cessió d’ús de la Torre Lluvià al Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Delegació de Manresa, per un termini de 25 anys, amb la
finalitat d’allotjar-hi la seu col·legial i realitzar-hi activitats relacionades amb
les competències del col·legi.
Aquesta cessió d’ús representa per a l’entitat cessionària la utilització
compartida amb l’Ajuntament de la planta soterrània de l’immoble, la
utilització de la planta baixa llevat d’una superfície de 30,82 m2 que utilitza
l’Ajuntament de forma exclusiva, i la utilització de les plantes primera,
segona i tercera de l’edifici.

III.

El conveni que regula l’objecte i la finalitat de la cessió, atribueix al Col·legi
d’Arquitectes l’obligació de conservar i mantenir l’edifici en bones
condicions d’ús durant tota la vigència de la cessió.

IV.

Arrel dels aiguats de l’estiu del 2008, es va inundar la sala d’actes ubicada
a la planta soterrani de la Torre LLuvià, produint-hi greus desperfectes, a
causa del retorn d’aigües de la xarxa de clavegueram i de la seva connexió
a la xarxa general, la qual cosa va comportar que es rebentés la secció
rectangular de la xarxa interior i la pressió resultant suposà el trencament
de la base de formigó i l’aixecament de la base de terrazo, inhabilitant l’ús
de la sala, així com malmetent el mobiliari i instal·lacions existents.
A fi de reparar els danys produïts es considera imprescindible la
remodelació i adequació general de la xarxa de clavegueram de l’edifici i la
connexió a la xarxa exterior, a banda de refer els sectors malmesos i les
instal·lacions danyades.

V.

El despatx Sarrate – Juanola Arquitectura SCP ha redactat, per encàrrec
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, una Memòria valorada per a la
reparació dels danys ocasionats per la inundació a la sala de la planta
soterrani de la Torre Lluvià, amb un pressupost d’execució per contracte de
64.600 € (IVA no inclós).

VI.

Ambdues parts, tenint i reconeixent-se capacitat legal per obligar-se,
acorden subscriure una Addenda al Conveni regulador de la cessió d’ús de
l’immoble de la Torre LLuvià, amb subjecció als següents
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PACTES
Primer. Objecte i finalitat de l’addenda. En el marc de la cessió d’ús de l’immoble de
titularitat municipal conegut com a Torre Lluvià, a favor del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Delegació de Manresa, que finalitza la seva vigència en data 25 d’abril de
2014, la present addenda té per objecte trobar una solució de consens a la
problemàtica sorgida arrel dels incidents que van provocar els aiguats de l’estiu de
l’any 2008.
Segon. Obligació de conservació i manteniment del bé objecte de cessió. El
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, en virtut dels pactes establerts en el conveni
regulador de la cessió d’ús, que inclouen el compromís de conservar i mantenir l’edifici
en bones condicions, i de les obligacions assumides per a la gestió de l’immoble, es
farà càrrec de l’execució de les obres descrites a la Memòria valorada per a la
reparació dels danys ocasionats per la inundació a la sala de la planta soterrani de la
Torre Lluvià, subscrita per la mercantil Sarrate – Juanola Arquitectura SCP.
Tercer. Cofinançament de les obres. Tractant-se d’un immoble de titularitat
municipal, d’ús compartit per part de l’Ajuntament de Manresa i el Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, especialment, pel que fa a la sala ubicada a la planta
soterrani, destinada principalment a la programació d’activitats divulgatives i lúdico culturals, l’Ajuntament de Manresa participarà en el finançament de les obres de
reparació dels danys produïts pels aiguats, en la mesura que es tracta d’un sinistre de
caràcter extraordinari, i que la proximitat de la reversió del bé objecte de cessió, farà
que el benefici de la inversió reverteixi també a l’Ajuntament de Manresa, en quant que
titular del bé.
L’aportació municipal per fer front al cost total de l’obra supraesmentada serà de
58.197,15 € IVA inclòs. D’altra banda, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya es farà
càrrec de la resta del cost de l’obra, així com del a redacció del projecte i direcció de
les obres.
Quart. Contractació de les obres. Per a la contractació de les obres de reparació
dels danys ocasionats per la inundació a la sala de la planta soterrani de la Torre
Lluvià, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya sol·licitarà ofertes a un mínim de tres
empreses del sector, i prèvia valoració de les propostes presentades, encarregarà les
obres a la constructora que hagi formulat l’oferta més avantatjosa.
Cinquè. Autorització de les obres. De conformitat amb la Proposta de reparació dels
danys de la planta soterrani de la Casa Lluvià, de data 8 de gener de 2010,
presentada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el cap del Servei de Projectes
Urbans ha informat que l’actuació descrita s’ajusta a les necessitats de reparació dels
danys causats per la inundació del soterrani de l’edifici, i a les determinacions de la
normativa del Pla Especial de protecció del patrimoni històrico - arquitectònic i
ambiental de Manresa, per la qual cosa, l’Ajuntament de Manresa autoritza l’execució
de les actuacions, d’acord amb el detall de les obres i les condicions d’execució es
descriuen a la Memòria valorada que s’incorpora, com annex, al present conveni.
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Sisè. Liquidació de la despesa. L’Ajuntament de Manresa abonarà la part de l’import
de les obres consignada al pacte tercer, prèvia presentació de sol·licitud de pagament
per part del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, acompanyada de les factures
justificatives de l’execució de l’obra, i amb la conformitat dels serveis tècnics
municipals.
Setè. Termini de l’addenda. La vigència de la present addenda s’estendrà des del
moment de la seva signatura fins aquell en que s’entenguin executades les obligacions
d’ambdues parts.
Vuitè. Interpretació i resolució. Les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació
d’aquesta addenda seran resoltes de comú acord entre les parts i, en darrer terme,
davant els Tribunals competents de la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, signen la present addenda, en el lloc i data esmentats a
l’encapçalament,”

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a
votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, i , per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’atorgament de poders per a plets
a favor de tres procuradors dels tribunals de Madrid.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 29 de juny de 2010, que es transcriu
a continuació:
“Per acord del Ple de la Corporació de data 5 d’abril de 1989 es van atorgar poders
per a plets a favor de diversos procuradors dels Tribunals a Madrid, cap dels quals
estarà en actiu a partir del mes de juliol de 2010.
L’art. 24 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa estableix que la
representació i defensa de les Admnistracions públiques es regeix pel que estableix la
Llei Orgànica del Poder Judicial, la qual, en el seu art. 551.3 estableix que la
representació i defensa dels ens locals correspondrà als lletrats que serveixin en els
serveis jurídics d’aquestes administracions públiques.
Malgrat aquesta possibilitat, és aconsellable i necessari disposar dels serveis de
procurador dels tribunals a fi i efecte que continuïn desenvolupant els serveis de
procuradoria a Madrid, els quals, degut a la distància i a l’especialització de les
instàncies judicials que s’ubiquen a la capital de l’Estat, es fan absolutament
imprescindibles.
El Cap del Servei de Secretaria Tècnica i Règim Jurídic Local ha emès informe
proposant, a aquests efectes, el nomentament de diversos procuradors dels tribunals a
Madrid.
L’alcalde-president proposa que pel Ple de la Corporació s’adoptin els següents
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ACORDS:
1r. ATORGAR poders per a plets a favor dels següents procuradors dels tribunals a
Madrid:
-

xxxx
xxxx
xxxx

2n. FACULTAR l’alcalde-president per a l’atorgament d’aquests poders tan àmpliament
en Dret com sigui necessari.”

Com que no es produeix debat en aquest assumpte L’alcalde sotmet el dictamen a
votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (7 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 1
GMPxC), i 10 abstencions (7 GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMCUP), i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de la Sra.
Montserrat Mestres Angla com a membre del Patronat de la Fundació
Privada Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional Mediterrània i com a
representant de l’Ajuntament de Manresa en el Comitè de Seguretat i
Salut, en substitució del Sr. Pere Fons Vilardell.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 12 de juliol de 2010, que es transcriu
a continuació:
“Antecedents
1. Per acord del Ple de la Corporació de 21 de gener de 2008, es va designar el
senyor Pere Fons Vilardell com a membre del Patronat de la Fundació Privada
Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional Mediterrània.
2. Per acord del Ple de la Corporació de 21 d’abril de 2008, es va designar el
senyor Pere Fons Vilardell representant de l’Ajuntament de Manresa en el
Comitè de Seguretat i Salut.
3. Per Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 5088, de 21 de juny de
2010, el senyor Pere Fons Vilardell, va ser declarat en situació d’excedència
voluntària, amb efectes del dia 1 de juliol de 2010.
4. El 9 de juliol de 2010 el president de l’Àrea de Serveis a les Persones, senyor
Ignasi Perramon Carrió, ha emès informe en el qual proposa que es designi la
senyora Montserrat Mestres Angla en substitució del senyor Pere Fons Vilardell,
tant al Patronat de la Fundació Privada Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional
Mediterrània com al Comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament de Manresa.
Consideracions legals
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1.

Articles 14 i 18 dels estatuts de la Fundació Privada Fira d’Espectacles
d’Arrel Tradicional Mediterrània, segons els quals correspon al Ple designar
els membres no nats del Patronat i del Comitè Executiu.

2.

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

Per tot això, com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, en ús de les
atribucions conferides per la normativa vigent de règim local, proposo al Ple que, previ
informe de la Comissió Informativa de Governació i Economia, adopti el següent
ACORD

Primer.

Designar la senyora Montserrat Mestres Angla com a membre del
Patronat de la Fundació Privada Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional
Mediterrània, amb efectes de l’1 de juliol de 2010, en substitució del
senyor Pere Fons Vilardell, qui va cessar del seu càrrec en aquesta
mateixa data, i agrair al Sr. Fons els serveis prestats.

Segon.

Designar la senyora Montserrat Mestres Angla com a representat de
l’Ajuntament de Manresa en el Comitè de Seguretat i Salut, amb efectes
de l’1 de juliol de 2010, en substitució del senyor Pere Fons Vilardell, qui
va cessar del seu càrrec en aquesta mateixa data, i agrair al Sr. Fons els
serveis prestats.

Tercer.

Comunicar aquest acord a les persones interessades, a la Fundació
Privada Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional Mediterrània i a la
representació sindical de l’Ajuntament de Manresa, per al seu
coneixement i als efectes oportuns.”

Com que no es produeix debat en aquest assumpte l’alcalde sotmet el dictamen a
votació i el Ple l’aprova per 12 vots afirmatius (7 GMS, 3 GMERC i 2 GMICV-EUiA), i
11 abstencions (7 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.5

Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Proposta sobre
aprovació, si escau, de l’addenda al conveni subscrit el 9 de febrer de
2009, entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la
Generalitat de Catalunya, el Consorci per a la Gestió del Condomini del
Palau Firal de Manresa i l’Ajuntament de Manresa, per al finançament i
execució de diverses obres de condicionament i millora del Palau Firal de
Manresa.

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, acordada per unanimitat
dels 23 membres presents, de conformitat amb l’article 82.3 del ROF, el secretari
presenta la proposta de l’alcalde, de 8 de juliol de 2010, que es transcriu a continuació:
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“Atès que l’Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, promouen la realització de diverses
obres de condicionament de l’ala nord de la planta primera del Palau Firal , amb la
finalitat d’ubicar-hi diversos serveis de desenvolupament econòmic i empresarial.
Atès que, degut al règim de condomini de la propietat de l’immoble, la contractació i
execució de les obres és preveu realitzar a través del Consorci per a la Gestió del
Condomini del Palau Firal de Manresa, i es finançaran a parts iguals entre
l’Ajuntament i la Generalitat, com a Administracions titulars del condomini .
Atès que les aportacions a realitzar per l’Ajuntament de Manresa al Consorci per a la
Gestió del Condomini del Palau Firal pel finançament de les obres reuneixen les
condicions per a poder autoritzar la modalitat de despesa plurianual, previstes a
l’article 174.2 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i articles 79 i 80 del reial decret 500/1900,
de 20 d’abril.
Atès que de conformitat amb l’article 174.5 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i l’article 84.1 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la Corporació Municipal pot
acordar l’ampliació dels percentatges de distribució plurianual que s’estableixen a
l’apartat 3 de l’article 174 del reial decret 2/2004, de 5 de març, esmentat.
Atès que, de conformitat amb els Estatuts del Consorci, l’execució d’obres per part
d’aquest Ens, així com la concertació d’operacions de crèdit, requereix de la prèvia
aprovació i autorització de les Administracions consorciades.
Atès que el ple de la Corporació Municipal, en sessió de data 15/09/2008, va
autoritzar la modalitat de despesa plurianual per al finançament de diverses obres de
condicionament i millora del Palau Firal de Manresa, a executar pel Consorci per a la
Gestió del Condomini del Palau Firal de Manresa, per un import total de 1.326.000,00
€. , amb la següent distribució de la despesa i finançament plurianuals :
Exercici
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL

Anualitat (€)
180.000,00
177.500,00
175.000,00
172.500,00
170.000,00
167.500,00
165.000,00
118.500,00
1.326.000,00

% s/total pressupost
13,57 %
13,39 %
13,20 %
13,00 %
12,81 %
12,63 %
12,45 %
8,95 %
100,00 %

Al mateix Ple municipal també es va aprovar la minuta del Conveni de Col·laboració
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa, l’Ajuntament de Manresa i el Consorci per a la
Gestió del Condomini del Palau Firal de Manresa, per al finançament i execució de
diverses obres de condicionament i millora del Palau Firal de Manresa, i autoritzar al
Consorci per a la Gestió del Condomini del Palau Firal de Manresa per a concertar una
operació de préstec amb l’entitat DEXIA SABADELL, S.A., per un import màxim de
2.212.568,00 € .
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Atès que el Ple de la Corporació Municipal de data 19 d’abril de 2010, va aprovar els
Acords següents :
“ Primer.- Autoritzar al Consorci per a la Gestió del Condomini del Palau Firal de
Manresa a realitzar las contractació de la redacció del projecte, direcció i execució de
diverses obres complementàries de remodelació de la planta primera del Palau Firal i
d’instal·lació general de mesures contra incendis de tot l’immoble, per un pressupost
total estimat de 625.133,70 € .
Segon.- Autoritzar l’ampliació en dues anualitats addicionals pels exercicis 2017 i
2018, la despesa plurianual aprovada en sessió del Ple de la Corporació celebrada el
dia 15 de setembre de 2008, quedant en conseqüència la distribució de la despesa i
finançament plurianuals de la següent forma :
Exercici
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

Anualitat (€)
180.000,00
177.500,00
175.000,00
172.500,00
170.000,00
167.500,00
165.000,00
118.500,00
121.500,00
121.500,00
1.569.000,00

% s/total pressupost
11,47 %
11,31 %
11,15 %
10,99 %
10,83 %
10,68 %
10,52 %
7,55 %
7,75 %
7,75 %
100,00 %

Tercer.- Autoritzar al Consorci per a la Gestió del Condomini del Palau Firal de
Manresa per a concertar una operació d’endeutament a llarg termini per un import
màxim de 550.000,00 €, en les condicions següents : novació de les condicions del
préstec signat el 13/03/2009 amb DEXIA SABADELL, S.A., ampliant l’import del
capital en 550.000 €, el termini màxim d’amortització en dos anys (fins el 31/12/2018),
i un tipus d’interès del Euribor a 3 mesos més un marge del 1,20 % , i d’acord l’oferta
presentada per aquesta entitat financera , incorporada com a annex al present
informe. “
Atès que per a la formalització dels esmentats acords resulta necessari aprovar una
addenda al conveni de col·laboració subscrit en data 2 de febrer de 2009, que reguli
les condicions per al finançament i execució de les noves obres autoritzades per acord
del Ple municipal de data 19 d’abril de 2010.
Atès que ha estat necessari renegociar les condicions de l’oferta de DEXIA
SABADELL, S.A., per haver finalitzat el termini de vigència de la mateixa.
Vist l’informe emès pel Cap de Servei de Desenvolupament en data 8 de juliol de
2010.
L’Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels següents
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A C O R D S :
Primer.- Aprovar l’addenda al Conveni entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, l’Ajuntament
de Manresa i el Consorci per a la Gestió del Condomini del Palau Firal de Manresa per
al finançament i execució de diverses obres de condicionament i millora del Palau
Firal de Manresa, subscrit en data 9 de febrer de 2009, Addenda incorporada com a
document annex 1 al present dictamen.
Segon.- Aprovar els nous usos i distribució dels espais afectats per les obres
complementàries descrites a l’addenda al conveni.
Tercer.- Aprovar la modificació de les condicions de novació del préstec signat el
13/03/2009 amb DEXIA SABADELL, S.A., aprovades pel Ple municipal del dia 19
d’abril de 2010, ampliant l’import del capital en 550.000 €, el termini màxim
d’amortització en dos anys (fins el 31/12/2018), i un tipus d’interès del Euribor a 3
mesos més un marge del 1,38 % , i d’acord l’oferta presentada per aquesta entitat
financera , incorporada com a annex número 2 al present dictamen . I autoritzar al
Consorci per a la Gestió del Condomini del Palau Firal de Manresa per a concertar la
novació contractual d’acord amb les noves condicions.
Quart .- Facultar el senyor Alcalde-President de la Corporació perquè en el seu nom i
representació pugui subscriure els documents necessaris per a l’execució dels
esmentats acords. “
ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I
EMPRESA, L’AJUNTAMENT DE MANRESA I EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DEL
CONDOMINI DEL PALAU FIRAL DE MANRESA PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE
DIVERSES OBRES DE CONDICIONAMENT I MILLORA DEL PALAU FIRAL DE MANRESA,
SUBSCRIT EN DATA 9 DE FEBRER DE 2009.
A la ciutat de Manresa, a

.

R E U N I T S:
L’Honorable Sr. Josep Huguet i Biosca, Conseller d’Innovació , Universitats i Empresa de la
Generalitat de Catalunya.
L’Il.lm Sr. Josep Camprubí i Duocastella, Alcalde-President de l’Ajuntament de Manresa,
expressament facultat per atorgar el present acte en virtut de l’acord del ple de la Corporació
Municipal celebrat el dia 19 de juliol de 2010 .
I el Sr. Enric Aloy i Bosch, en la seva condició de membre del Comitè de direcció del Consorci
per a la gestió del Condomini del Palau Firal de Manresa , expressament facultat per atorgar el
present acte en virtut de l’acord del Comitè de Direcció de l’esmentat Ens celebrat el dia 14 de
maig de 2010.
E X P O S E N:
Primer.- La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa son titulars per parts iguals i
indivises del ple domini de la finca on s’ubica el Palau Firal de Manresa, que és la que consta
inscrita en el tom 2.133, llibre 762 de Manresa, foli 202, inscripció 5a de la finca número 33.573

24

del Registre de la Propietat de Manresa. Ambdues administracions van constituir l’any 1996,
per parts iguals i legalment com a entitat pública de caràcter associatiu i naturalesa voluntària,
el Consorci per a la Gestió del Condomini del Palau Firal de Manresa, que té com a objecte
social la gestió i l’administració patrimonial del Palau Firal.
Segon.- La Generalitat de Catalunya , l’Ajuntament de Manresa i el Consorci per a la Gestió
del Condomini del Palau Firal de Manresa van subscriure en data 2 de febrer de 2009 un
conveni de col·laboració per al finançament i execució de diverses obres de condicionament i
millora del Palau Firal de Manresa, per tal d’ubicar-hi diferents serveis de la seva competència
directament destinats a la promoció econòmica i el desenvolupament empresarial.
Tercer.- Un cop iniciada l’execució de les obres, s’ha plantejat la necessitat de realitzar
diverses obres, no previstes al projecte inicial, però que tenen relació amb aquest, que afecten
a les instal·lacions i serveis generals de l’immoble, així com a la racionalització i millora dels
diferents espais .
Quart. - Atès el règim jurídic de propietat de l’immoble, el Consorci per a la gestió del
Condomini del Palau Firal està facultat per a la contractació i execució de les obres, prèvia
autorització per part de les dues Administracions titulars del condomini.
És per això que de comú acord s’estableix aquesta Addenda al Conveni de col·laboració
subscrit en data 2 de febrer de 2009, d’acord amb les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
L’objecte del present Conveni és la regulació de les condicions per a la gestió, execució i
finançament de diverses obres relacionades amb el projecte de remodelació i condicionament
de l’ala nord de la planta primera del Palau Firal, i d’instal·lació general de les mesures contra
incendis de tot l’immoble.
Segona.- Obres a realitzar i usos
Les obres a executar són les que figuren al projecte d’obres aprovat a la reunió del comitè de
direcció del Consorci per a la Gestió del Condomini del Palau Firal de data 14 de maig de 2010.
El pressupost total de contracte d’aquestes obres, més els honoraris de redacció del projecte i
direcció de l’obra, és de 625.133,70 € (amb el 16% d’IVA inclòs), i són les següents :
-

-

-

-

el condicionament de les oficines administratives de Fira de Manresa a la planta baixa
de l’immoble ( destinada a usos firals ), amb la construcció d’un altell per a arxiu
administratiu al servei de les administracions i entitats que tinguin seu al Palau Firal.
La remodelació i ampliació de la planta soterrani, on s’hi ubica el Centre de Formació
Pràctica (CFP) – gestionat per la Fundació Lacetània – que permetrà resoldre les
necessitats d’aquesta institució de disposar de més espais .
El trasllat de les instal·lacions generals d’electricitat i aigua de l’edifici, actualment
ubicades a la planta soterrani, a un nou cos lateral annex a aquesta planta, atès que la
seva localització actual no compleix la normativa vigent sobre instal·lacions i és
imprescindible per a poder ampliar el CFP.
La construcció d’un magatzem a la part exterior de l’actual edifici, necessari per tal de
poder alliberar l’espai actual de la planta soterrani destinada a aquests usos.

L’àmbit d’intervenció de les obres figura detallat als plànols de l’annex número 1 a aquesta
addenda .
L’autorització dels usos dels nous espais d’intervenció, així com a tramitació de l’aprovació del
projecte d’obres complementàries, és realitzarà d’acord amb el que preveu la clàusula segona
del conveni subscrit en data 2 de febrer de 2009.
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Tercera.- Finançament de les obres
El pressupost total de la inversió a realitzar , d’acord amb el projecte executiu d’obra
complementària aprovat, és de 625.133,70 €, segons detall del document annex núm. 2 a
aquesta addenda .
Pel seu finançament, l’Ajuntament de Manresa i la Generalitat assumeixen els compromisos
següents :
a) Autoritzar al Consorci per a la concertació d’una operació de préstec amb destí al
finançament de les obres, amb l’entitat DEXIA SABADELL,S.A. , mitjançant la novació de
les condicions del préstec signat en data 13 de març de 2009, d’acord amb les condicions
del document que s’adjunta com a annex núm.3 a la present addenda.
b) Ampliar en dues anualitats addicionals, 2017 i 2018, les aportacions acordades al conveni
subscrit en data 2 de febrer de 2009, les quals es realitzaran amb subjecció a les mateixes
condicions que s’estableixen a la clàusula tercera del conveni esmentat . Els imports de les
anualitats 2017 i 2018 seran de 121.500,00 € cada Administració titular del condomini . Els
imports anuals a aportar per cada Administració , Generalitat i Ajuntament, seran els
següents :
Exercici
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

Anualitat (€)
180.000,00
177.500,00
175.000,00
172.500,00
170.000,00
167.500,00
165.000,00
118.500,00
121.500,00
121.500,00
1.569.000,00

% s/total
11,47 %
11,31 %
11,15 %
10,99 %
10,83 %
10,68 %
10,52 %
7,55 %
7,75 %
7,75 %
100,00 %

c) Les noves aportacions per les anualitats 2017 i 2018 quedaran subjectes a les mateixes
condicions de modificació de la quantia i afectació al pagament de les obligacions
derivades del préstec amb DEXIA SABADELL, S.A., que s’estableixen a la clàusula tercera
del conveni subscrit en data 2 de febrer de 2009.
Quarta.- Vigència
La present addenda tindrà la mateixa vigència que s’estableix al Conveni inicial subscrit el data
2 de febrer de 2009, el qual serà íntegrament d’aplicació als nous compromisos d’execució
d’obres i finançament previstos a l’addenda.
En prova de conformitat les parts signen aquest Conveni per triplicat en el lloc i data senyalats
al encapçalament.

El senyor Alain Jordà, del Grup municipal Socialista, manifesta que aquest
dictamen és la continuació del tràmit que ja va passar per aquest Ple el passat mes
d’abril, referent a l’ampliació de l’acord amb el Consorci per les obres que s’estan
desenvolupant, que ha requerit afegir una addenda al Conveni entre la Generalitat, el
Consorci i l’Ajuntament de Manresa, que avui es porta a aprovació, així com les
condicions del préstec signat amb Dexia Sabadell, SA.
L’oferta tenia solament un mes de validesa i atès que les condicions financeres en
l’actualitat canvien molt ràpidament s’han hagut de revisar, no de forma massa
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important donat que el tipus d’interès serà l’euríbor a 3 mesos més un marge de
l’1,38%; anteriorment hi havia l’1,20, per la qual cosa demana el vot favorable.
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP, manifesta que el seu grup
s’ha oposat en altres ocasions a aquesta inversió al Palau Firal perquè creu que
s’hauria de destinar a altres edificis buits dels molts que hi ha al nucli urbà i, en
coherència, votaran negativament al dictamen.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (7 GMS, 3
GMERC, 2 GMICV-EUiA i 7 GMCiU), 1 vot negatiu (1 GMCUP), i 3 abstencions (2
GMPPC i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
4.

ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

4.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits 13/2010, dins el Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 12 de juliol de
2010, que es transcriu a continuació:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2011, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit amb
càrrec a recursos generats per majors ingressos del Pressupost municipal i a baixes
de crèdits de despeses d’altres aplicacions pressupostàries de l’esmentat Pressupost
Municipal, no compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a finançar els
costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a
l’exercici del 2011.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 13/2010 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 13/2010 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
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consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin
presentat reclamacions.”
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El senyor Alain Jordà, del Grup municipal Socialista, manifesta que aquest
expedient de modificació de crèdits té un import total de 136.665 €, que es
desglossen, per una banda, amb 45.000 € de Serveis Socials, que es detreuen de
beques de menjador per portar-les a Servei a domicili. El fet que es tregui de beques
de menjador no significa que es doni menys servei sinó que la Generalitat enguany ha
adjudicat ajuts addicionals al Consell Comarcal i això fa que la partida que
l’Ajuntament tenia destinada no sigui necessari destinar-la a aquest apartat.
També hi ha uns majors ingressos per part de la Diputació amb el Programa de
l’Oficina Tècnica Laboral, per un total de 35.000€. Un altre canvi de partides intern
també d’Ocupació, per un total de 41.965€, un de Desenvolupament que es
traspassen diners de Sistemes Productius i Empreses i Innovació cap a Tecnologia i
Societat de la Informació, amb un total de 62.700€, i, per últim, un altre de
Desenvolupament, amb un canvi de partides de Personal per un total de 45.700€.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 12 vots afirmatius (7 GMS, 3
GMERC i 2 GMICV-EUiA) i 11 abstencions (7 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la resolució a una al·legació
presentada a l’expedient de contribucions especials per l’obra Projecte de
millora de la urbanització de la plaça del Carme i del passatge dels Amics.
Àmbit.1, plaça del Carme i aprovació definitiva d’aquest projecte.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 13 de juliol de
2010, que es transcriu a continuació:
“Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària manifestant:
Per acord plenari del dia 24/05/2010, va aprovar-se inicialment l’expedient de
contribucions especials per l’obra d’urbanització Projecte de millora de la urbanització
de la plaça del Carme i del passatge dels Amics. Àmbit 1- Plaça del Carme.
En el Butlletí Oficial de la Província núm. 131, de 02/06/2010, va publicar-se el
corresponent anunci d’exposició pública.
Dins d’aquest termini s’ha presentat l’al·legació següent:
Pel senyor XXX, amb NIF XXX amb registre municipal d’entrada núm. 2010041992,
del dia 01/07/2010 manifestant el seu desacord amb la inclusió com a subjecte passiu
en les contribucions especials de l’obra de la finca situada al C de SOBRERROCA
19, esc.2 BX 1a (ref. Cadastral 2601612DG0220A0002BQ) derivades de l’execució
del PROJECTE DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ PL DEL CARME I PTGE
AMICS - ÀMBIT 1 , per considerar que:


que el local afectat a les contribucions especials no té cap façana ni cap finestra a la Plaça del
Carme i per tant hauria de quedar exempt de pagament.

L’art.28 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , aprovat per Real
Decret Legislatiu 2/2004, a l’igual que l’anterior Llei d’Hisendes Locals, estableix que:
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“Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici o d’un
augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o
ampliació de serveis públics, de caràcter local, per les entitats respectives.”

L’art. 32 de l’esmentat reial decret legislatiu estableix que:
1. La base imposable de les contribucions especials es reparteix entre els subjectes passius, tenint en compte la
classe i naturalesa de les obres i els serveis, amb subjecció a les regles següents:
a) Amb caràcter general s'apliquen conjuntament o separadament, com a mòduls de repartiment, els metres lineals
de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum edificable i el valor cadastral a l'efecte de l'impost sobre béns
immobles.

L’acord d’imposició de les contribucions especials aprovat pel Ple municipal en sessió
del dia 24/05/2010 per a l’execució PROJECTE DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ
PL DEL CARME I PTGE AMICS - ÀMBIT 1, estableix en les bases de d’’ordenanció de
les contribucions especials que en funció de les diferents situacions i qualificacions
urbanístiques de les finques afectes al pagament de les contribucions especials, per
tal de garantir la justícia distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris
fixats per l’article 32.1, lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació
com a mòdul de repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de
resultar aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva
i actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen un
major benefici.
I afegeix que en el cas de finques dividides horitzontalment, la quota aplicable a cada
local es calcularà aplicant el coeficient de propietat de cada local a la quota corresponent
a la finca, d’acord amb l’art. 7 de l’ordenança fiscal reguladora de les contribucions
especials.
L’acord adoptat és conforme a la legislació vigent, que estableix com a possible mòdul
de repartiment la seva superfície o el seu volum edificable.
Atès que el mòdul adoptat és el sostre edificacable o edificat de la finca, i que les
finques dividides horitzontalment , la quota aplicable a cada local es calcula aplicant el
coeficient de propietat de cada local a la quota corresponent a la finca, el local situat
al C de SOBRERROCA 19, esc.2 BX 1a (ref. Cadastral 2601612DG0220A0002BQ)
participa amb un 17’50 % del coeficient que li correspon a la finca 2601612 afectada
per les contribucions especials , independentment de que el local en concret tingui o
no façana en la plaça que s’urbanitza, ja que és la finca sencera la que resulta
beneficiada per les esmentades obres.
L’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord d’imposició de
les contribucions especials aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 24/05/2010 per
a l’execució PROJECTE DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ PL DEL CARME I
PTGE AMICS - ÀMBIT 1.
El tècnic que subscriu, pels motius de fet i fonaments de dret que han quedat
exposats, han de proposar que pel senyor Regidor delegat d’Hisenda que sigui dictada
resolució desestimatòria de la petició efectuada.”
De conformitat amb l’esmentat informe i els fets i fonaments de dret continguts en
aquest, el Regidor que subscriu, com a president de la Comissió Informativa
d'Hisenda, proposa al Ple l'adopció dels següents
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ACORDS
PRIMER:

Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. XXX amb NIF XXX, pels motius
de fet i fonaments de dret indicats en la part expositiva d’aquest dictamen.

SEGON:

Aprovar definitivament l’expedient d’aplicació de contribucions especials
per l’obra d’urbanització Projecte de millora de la urbanització de la plaça
del Carme i del passatge dels Amics. Àmbit 1- Plaça del Carme que es
resumeix en:
Cost obres:

365.571,56 €

Subvenció atorgada:

182.785,78 €

Cost suportat pel municipi:

182.785,78 €

Percentatge d'aplicació
Base imposable

91.392,89 €

Suma dels mòduls de distribució (m2)

4.877,00m2

Preu unitari mòdul (m2 sostre)

TERCER:

50 %

18,739571 € / m2

Publicar els acords anteriors, junt amb les bases d’ordenació de les
contribucions especials al Butlletí Oficial de la Província.”

El senyor Alain Jordà, del Grup municipal Socialista, manifesta que es desestima
l’al.legació i s’aproven definitivament les contribucions especials d’aquesta obra.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 12 vots afirmatius (7 GMS, 3
GMERC i 2 GMICV-EUiA), i 11 abstencions (7 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.2

REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ

4.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la suspensió del compliment dels
acords amb la representació del personal, en ús de les previsions de
l’article 38.10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Aquest dictamen s’ha tractat després del punt 2.1 de l’ordre del dia.
4.3

REGIDORIA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA
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4.3.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’Ordenança municipal de
circulació i mobilitat.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana, de 8 de
juny de 2010, que es transcriu a continuació:
“El regidor delegat de Seguretat Ciutadana i el regidor delegat de Via Pública, Serveis
Urbans i Mobilitat, van proposar la modificació de l’Ordenança de Circulació i Mobilitat, a
fi d’adequar el seu contingut al nou text de la Llei de Trànsit, Circulació de vehicles a
motor i Seguretat Viària, aprovat el dia 29 d’octubre de 2009.
Per resolució de l’alcalde del dia 16 de novembre de 2009, es va aprovar la formació i
designació de la comissió d’estudi encarregada de redactar el text de modificació de
l’Ordenança de Circulació i Mobilitat.
La comissió redactora va aprovar el dia 7 de juny de 2010 el text definitiu de l’Ordenança
de Circulació i Mobilitat, el qual en tractar-se d’una modificació molt àmplia, no es limita
a modificar, sinó que s’aprova un nou text d’Ordenança.
El projecte d’ordenança, que es sotmet a l’ aprovació plenària que conté 49 articles,una
disposició addicional i una disposició derogatòria suposa de fet una refosa de les
antigues ordenances que deroga, en concret: Reglament Municipal regulador del servei
d’estacionament controlat de vehicles de motor en zones especials i determinades de la
via pública del municipi de Manresa, sota control horari limitat, aprovat el 30 de
setembre de 2008, el Reglament de les vies urbanes amb funcionalitat no convencional
aprovat el 20 d’octubre de 1997, l’Ordenança municipal de vehicles ciclomotors aprovat
el 2 de juny de 1997, i l’Ordenança de Circulació i Mobilitat aprovada el 22 de desembre
de 2004.
A les anteriors consideracions, els hi són d’ aplicació els següents:
Fonaments de dret
Article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que
estableix el procediment d’aprovació de les ordenances locals, que consisteix en
l’aprovació inicial pel Ple, informació pública i audiència als interessats pel termini mínim
de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, i resolució de totes
elles amb l’aprovació definitiva pel ple. En cas que no se n’hagués presentat cap,
s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional.
La Llei municipal i de règim local de Catalunya, a l’article 178 del seu text refós,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril en tant que regula aquesta qüestió
en el mateix sentit que la normativa bàsica.
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 i
detallen el procediment a seguir.
L’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, text refós de la Llei
municipal de règim local de Catalunya que estableix que la competència per aprovar
els reglaments i ordenances està atribuïda al Ple corporatiu.
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La Cap de la Secció jurídica administrativa de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, ha
emès informe proposant l’aprovació inicial i la informació pública de l’esmentada
Ordenança.
És per això que el regidor delegat de Seguretat Ciutadana, previ informe de la Comissió
informativa de Governació i Economia, proposa que el ple de la Corporació adopti els
següents
ACORDS:
Primer. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança de Circulació i Mobilitat, segons el text
que s’adjunta a aquest dictamen, i que consta de 49 articles, 1 disposició addicional i 1
disposició derogatòria.
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA per un període de trenta dies, a
comptar des de l’última publicació en el butlletí o diari oficial, el text de l’Ordenança
aprovada per l’acord anterior, i el propi acord d’aprovació inicial, per tal que es puguin
presentar reclamacions i suggeriments.
Tercer. DISPOSAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu en cas de no
haver-hi cap reclamació 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
de règim local de Catalunya.”

ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ I MOBILITAT

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1 . Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquesta Ordenança desplega la competència municipal en matèria d’ordenació del trànsit de
persones i de vehicles a les vies de la ciutat de Manresa, en el marc de les normes
autonòmiques i estatals i de les directives europees d’aplicació.
2. Les disposicions d’aquesta Ordenança conformen els drets i els deures dels vianants, dels
conductors de vehicles, tant de servei públic com particular, dels titulars de vehicles i de les
activitats de transport.
3. Quan les circumstàncies ho requereixin, s’adoptaran mesures especials de regulació i
ordenació del trànsit, amb la prohibició o restricció de la circulació de vehicles, la canalització
de les entrades i sortides de la ciutat per determinades vies, o la reordenació de
l’estacionament, fent compatible l’equitativa distribució entre tots els usuaris.

CAPÍTOL II
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LA SENYALITZACIÓ I ELS OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA

Article 2. Règim dels senyals
1. Els senyals preceptius col·locats a les entrades de la ciutat regeixen a tot el terme municipal,
llevat de senyalització específica en un tram de carrer.
2. Els senyals que estiguin a les entrades de les àrees de vianants o zones de circulació
restringida regeixen en general a tots els perímetres respectius.
3. Els senyals dels agents de la policia local prevaldran sobre qualsevol altre.
Article 3. Protecció dels senyals
1. No es permet la col·locació de publicitat als senyals, als seus suports o als seus voltants.
2. Es prohibeix la col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal·lacions en general que
enlluernin o que impedeixin o limitin als usuaris la visibilitat normal dels semàfors i senyals, o
que puguin distreure’ls.

Article 4. Retirada dels senyals
L’Ajuntament retirarà immediatament tota aquella senyalització que no estigui autoritzada o que
incompleixi la normativa vigent, tant pel que fa als senyals no reglamentaris, com en el cas que
la forma, la coloració o el disseny del senyal o cartell siguin incorrectes, sense perjudici que
l’Ajuntament faci repercutir el cost que aquesta retirada comporti en el responsable.

Article 5. Senyalització dels canvis d’ordenació
La policia local, per raons de seguretat o d’ordre públic o bé per garantir la fluïdesa de la
circulació, podrà modificar eventualment l’ordenació existent en aquells llocs on es produeixin
grans aglomeracions de persones o vehicles, i també en els casos d’emergències i seguretat.
Amb aquest fi, podrà col·locar o retirar provisionalment els senyals que calgui, com també
prendre les mesures preventives oportunes.

Article 6. Senyalització dels passos de vianants
1. Els passos sense semàfors se senyalitzaran horitzontalment mitjançant una sèrie de ratlles
blanques de 50 cm cadascuna, disposades en bandes paral·leles a l’eix de la calçada, formanthi un conjunt transversal.
2. Els passos de vianants amb semàfors es podran senyalitzar horitzontalment amb dues ratlles
blanques discontínues de 50 cm d’amplada cadascuna, disposades perpendicularment a l’eix
de la calçada. La separació depèn de les característiques del carrer i de la intensitat d’ús.

Article 7. Obstacles a la via pública
1. Es prohibeix la col·locació a la via pública de qualsevol obstacle o objecte que pugui
destorbar la circulació de vianants i de vehicles.
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2. En el cas de disposar de l’autorització municipal oportuna per ocupar la via pública, els
obstacles que destorbin la lliure circulació de vianants o de vehicles hauran de ser degudament
protegits i senyalitzats.
3. En hores nocturnes, qualsevol obstacle o objecte que pugui destorbar la circulació de
vehicles i de vianants haurà de tenir il·luminació pròpia, independentment de l’enllumenat públic
general del sector.

Article 8. Retirada dels obstacles de la via pública
1. L’autoritat municipal retirarà els obstacles i objectes de la via pública quan:
a) Comportin un perill per als usuaris de la via pública.
b) No s’hagi obtingut l’autorització municipal corresponent.
c) Hagi transcorregut el termini autoritzat o no es compleixin les condicions fixades en
l’autorització.
2. Les despeses produïdes per la retirada dels obstacles o bé per senyalitzar-los aniran a
càrrec de la persona responsable de l’ocupació, sense perjudici, si escau, de la tramitació del
corresponent procediment sancionador.

CAPÍTOL III
DE LA CIRCULACIÓ A LES VIES PÚBLIQUES
Article 9. Circulació amb bicicletes i altres vehicles sense motor

1. Les bicicletes poden circular per la calçada, per àrees de vianants i per les zones
senyalitzades específicament, excepte en moments d’aglomeració de vianants, en què hauran
de baixar de la bicicleta i anar a peu.
2. No es pot circular per les voreres que no estiguin senyalitzades específicament per circularhi, excepte els menors de 7 anys acompanyats per un adult a peu.
3. S’entén per àrea de vianants: les illes de vianants, les zones de vianants, parcs, passejos i
places.
4. A les àrees de vianants, les bicicletes poden circular en tots dos sentits i, en tot cas, hauran
de respectar les condicions següents:
a) Adequar la seva velocitat a la dels vianants.
b) Respectar la preferència de pas dels vianants.
c) Abstenir-se de fer qualsevol maniobra que pugui afectar la seguretat dels vianants i
respectar la distància d’un metre de separació envers aquests.
d) Circular a més d’un metre de separació de les façanes.
5. Al Passeig de Pere III, no es pot circular per l’andana central, excepte en itineraris
degudament senyalitzats.
6. Els vianants poden creuar els trams de carril bici segregat a la vorera, però no hi poden
romandre ni caminar-hi. Els ciclistes respectaran sempre la preferència de pas dels vianants
que el travessin i circularan moderant la velocitat.
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7. Quan el carril bici estigui situat a la calçada, els vianants hauran de creuar pels llocs
degudament senyalitzats i no podran ocupar-lo ni caminar-hi.
8. Quan els ciclistes circulin per la calçada, ho faran pels carrils més propers a les voreres i
podran ocupar-ne la part central, excepte en els carrils senyalitzats per efectuar maniobres
autoritzades. Quan estigui expressament permès i senyalitzat, les bicicletes podran circular
pels carrils reservats a altres vehicles.
9. Les bicicletes que circulin per la calçada tenen les prioritats de pas previstes a la normativa
general de trànsit.
10. a) Els conductors de vehicles motoritzats que avancin una bicicleta hauran d’extremar les
precaucions, canviant de carril de circulació, i sempre que quedi, com a mínim, un espai lateral
d’,1,5 metres entre la bicicleta i el vehicle.
b) Quan els conductors de vehicles motoritzats circulin darrere d’una bicicleta, hauran
de mantenir una distància de seguretat prudencial i proporcional a la velocitat, que mai podrà
ser inferior a tres metres.
11. Els altres vehicles no poden circular ni aturar-se als carrils reservats a les bicicletes.
12. Les bicicletes hauran de dur un timbre i circular amb llums i elements reflectors durant les
hores nocturnes.
13. Les bicicletes han d’estacionar preferentment als llocs habilitats, deixant en tot cas un espai
lliure per als vianants. En tot cas, està prohibit deixar les bicicletes lligades als arbres, a les
papereres i a les tanques mòbils.
14. Els estacionaments de bicicletes situats a la via pública queden reservats únicament i
exclusivament a aquest tipus de vehicles.
15. A les bicicletes els serà d’aplicació el que estableix l’article 40, relatiu a la retirada de
vehicles de la via pública.

Article 10. Normes de comportament a la via pública
1. A les zones reservades al trànsit de vianants i a les calçades, no es permeten els jocs o les
diversions que puguin comportar un perill per als vianants o fins i tot per a les mateixes
persones que els practiquen.
2. No és permès llençar o dipositar objectes o deixalles a la via pública des d’un vehicle, com
papers, plàstics, embolcalls o restes de menjar, paquets de tabac, burilles de cigarretes o
similars, ni tampoc escopir des de l’interior del vehicle o treure les extremitats o parts dels cos a
fora.
3. Tots els usuaris de la via estan obligats a respectar-se mútuament i a no ser desconsiderats
entre ells, i a col·laborar amb les autoritats i els seus agents per facilitar la seva tasca i el
compliment de les seves funcions.

Article 11. Circulació dels vianants
1. Els vianants han de circular per les voreres, preferentment per la seva dreta. Si la via pública
no disposa de voreres, els vianants han de transitar per l’esquerra de la calçada.
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2. Els vianants han de travessar les calçades pels passos senyalitzats i, si no n’hi ha, pels
extrems de les voreres, de manera perpendicular a la línia de la vorera i després d’assegurarse que no s’acosten vehicles.
3. Els vianants tenen preferència sobre els vehicles en les circumstàncies següents:
a) A les zones de mercats i fires.
b) Als carrers sense voreres o amb voreres estretes.
c) Als carrers senyalitzats com a residencials.

Article 12. Danys al patrimoni
El conductor o titular d’un vehicle haurà de comunicar a l’autoritat municipal, i en qualsevol cas
a la policia local, els desperfectes que per causa d’un accident o per causes derivades de la
utilització del vehicle s’hagin pogut produir a la via o als seus elements, a més dels possibles
danys al patrimoni públic o privat, encara que s’hagin produït de manera fortuïta o aliena a la
voluntat del conductor o titular del vehicle.

CAPÍTOL IV
ILLES DE VIANANTS
Article 13. Concepte
S’entén per illa de vianants la part de la via pública, elevada o delimitada d’una altra forma,
reservada expressament a la circulació de vianants.
Les illes de vianants es determinaran i catalogaran mitjançant una resolució de l’alcaldia i se’n
donarà compte al Ple de la Corporació.
A les illes de vianants estarà totalment prohibida la circulació de vehicles, llevat d’un horari
determinat que es regularà per resolució de l’alcaldia, durant el qual s’autoritzaran les tasques
de càrrega i descàrrega als establiments i domicilis particulars que estiguin situats en aquestes
zones.
Fora de l’horari en què estigui permesa la circulació per realitzar les operacions de càrrega i
descàrrega no hi podrà circular cap vehicle, llevat de les excepcions que es preveuen a l’article
següent.
En aquestes illes, els vianants gaudiran de prioritat de pas amb relació als vehicles, de tal
manera que la velocitat màxima serà de 20 km/h amb caràcter general, o bé aquella que es
determini en la senyalització corresponent. En tot cas, la velocitat s’haurà d’adaptar a la del
vianant.

Article 14. Excepcions
La limitació d’accés a les illes de vianants no afectarà:
a) Vehicles del servei de Bombers, els dels Cossos i Forces de Seguretat, les
ambulàncies i, en general, els que siguin necessaris per a la prestació dels serveis
públics municipals.
b) Vehicles destinats al trasllat de malalts a un immoble d’una zona de vianants o fora
d’aquesta.
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c) Vehicles que accedeixin o surtin d’un garatge o pàrquing autoritzat, que tinguin com a
únic accés o sortida una via declarada com a zona de vianants.
d) Les bicicletes i altres vehicles sense motor.
e) Aquells vehicles que disposin de l’autorització regulada a l’article següent.

Article 15. Autoritzacions municipals
Als residents en una via considerada com a illa de vianants i a aquells que hi tinguin el domicili
social o una plaça d’aparcament, se’ls lliurarà una autorització que s’acreditarà mitjançant una
targeta d’identificació, en la qual constaran les dades que permetin identificar al vehicle l’illa de
vianants de què es tracti i el règim horari de l’autorització.
La targeta identificativa s’haurà de col·locar a l’angle inferior dret del parabrisa.
L’administració municipal podrà revisar periòdicament aquestes autoritzacions.

CAPÍTOL V
DE LES PARADES I ESTACIONAMENTS
Article 16. La parada
S’entén com a parada la immobilització d’un vehicle durant un temps inferior a dos minuts
sense que el conductor pugui abandonar-lo.

Article 17. Normes generals de la parada
La parada s’efectuarà en les condicions següents:
1. Als carrers amb doble sentit de circulació els vehicles s’atansaran a la vorera dreta i a
les vies d’un sol sentit també podran fer-ho a l’esquerra. Als punts senyalitzats
expressament es podrà fer en bateria o en semibateria.
2. El vehicle s’aturarà a l’indret que pertorbi menys la circulació; als carrers amb xamfrà
ho farà dins dels seus límits sense excedir l’alineació de les vorades. S’exceptuen els
casos de passatgers malalts o amb mobilitat reduïda i de prestació de serveis sanitaris,
de neteja o recollida d’escombraries, sempre que no provoquin una situació de perill
per a la resta d’usuaris.
3. Els passatgers han de baixar pel costat de la vorera excepte el conductor que, si cal,
podrà fer-ho per la calçada si no provoca una situació de perill per a la circulació.
4. Als carrers urbanitzats sense vorera, el vehicle s’aturarà a un metre de la façana.

Article 18. Prohibició de parada
1. Es prohibeix la parada:
a) Als llocs on ho prohibeix la senyalització.
b) A les corbes i canvis de rasant de visibilitat reduïda, a les seves proximitats i als túnels,
passos inferiors i trams de via afectats pel senyal “túnel”.
c) A les interseccions, les cruïlles i les seves proximitats si es dificulta el gir a d’altres
vehicles.
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d) Als llocs on s’impedeixi la visibilitat de la senyalització als usuaris als quals afecti i/o
obligui a fer maniobres.
e) Als passos senyalitzats per a vianants i ciclistes.
f) A les zones de vianants; als carrils bici, bus, bus-taxi o taxi; a les parades de transport
públic, i a la resta de carrils o parts de la via reservats exclusivament a la circulació o al
servei de determinats usuaris.
g) En doble fila.
h) Al costat d’andanes, refugis, passejos centrals o laterals i zones senyalitzades amb
franges al paviment, tant si l’ocupació és parcial com total.
i) En zones senyalitzades per a ús exclusiu de persones minusvàlides o en zones en què
es destorba o s’impedeix la utilització dels passos o guals rebaixats per a persones
amb mobilitat reduïda.
j) Als carrils i zones destinats a parada i estacionament d’ús exclusiu per al transport
públic.
k) Al davant de les sortides d’emergències de centres o instal·lacions públiques, locals
destinats a espectacles públics, establiments d’ús públic o similar, degudament
senyalitzades, durant les hores de concurrència.
l) Davant els hidrants, contenidors d’escombraries i de recollida selectiva, o a les seves
proximitats si se’n destorba la funció.
m) Als llocs on destorbi, parcialment o totalment, el pas de sortida o l’accés de persones,
animals o vehicles a un immoble, local, recinte, aparcament públic o lloc similar. Quan
es destorbi la circulació, encara que sigui per un temps mínim.

Article 19. Parades de transport públic
1. Les parades de transport públic per recollir o deixar passatgers es faran als llocs
determinats per l’Ajuntament. No s’hi podrà romandre més temps del necessari per
recollir o deixar els passatgers, excepte a les parades que siguin origen o final de línia.
2. A les parades de transport públic destinades al servei de taxi de la ciutat, aquests
vehicles hi podran estar únicament a l’espera de passatgers. Els taxis forans ho faran a
les parades que els estan destinades i, en cas de no existir, s’hauran de subjectar al
règim general de parada i estacionament.
3. En cap moment el nombre de vehicles podrà ser superior a la capacitat de la parada.

Article 20. De la càrrega i descàrrega
1. Les operacions de càrrega i descàrrega únicament es poden dur a terme als lloc
habilitats per fer-ho.
2. La càrrega i descàrrega de mercaderies haurà de realitzar-se a l’interior dels locals
comercials i industrials, d’acord amb la normativa que regula l’activitat i les
prescripcions del Pla general d’ordenació urbana.
3. L’administració municipal determinarà zones reservades perquè els vehicles destinats
al transport de mercaderies puguin carregar i descarregar quan les condicions dels
locals comercials o industrials no permetin fer-ho al seu interior.
4. Aquestes zones s’han de senyalitzar verticalment i horitzontalment d’acord amb el que
disposa la normativa vigent i hi ha de constar, si escau, la limitació horària i els dies
d’aplicació.

Article 21. Càrrega i descàrrega de mercaderies
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La càrrega i descàrrega de mercaderies s’ha de realitzar d’acord amb les normes següents:
1. Els vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega no poden ocupar
totalment ni parcialment les voreres, andanes, passejos o zones senyalitzades amb
franges blanques al paviment, guals ni qualsevol altre indret on, amb caràcter general,
estigui prohibida la parada.
2. Les mercaderies s’han de carregar i descarregar pel costat del vehicle més proper a la
vorera. Si això no fos possible, s’ha de fer per la part posterior. En aquest cas s’han de
prendre les mesures adequades per evitar accidents.
3. Els objectes, les mercaderies o els articles no es poden deixar directament a terra, sinó
que s’han de traslladar directament de l’immoble al vehicle i viceversa.
4. La càrrega i descàrrega s’ha de fer amb el personal suficient a fi d’aconseguir la
màxima rapidesa i de no dificultar la circulació, tant de vehicles com de vianants.
5. Les operacions de càrrega i descàrrega han de fer-se amb el mínim soroll possible.
6. Si la calçada o la vorera queda bruta un cop realitzada l’operació, és obligatori netejarla abans d’abandonar el lloc.
7. Queda prohibit que els camions circulin amb la porta posterior oberta, així com amb la
càrrega descoberta.
8. Quan s’utilitzin bolquets, plomes, grues o altres elements auxiliars, cal que s’adoptin les
mesures de precaució i senyalització que adverteixin els vianants del risc o perill.

Article 22. Operacions de càrrega i descàrrega fora de les seves zones
A les vies urbanes on no existeixi cap zona de càrrega i descàrrega a una distància de 100
metres respecte al lloc on s’hagin de realitzar aquestes operacions, caldrà tenir en compte les
condicions següents:
a) Els vehicles s’han d’alinear paral·lelament al costat de la vorera amb la part davantera
en el sentit de la circulació i davant del local on s’hagin d’efectuar les operacions,
sempre que no impedeixin la circulació de la zona.
b) Queda prohibit ocupar totalment o parcialment les voreres.
c) No es pot dificultar l’entrada i la sortida dels immobles.
d) No es podran efectuar les operacions de càrrega i descàrrega ni en doble fila ni en
llocs on està prohibida la parada.

Article 23. Mercaderies perilloses
El transport i la càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses es regirà per la legislació
general vigent en la matèria.
Article 24. Estacionaments
L’estacionament de vehicles es regeix per les normes següents:
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1. Els vehicles es podran estacionar en fila, és a dir paral·lelament a la vorera; en bateria,
o sigui perpendicularment a aquesta, i en semibateria, obliquament.
2. La norma general és que l’estacionament s’ha de fer en fila. L’excepció s’ha de
senyalitzar expressament.
3. Als llocs amb senyalització al paviment, els vehicles s’han de col·locar dins del
perímetre marcat.
4. Els conductors han d’estacionar al més a prop possible de la vorera, i de tal manera
que el vehicle ni pugui desplaçar-se espontàniament ni el puguin moure altres
persones. Amb aquesta finalitat, s’han de prendre les precaucions adequades i
suficients. Els conductors són responsables de les infraccions que es puguin arribar a
produir com a conseqüència d’un canvi de situació del vehicle esdevingut per alguna
de les causes indicades, llevat que el desplaçament del vehicle per acció de tercers
s’hagi produït amb violència manifesta.
5. Es prohibeix estacionar remolcs, semiremolcs i caravanes separats del vehicle tractor.
6. Es prohibeix l’estacionament de vehicles de més de 3.500 quilos a tota la ciutat de 22 a
7 hores, llevat dels llocs expressament habilitats.

Article 25. Prohibició d’estacionament
Es prohibeix l’estacionament, a més dels llocs descrits a l’article sobre la prohibició de parada:
a) Quan es bloquegi o dificulti la sortida d’un altre vehicle estacionat.
b) En llocs on s’obstaculitzi la circulació, es disminueixi perillosament la visibilitat d’altres
conductors, s’obligui a fer maniobres antireglamentàries o on s’impedeixi la visibilitat
dels senyals.
c) A les voreres, ja sigui totalment o parcialment, excepte en els casos recollits a l’article
26.
d) En doble fila, encara que a la primera línia hi hagi un vehicle, un contenidor o qualsevol
altre element de protecció.
e) Als guals, excepte quan el conductor sigui a l’interior del vehicle. Els titulars o usuaris
dels guals poden requerir la intervenció de la grua municipal quan s’impedeixi l’accés a
les finques amb llicència que compleixin les condicions fixades a la normativa
reguladora dels guals.
f) A les zones d’estacionament reservat o a les zones de càrrega i descàrrega.
g) En calçades l’amplada de les quals només permeti el pas d’una columna de vehicles,
quan la distància entre el vehicle i el cantó contrari de la calçada o marca longitudinal
que indiqui la prohibició de traspassar-la sigui inferior a tres metres.
h) Dins d’un encreuament o confluència de carrers.
i) Als carrers amb doble sentit de circulació l’amplada dels quals només permet el pas de
dues columnes de vehicles, quan la distància entre el vehicle i el cantó contrari de la
calçada o marca longitudinal que indiqui la prohibició de traspassar-la sigui inferior a
tres metres.
j) Als llocs on els senyals ho prohibeixin.
k) A menys d’un metre de la línia de la façana de les finques als carrers sense voreres.
l) En un dels carrils o part de la via reservats a la circulació o al servei de determinats
usuaris.
m) A les zones de vianants o zones de prioritat invertida, tret dels llocs i horaris en què
estigui autoritzat.
n) Fora dels límits de les marques viàries de delimitació de places d’estacionament
autoritzats.
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o) Al damunt de les marques viàries indicadores de la ubicació de contenidors o altres
elements similars.
p) A les zones que eventualment hagin de ser ocupades per activitats o treballs
autoritzats, o que hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja.
q) Als llocs reservats per tanques, cons o altres elements d’abalisament.
r) Al cantó esquerre de la calçada amb relació al sentit de la marxa, en una via urbana de
doble sentit.
s) Als carrils bici.
t) Davant de sortides d’emergències.
u) A les zones senyalitzades per a l’ús exclusiu de persones amb mobilitat reduïda.
v) En totes aquelles situacions que sense estar incloses als apartats anteriors
constitueixin un perill o obstaculitzin greument la circulació de vianants, vehicles o
animals.

Article 26. Estacionament de motocicletes i ciclomotors
1. L’estacionament de motocicletes i ciclomotors de dues rodes es farà preferentment a les
zones i espais destinats especialment a aquesta finalitat, sense que puguin ocupar un espai
destinat i delimitat per a un altre tipus de vehicle.
2. L’estacionament a la calçada es farà en bateria o semibateria i ocuparà una amplada
màxima de dos metres, sense sobresortir de la línia exterior de l’estacionament d’altres
vehicles i sense impedir l’accés als vehicles immediats.
3. Quan no sigui possible l’estacionament als espais previstos als apartats anteriors, es podrà
estacionar a la vorera deixant en tot cas una amplada lliure de vorera de dos metres i en les
condicions següents:
a) A una distància de cinquanta centímetres de la vorada.
b) A dos metres dels límits d’un pas de vianants o d’una parada de transport públic.
c) Entre els escossells, si n’hi ha, sense sobrepassar-los.
d) Paral·lelament a la vorada, quan les voreres tinguin una amplada d'entre tres i sis
metres.
e) En semibateria, quan l’amplada de les voreres sigui superior a sis metres.
f) Accedint a les voreres, andanes i passejos amb el motor parat i sense ocupar el seient.
Únicament es podrà utilitzar la força del motor per salvar desnivells de la vorada, sense que es
pugui accedir pels passos destinats als vianants amb el motor en marxa i assegut al seient.
4. No es podrà estacionar a les voreres on hi hagi, a la calçada immediata, zones reservades a
persones amb mobilitat reduïda, zones de càrrega i descàrrega, parades d’autobús i parades
de taxi.
5. L’estacionament de motocicletes i ciclomotors de més de dues rodes es regirà per les
normes generals d’estacionament.

CAPÍTOL VI
ESTACIONAMENT LIMITAT SOTA CONTROL HORARI
Article 27. Zones d’estacionament limitat
L’ajuntament pot establir zones d’estacionament regulat sota control horari, cosa que permet
l’ocupació d’un espai senyalitzat a la via urbana amb aquesta finalitat amb el pagament de les
tarifes vigents.
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Les zones especials i determinades de la via pública de Manresa que constitueixen l’àmbit
d’aplicació d’aquest reglament, seran les que aprovi el Ple de la Corporació i formaran part del
Plec de clàusules d’explotació que regularà la concessió administrativa del servei.

Article 28. Senyalització de les zones d’estacionament limitat
Les zones d’estacionament controlat estaran senyalitzades amb indicadors verticals i
delimitades amb senyalització horitzontal de color blau. Es denominaran zones blaves.
La senyalització vertical comprendrà els senyals d’avís d’entrada, de fi de zona
d’estacionament controlat i de situació dels expenedors.

Article 29. Gestió del servei
La gestió del servei es podrà realitzar de forma indirecta, sota la fórmula de la concessió
administrativa que es regirà pel corresponent Plec de clàusules administratives.

Article 30. Funcionament del servei
Tots els usuaris del servei, just després de l’estacionament en alguna de les zones blaves,
s’hauran de proveir del tiquet corresponent, indicador de l’hora màxima d’estacionament, previ
pagament de la tarifa corresponent i seguint les instruccions d’ús indicades a les màquines
expenedores.
Les màquines expenedores hauran de permetre efectuar el pagament mitjançant el tipus de
moneda en curs especificada a les màquines o utilitzant targetes de crèdit.
L’usuari haurà de col·locar el tiquet dintre del vehicle, en un lloc visible del parabrisa davanter,
de manera que es pugui llegir la part davantera del tiquet des de l’exterior del vehicle.
Esgotat el temps màxim d’estacionament permès s’haurà de retirar el vehicle per tal de no
incórrer en una infracció d’aquesta ordenança, i no es podrà estacionar el mateix vehicle en un
altre espai d’estacionament per temps limitat que estigui situat al mateix carrer que aquell que
ocupava anteriorment.

Article 31. Horari del servei
El servei es prestarà únicament els dies feiners, inclosos els dissabtes, de les 9 a les 13.30
hores i de les 16 a les 20 hores.
Un vehicle podrà romandre estacionat a cada plaça per un període màxim de dues hores.
Els horaris de prestació del servei i el període d’estacionament regulats als apartats anteriors
podran ser modificats per acord del Ple de la Corporació.

Article 32. Tarifes
Les tarifes que els usuaris hauran de satisfer per la utilització del servei, i també pel tiquet
d’anul·lació de denúncia, seran les fixades pel Ple de la Corporació quan correspongui.
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Article 33. Exempció de l’obtenció i pagament del tiquet
a) Els vehicles en prestació de servei de policia, extinció d’incendis, protecció civil i
assistència sanitària.
b) Els vehicles que traslladin persones amb mobilitat reduïda i que tinguin col·locada la
targeta d’aparcament corresponent en un lloc visible.
c) Els vehicles de servei oficial degudament identificats, propietat de qualsevol
administració pública o els seus organismes autònoms, sempre que estiguin destinats
directament i exclusivament a la prestació de serveis públics de la seva competència
mentre els estiguin realitzant.

Article 34. Anul·lació de les denúncies
Les denúncies es podran anul·lar mitjançant l’obtenció del tiquet d’anul·lació corresponent a la
màquina expenedora, el qual s’haurà de dipositar juntament amb la denúncia a la bústia
incorporada a la mateixa màquina expenedora. Les denúncies per estacionar sense la prèvia
obtenció del tiquet no són anul·lables.

Article 35. Denúncies
Les infraccions seran denunciades pels agents de l’autoritat encarregats de la vigilància del
trànsit. El personal adscrit a la prestació del servei podrà avisar respecte de la comissió de les
infraccions contingudes a l’article 47 d’aquest reglament, traslladant aquests avisos davant
l’autoritat municipal en matèria de trànsit per iniciar el procediment sancionador corresponent.

CAPÍTOL VII
RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I IMMOBILITZACIONS

Article 36. De la retirada de vehicles a la via pública
Els vehicles estacionats indegudament que infringeixin els preceptes continguts en aquesta
Ordenança, a la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària i els seus
reglaments o disposicions complementàries, es retiraran de la via pública de la manera i amb
els mitjans que l’autoritat municipal consideri oportuns. Aquesta retirada serà independent de la
denúncia que hagi motivat aquesta retirada.

Article 37. Casos de retirada
El vehicle que es trobi en alguna de les circumstàncies següents es podrà retirar de la via
pública i traslladar al dipòsit municipal:
a) Sempre que constitueixi perill, causi greus pertorbacions a la circulació de vehicles o
vianants o deteriori algun servei o patrimoni públic.
b) En cas d’accident que impedeixi continuar la seva marxa.
c) Quan es trobi estacionat en doble fila sense conductor.
d) Quan estigui estacionat en un punt on estigui prohibida la parada i/o l’estacionament.
e) Quan estigui estacionat en una zona reservada de càrrega i descàrrega, dins dels
horaris fixats per a aquesta finalitat.
f) Quan el vehicle es trobi estacionat en una parada de transport públic, sempre que es
trobi degudament senyalitzada i delimitada.
g) Quan estigui en llocs expressament reservats a serveis d’urgències o seguretat.
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h) Quan estigui estacionat en una reserva especial d’estacionament per a persones amb
mobilitat reduïda, sense col·locar el distintiu que l’autoritza.
i) Quan es trobi estacionat, totalment o parcialment, en una vorera, andana, refugi,
passeig o zona senyalitzada amb franges al paviment, llevat d’autorització expressa.
j) Quan ocupi parcialment o totalment un gual, dins de l’horari autoritzat per utilitzar-lo.
k) Quan el vehicle (excepte bicicletes) estigui estacionat en una zona peatonal, zona de
prioritat invertida, excepte per a operacions de càrrega i descàrrega quan sigui
permesa i dins dels horaris fixats.
l) Quan un vehicle estacionat impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo.
m) Quan el vehicle estigui estacionat en una vorera o xamfrà de manera que sobresurti de
la línia de la voravia dels vials, interrompent el pas d’una fila de vehicles.
n) Quan es trobi en un espai que impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit als altres
usuaris de la via.
o) Quan estigui estacionat al davant de les sortides d’emergències de locals destinats a
espectacles públics, durant les hores que se’n celebrin.
p) Quan es trobi estacionat en l’itinerari o espai que hagi de ser ocupat per una comitiva,
desfilada, processó, cavalcada, prova esportiva o qualsevol altra activitat degudament
autoritzada.
q) Quan resulti necessari per a la reparació i neteja de la via pública.
r) Quan hagin transcorregut 48 hores des de la immobilització del vehicle sense que
s’hagi aixecat aquesta immobilització per causes imputables al conductor/titular.
s) Quan procedint legalment a la immobilització del vehicle, no hi hagués espai adequat
per practicar-la sense obstaculitzar la circulació de vehicles o persones.
t) Quan estigui aparcat en una zona d’estacionament limitat sota control horari sense el
tiquet corresponent o bé quan se superi el triple del temps abonat.
u) Quan estigui estacionat a la calçada, fora dels llocs permesos.
v) En zones senyalitzades per a ús exclusiu de persones minusvàlides o quan destorbi o
impedeixi la utilització dels passos o guals rebaixats per a persones amb mobilitat
reduïda.
w) Davant dels hidrants, contenidors d’escombraries i de recollida selectiva, o a les seves
proximitats si se’n destorba la funció.
x) Les bicicletes, quan estiguin lligades als arbres, papereres, tanques mòbils i quan
pertorbin la circulació de vehicles o de vianants.
y) Sempre que constitueixi perill o causi greu destorb a la circulació o al funcionament
d’algun servei públic.

Article 38. Despeses per la retirada del vehicle.
Excepte en els casos de sostracció o altres formes d’utilització del vehicle en contra de la
voluntat del titular, degudament justificades, les despeses que s’originin com a conseqüència
de la retirada del vehicle seran per compte del titular, que haurà d’abonar-les com a requisit
previ a la devolució del vehicle, sense perjudici del dret de recurs que l’assisteix i de la
possibilitat de fer-les repercutir sobre el responsable de l’accident, de l’abandó del vehicle o de
la infracció que hagi donat lloc a la retirada.

Article 39. Immobilització del vehicle
a) La policia local podrà immobilitzar els vehicles en els casos previstos en la legislació
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, i en les normes que la
desenvolupin.
També podrà procedir a la immobilització quan així sigui requerit per una altra
administració o autoritat judicial.
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b) La immobilització dels vehicles es practicarà al carrer, si hi és permès l’estacionament i
no es causa risc a la seguretat de persones i béns. Només s’immobilitzarà al garatge o
aparcament públic o privat que designi el conductor o titular quan així ho ordeni
expressament una autoritat judicial o administrativa.
c) Quan no sigui possible la immobilització al carrer es practicarà al dipòsit municipal, i les
despeses de trasllat i pupil·latge seran a càrrec del conductor.
d) La immobilització del vehicle cessarà quan desaparegui la causa que la va motivar.

Article 40. Despeses de la immobilització
1. En els casos d’immobilització recollits a l’article anterior, les despeses que
s’originin com a conseqüència d’aquesta immobilització seran per compte del
titular, que haurà d’abonar-les com a requisit previ a l’aixecament d’aquesta
mesura, sense perjudici del dret de defensa que l’assisteix i de la possibilitat de
fer-les repercutir sobre la persona responsable que hagi provocat que
l’administració adopti l’esmentada mesura.
2. Si el vehicle immobilitzat fos utilitzat en règim d’arrendament, la immobilització
del vehicle se substituirà per la prohibició d’ús d’aquest vehicle per part de
l’infractor.
CAPÍTOL VIII

TRAMITACIÓ RESIDUAL DEL VEHICLE
Article 41. Tràmits per declarar el vehicle com a residu.
L’ajuntament podrà ordenar el trasllat del vehicle a un Centre Autoritzat de Tractament de
Vehicles per a la seva posterior destrucció i descontaminació:
1. Quan hagin transcorregut més de dos mesos des que el vehicle va ser immobilitzat o
retirat de la via pública i dipositat, i el seu titular no hagi formulat al·legacions.
2. Quan estigui estacionat per un període superior a un mes al mateix lloc i presenti
desperfectes que facin impossible desplaçar-lo pels seus propis mitjans o li faltin les
plaques de matrícula.
3. Quan un cop recollit un vehicle com a conseqüència d’una avaria o accident en un
recinte privat, el titular no l’hagi retirat en el termini de dos mesos.
4. Vehicles els titulars dels quals hagin renunciat expressament a la seva titularitat a favor
de l’Ajuntament.
Amb anterioritat a l’ordre de trasllat, l’administració requerirà el titular per advertir-lo que, en cas
de no retirar el vehicle en el termini d’un mes es procedirà a traslladar-lo al Centre Autoritzat.
També es podran traslladar, però no destruir, aquells vehicles que no sigui possible dipositar a
les pròpies instal·lacions municipals i que la seva permanència a la via pública representi un
perill.
En aquells casos en què s’estimi convenient, l’alcalde podrà acordar la substitució de la
destrucció del vehicle per la seva adjudicació als serveis de vigilància i control de trànsit.

CAPÍTOL IX
RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS
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Article 42. Acumulació de sancions
1. En el cas que, per aplicació d’aquesta Ordenança, s’incoés expedient sancionador per dues
o més infraccions entre les quals existís relació de causa o efecte, s’imposarà una sola sanció,
corresponent a la sanció més elevada.
2. En la resta de casos, als responsables de dues o més infraccions se’ls imposaran les
sancions corresponents a cadascuna de les infraccions comeses.
3. Cada dia que un vehicle romangui estacionat en un lloc prohibit causa una infracció
independent.

Article 43. Procediment sancionador
1. Els expedients sancionadors incoats com a conseqüència de les infraccions assenyalades a
les disposicions pròpies d’aquesta Ordenança, al seu annex i a la resta de normativa de trànsit,
es tramitaran i resoldran d’acord amb el que disposa la normativa específica.
2. La regidoria que tingui la competència en matèria de trànsit és l’òrgan competent per acordar
la incoació i imposició de sancions.
3. La instrucció del procediment correspondrà al servei de Seguretat Ciutadana.

Article 44. Infraccions de la legislació de trànsit i seguretat viària
1. L’alcaldia o el regidor delegat que tingui expressament delegada aquesta competència
sancionarà les infraccions tipificades a la legislació de trànsit i seguretat viària amb la multa que
correspongui segons l’esmentada legislació.
2. Les infraccions de la legislació sobre trànsit se sancionaran amb l’import que correspongui
en funció de la classificació com a lleu, greu o molt greu que consta detallada en l’annex 1
d’aquest reglament.

Article 45. Infraccions en matèria de mercaderies perilloses
L’alcaldia o el regidor delegat sancionarà les infraccions tipificades a la legislació sobre
ordenació de transports terrestres amb la multa que correspongui segons la legislació vigent.

Article 46. Infraccions en matèria de transport escolar
L’alcaldia o el regidor delegat sancionarà les infraccions tipificades a la legislació sobre
seguretat del transport escolar i de menors amb la multa que correspongui segons l’esmentada
legislació.

Article 47. Infraccions pròpies d’aquesta Ordenança
Les infraccions pròpies d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

1. Infraccions lleus
a) Estacionar el vehicle sense col·locar-hi el tiquet corresponent.
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b) Estacionar el vehicle i col·locar malament del tiquet, de tal manera que no se’n pugui llegir el
contingut des de l’exterior del vehicle.
c) Estacionar el vehicle i sobrepassar fins a trenta minuts el temps assenyalat al tiquet.
d) Estacionar el vehicle i sobrepassar entre trenta-un i seixanta minuts el temps assenyalat al
tiquet.
e) Estacionar el vehicle i sobrepassar entre seixanta-un i cent vuitanta minuts el temps
assenyalat al tiquet.
f) Estacionar el vehicle i sobrepassar més de cent vuitanta minuts el temps assenyalat al tiquet.
g) Ocupar més d’una plaça d’estacionament.
h) Estacionar el vehicle més de dues hores a la mateixa plaça. obtenint tiquets consecutius en
el temps.
i) Parar i/o estacionar:
-

-

En zones en què es destorbi o impedeixi la utilització dels passos o guals rebaixats
per a persones amb mobilitat reduïda.
Davant els hidrants, contenidors d’escombraries i de recollida selectiva, o a les
seves proximitats si se’n destorba la funció.
Als llocs on es destorbi, parcialment o totalment, el pas de sortida o l’accés de
persones, animals o vehicles a un immoble, local, recinte, aparcament públic o lloc
similar.
Quan es bloquegi o dificulti la sortida d’un altre vehicle estacionat.
A menys d’un metre de la línia de la façana de les finques als carrers sense
voreres.
Al damunt de les marques viàries indicadores de la ubicació de contenidors o altres
elements similars.
A les zones que eventualment hagin de ser ocupades per activitats o treballs
autoritzats, o que hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja.
Als llocs reservats per tanques, cons o altres elements d’abalisament.
Davant de les sortides d’emergència.
Als refugis o zones senyalitzades amb franges al paviment.
A les zones amb franges obliqües (illetes).
Als parcs i jardins.
Als llocs prohibits temporalment mitjançant senyalització provisional fixa.

j) Circular i estacionar, les bicicletes, sense respectar les condicions establertes específicament
a l’article 9 d’aquesta Ordenança.
k) No complir, els conductors de la resta de vehicles, les condicions fixades a l’article 9
respecte de la circulació de bicicletes.
l) Llençar o dipositar objectes o deixalles a la via pública des d’un vehicle, com papers, plàstics,
embolcalls o restes de menjar, paquets de tabac, burilles de cigarretes o similars, i escopir des
de l’interior del vehicle o treure les extremitats o parts dels cos a fora.
ll.) No respectar-se mútuament, els usuaris de la via, i ser desconsiderats entre ells.
m) No col·laborar amb les autoritats i els seus agents per facilitar la seva tasca i el compliment
de les seves funcions.
n) No comunicar, el conductor o titular d’un vehicle, a l’autoritat municipal, i en qualsevol cas a
la policia local, els desperfectes que per causa d’un accident o per causes derivades de la
utilització del vehicle s’hagin pogut produir a la via o als seus elements, a més dels possibles
danys al patrimoni públic o privat, encara que s’hagin produït de manera fortuïta o aliena a la
voluntat del conductor o titular del vehicle.
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o) No travessar, els vianants, les calçades pels passos senyalitzats i, si no n’hi ha, pels extrems
de les voreres, de manera perpendicular a la línia de la vorera i després d’assegurar-se que no
s’acosten vehicles.
p) No respectar les prescripcions quant a la forma de realitzar les operacions de càrrega i
descàrrega a la via pública.
q) No respectar les condicions fixades per a l’estacionament de ciclomotors i motocicletes.
r) Col·locar publicitat als senyals de trànsit, als seus suports o als seus voltants.
s) La col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal·lacions en general que enlluernin o que
impedeixin o limitin als usuaris la visibilitat normal dels semàfors i senyals, o que puguin
distreure’ls.
t) Estacionar a la via pública remolcs, semiremolcs o caravanes sense estar enganxats al
vehicle tractor.
u) Estacionar un vehicle de més de 3.500 quilos a tota la ciutat de 22 a 7 hores, llevat dels llocs
expressament habilitats.
v) Les conductes previstes com a infracció en aquesta Ordenança i que no estan expressament
tipificades tindran la consideració d’infracció lleu.

2. Infraccions greus
a) Estacionar o parar al davant de les sortides d’emergència de centres o instal·lacions
públiques, establiments d’ús públic o similars, degudament senyalitzades, durant les
hores de concurrència.
b) Col·locar obstacles a la via pública que puguin destorbar la circulació normal de
vehicles i de vianants.
c) No senyalitzar, protegir i/o il·luminar els obstacles col·locats a la via pública, quan sigui
obligat de fer-ho.
d) Col·locar senyals sense disposar de l’autorització.

3. Infraccions molt greus
Es consideren molt greus les infraccions a què fa referència l’apartat anterior quan concorrin
circumstàncies de perill per raó de la intensitat de la circulació, les característiques i condicions
de la via, les condicions atmosfèriques i de visibilitat, la concurrència simultània de vehicles i
altres usuaris, les que afectin greument un servei públic, la funció dels agents de l’autoritat o
quan s’esdevingui qualsevol altra circumstància anàloga que pugui constituir un risc afegit i
concret al previst per a les infraccions greus en el moment de cometre’s la infracció.

Article 48. Sancions per a les infraccions d’aquesta Ordenança
1. Les sancions per a les infraccions tipificades a l’article 47 són les següents:
a)
b)
c)
d)

Infraccions de l’article 47.1 a): 90€.
Infraccions de l’article 47.1.b), f), g) i h): 60€
Infraccions de l’article 47.1.c): 20€.
Infraccions de l’article 47.1. d): 30€
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e)
f)
g)
h)

Infraccions de l’article 47.1. e): 40€.
La resta d’infraccions lleus se sancionaran amb una multa de 100 €.
Les infraccions greus se sancionaran amb una multa de 200 €.
Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa de 500 €.

Article 49. Sancions a les infraccions de legislació sobre trànsit
1. Les infraccions en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària que no
constitueixen infracció pròpia d’aquesta Ordenança i que no estiguin expressament tipificades
com a tals a l’article 47, se sancionaran d’acord amb el quadre d’infraccions i sancions, annex 1
d’aquesta Ordenança, o d’acord amb la resta de normativa vigent sobre aquesta qüestió.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Quan el text i/o annex d’aquesta Ordenança s’hagin de modificar per l’aprovació de normativa
de rang superior, aquestes modificacions seran d’aplicació immediata, sense perjudici que en
un termini de sis mesos es modifiqui de manera formal.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Reglament Municipal regulador del servei d’estacionament controlat de
vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública del municipi de Manresa,
sota control horari limitat, aprovat el 30 de setembre de 2008, el Reglament de les vies
urbanes amb funcionalitat no convencional aprovat el 20 d’octubre de 1997, l’Ordenança
municipal de vehicles ciclomotors aprovat el 2 de juny de 1997, i l’Ordenança de Circulació i
Mobilitat aprovada el 22 de desembre de 2004.
Manresa, 8 de juny de 2010

ANNEX 1
NORMES GENERALS DE COMPORTAMENT EN LA CIRCULACIÓ
Comportar-se de manera que s’entorpeix indegudament la circulació (indicar el
2.1
comportament)
Comportar-se de manera que s’origina perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les
persones (indicar els perjudicis causats)
Comportar-se de manera que es causen danys als béns (indiqueu els danys causats)
Conduir de forma negligent (indicar la conducta). Si la conducta presenta risc concret
la infracció serà la conducció temeraria
Conduir de forma temerària (indicar detalladament el tipus de conducció)
Activitats que afecten la seguretat de la circulació
Llençar, dipositar o abandonar a la via objectes o matèries que entorpeixen la
circulació, la parada o l’estacionament (indicar objectes o matèries i efectes produïts)
Llençar, dipositar o abandonar a la via objectes o matèries que fan perillosa la
circulació, la parada o l’estacionament (indicar objectes o matèries i efectes produïts)
Llençar, dipositar o abandonar a la via objectes o matèries que poden deteriorar la via
o les seves instal·lacions (indicar objectes o matèries i efectes produïts)

L

90,00

2.2

L

100,00

2.2.1
3.1.1

L
G

100,00
200,00

3.1.2

MG 500,00
6 punts

4.2.1

G
200,00
4 punts
4.2.2
G
200,00
4 punts
4.2.3

L
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90,00

Llençar, dipositar o abandonar a la via objectes o matèries que produeixen en la via o
en les seves proximitats efectes que modifiquen les condicions apropiades per
circular, parar o estacionar (indicar objectes o matèries i efectes produïts)
Instal·lar a la via aparells, instal·lacions o construccions que entorpeixen la circulació

4.2.4

L

90,00

4.3.1

L

90,00

Realitzar a la via filmacions, enquestes o assajos que entorpeixen la circulació

4.3.2

L

90,00

5.1.1

L

5.1.2

L

100.00
100,00

Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures necessàries perquè no
dificulti la circulació (indicar obstacle o perill existent)
No senyalitzar de forma eficaç un obstacle o perill creat a la via per avisar que hi és
(indicar l’obstacle o perill existent i forma de senyalització)
Parar o estacionar un vehicle destinat a tasques d’assistència en un lloc diferent del
fixat per l’agent de l’autoritat (indicar tipus de vehicle d’assistència –mecànica, servei
d’urgència o conservació de carreteres- i lloc de parada o estacionament)

5.1.3

L

100,00

5.3

L

100,00

5.4

G

200,00

Llençar a la via o a les seves proximitats qualsevol objecte que pot donar lloc a la
producció d’incendis (indicar objecte i lloc on llençat)
Llençar a la via o a les seves proximitats qualsevol objecte que pot posar en perill la
seguretat viària (indicar objecte i tipus de perill)
Emissió de pertorbacions i contaminants
Circular amb un vehicle que emet pertorbacionselectromagnètiques, amb uns nivells
d’emissió de sorolls per damunt dels límits reglamentaris
Emetre gasos o fums per damunt dels límits reglamentaris
No col·laborar, el conductor del vehicle ressenyat, en les proves de detecció de
possibles deficiències en l’emissió de pertorbacions electromagnètiques, sorolls,
gasos o fums
Circular amb expulsió lliure de gasos, sense el dispositiu silenciador d’explosions
Circular amb el silenciador incomplet, inadequat o deteriorat
Circular expulsant els gasos del motor a través d’un tub ressonador
Circular amb el vehicle ressenyat, de combustió interna, sense el dispositiu que evita
la projecció descendent, a l’exterior, del combustible no cremat
Circular amb el vehicle ressenyat, de combustió interna, llençant fums que poden
dificultar la visibilitat als conductors d’altres vehicles o resultar nocius
Emetre qualsevol contaminant a la via per un focus emissor diferent d’un vehicle de
motor, per damunt dels nivells establerts
Instal·lar un abocador d’escombraries i residus dins de la zona d’afecció de la
carretera
Instal·lar un abocador d’escombraries i residus fora de la zona d’afecció de la
carretera amb perill que el fum produït per la incineració de les escombraries arribi a la
carretera

6.1

Senyalització d’obstacles i perills
Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures necessàries per fer-lo
desaparèixer com més aviat millor (indicar obstacle o perill existent)
Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures necessàries perquè pugui
ser advertit per la resta d’usuaris (indicar obstacle o perill existent)

TRANSPORT DE PERSONES
Transportar, en el vehicle ressenyat, un nombre de persones superior al de places
autoritzades (indicar número de persones transportades i de places autoritzades)

6.2

G
200,00
4 punts
G
200,00
4 punts

7.1.1

L

100,00

7.1.2
7.1.3

L
L

100,00
100,00

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4

L
L
L
L

100,00
100,00
100,00
100,00

7.2.5

L

100,00

7.4 .1

L

100,00

7.4.2

L

100,00

7.4.3

L

100,00

9.1.1

L

100,00

A efectes de còmput del nombre de persones transportades:
- en els turismes, autobusos i vehicles mixtes adaptables no es comptarà cada menor de 2 anys al càrrec d’un
adult diferent al conductor, sempre que no ocupi plaça
- en els turismes, cada menor de més de 2 anys i menys de 12 computarà com a mitja plaça, sense que el
nombre màxim de places computat d’aquesta manera pugui excedir del que correspongui al 50% del total, exclòs
el conductor
- en els automòbils autoritzats per transport escolar i de menors, caldrà atendre la legislació específica
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Transportar, en el vehicle ressenyat, un nombre de persones de manera que
s’augmenta en un 50% el nombre de places autoritzades, exclòs el conductor
(indicar número de persones i de places autoritzades)
No tenir, un vehicle de servei públic o autobús, la placa interior que assenyala el
nombre de places
Transportar persones i/o equipatges de manera que s’excedeix la MMA del
vehicle (indicar la MMA autoritzada i el pes realment transportat)
Col·locació i disposició de les persones
Transportar persones en un lloc diferent del que tenen destinat i condicionat en
els vehicles
No portar instal·lada la protecció de la càrrega que estableix la legislació
reguladora dels vehicles en un vehicle autoritzat per transportar simultàniament
persones i càrrega
Portar instal·lada una protecció de la càrrega, en un vehicle autoritzat per
transportar simultàniament persones i càrrega, de manera que la càrrega
destorba els ocupants del vehicle
Portar instal·lada una protecció de la càrrega, en un vehicle autoritzat per
transportar simultàniament persones i càrrega, de manera que la càrrega pot
danyar els ocupants del vehicle en cas de ser projectada
Transport col·lectiu de persones
Efectuar, el conductor d’un vehicle de transport col·lectiu de persones, parades i
arrencades amb sacsejades o moviments bruscos
No efectuar, el conductor d’un vehicle de transport col·lectiu de persones, una
parada tan a la vora com sigui possible del costat dret de la calçada
Realitzar, el conductor d’un vehicle de transport col·lectiu de persones, actes que
el poden distreure durant la marxa del vehicle

9.1.2

G

200,00

9.1.3

L

90,00

9.1.4

L

90,00

10.1

L

90,00

10.3.1

G

200,00

10.3.2

L

90,00

10.3.3

L

100,00

11.1.1

L

90,00

11.1.2

L

90,00

11.1.3

L

90,00

No vetllar, el conductor i/o la persona encarregada d’un transport col·lectiu de
11.1.4
L
90,00
persones, per la seguretat dels viatgers durant la marxa, les pujades o les
baixades
Distreure, el viatger d’un vehicle de transport col·lectiu de persones, el conductor
11.2.a
L
90,00
del vehicle durant la marxa
Entrar o sortir del vehicle, el viatger d’un vehicle de transport col·lectiu de
11.2.b
L
90,00
persones, per un lloc diferent del que hi ha destinat per fer-ho
Entrar en el vehicle, el viatger d’un vehicle de transport col·lectiu de persones,
11.2.c
L
90,00
quan s’ha avisat que està complet
Dificultar innecessàriament el pas per llocs destinats al trànsit de persones, el
11.2.d
L
90,00
viatger d’un vehicle de transport col·lectiu de persones
Portar, el viatger d’un vehicle de transport col·lectiu de persones, qualsevol animal
11.2.e
L
90,00
S’exceptuen d’aquesta prohibició els casos en què en el vehicle existeixi un lloc destinat per al transport d’animals i
també en els supòsits de gossos pigall
Portar matèries o objectes perillosos, el viatger d’un vehicle de transport col·lectiu
11.2.f
L
90,00
de persones, en condicions diferents de les que estableix la regulació específica
sobre la matèria
Desatendre, el viatger d’un vehicle de transport col·lectiu de persones, les
11.2.g
L
90,00
instruccions que, sobre el servei, donen el conductor o la persona encarregada
del vehicle
No prohibir, el conductor o la persona encarregada d’un transport col·lectiu de
11.2
L
90,00
persones, l’entrada al vehicle o no ordenar la sortida als viatgers que
incompleixen els preceptes anteriors
NORMES RELATIVES A CICLES, CICLOMOTORS I MOTOCICLETES
Circular, més d’una persona, en un cicle fabricat per a una sola persona
12.1.1
L
90,00
Això no obstant, quan el conductor sigui major d’edat pot transportar un menor de fins a 7 anys en un seient
addicional homologat
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Conduir un cicle transportant un passatger menor de 7 anys sense tenir l’edat
requerida per fer-ho
Conduir un cicle transportant un passatger menor de 7 anys sense tenir instal·lat
un seient addicional homologat
Transportar en un ciclomotor o una motocicleta un passatger menor de 12 anys

12.1.2

L

100,00

12.1.3

L

100,00

12.2.1

G

200,00

Excepcionalment els majors de 7 anys poden circular en motocicletes o ciclomotors conduïts pel pare, mare o
tutor, persones major d’edat autoritzades per aquests, sempre que utilitzin casc homologat, vagin amb una cama a
cada costat de la motocicleta o ciclomotor, amb els peus recolzats en els reposapeus laterals i que utilitzi el seient
de darrere del conductor
Circular, el passatger d’un ciclomotor o d’una motocicleta, sense dur una cama a
12.2.2
L
100,00
cada costat del ciclomotor o de la motocicleta ni amb els peus recolzats als
reposapeus laterals
Circular, el passatger d’un ciclomotor o d’una motocicleta, a l’entremig del
12.2.3
L
100,00
conductor i el manillar
Arrossegar, el vehicle ressenyat, un remolc o un semiremolc incomplint les
condicions establertes reglamentàriament (indicar incompliment)

12.4

L

90,00

Les motocicletes, els vehicles de tres rodes, els ciclomotors i els cicles i bicicletes poden arrossegar un remolc
o semiremolc sempre que no superin el 50% de la massa en buit del vehicle tractor i es compleixin les
condicions següents:
- la circulació ha de ser de dia i en condicions que no disminueixin la visibilitat
- la velocitat queda reduïda en un 10% respecte de les velocitats genèriques establertes per aquests vehicles
- en cap cas es poden transportar persones en el vehicle remolcat
en circulació urbana cal atendre les ordenances corresponents
CÀRREGA DE VEHICLES I TRANSPORT DE MERCADERIES O COSES
Dimensions del vehicle i de la càrrega
Circular amb el vehicle ressenyat, les dimensions del qual, inclosa la càrrega,
excedeixen dels límits reglamentaris (detallar dimensions del vehicle o limitacions
13.1
de la via)
Circular sense autorització especial, amb el vehicle ressenyat que transporta
càrrega indivisible, les dimensions del qual, inclosa la càrrega, excedeixen dels
13.2.1
límits reglamentaris (detallar dimensions del vehicle i de la càrrega)
Circular amb el vehicle ressenyat incomplint les condicions establertes en
l’autorització especial (detallar la condició incomplerta)
13.2.2
Disposició de la càrrega
Circular amb un vehicle amb una càrrega que pot arrossegar-se, caure sobre la
via o desplaçar-se de manera perillosa a causa del seu condicionament
Circular amb un vehicle amb una càrrega que pot comprometre l’estabilitat del
vehicle a causa del seu condicionament
Circular amb un vehicle amb una càrrega que produeix soroll, pols o altres
molèsties que es poden evitar
Circular amb un vehicle amb una càrrega que oculta els dispositius d’enllumenat o
de senyalització lluminosa, les plaques o els distintius obligatoris o les
advertències manuals del conductor
Circular amb un vehicle sense portar cobertes, totalment i eficaçment, les
matèries que produeixen pols o que poden caure
Dimensions de la càrrega
Circular amb un vehicle destinat al transport de mercaderies, la càrrega indivisible
del qual sobresurt dels límits reglamentaris

G

200,00

MG

500,00

G

200,00

14.1.a)

G

200,00

14.1.b)

G

200,00

14.1.c)

L

100,00

14.1.d)

L

100,00

14.2

G

200,00

15.2.1

L

90,00

En el cas de bigues, pals, tubs i altres càrregues de longitud indivisible:
en els vehicles de longitud superior a 5 metres, la càrrega pot sobresortir fins a 2 metres per davant i 3
metres per darrere;
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-

en vehicles de longitud igual o inferior a 5 metres, la càrrega pot fins a un terç de la longitud del vehicle tant
per davant com per darrere.
En el cas que la dimensió menor de la càrrega indivisible sigui superior a l’amplada del vehicle, la càrrega pot
sobresortir fins a 0,40 metres per cada lateral, de manera que no se superin els 2,5 metres d’amplada total
Circular amb un vehicle, no destinat al transport de mercaderies, la càrrega del
15.2.2
L
90,00
qual sobresurt dels límits reglamentaris
La càrrega pot sobresortir per darrere fins a un 10% de la longitud del vehicle i si fos indivisible fins a un 15%
Circular amb un vehicle d’amplada inferior a 1 metre la càrrega del qual sobresurt
15.3
L
90,00
dels límits reglamentaris
La càrrega no pot sobresortir lateralment més de 0,50 metres a cada costat de l’eix longitudinal del vehicle, ni pot
sortir per davant, ni més de 0,25 metres per darrere
No protegir la càrrega que sobresurt per evitar danys o perills als altres usuaris
15.4
L
90,00
No senyalitzar reglamentàriament la càrrega que sobresurt en un vehicle destinat
15.5
L
90,00
al transport de mercaderies (indicar el defecte en la senyalització o la manca de la
mateixa)
La càrrega que sobresurt per darrere s’ha de senyalitzar amb el senyal V-20, que s’ha de col·locar a l’extrem
posterior de la càrrega de manera que quedi constantment perpendicular a l’eix del vehicle. Quan la càrrega
sobresurti longitudinalment per tota l’amplada de la part posterior del vehicle, s’han de col·locar transversalment
dos pannells de senyalització, cadascun en un extrem de la càrrega o de l’amplada del material que sobresurti.
Ambdós pannells s’han de col·locar de manera que formin una geometria de V invertida.
Quan el vehicle circula entre el vespre i l’alba o amb condicions meteorològiques ambientals que disminueixen
sensiblement la visibilitat, la càrrega ha d’anar senyalitzada, a més, amb un llum vermell. Quan la càrrega
sobresurt per davant, la senyalització ha de fer-se amb un llum blanc.
No senyalitzar reglamentàriament, entre el vespre i l’alba, o amb condicions
15.6
L
100,00
meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat, la
càrrega que sobresurt lateralment del gàlib del vehicle de manera que el seu
extrem lateral es troba a més de 0,40 metres del costat exterior de l’enllumenat de
posició davanter o posterior
La càrrega ha d’estar senyalitzada, en cadascuna de les seves extremitats laterals, cap endavant, amb un llum
blanc i un dispositiu reflectant de color blanc, i cap enrere, amb un llum vermell i un dispositiu reflectant de color
vermell
Operacions de càrrega i descàrrega
Realitzar dins la via operacions de càrrega i descàrrega
16.1
L
90,00
Les operacions de càrrega i descàrrega han de realitzar-se fora de la via. Excepcionalment, quan sigui
inexcusable efectuar les operacions a la via, s’han de realitzar sense ocasionar perill o pertorbacions greus al
trànsit d’altres usuaris
Realitzar dins la via operacions de càrrega i descàrrega ocasionant perill o
16.2
L
100,00
pertorbacions greus al trànsit d’altres usuaris (indicar perill o pertorbació)
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense respectar les
16.a).1
L
90,00
disposicions sobre la parada i l'estacionament
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense respectar les
16.a).2
L
90,00
disposicions de les autoritats municipals sobre hores i llocs adequats (indicar
incompliment)
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense fer-ho, essent
16.b)
L
90,00
possible, pel costat del vehicle més proper al costat de la calçada
Circular amb un vehicle utilitzant pantalles visuals incompatibles amb l’atenció
18.1.4
G
200,00
permanent a la conducció (especificar tipus d’aparell)
3 punts
Es considera incompatible amb l’obligatòria atenció permanent a la conducció l’ús pel conductor amb el vehicle
en moviment de dispositius tals com pantalles amb accés a internet, monitors de televisió i reproductors de vídeo
o DVD. S’exceptuen d’aquest supòsit l’ús de monitors que tot i estar a la vista del conductor la seva utilització
sigui necessària per a la visió d’accés o baixada de vianants o per a la visió en vehicles amb càmera de
maniobres posteriors, així com el dispositiu GPS
Conduir un vehicle sense mantenir la posició adequada o sense fer-la mantenir
18.1.5
L
90,00
als passatgers, o col·locant els objectes o els animals transportats de manera que
interfereixen la conducció
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Conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells receptors o
18.2.1
G
200,00
reproductors de so
3 punts
S’exceptuen d’aquesta prohibició els corresponents supòsits d’ensenyament de la conducció i la realització de
les proves d’aptitud en circuit obert per a l’obtenció del permís de conducció de motocicletes de dues rodes
Conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil o qualsevol altre sistema de
18.2.2
G
200,00
comunicació que requereix intervenció manual del conductor
3 punts
Es permet la utilització d’aquests mitjans si la comunicació té lloc sense utilitzar les mans ni utilitzar cascos,
auriculars o instruments similars
Conduir un vehicle amb inhibidor de radar instal·lat oqualsevol altre mecanismo
65.6
MG 6000,0
que pugui intererir en els apareéis de vigilancia del trànsit (No és infracció els
LSV
0
sistemas d’avís de la posició dels sistemas de vigilancia trànsit)
6 punts
Instal·lar inhibidors de radar en els vehicles o altres mecanismes destinatas a
interferir el correcte funcionament dels sistemes de vigilància del trànsit

65.6
LSV

MG

De
3000 a
20.000

Visibilitat en el vehicle
Circular amb un vehicle la superfície de cristall del qual no permet al seu
19.1.1
G
200,0
conductor la visibilitat diàfana sobre tota la via per la col·locació de làmines o
adhesius
Circular amb un vehicle proveït de làmines adhesives o cortinetes contra el sol en
19.1.2
G
200,0
les finestres posteriors sense dur els dos miralls retrovisors exteriors
reglamentaris
Cal tenir en compte que la utilització de làmines adhesives en els vehicles és permesa en les condicions
establertes en la reglamentació de vehicles
Col·locar en un vehicle vidres tintats o acolorits no homologats
19.2
G
200,0
NORMES SOBRE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
Taxes d'alcohol
Conduir un vehicle amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,5 grams per litre,
20
MG Veure
o d'alcohol en aire espirat superior a 0,25 mil·ligrams per litreS’hi inclouen els
barem
conductors de bicicletes
Punts en barem
Conduir un vehicle destinat al transport de mercaderies amb MMA superior a
20
MG Veure
3.500 kg amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o
barem
d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Punts en barem
Conduir un vehicle destinat al transport de viatgers de més de nou places amb
20
MG Veure
una taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o d’alcohol en aire
barem
espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Punts en barem
20

MG

Conduir un vehicle destinat al transport de mercaderies perilloses amb una taxa
d’alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o d’alcohol en aire espirat
superior a 0,15 mil·ligrams per litre

20

MG

Conduir un vehicle de servei d’urgència amb una taxa d’alcohol a la sang superior
a 0,3 grams per litre, o d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre

20

Conduir un vehicle de servei públic amb una taxa d’alcohol a la sang superior a
0,3 grams per litre, o d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Conduir un vehicle destinat al transport escolar o de menors amb una taxa
d’alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o d’alcohol en aire espirat
superior a 0,15 mil·ligrams per litre

Conduir un vehicle destinat a transports especials amb una taxa d’alcohol a la
sang superior a 0,3 grams per litre, o d’alcohol en aire espirat superior a 0,15
mil·ligrams per litre
Conduir el vehicle ressenyat amb un permís de conducció d’antiguitat inferior als
dos anys amb una taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o

Veure
barem
Punts en barem
20
MG
Veure
barem
Punts en barem
Veure
barem
Punts en barem
MG

Veure
barem
Punts en barem
20
MG
Veure
barem
Punts en barem
20
MG
Veure
barem
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d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Conduir el vehicle ressenyat amb una llicència de conducció d’antiguitat inferior
als dos anys amb una taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o
d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Investigació de l'alcoholèmia: persones obligades
No sotmetre’s, un usuari de la via implicat en un accident de circulació, a les
proves de detecció alcohòlica

20

MG

Veure
barem
Punts en barem

21

MG
500,00
6 punts

No sotmetre's, el conductor o l'usuari de la via, implicat directament com a
possible responsable en un accident, a les proves de detecció alcohòlica

21.a)

No sotmetre's, el conductor d'un vehicle amb símptomes d'estar sota la influència
de begudes alcohòliques, a les proves de detecció alcohòlica

21.b)

MG
500,00
6 punts

No sotmetre's, el conductor d'un vehicle denunciat per cometre alguna infracció al
Reglament general de circulació, a les proves de detecció alcohòlica

21.c)

No sotmetre's, el conductor d'un vehicle requerit a fer-ho per l'autoritat o els seus
agents, en un control preventiu, a les proves de detecció alcohòlica

21.d)

MG
500,00
6 punts
MG
500,00

Obligacions del personal sanitari
No procedir, el personal sanitari, a l’obtenció de mostres per a la detecció
d’alcohol
No remetre al laboratori corresponent, el personal sanitari, les mostres obtingudes
per a la detecció d’alcohol

MG

500,00

6 punts

6 punts
26.1.1

L

100,00

26.1.2

L

100,00

No donar compte a l’autoritat corresponent, el personal sanitari, del resultat de les 26.1.3
proves efectuades
Comunicar, el personal sanitari, les dades relatives a l’obtenció de mostres de 26.1.4
forma inadequada o incompleta
NORMES SOBRE ESTUPEFAENTS I DROGUES TÒXIQUES
Conduir havent ingerit o incorporat a l’organisme drogues o estupefaents, o
trobant-se sota els efectes de medicaments o substàncies que alteren l’estat
27.1
físic o mental apropiat per circular sense perill
S’inclouen en aquest supòsit els conductors de bicicletes (No punts)
Proves per a la detecció de substàncies estupefaents i similars
No sotmetre’s, el conductor o l’usuari de la via, implicat directament com a 28.1.1
possible responsable en un accident, a les proves per a la detecció
d’estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues

L

100,00

L

100,00

MG

500,00

No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle amb símptomes o manifestacions
d’estar sota la influència d’estupefaents o substàncies anàlogues, a les proves
per a la seva detecció
No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle denunciat per cometre alguna infracció
al Reglament general de circulació, a les proves per a la detecció
d’estupefaents o substàncies anàlogues

28.1.2

No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle requerit a fer-ho per l’autoritat o els
seus agents, en un control preventiu, a les proves per a la detecció
d’estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues
LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
Sentit de la circulació
Circular per l’esquerre, en sentit contrari a l’estipulat, en una via de doble sentit
de la circulació
Circular per l’esquerre, en sentit contrari a l’estipulat, en una via de doble sentit
de la circulació, en un tram amb visibilitat reduïda
Circular per una via de doble sentit de la circulació sense acostar-se tant com
sigui possible al costat dret de la calçada per mantenir la separació lateral

28.1.4

6 punts
MG

500,00

6 punts
MG

500,00

6 punts
28.1.3

MG

500,00

6 punts
MG

500,00

6 punts

29.1.1
29.1.2
29.1.3

MG
6 punts
MG
6 punts
G

56

500,00
500,00
200,00

suficient que permeti creuar amb seguretat un altre vehicle
Circular per una via de doble sentit de la circulació, en un revolt o un canvi de
rasant de visibilitat reduïda, sense deixar completament lliure la meitat de la
calçada que correspon al sentit contrari
UTILITZACIÓ DELS CARRILS
Calçades amb doble sentit de circulació
Circular pel voral sense causa o raó d'emergència

29.1.4

G

200,00

30.1

G

200,00

S’exclouen d’aquesta prohibició els ciclomotors, els vehicles per persones amb mobilitat reduïda i els vehicles
especials amb MMA inferior als 3.500 kg
30.1.a
MG
500,00
Circular pel carril de l'esquerre, en sentit contrari a l’estipulat, en una calçada
6 punts
amb doble sentit de circulació i dos carrils separats o no per marques viàries
Circular pel carril central, en una calçada amb doble sentit de circulació i tres 30.1.b).1
G
200,00
carrils separats per marques longitudinals discontínues, sense que això es
degui a un avançament ni a un canvi de direcció cap a l'esquerre
Circular pel carril de l'esquerre, en sentit contrari a l’estipulat, en una calçada 30.1.b).2
MG
500,00
amb doble sentit de circulació i tres carrils separats per marques longitudinals
6 punts
discontínues

En poblat, en calçades amb més d’un carril reservat per al mateix sentit de marxa
Circular amb un vehicle, en poblat, per una calçada amb almenys dos carrils
33
G
200,00
per al mateix sentit, delimitats amb marques longitudinals, desplaçant-se de
carril sense motiu justificat (descriure com s’efectua aquest canvi de carril)
S’exclouen d’aquest supòsit els ciclomotors i els vehicles per persones amb mobilitat reduïda
SUPÒSITS ESPECIALS DEL SENTIT DE CIRCULACIÓ
Ordenació especial del trànsit per raons de seguretat o fluïdesa de la circulació
Circular per una via en sentit contrari a l’ordenat per l’Autoritat competent per
37.1
MG 500,00
raons de fluïdesa o seguretat del trànsit (indicar incompliment)
6 punts
Circular per una via subjecta a restriccions de circulació per raons de seguretat 37.5
MG 500,00
o fluïdesa del trànsit sense la corresponent autorització
REFUGIS, ILLES O DISPOSITIUS DE GUIES O ANÀLEGS: sentit de circulació
Circular en sentit contrari al que està estipulat en una via de doble sentit de
43.1
MG
500,00
circulació, on hi ha un refugi, una illa o un dispositiu de guia
6 punts
Circular en sentit contrari al que està estipulat per una plaça, una glorieta o en
una confluència de vies
UTILITZACIÓ DE LES CALÇADES
Circular per la calçada en sentit contrari al que està estipulat en una via
dividida en dues calçades

43.2

44.1

MG
6 punts
MG

500,00

500,00
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VELOCITAT
Moderació de la velocitat
Circular amb un vehicle sense moderar la velocitat i, en el seu cas, detenir-se,
quan les circumstàncies ho exigeixen (indicar circumstàncies)
Circular sense moderar prou la velocitat quan hi ha vianants a la part de la via
que el vehicle està utilitzant o quan es pot preveure racionalment que hi
irrompran
Circular sense moderar prou la velocitat quan hi ha nens, gent gran, invidents o
altres persones amb disminució a la part de la via que el vehicle està utilitzant o
quan es pot preveure racionalment que hi irrompran
Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a cicles circulant
Circular sense moderar prou la velocitat en les interseccions
Circular sense moderar prou la velocitat en les proximitats de vies d’ús exclusiu
de cicles
Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un pas de vianants no
regulat per semàfor o per un agent de circulació
Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un mercat, centre
docent o a un lloc on sigui previsible la presència de nens
Circular sense moderar prou la velocitat quan hi ha animals a la part de la via
que el vehicle està utilitzant o quan es pot preveure racionalment que hi
irrompran
Circular sense moderar prou la velocitat en un tram amb edificis d’accés
immediat a la part de la via que el vehicle està utilitzant
Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un autobús en situació
de parada
Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un autobús de transport
escolar en situació de parada
Circular sense moderar prou la velocitat, fora de poblat, en acostar-se a vehicles
immobilitzats a la calçada
Circular sense moderar prou la velocitat, fora de poblat, en acostar-se a cicles
que circulen per la via o pel voral
Circular sense moderar prou la velocitat quan hi ha paviment lliscant o quan es
pot esquitxar aigua, gravilla o altres matèries als altres usuaris de la via

46.1

G

200,00

46.1.a).1

G

200,00

46.1.a).2

G

200,00

46.1.b).1
46.1.b).2

G
G

200,00
200,00

46.1.b).3

G

200,00

46.1.b).4

G

200,00

46.1.b).5

G

200,00

46.1.c)

G

200,00

46.1.d)

G

200,00

46.1.e).1

G

200,00

46.1.e).2

G

200,00

46.1.f).1

G

200,00

46.1.f).2

G

200,00

46.1.g)

G

200,00

Circular sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un pas a nivell, a una
glorieta o a una intersecció en què no es té prioritat, a un lloc de visibilitat
reduïda o a un estretall de la via
Circular a …. Km/h quan la velocitat està limitada a 50 km/h atesa la proximitat
d’una intersecció senyalitzada on la visibilitat de la via és pràcticament nul·la
(indicar velocitat mesurada i cinemòmetre utilitzat)
Circular sense moderar prou la velocitat quan les circumstàncies de la via, dels
vehicles o les meteorològiques o ambientals no permeten realitzar
l’encreuament amb un altre vehicle amb seguretat (indicar les circumstàncies
que obliguen a moderar la velocitat)
Circular sense moderar prou la velocitat en cas d’enlluernament

46.1.h).1

G

200,00

46.1.h).2

G/M
G

Veure
barem

46.1.i)

G

200,00

46.1.j)

G

200,00

Circular sense moderar prou la velocitat en cas de boira densa, pluja intensa,
nevada o núvols de pols o fum (indicar les circumstàncies que concorren)
Velocitat a les vies urbanes i travesseres
Circular a una velocitat superior als 50 km/h, segons la limitació imposada a les
vies urbanes i les travesseres (indicar la velocitat mesurada)
Circular, un vehicle que transporta mercaderies perilloses, per una via urbana o
una travessera a una velocitat superior als 40 km/h (indicar la velocitat
mesurada)
Velocitats prevalents

46.1.k)

G

200,00

50.1.1

G/M
G
G/M
G

50.1.2
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Veure
barem
Veure
barem

Circular a una velocitat superior a la fixada pel senyal corresponent (indicar la
velocitat mesurada)
Circular a una velocitat superior a la que estableix el permís de conducció a
causa de les circumstàncies personals del conductor (indicar la velocitat
mesurada)
Circular, un conductor novell, a una velocitat superior als 80 km/h (indicar la
velocitat mesurada)

52.1.a)

Circular, un vehicle o un conjunt de vehicles, a una velocitat superior a la fixada
ateses les seves característiques especials o la naturalesa de la seva càrrega
(indicar la velocitat mesurada)
Circular sense portar visible a la part de darrere del vehicle, el senyal
reglamentari de limitació de velocitat fixada al conductor o, en el seu cas, al
vehicle ressenyat
REDUCCIÓ DE VELOCITAT
Reduir considerablement la velocitat sense que hi hagi perill i sense avisar
prèviament els vehicles que el segueixen
Reduir bruscament la velocitat amb risc de col·lisió per als vehicles que el
segueixen
DISTÀNCIES ENTRE VEHICLES
Circular darrere d’un altre vehicle sense deixar un espai lliure que permeti pararse sense col·lisionar en cas de frenada brusca

G/M
G
G/M
G

Veure
barem
Veure
barem

52.1.c)

G/M
G

Veure
barem

52.1.d)

G/M
G

Veure
barem

52.2

L

90,00

53.1.1

G

200,00

53.1.2

G

200,00

52.1.b)

54.1

G
200,00
4 punts

S’exceptuen d’aquest supòsit els conductors de bicicletes, que poden circular en grup sense mantenir aquesta
separació
Circular darrere d’un altre vehicle, sense indicar la intenció d’avançar-lo, amb
54.2.1
G
200,00
una separació que no permet, a la vegada, ésser avançat amb seguretat
S’exceptuen d’aquest supòsit els ciclistes que circulen en grup
Circular amb un vehicle de MMA superior a 3.500 kg de MMA o amb un vehicle
54.2.2
G
200,00
o amb un conjunt de vehicles de més de 10 m de longitud total, darrere d’un
altre vehicle, sense indicar la intenció d’avançar-lo, a una distància d’aquest
inferior a 50 m
Excepcions a aquest supòsit:
- en poblat
- on estigui prohibit l’avançament
- on hi hagi més d’un carril destinat al mateix sentit de la circulacióo quan la circulació estigui tan saturada que
impedeixi l’avançament
COMPETICIONS
Celebrar una prova esportiva en una via objecte de la legislació de trànsit
55.1.1
MG
500,00
sense haver obtingut l’autorització administrativa prèvia
Realitzar una marxa ciclista o un altre event sense haver obtingut l’autorització
55.1.2
MG 500,00
administrativa prèvia
Celebrar una prova esportiva incomplint les condicions fixades en l’autorització
55.1.3
MG 500,00
administrativa (indicar condició incomplerta)
Realitzar una marxa ciclista o un altre event incomplint les condicions fixades
55.1.4
MG 500,00
en l’autorització administrativa (indicar condició incomplerta)
Portar a terme una competició de velocitat en una via pública sense
55.2
MG
500,00
autorització administrativa
6 punts
NORMES DE PRIORITAT DE PAS
Interseccions senyalitzades
No cedir el pas en una intersecció senyalitzada de manera que s’obliga a un
56.1
G
200,00
altre vehicle a maniobrar bruscament
4 punts
Interseccions sense senyalitzar
No cedir el pas a un vehicle que s’acosta per la dreta en una intersecció sense
57.1
G
200,00
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senyalitzar, de manera que se’l força a maniobrar bruscament
Accedir a una via pavimentada provinent d’una via sense pavimentar sense
cedir el pas a un vehicle que hi circula, de manera que se’l força a maniobrar
bruscament
No cedir el pas a un vehicle que circula per rails, de manera que se’l força a
maniobrar bruscament
Accedir a una glorieta sense cedir el pas a un vehicle que circula per la via
circular, de manera que se’l força a maniobrar bruscament
Accedir a una autopista o a una autovia sense cedir el pas a un vehicle que hi
circula, de manera que se’l força a maniobrar bruscament

57.1.a)

4 punts
G
200,00
4 punts

57.1.b)
57.1.c)
57.1.d)

G
200,00
4 punts
G
200,00
4 punts
G
200,00
4 punts

Normes generals sobre prioritat de pas
No mostrar amb prou antelació, per la forma de circular i, especialment, amb la
reducció progressiva de la velocitat, que es cedirà el pas en una intersecció

58.1

G

200,00

Detenció del vehicle en interseccions
Entrar amb un vehicle en una intersecció amb una situació tal de la circulació
que queda detingut de forma que impedeix o obstrueix la circulació transversal

59.1.1

G

200,00

Entrar amb un vehicle en un pas de vianants o pas per a ciclistes amb una
59.1.2
situació tal de la circulació que queda detingut de forma que impedeix o
obstrueix la circulació transversal
Estar detingut en una intersecció regulada per semàfor, obstaculitzant la
59.2
circulació i no sortir-ne al més aviat possible, sempre que pugui fer-ho sense
dificultar la marxa dels altres usuaris que avancen en el sentit permès
TRAMS EN OBRES, ESTRETALLS I TRAMS DE GRAN PENDENT
Trams en obres i estretalls
No circular pel lloc indicat per fer-ho en una via amb obres de reparació
60.2
Superar a un vehicle que es troba detingut esperant per passar davant d’una
60.4
obra de reparació de la via
No obeir les indicacions del personal destinat a la regulació del pas de vehicles
60.5
en trams en obres
Trams de gran pendent
No respectar la preferència de pas del vehicle que circula en sentit ascendent
63.1
en un tram estret de gran pendent que fa impossible o molt difícil el pas
simultani de dos vehicles que circulen en sentit contrari

G

200,00

G

200,00

G
G

200,00
200,00

G

200,00

G

200,00

S’entenen com a trams de gran pendent els que tenen una inclinació mínima del 7%

NORMES DE COMPORTAMENT DELS CONDUCTORS RESPECTE ELS CICLISTES, VIANANTS I ANIMALS
Prioritat de pas dels ciclistes
No respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen per un carril bici, pas
64.a)
G
200,00
per a ciclistes o voral degudament senyalitzats
4 punts
Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense donar la prioritat de pas
64.b)
G
200,00
als ciclistes que hi circulen
4 punts
No respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen en grup i que el
64.c)
G
200,00
primer d’ells ha iniciat l’encreuament o ha entrat en una glorieta
4 punts
Prioritat de pas dels vianants
No respectar la prioritat de pas dels vianants en un pas degudament
senyalitzat
Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense donar la prioritat de pas
als vianants que la travessen
Travessar amb un vehicle el voral sense donar la prioritat de pas als vianants

65.1.a)
65.1.b)
65.1.c)

G
4 punts
G
4 punts
G
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200,00
200,00
200,00

4 punts

que hi circulen perquè no disposen de zona de vianants
Travessar amb un vehicle una zona de vianants pel pas habilitat a l’efecte
sense deixar passar els vianants que hi circulen
Circular amb un vehicle sense cedir el pas als vianants que utilitzen un
transport col·lectiu de viatgers, en una parada senyalitzada, i es troben entre
aquest vehicle i la zona de vianants o refugi més pròxim
Circular amb un vehicle sense cedir el pas a una tropa en formació, fila escolar
o comitiva organitzada
VEHICLES EN SERVEI D’URGÈNCIA
Fer ús de la prioritat de pas, el conductor d’un vehicle de servei d’urgència,
sense trobar-se en servei urgent
Instal·lar aparells emissors de llum i senyals acústics especials sense
l’autorització corresponent
Conduir un vehicle prioritari, en servei urgent, sense adoptar les precaucions
necessàries per no posar en perill a la resta d’usuaris (indicar la maniobra
realitzada i el perill creat)
No obeir, el conductor d’un vehicle prioritari, les ordres i senyals dels agents
de circulació
Comportament dels altres conductors respecte aquests vehicles
No facilitar el pas a un vehicle prioritari que circula en servei d’urgència,
després de percebre els senyals que anuncien la seva proximitat
No detenir el vehicle davant les indicacions lluminoses emeses per un vehicle
policial en servei d’urgència
No obeir, el conductor del vehicle, les indicacions emeses per l’agent de
l’autoritat en servei d’urgència
Vehicles no prioritaris en servei d’urgència
Circular en servei d’urgència, el conductor d’un vehicle no prioritari, sense
motiu

65.2

G

200,00

65.3.a)

G

200,00

65.3.b)

G

200,00

67.1

G

200,00

67.3

G

200,00

68.1.1

G

200,00

68.1.2

G

200,00

69.1

G

200,00

69.2

L

100,00

69.3

L

100,00

70.1.1

G

200,00

No senyalitzar de forma reglamentària la circulació d’un vehicle no prioritari en
70.1.2
G
200,00
servei d’urgència
S’ha d’utilitzar l’avisador acústic de forma intermitent, connectant el llum d’emergència, si el vehicle en disposa, o
fent voleiar un mocador o un procediment similar
No facilitar el pas a un vehicle no prioritari en servei d’urgència
70.2
G
200,00
VEHICLES I TRANSPORTS ESPECIALS: SENYALITZACIÓ
No tenir instal·lada, un vehicle especial o un transport especial, la senyalització
71.1
G
200,00
lluminosa corresponent
No utilitzar el senyal lluminós especial, el conductor d’un vehicle destinat 71.2.a)
L
100,00
específicament a remolcar-ne un altre d’accidentat, avariat o mal estacionat,
quan obstaculitza la circulació
No utilitzar el senyal lluminós especial, el conductor d’un vehicle destinat a 71.2.b)
L
100,00
obres o serveis quan treballa en operacions de neteja, de conservació, de
senyalització o de reparació de les vies, per indicar la seva situació a la resta
d’usuaris de la via ja que pot suposar un perill per aquests
No utilitzar el senyal lluminós especial o, en cas d’avaria d’aquest senyal,
71.3
L
100,00
l’enllumenat corresponent, el conductor d’un vehicle especial o d’un vehicle en
règim de transport especial, quan circula per vies d’ús públic a una velocitat
que no supera els 40 km/h
NOTA: Vegeu l’article 113

REGINCORPORACIÓ A LA CIRCULACIÓ
Obligacions dels conductors que s’hi incorporen
Incorporar-se a la circulació, quan s’està parat o estacionat, sense cedir el pas
72.1.1
a altres vehicles obligant als seus conductors a maniobrar bruscament
Incorporar-se a la circulació procedent de les vies d’accés o zones de servei, o
72.1.2

G

200,00

G

200,00

61

d’una propietat limítrof, sense cedir el pas a altres vehicles obligant als seus
conductors a maniobrar bruscament
Incorporar-se a una via d’ús públic, des d’un camí exclusivament privat, sense
72.2
cedir el pas a altres vehicles que hi circulen obligant als seus conductors a
maniobrar bruscament
Incorporar-se a la circulació sense senyalitzar òpticament la maniobra
72.3
Obligació dels altres conductors de facilitar la maniobra
No facilitar la incorporació a la circulació d’altres vehicles
73.1.1
No facilitar a un vehicle de transport col·lectiu de viatgers la incorporació a la
73.1.2
circulació des d’una parada senyalitzada
En poblat, no facilitar la incorporació a la circulació a un vehicle de transport
73.2
col·lectiu de viatgers des d’una parada senyalitzada
CANVIS DE DIRECCIÓ, CANVIS DE VIA I CARRIL
Normes generals
Fer un canvi de direcció sense advertir-ho prèviament amb prou antelació als
74.1.1
conductors dels vehicles que circulen darrere
Fer un canvi de direcció per prendre una altra via amb perill per als qui
74.1.2
s’acosten en sentit contrari
Fer un canvi de direcció a l’esquerra sense prou visibilitat
74.1.3
Desplaçar-se lateralment per canviar de carril sense respectar la prioritat del
74.2
vehicle que circula pel carril que es pretén ocupar
Execució de la maniobra
No advertir la maniobra de canvi de direcció amb suficient antelació
75.1.a)
Fer un canvi de direcció cap a la dreta en una calçada de sentit únic sense 75.1.b).1
situar-se tant a prop com pugui de la vora dreta de la calçada
Fer un canvi de direcció cap a l’esquerra en una calçada de sentit únic sense 75.1.b).2
situar-se tant a prop com pugui de la vora esquerra de la calçada
Fer un canvi de direcció cap a l’esquerra en una calçada amb doble sentit de 75.1.b).3
circulació sense situar-se tant a prop com pugui de la marca longitudinal de
separació entre sentits o, si aquesta no existeix, de l’eix de la calçada
Fer un canvi de direcció cap a l’esquerra en una calçada amb doble sentit de 75.1.b).4
circulació situant el vehicle de forma que envaeix la zona destinada al sentit
contrari
Fer un canvi de direcció sense col·locar el vehicle en el lloc adequat amb 75.1.b).6
l’antelació necessària
No fer la maniobra de canvi de direcció en el menor espai i temps possibles
75.1.b).7

G

200,00

L

90,00

L
L

90,00
100,00

L

100,00

G

200,00

G

200,00

G
G

200,00
200,00

G
G

200,00
200,00

G

200,00

G

200,00

G

200,00

G

200,00

G

200,00

Fer un canvi direcció cap a l’esquerra sense deixar a l’esquerre el centre de la
75.1.c)
G
intersecció
S’exceptuen d’aquest supòsit els casos en què la intersecció estigui condicionada o senyalitzada
centre a la seva dreta
Supòsits especials
No adoptar les precaucions necessàries per evitar qualsevol perill en fer un
76.1
G
canvi de direcció, si per les dimensions del vehicle o altres circumstàncies no
és possible fer-lo reglamentàriament
Fer un canvi de direcció cap a l’esquerra amb un cicle o un ciclomotor sense
76.2
G
situar-se a la dreta, fora de la calçada, quan no hi ha un carril especialment
condicionat per efectuar el gir a l’esquerre
CANVI DE SENTIT
Execució de la maniobra
Efectuar el canvi de sentit de la marxa sense escollir el lloc adequat per
78.1.1
G
efectuar la maniobra de manera que s’intercepti la via el menor temps possible
Efectuar el canvi de sentit de la marxa sense advertir aquest propòsit amb els
78.1.2
G
senyals preceptius amb prou antelació
Efectuar el canvi de sentit de la marxa amb perill per als altres usuaris de la via
78.1.3
G

200,00
per deixar el

200,00

200,00

200,00
200,00
200,00
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(indicar el perill creat)
Efectuar el canvi de sentit de la marxa de manera que s’obstaculitza els altres
usuaris de la via (indicar l’obstaculització)
Quedar-se a la calçada per efectuar el canvi de sentit, podent sortir pel costat
dret, de manera que el vehicle impedeix continuar la marxa dels vehicles que
circulen al seu darrere

78.1.4
78.1.5

3 punts
G
200,00
G

200,00

Supòsits especials
Efectuar un canvi de sentit de la marxa en un tram de via on es prohibeix
79.1.4
G
200,00
l’avançament
3 punts
MARXA ENRERE: normes generals
Circular cap enrere sense causa justificada . Aquesta infracció està referida a
circulació autopistas –autovies i vies interurbanes en general. Si a ciutat es
80.1
G
200,00
donès una situació de risc, la infració passaria a ser una CONDUCCIÓ
TEMERARIA
Es permet circular marxa enrere quan no és possible circular cap endavant ni canviar de direcció o sentit de
marxa, i en les maniobres complementàries d’una altra que l’exigeixi
Circular cap enrere durant un recorregut superior a 15 metres per efectuar la
80.2.1
G
200,00
maniobra de la qual és complementària
Circular cap enrere de manera que s’envaeix una cruïlla de vies per efectuar la
80.2.2
G
200,00
maniobra de la qual és complementària
Execució de la maniobra
No efectuar lentament la maniobra de marxa enrere
81.1.1
G
200,00
No advertir la maniobra de marxa enrere amb els senyals preceptius
81.1.2
G
200,00
Efectuar la maniobra de marxa enrere sense adoptar les precaucions
81.1.3
G
200,00
necessàries per no causar perill a la resta d’usuaris de la via
No desistir de la maniobra o no efectuar-la amb la màxima precaució tan aviat
81.3
G
200,00
com senti l’avís o s’adoni de la proximitat d’un altre vehicle, persona, animal o
exigència per seguretat
AVANÇAMENT I CIRCULACIÓ PARAL·LELA
Avançament per l’esquerre: excepcions
Avançar a un vehicle per la dreta
82.1
G
200,00
Hi ha determinades excepcions a aquesta regla:
- quan el vehicle que es pretén avançar indica clarament el propòsit de canviar de direcció a l’esquerra
- quan el vehicle que es pretén avançar indica clarament el propòsit de parar-se al costat esquerre
- en vies amb circulació en ambdós sentits, als tramvies que marxen per la zona central
en poblats, en calçades amb almenys dos carrils reservats a la circulació en el mateix sentit de la marxa,
sempre i quan el conductor que vol avançar per la dreta ho pugui fer sense perill per a la resta d’usuaris
Avançar un vehicle per la dreta sense que hi hagi prou espai per fer-ho o
82.2
G
200,00
sense adoptar les màximes precaucions
Únicament en el cas que l’avançament per la dreta estigui permès
En poblat, avançar per la dreta en una calçada d’almenys dos carrils de
82.3
G
200,00
circulació en el mateix sentit de la marxa, amb perill per a la resta d’usuaris
(indicar el perill creat)
NORMES GENERALS DE L’AVANÇAMENT
Obligacions del qui avança abans d’iniciar la maniobra
Efectuar un avançament que requereix un desplaçament lateral sense advertir84.1.1
G
200,00
ho amb proa antelació
Efectuar un avançament sense que al carril que pretén utilitzar per a la
84.1.2
G
200,00
maniobra hi hagi prou espai lliure, amb perill de col·lisió per als que circulen en
4 punts
sentit contrari (indicar el perill creat)
Efectuar un avançament sense que al carril que pretén utilitzar per a la
84.1.3
G
200,00
maniobra hi hagi proa espai lliure i destorbar als que circulen en sentit contrari
Avançar a varies vehicles de manera que en presenter-se un alter vehicle en
200,00
sentit contrary el vehicle que avança no pot desviar-se cap a la dreta sense
84.1.4
G
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peril per als vehicles avançats
Efectuar un avançament pel carril central, en una calçada amb doble sentit de
circulació i tres carrils separats per marques longitudinals discontínuea, quan
ja està ocupat per un vehicle que circula en sentit contrari
Efectuar un avançament quan el conductor del vehicle que el precedéis en el
amteix carril ja ha indicat el seu propòsi de desplaçar-se cap el mateix costat
Avançar un vehicle que ja està avançant-ne un altre, de manera que s’envaeix
la part de la calçada reservada a la circulació en sentit contrari
Avançar quan un altre conductor que el seguéis ha iniciat la maniobra
d’avançar al seu vehicle
Avançar sense disposar de prou espai per ocupar de nou el mateix carril en
acabar l’avançament
Execució de l’avançament
Avançar sense deixar entre tots dos vehicles prou separació lateral per fer la
maniobra amb seguretat
No tornar al mateix carril si una vegada iniciat l’avançament s’adona que no el
pot fer amb seguretat
Avançar sense ocupar de nou com més aviat millor i de manera gradual el seu
carril, de manera que s’obliga els altres usuaris a modificar la seva trajectòria o
velocitat
Avançar i ocupar de nou el mateix carril sense advertir-ho mitjançant els
senyal preceptius
Efectuar un avançament de manera que es posa en perill a ciclistes que
circulen en sentit contrari (indicar perill causat)
Efectuar un avançament de manera que s’entorpeix a ciclistes que circulen en
sentit contrari (indicar molèsties causades)
Obligacions del conductor avançat
No situar-se tan a prop com pugui de la vora dreta de la calçada, el conductor
d’un vehicle, en adonar-se que el vehicle que el segueix té el propòsit
d’avançar
Augmentar la velocitat el vehicle que serà avançat

200,00
84.1.5

G

84.1.2

G

200,00

84.2.2

G

200,00

84.3.1

G

200,00

84.3.2

G

200,00

85.1.2

G

200,00

85.2

G

200,00

85.3.1

G

200,00

85.3.2

G

200,00

85.4.2
85.4.3

G
200,00
4 punts
G
200,00
4 punts

86.1

G

200,00

86.2.1

G

200,00

Efectuar maniobres que impedeixen o dificulten l’avançament, el vehicle que
serà avançat (indicar maniobres efectuades)

86.2.2

G

200,00

No disminuir la velocitat, el conductor del vehicle que està a punt de ser
avançat, una vegada iniciada la maniobra d’avançament, en produir-se una
situació de perill (indicar les circumstàncies)
No facilitar al vehicle que avança la tornada al seu carril quan doni mostres
inequívoques de desistir de la maniobra

86.2.3

G

200,00

4 punts
86.2.4

G

200,00

4 punts

No disminuir la velocitat ni apartar-se cap al voral, si és practicable, el
86.3
G
200,00
conductor d’un vehicle reglamentàriament obligat a fer-ho, per facilitar
l’avançament sense perill als altres vehicles que el segueixen
Hi estan obligats els conductors de vehicles pesats, de grans dimensions, o de vehicles obligats a respectar un
límit específic de velocitat
MANIOBRES D’AVANÇAMENT QUE ATEMPTEN CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA
Prohibicions
Avançar de manera que s’envaeix la zona reservada al sentit contrari en un 87.1.a).1
G
200,00
revolt o un canvi de rasant de visibilitat reduïda
4 punts
Avançar de manera que s’envaeix la zona reservada al sentit contrari en un
lloc o en circumstàncies en què la visibilitat disponible no és suficient per poder
efectuar la maniobra o desistir-ne una vegada iniciada

87.1.a).2

G

200,00

4 punts
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Avançar darrere d’un vehicle que realitza la mateixa maniobra quan les
dimensions del vehicle que l’efectua en primer lloc impedeixen la visibilitat de
la part del davant de la via al conductor que el segueix
Avançar en un pas de vianants senyalitzat

87.1.a).3

G

200,00

4 punts
87.1.b).1

G

200,00

Excepte quan l’avançament a qualsevol vehicle es realitzi a una velocitat reduïda que permeti detenir-se a
temps si sorgís perill d’atropellament
Avançar en una intersecció amb via per a ciclistes
87.1.b).2
G
200,00
Avançar en una intersecció o en les seves proximitats

87.1.c)

S’exceptuen d’aquest supòsit:
- quan es tracti d’una plaça de circulació giratòria o glorieta
- quan l’avançament per la dreta estigui permès
- quan sigui una calçada que té prioritat en la intersecció amb senyal expressa que ho indiqui
un vehicle de dues rodes
SUPÒSITS EXCEPCIONALS D’OCUPACIÓ DEL SENTIT CONTRARI
Vehicles immobilitzats i obstacles
Superar un vehicle immobilitzat per causes alienes al trànsit de manera que
88.1.1
s’ocupa el carril esquerre de la calçada en un tram on està prohibit avançar i
s’ocasiona perill (indicar el perill causat)
Superar un vehicle immobilitzat per necessitats del trànsit de manera que
88.1.2
s’ocupa el carril esquerre de la calçada en un tram on està prohibit avançar
Avançar a una bicicleta, cicle, ciclomotor, vianant, animal o vehicle de tracció
88.1.3
animal de manera que s’ocupa el carril esquerre de la calçada en un tram on
està prohibit avançar posant-lo en perill (indicar el perill causat)
Superar un obstacle de manera que s’ocupa el carril de sentit contrari de la
89.1
marxa i es causa perill (indicar perill causat)
PARADA I ESTACIONAMENT: Normes generals
Llocs on han d’efectuar-se
Parar el vehicle dins de la calçada en una via interurbana
90.1.1
Parar el vehicle dins de la part transitable del voral en una via interurbana
90.1.2
Estacionar el vehicle dins de la calçada en una via interurbana
90.1.3

G

200,00

quan s’avanci a

G

200,00

G

200,00

G

200,00

G

200,00

L
L
L

90,00
90,00
100,00

Estacionar el vehicle dins de la part transitable del voral en una via interurbana
Parar el vehicle al costat esquerre de la calçada en relació amb el sentit de la
seva marxa en via urbana de doble sentit
Estacionar el vehicle al costat esquerre de la calçada en relació amb el sentit
de la seva marxa en via urbana de doble sentit
Forma d’execució
Parar el vehicle de manera que s’obstaculitza greument la circulació (indicar
l’obstacle creat)
Estacionar el vehicle de manera que s’obstaculitza greument la circulació
(indicar l’obstacle creat)
Parar el vehicle de manera que constitueix un risc per als altres usuaris
(indicar el risc creat)
Estacionar el vehicle de manera que constitueix un risc per als altres usuaris
(indicar el risc creat)
Col·locació del vehicle
Parar el vehicle sense situar-lo paral·lelament a la vora de la calçada

90.1.4
90.2.1

L
L

100,00
90,00

90.2.2

L

90,00

91.1.1

G

200,00

91.1.2

G

200,00

91.1.3

G

200,00

91.1.4

G

200,00

92.1.1

L

90,00

Estacionar el vehicle sense situar-lo paral·lelament a la vora de la calçada

92.1.2

L

100,00

Parar el vehicle de manera que no permet la millor utilització de l’espai
disponible que queda
Estacionar el vehicle de manera que no permet la millor utilització de l’espai

92.2.1

L

90,00

92.2.2

L

90,00
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disponible que queda
Abandonar el seu lloc, el conductor d’un vehicle, sense adoptar les mesures
92.3
L
100,00
reglamentàries per evitar que el vehicle es posi en moviment
Indicar algun dels següents supòsits:
- no parar el motor i desconnectar el sistema d’engegada
- no adoptar les precaucions necessàries per impedir el seu ús sense autorització
- no deixar accionat el fre de mà
- no deixar col·locada la primera velocitat en un pendent ascendent
- no deixar col·locada la marxa enrere en un pendent descendent
no col·locar falques o recolzar una de les rodes directrius contra la vorera els vehicles de més de 3.500 kg MMA,
autobusos o conjunts de vehicles, en els pendents
NORMES ESPECIALS: llocs prohibits
Parar el vehicle en un revolt o en un canvi de rasant de visibilitat reduïda o a
les seves proximitats
Parar el vehicle en un túnel o en un pas inferior o en un tram de via afectat pel
senyal de túnel
Parar el vehicle en un pas per a ciclistes

94.1.a).1

G

200,00

94.1.a).2

G

200,00

G

200,00

G

200,00

94.1.c).1
94.1.c).2

L
L

100,00
90,00

94.1.d).1
94.1.d).2

G
G

200,00
200,00

94.1.f)

G

200,00

94.1.g)

G

200,00

94.1.h).1

G

200,00

Parar el vehicle en un carril reservat per a les bicicletes
Parar el vehicle en una zona destinada per a l’estacionament i parada d’ús
exclusiu pel transport públic urbà
Parar el vehicle en una zona senyalitzada per a l’ús exclusiu de minusvàlids
Estacionar el vehicle en un revolt o en un canvi de rasant de visibilitat reduïda
o a les seves proximitats
Estacionar el vehicle en un túnel o en un pas inferior o en un tram de via
afectat pel senyal de túnel
Estacionar el vehicle en un pas per a ciclistes
Estacionar el vehicle en un pas per a vianants

94.1.h).2
94.1.i)

G
G

200,00
200,00

94.1.j)
94.2.a).1

G
G

200,00
200,00

94.2.a).2

G

200,00

94.2.a).3
94.2.a).4

G
G

200,00
200,00

Estacionar el vehicle en zona o illa reservada a vianants
Estacionar el vehicle al carril o a la part de la via reservats per a la circulació o
per al servei de determinats usuaris (Determinar l’usuari)
Estacionar el vehicle en una intersecció o a la vora dificultant el gir a altres
vehicles
Estacionar el vehicle, dins d’una via interurbana, en una intersecció o a la vora
generant perill per manca de visibilitat
Estacionar el vehicle sobre els rails de tramvies o a la vora, de manera que
entorpeix la seva circulació
Estacionar el vehicle en un lloc on s’impedeix veure la senyalització als usuaris
afectats o els obliga a fer maniobres

94.2.a).5
94.2.a).6

L
L

100,00
90,00

94.2.a).7

G

200,00

94.2.a).8

G

200,00

94.2.a).9

G

200,00

94.2.a).10

G

200,00

Parar el vehicle en un pas per a vianants
Parar el vehicle en zona o illa reservada a vianants
Parar el vehicle al carril o a la part de la via reservats per a la circulació o per
al servei de determinats usuaris
Parar el vehicle en una intersecció o a la vora dificultant el gir a altres vehicles
Parar el vehicle, dins d’una via interurbana, en una intersecció o a la vora
generant perill per manca de visibilitat
Parar el vehicle en un lloc on s’impedeix veure la senyalització als usuaris
afectats o els obliga a fer maniobres
Parar el vehicle en una autopista o una autovia, fora de les zones habilitades
per fer-ho
Parar el vehicle en un carril destinat a l’ús exclusiu del transport públic urbà

94.1.b).1
94.1.b).2
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Estacionar el vehicle en una autopista o una autovia, fora de les zones
habilitades per fer-ho
Estacionar el vehicle en un carril destinat a l’ús exclusiu del transport públic
urbà
Estacionar el vehicle en un carril reservat per a les bicicletes
Estacionar el vehicle en una zona destinada per a l’estacionament i parada
d’ús exclusiu pel transport públic urbà
Estacionar el vehicle en una zona senyalitzada per càrrega i descàrrega
Estacionar el vehicle en una zona senyalitzada per l’ús exclusiu de minusvàlids
Estacionar el vehicle sobre la vorera
Estacionar el vehicle sobre el passeig

94.2.a).11

G

200,00

94.2.a).12

G

200,00

94.2.a).13
94.2.a).14

G
G

200,00
200,00

94.2.c)
94.2.d)
94.2.e).1
94.2.e).2

L
G
G
G

100,00
200,00
200,00
200,00

94.2.e).3

G

200,00

94.2.f)

L

100,00

Estacionar el vehicle en doble fila
94.2.g)
UTILITZACIÓ DE L’ENLLUMENAT: ÚS OBLIGATORI
Bicicletes
Llums de posició i gàlib
Circular amb els llums de posició apagats entre el vespre i l’alba
99.1.1

G

200,00

G

200,00

Circular amb els llums de posició apagats quan hi ha condicions
meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat
(indicar les condicions existents)
Circular amb els llums de posició apagats en el pas per un túnel o per un pas
inferior
Circular amb els llums de posició apagats en un tram de via afectat pel senyal
de túnel
Circular amb els llums de gàlib apagats entre el vespre i l’alba, un vehicle
d’amplada superior a 2,10 metres
Circular amb els llums de gàlib apagats, un vehicle d’amplada superior a 2,10
metres, quan hi ha condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen
sensiblement la visibilitat (indicar les condicions existents)

99.1.2

G

200,00

99.1.3

G

200,00

99.1.4

G

200,00

99.1.5

G

200,00

99.1.6

G

200,00

Circular amb els llums de gàlib apagats, un vehicle d’amplada superior a 2,10
metres, en el pas per un túnel o per un pas inferior
Circular amb els llums de gàlib apagats, un vehicle d’amplada superior a 2,10
metres, en un tram de via afectat pel senyal de túnel

99.1.7

G

200,00

99.1.8

G

200,00

100.2.3

G

200,00

101.1.1

G

200,00

101.1.2

G

200,00

101.1.3

G

200,00

101.1.4

G

200,00

101.2.2

G

200,00

101.2.3

G

200,00

Estacionar el vehicle en zones destinades al pas de vianants
Estacionar el vehicle davant d’un gual senyalitzat correctament

Llums de llarg abast o de carretera
Utilitzar alternativament els llums de carretera i els d’encreuament (centelleigs)
amb finalitats diferents a les previstes reglamentàriament
Llums de curt abast o d’encreuament
Circular amb els llums d’encreuament apagats, entre el vespre i l’alba, per una
via suficientment il·luminada
Circular amb els llums d’encreuament apagats per un túnel o per un pas
inferior suficientment il·luminat
Circular amb els llums d’encreuament apagats per un tram de via afectat pel
senyal de túnel suficientment il·luminat
Circular amb els llums d’encreuament apagats, entre el vespre i l’alba, en
poblat, per una via insuficientment il·luminada
Circular per un túnel o per un pas inferior insuficientment il·luminat amb els
llums d’encreuament apagats quan el vehicle no disposa dels llums de
carretera
Circular per un tram de via afectat pel senyal de túnel insuficientment il·luminat
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amb els llums d’encreuament apagats quan el vehicle no disposa dels llums de
carretera
Enlluernament
No substituir els llums de carretera pels d’encreuament i enlluernar als usuaris
que circulen en sentit contrari
No substituir els llums de carretera pels d’encreuament quan es circula darrere
d’un altre vehicle i enlluernar al seu conductor pel mirall retrovisor
Enllumenat de la placa de matrícula
No portar il·luminada la placa posterior de matrícula entre el vespre i l’alba
Ús de l’enllumenat durant el dia
Circular amb una motocicleta amb els llums d’encreuament apagats
Circular per un carril addicional circumstancial amb els llums d’encreuament
apagats

102.1

G

200,00

102.2

G

200,00

103.1

L

104.1

G

200,00

104.3

G

200,00

90,00

Circular per un carril habilitat per a circular en sentit contrari a l’habitual amb
104.4
G 200,00
els llums d’encreuament apagats
Immobilitzacions
Tenir els llums de posició apagats, un vehicle immobilitzat entre el vespre i
105.1.1
G 200,00
l’alba a la calçada d’una via interurbana
Tenir els llums de posició apagats, un vehicle immobilitzat entre el vespre i
105.1.2
G 200,00
l’alba en el voral d’una via interurbana
Tenir els llums de posició apagats, un vehicle immobilitzat entre el vespre i
105.1.3
G 200,00
l’alba a la calçada d’una via interurbana quan hi ha condicions
meteorològiques o ambientals que fan disminuir sensiblement la visibilitat
(indicar les condicions existents)
Tenir els llums de posició apagats, un vehicle immobilitzat entre el vespre i
105.1.4
G
200,00
l’alba en el voral d’una via interurbana quan hi ha condicions meteorològiques
o ambientals que fan disminuir sensiblement la visibilitat (indicar les condicions
existents)
Tenir els llums de posició apagats, un vehicle parat o estacionat entre el
105.2.1
G
200,00
vespre i l’alba a la calçada d’una travessera insuficientment il·luminada
L’enllumenat de posició es pot substituir pel d’estacionament o pels dos llums de posició del costat corresponent
a la calçada quan es trobi estacionat en línia
Tenir els llums de posició apagats, un vehicle parat o estacionat entre el
105.2.2
G
200,00
vespre i l’alba en el voral d’una travessera insuficientment il·luminada
L’enllumenat de posició es pot substituir pel d’estacionament o pels dos llums de posició del costat corresponent
a la calçada quan es trobi estacionat en línia
Tenir els llums de posició apagats, un vehicle estacionat entre el vespre i l’alba
105.3.1
G
200,00
a la calçada d’un via urbana insuficientment il·luminada
Tenir els llums de posició apagats, un vehicle estacionat entre el vespre i l’alba
105.3.2
G
200,00
en el voral d’un via urbana insuficientment il·luminada
SUPÒSITS ESPECIALS D’ENLLUMENAT
Condicions que fan disminuir la visibilitat
No utilitzar els llums de boira de davant o els llums de curt o llarg abast quan
106.2.1
G
200,00
hi ha condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement
la visibilitat (indicar les condicions existents)
Utilitzar els llums de boira de davant sense una causa que ho justifiqui
106.2.2
L
90,00
Cal tenir en compte que els llums de boira davanters, a més de l’existència de condicions meteorològiques o
ambientals que disminueixen la visibilitat, es poden utilitzar també en casos de vies estretes (calçada de fins a
6,50 metres d’amplada) senyalitzades amb senyals que indiquin una successió de corbes pròximes entre si
Utilitzar els llums de boira posteriors sense que existeixin condicions
106.2.3
G
200,00
meteorològiques o ambientals especialment desfavorables
Utilitzar els llums de boira posteriors sense que existeixin condicions
106.2.4
G
200,00
meteorològiques o ambientals especialment desfavorables, de manera que
s’enlluerni a la resta d’usuaris
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ADVERTÈNCIES DELS CONDUCTORS: NORMES GENERALS
Obligació d’advertir les maniobres
No avisar, el conductor d’un vehicle, utilitzant la senyalització lluminosa, o si no
108.1
en té, amb el braç, a la resta d’usuaris de la via, de la maniobra que està a
punt d’efectuar
Advertències òptiques
No senyalitzar amb antelació suficient la realització d’una maniobra
109.1.1
Mantenir l’advertència lluminosa després de finalitzar la maniobra
109.1.2
No utilitzar l’enllumenat d’emergència per senyalitzar la presència d’un vehicle
109.2.1
immobilitzat en una autopista o autovia
No senyalitzar amb l’enllumenat d’emergència la presència d’un vehicle
109.2.2
immobilitzat quan hi ha condicions que disminueixen sensiblement la visibilitat
(indicar les condicions existents)
Advertències acústiques
Utilitzar els senyals acústics sense motiu
110.1
Únicament es poden fer pels conductors de vehicles no prioritaris:
- per evitar un accident i, especialment, en vies estretes amb moltes corbes
- per advertir, fora de poblat, la intenció d’avançar un altre vehicle
per advertir de la seva presència quan circuli en servei d’urgència

L

100,00

L
L
L

100,00
100,00
100,00

L

100,00

L

100,00

Advertències d’altres vehicles
No avisar, el conductor d’un vehicle destinat a obres o serveis, de la seva
113.1
G
200,00
presència amb el senyal lluminós especial ni amb els llums específicament
determinats per a aquest vehicle
No avisar, el conductor d’un tractor o de maquinària agrícola, de la seva
113.2
G
200,00
presència amb el senyal lluminós especial ni amb els llums específicament
determinats per a aquest vehicle
No avisar, el conductor d’un vehicle o transport especial, de la seva presència
113.3
G
200,00
amb el senyal lluminós especial ni amb els llums específicament determinats
per a aquest vehicle
NOTA: Es denunciaran per l’art. 113 quan aquests tipus de vehicles no utilitzin cap senyal lluminós. Es tipificaran
per l’art. 71 quan no s’utilitzi el senyal lluminós especial
ALTRES NORMES DE CIRCULACIÓ
Portes
Circular amb les portes del vehicle obertes
114.1.1
L
100,00
Obrir les portes del vehicle abans de la seva completa immobilització
114.1.2
L
100,00
Obrir les portes del vehicle amb perill per a altres usuaris (indicar perill)
114.1.3
L
100,00
Baixar del vehicle amb perill per a altres usuaris (indicar perill)
114.1.4
L
100,00
Entrar o sortir del vehicle sense que aquest es trobi parat
114.2
L
100,00
Obrir o tancar les portes d’un transport col·lectiu de viatgers sense estar-hi
114.3
L
100,00
autoritzat
Aturada de motor
Quedar-se detingut en un túnel o en un lloc tancat durant més de dos minuts i
115.2
L
100,00
no aturar el motor
No aturar el motor del vehicle durant la càrrega de combustible
115.3.1
L
100,00
Facilitar combustible per carregar el dipòsit d’un vehicle que no té el motor
115.3.2
L
100,00
aturat o que té els llums encesos
No apagar la ràdio del vehicle o el telèfon mòbil durant la càrrega de
115.4
L
100,00
combustible del vehicle
CINTURÓ, CASC I ALTRES ELEMENTS DE SEGURETAT
Cinturons de seguretat
No utilitzar el cinturó de seguretat, el conductor
117.1.1. a
G
200,00
3 punts
No utilitzar el cinturó de seguretat, el passatger no conductors del
Vehicle

117.1.1. b

200,00

G
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No utilitzar adequadament, la persona denunciada, el cinturó de seguretat
117.1.2
G 200,00
(indicar com el porta)
Circular amb un menor de 12 anys en el seient davanter del vehicle sense
117.2.1
G 200,00
utilitzar un dispositiu homologat a l’efecte
3 punts
Fins a 135 cm d’alçada han d’utilitzar dispositius adaptats a la seva talla i pes. A partir de
135 cm poden utilitzar el cinturó de seguretat
Circular amb un menor d’edat en el seient posterior del vehicle sense utilitzar
117.2.2
G
200,00
un dipositiu de retenció homologat
3 punts
Fins a 135 cm d’alçada han d’utilitzar dispositius adaptats a la seva talla i pes. A partir de
135 cm poden utilitzar el cinturó de seguretat
No utilitzar, el passatger del seient posterior del vehicle, un dispositiu de
117.2.3
G
200,00
retenció adaptat a la seva talla i pes.
Aplicable a passatgers majors d’edat, de fins a 135 cm d’alçada. A partir de 135 cm poden utilitzar el cinturo de
seguretat, i en aquest cas, es denunciarà pel 117.1.1
No utilitzar, un passatger de més de 3 anys i fins 135 cm d’alçada, del vehicle
200,00
reseñat, destinat al tranport de persones de més de 9 places, el cinturo de
117.3
G
seguretat o dispositiu de retenció instal·lat en el seient del vehicle
3 punts
Fins a 135 cm d’alçada el passatger només ha d’utilitzar el dispositiu de retenció si el seient el porta instal·lat i és
adequat a la seva talla i pes. La resta de passatgers de més de 3 anys estan obligats a utilitzar els dispositius de
retenció si els seients els porten instal·lats i, en cas de amnca d’utilització es denunciarà pel 117.1.1
Cascos i altres elements de protecció
No utilitzar, la persona denunciada, un casc de protecció homologat (indicar de
118.1.1
G
200,00
qui es tracta)
3 punts
Estan obligats a utilitzar un casc de protecció els conductors i passatgers de motocicletes i motocicletes amb
sidecar, de vehicles de tres rodes i quadricicles i de ciclomotors. Quan les motocicletes, els vehicles de tres rodes
o els quadricicles i els ciclomotors tinguin estructures d’autoprotecció i estiguin dotats de cinturons de seguretat i
així consti en la targeta d’inspecció tècnica o en el certificat de característiques, queden exempts d’utilitzar el
casc i estan obligats a utilitzar el cinturó de seguretat . Vehiles tipus “QUAD”
No utilitzar adequadament, la persona denunciada, un casc de protecció
118.1.2
G
200,00
homologat (indicar com el porta)
No utilitzar, el conductor d’un bicicleta, un casc de protecció homologat

118.1.3

G

200,00

És obligatori quan circulin en vies interurbanes, excepte en rampes ascendents perllongades; per raons
mèdiques; o, en condicions extremes de calor. Els conductors de bicicletes en competició i els ciclistes
professionals, ja sigui durant els entrenaments o en competició, es regeixen per les seves pròpies normes
No utilitzar, el passatger d’una bicicleta, un casc de protecció homologat
118.1.4
G
200,00
Veure nota anterior
No utilitzar, el conductor del vehicle ressenyat, que està fora del vehicle i 118.3
G
200,00
ocupa la calçada o el voral de la via, una armilla reflectant d’alta visibilitat
L’ús de l’armilla reflectant és obligatori en vies interurbanes, per part dels conductors de turismes, autobusos,
automòbils destinats al transport de mercaderies, vehicles mixtes, conjunts de vehicles no agrícoles, així com per
part de conductors i personal auxiliar de vehicles pilot de protecció i acompanyament, quan surtin el vehicle i
ocupin la calçada o el voral.
Per als conductors de turismes, aquesta obligació és exigible a partir del 23-7-04, per a la resta, a partir del 24-104
VIANANTS
Circulació per zones de vianants: excepcions
Transitar pel voral o per la calçada quan hi ha una zona de vianants per on es
121.1.1
L
90,00
pot passar
Encara que hi hagi zona de vianants, podran circular pel voral o, si aquest no existeix o no és transitable, per la
calçada:
- els qui portin algun objecte voluminós o empenyin o arrosseguin un vehicle de reduïdes dimensions que no sigui
de motor, si la seva circulació per la zona de vianants o pel voral pogués destorbar considerablement la resta de
vianants
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- els grups de vianants dirigits per una persona o que formin una comitiva
la persona impedida que transiti en cadira de rodes, amb o sense motor, a velocitat del pas humà
Transitar per la calçada quan hi ha un voral practicable
121.1.2
L

90,00

Detenir-se, un vianant, a la vorera de manera que impedeix el pas a la resta de
121.3
L
90,00
vianants
Circular per la calçada amb un monopatí, patins o aparells semblants
121.4.1
L
90,00
S’exceptuen d’aquesta prohibició els supòsits en què es tracti d’una zona, via o part de la via que els estigui
especialment destinada
Circular per la vorera o per un carrer residencial amb un monopatí, patins o
121.4.2
L
90,00
aparells semblants a una velocitat superior al pas d’una persona
Circular amb un monopatí, patins o aparells semblants arrossegat per un altre
121.4.3
L
90,00
vehicle
Circular amb qualsevol classe de vehicle per una vorera o una zona de
121.5
L
100,00
vianants
Circulació per la calçada o el voral
No circular, un vianant, per l’esquerre en una carretera o una travessera
122.1
L
90,00
Això no obstant, la circulació de vianants es farà per la dreta quan concorrin circumstàncies que per raons de
seguretat ho justifiquin
No circular per la dreta de la carretera un vianant que empeny o arrossega un
122.4.1
L
90,00
cicle o un ciclomotor de dues rodes, un carro de mà o aparells similars
Aquests vianants han de circular sempre per la seva dreta
No circular per la dreta de la carretera un grup de vianants dirigit per una
122.4.2
L
90,00
persona o que formi una comitiva
No circular per la dreta de la carretera una persona disminuïda que es
122.4.3
L
90,00
desplaça en cadira de rodes
Transitar per la calçada o el voral sense acostar-se tant com sigui posible a la
122.5.1
L
90,00
vora exterior, de manera que s’entorpeix la circulació
No circular, els vianants que formen un grup, l’un darrere de l’altre quan la
122.5.2
L
90,00
seguretat de la circulació ho requereix (indicar les circumstàncies)
Quedar-se detingut, un vianant, a la calçada o en el voral quan hi ha un refugi,
122.6
L
90,00
una zona de vianants o un altre espai adequat
No deixar lliure la calçada, un vianant, en advertir els senyals òptics i acústics
122.7
L
90,00
de vehicles prioritaris
Destorbar, un vianant, inútilment als conductors dels vehicles en un carrer
122.8
residencial
Circulació nocturna
No portar, un vianant que transita pel voral o per la calçada, fora de poblat,
123.1
entre el vespre i l’alba, un element lluminós o reflectant
No portar, un vianant que transita pel voral o per la calçada, fora de poblat, en
123.2
condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la
visibilitat, un element lluminós o reflectant (indicar les condicions existents)
No portar en el costat més pròxim al centre de la calçada, un grup de persones
123.3
o una comitiva que transita pel voral o per la calçada, fora de poblat, entre el
vespre i l’alba, els llums necessaris per precisar la seva situació i dimensions
Els llums han de ser de color blanc o groc cap endavant i vermell cap enrere
No portar en el costat més pròxim al centre de la calçada, un grup de persones
123.4
o una comitiva que transita pel voral o per la calçada, fora de poblat, en
condicions de visibilitat insuficient, els llums necessaris per precisar la seva
situació i dimensions (indicar les condicions existents)
Passos per a vianants i creuament de calçades
Travessar la calçada, un vianant, fora del pas de vianants que hi ha amb
124.1.1
aquesta finalitat
Travessar la calçada, un vianant, quan els llums del semàfor permeten la
124.1.2

L

90,00

L

90,00

L

90,00

L

90,00

L

90,00

L

90,00

L

90,00
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circulació de vehicles
Travessar la calçada, un vianant, sense caminar perpendicularment a l’eix de
la calçada
Travessar la calçada, un vianant, entretenint-se o detenint-se sense necessitat
o destorbar el pas dels altres
Travessar la calçada, un vianant, destorbant el pas dels altres
Travessar una plaça o una glorieta, un vianant, per la calçada sense vorejar-la
COMPORTAMENT EN CAS D’EMERGÈNCIA
Obligació d’auxili
Detenir el vehicle de manera que crea un nou perill per a la circulació, en
trobar-se implicat en un accident de circulació (indicar perill creat)
No facilitar la identitat als agents de l’autoritat, en trobar-se implicat en un
accident de circulació
No col·laborar amb els agents de l’autoritat, en trobar-se implicat en un
accident de circulació
No esforçar-se a restablir o mantenir la seguretat de la circulació, en trobar-se
implicat en un accident de circulació
Modificar l’estat de les coses i de les empremtes o altres proves que poden
resultar útils per determinar responsabilitats, en trobar-se implicat en un
accident de circulació
No prestar a les víctimes l’auxili que resulti més adequat, en trobar-se implicat
en un accident de circulació
No demanar auxili sanitari per a les víctimes, en trobar-se implicat en un
accident de circulació
No avisar als agents de l’autoritat, en trobar-se implicat en un accident de
circulació amb víctimes
No quedar-se o no tornar al lloc de l’accident fins que arribin els agents, quan
hi ha ferits, trobant-s’hi implicat
No facilitar la identitat a altres persones implicades en un accident de
circulació
No facilitar les dades del vehicle a altres persones implicades en un accident
de circulació
No auxiliar o no sol·licitar l’auxili necessari per a les víctimes d’un accident de
circulació després d’adonar-se’n, un usuari de la via que no està implicat en
l’accident
Detenir el vehicle de manera que crea un nou perill per a la circulació, un
usuari de la via en adonar-se d’un accident de circulació (indicar perill creat)
No facilitar la identitat als agents de l’autoritat quan resulti necessari, un usuari
de la via que adverteix un accident de circulació
No prestar col·laboració per restablir la seguretat del trànsit, un usuari de la via
que adverteix un accident de circulació
Modificar l’estat de les coses que poden resultar útils per determinar
responsabilitats, un usuari de la via que adverteix un accident de circulació
No avisar als agents de l’autoritat un usuari de la via que adverteix un accident
de circulació amb víctimes
No quedar-se o no tornar al lloc on s’ha produït un accident amb víctimes fins
que arribi l’autoritat, un usuari de la via que adverteix l’accident
NOTA: cal tenir present que l’article 195 del Codi Penal tipifica com a delicte
l’omissió del deure de socors
Immobilització del vehicle i caiguda de càrrega
No senyalitzar eficaçment un vehicle immobilitzat a la calçada
No senyalitzar eficaçment la caiguda de càrrega a la calçada
No adoptar, el conductor d’un vehicle immobilitzat a la calçada, les mesures
necessàries perquè el vehicle sigui retirat al més aviat possible
No adoptar, el conductor, d’un vehicle que li ha caigut la càrrega a la calçada,

124.3.1

L

90,00

124.3.2

L

90,00

124.3.3
124.4

L
L

90,00
90,00

129.2.a)

L

100,00

129.2.b).1

G

200,00

129.2.b).2

G

200,00

129.2.c).1

G

200,00

129.2.c).2

L

100,00

129.2.d).1

L

100,00

129.2.d).2

L

100,00

129.2.e).1

L

100,00

129.2.e).2

L

100,00

129.2.f)

G

200,00

129.2.g)

G

200,00

129.3.1

L

100,00

129.3.2

L

100,00

129.3.3

L

100,00

129.3.4

L

100,00

129.3.5

L

100,00

129.3.6

L

100,00

129.3.7

L

130.1.1
130.1.2
130.1.3

L
L
L

100,00
100,00
100,00

130.1.4

L

100,00
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100,00

les mesures necessàries perquè la càrrega sigui retirada al més aviat possible
No utilitzar els dispositius de pressenyalització de perill per avisar de la
presència d’un vehicle immobilitzat a la calçada
No utilitzar els dispositius de pressenyalització de perill per avisar de la
presència de càrrega a la calçada
Remolcar un vehicle avariat o accidentat per un altre vehicle no destinat a
aquesta finalitat
Excepcionalment es permet remolcar per altres vehicles però únicament fins el
lloc més proper on pugui quedar convenientment immobilitzat. En cap cas
però, aquesta excepció és aplicable a les autopistes i autovies

SENYALITZACIÓ
Responsabilitat de la senyalització a les vies
No comunicar a l’òrgan responsable de la gestió del trànsit la realització
d’obres a vies públiques abans del seu inici
Incomplir les instruccions dictades per l’òrgan responsable de la gestió del
trànsit
Retirada, substitució i alteració de senyals
Instal·lar, retirar, traslladar, ocultar o modificar la senyalització d’una via sense
autorització
Modificar el contingut dels senyals (indicar la modificació efectuada)
Col·locar en els senyals o en les proximitats plaques, cartells, marques o
altres objectes que poden induir a confusió (indicar l’alteració produïda en el
senyal)
Col·locar en els senyals o en les proximitats plaques, cartells, marques o
altres objectes que poden reduir la seva visibilitat o la seva eficàcia (indicar
l’alteració produïda en el senyal)
Col·locar en els senyals o en les proximitats plaques, cartells, marques o
altres objectes que poden enlluernar als usuaris de la via o distreure la seva
atenció (indicar l’alteració produïda en el senyal)
Senyals dels agents
No obeir les ordres dels agents de l’autoritat en servei de regulació del trànsit
(indicar ordre desobeïda)
No obeir les ordres dels agents de l’autoritat en servei d’urgència (indicar
ordre desobeïda)
Senyals circumstancials
No obeir les indicacions d’un pannell de missatge variable (indicar instrucció
desobeïda)
Senyals d’abalisament
No respectar la prohibició de pas establerta mitjançant un senyal d’abalisament
(indicar el tipus de senyal)
Els senyals d’abalisament que prohibeixen el pas són els dispositius de barrera:
- barrera fixa: prohibeix el pas a la via o part de la via que delimita
- barrera o semibarrera mòbils: prohibeix temporalment el pas mentre es troba en
posició transversal a la calçada
- pannell direccional provisional: prohibeix el pas i informa, a més, sobre el sentit de
la circulació
- banderetes, cons o dispositius anàlegs: prohibeixen el pas a través de línia real o
imaginària que els uneix
- llum vermell fix: indica que la calçada està totalment tancada al trànsit llums grocs
fixos o intermitents: prohibeixen el pas a través de la línia imaginària que els uneix
Semàfors reservats per a vianants
No respectar, un vianant, el llum vermell d’un semàfor reservat per a vianants
Semàfors circulars per a vehicles

130.3.1

L

100,00

130.3.2

L

100,00

130.5

L

100,00

139.3.1

G

200,00

139.3.2

G

200,00

142.2

G

200,00

142.3.1
142.3.2

G
G

200,00
200,00

142.3.3

G

200,00

142.3.4

G

200,00

143.1
4 punts
143.3

G

200,00

G

200,00

144.1

L

100,00

144.2

L

100,00

145.a)

G

200,00
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No respectar, el conductor d’un vehicle, el llum vermell d’un semàfor
Superar, un vehicle, la línia de detenció anterior més pròxima a un semàfor quan
emet llum vermell no intermitent
Entrar en una intersecció regulada per semàfor situat dintre de la mateixa o en el
costat oposat, quan emet llum vermell no intermitent
No respectar, el conductor d’un vehicle, el llum vermell intermitent d’un semàfor
No respectar, el conductor d’un vehicle, dos llums vermells alternativament
intermitents d’un semàfor
No detenir-se, el conductor d’un vehicle, podent fer-ho sense perill, davant el llum
groc no intermitent d’un semàfor
No extremar les precaucions, el conductor d’un vehicle, davant un llum groc
intermitent
No extremar les precaucions, el conductor d’un vehicle, davant dos llums grocs
alternativament intermitents
No respectar, el conductor d’un vehicle, la prohibició establerta per una fletxa negra
sobre el llum vermell d’un semàfor
No respectar, el conductor d’un vehicle, la prohibició establerta per una fletxa negra
sobre el llum groc d’un semàfor
No obeir, el conductor d’un vehicle, la direcció i el sentit de circulació indicats per una
fletxa verda il·luminada sobre un fons circular negre d’un semàfor
Semàfors quadrats per a vehicles, o de carril
Ocupar un carril quan ho prohibeix el llum vermell en forma d’aspa d’un semàfor
quadrat
Semàfors reservats a determinats vehicles
No detenir-se, el conductor d’una bicicleta, davant el llum vermell d’un semàfor
reservat per a cicles i ciclomotors
No detenir-se, el conductor d’un ciclomotor, davant el llum vermell d’un semàfor
reservat per a cicles i ciclomotors
No detenir-se, el conductor d’una bicicleta, podent-ho fer sense perill, davant el llum
groc d’un semàfor reservat per a cicles i ciclomotors
No detenir-se, el conductor d’un ciclomotor, podent-ho fer sense perill, davant el llum
groc d’un semàfor reservat per a cicles i ciclomotors
No respectar, el conductor d’un tramvia o d’un autobús de línies regulars, les
indicacions del seu semàfor (indicar desobediència)
El semàfor consisteix en una franja blanca il·luminada sobre fons circular negre:
- una franja blanca horitzontal il·luminada prohibeix el pas en les mateixes condicions
que el llum vermell no intermitent
- una franja blanca vertical permet el pas cap endavant
- un franja blanca obliqua, cap a l’esquerre o cap a la dreta, il·luminada, indica que
està permès el pas per girar a l’esquerre o a la dreta respectivament una franja
blanca, vertical o obliqua, il·luminada intermitentment, indica que els vehicles
esmentats han de detenir-se en les mateixes condicions que si es tractés d’un llum
groc fix
Senyals de prioritat
No obeir un senyal de “cediu el pas”
No detenir-se davant un senyal de detenció obligatòria (STOP)
Senyals de prohibició d’entrada
No obeir un senyal de circulació prohibida per a tota classe de vehicles
No obeir un senyal d’entrada prohibida per a tota classe de vehicles
No obeir un senyal d’entrada prohibida per a determinats vehicles (indicar el senyal

146.a).1
4 punts
146.a).2

G

200,00

L

100,00

146.a).3
4 punts

G

200,00

146.b).1
4 punts
146.b).2
4 punts
146.c)

G

200,00

G

200,00

L

100,00

146.d).1

L

100,00

146.d).2

L

100,00

146.f).1
4 punts
146.f).2

G

200,00

L

100,00

146.g)

L

100,00

147.a)
4 punts

G

200,00

148.1.1

G

200,00

148.1.2
4 punts
148.1.3

G

200,00

L

100,00

148.1.4

L

100,00

148.2

L

100,00

151.2.1
4 punts
151.2.2
4 punts

G

200,00

G

200,00

152.1
152.2
152.3

L
L
L

100,00
100,00
100,00
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desobeït)
Senyals de restricció de pas
No obeir un senyal de prohibició de passar sense detenir-se
No obeir un senyal de limitació de massa
(indicar limitació i massa en càrrega del vehicle)
No obeir un senyal de limitació de massa per eix (indicar limitació i la massa per eix
del vehicle)
No obeir un senyal de limitació de longitud
(indicar limitació i longitud del vehicle)
No obeir un senyal de limitació d’amplada
(indicar limitació i amplada del vehicle)
No obeir un senyal de limitació d’alçada
(indicar limitació i alçada del vehicle)
Altres senyals de prohibició o restricció
No obeir un senyal de separació mínima
(indicar separació fixada pel senyal i separació aproximada del vehicle)
No obeir un senyal de gir a la dreta prohibit
No obeir un senyal de gir a l’esquerra prohibit
No obeir un senyal de mitja volta prohibida
No obeir un senyal d’avançament prohibit
No obeir un senyal d’avançament prohibit per a camions
No obeir un senyal de parada i estacionament prohibit
No obeir un senyal d’estacionament prohibit
No obeir un senyal d’estacionament prohibit els dies imparells
No obeir un senyal d’estacionament prohibit els dies parells
No obeir un senyal d’estacionament prohibit la primera quinzena
No obeir un senyal d’estacionament prohibit la segona quinzena
No obeir un senyal d’estacionament prohibit en el gual
No obeir un senyal de zona d’estacionament limitat
No obeir un senyal d’advertències acústiques prohibides
Senyals d’obligació
No obeir un senyal de sentit obligatori (indicar sentit obligat i direcció del vehicle)
No obeir un senyal de pas obligatori
No obeir un senyal d’intersecció de sentit giratori obligatori
No obeir un senyal d’única direcció i sentit permès
No obeir un senyal de calçada per a automòbils
No obeir un senyal de calçada per a motocicletes
No obeir un senyal de calçada per a camions, furgons i furgonetes
No obeir un senyal de via reservada per a cicles o via ciclista
No obeir un senyal de via reservada per a ciclomotors
No obeir un senyal de camí per a vehicles de tracció animal
No obeir un senyal de camí reservat per a animals de muntura
No obeir un senyal de camí reservat per a vianants
No obeir un senyal de velocitat mínima (indicar velocitat fixada i velocitat del
vehicle)
No obeir un senyal de cadenes per a la neu
No obeir un senyal d’enllumenat de curt abast
No obeir un senyal de calçada per a vehicles que transporten mercaderies
perilloses
No obeir un senyal de calçada per a vehicles que transporten productes
contaminants de l’aigua
No obeir un senyal de calçada per a vehicles que transporten mercaderies
explosives i inflamables
Senyals d’indicacions generals

153.1
153.2

L
L

100,00
100,00

153.3

L

100,00

153.4

L

100,00

153.5

L

100,00

153.6

L

100,00

154.1

L

100,00

154.2
154.3
154.4
154.5
154.6
154.7
154.8
154.9
15410
154.11
154.12
154.13
154.14
154.15

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

155.1
155.2
155.3
155.4
155.5
155.6
155.7
155.8
155.9
155.10
155.11
155.12
155.13

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

155.14

L

100,00

155.15
155.16

L
L

100,00
100,00

155.17

L

100,00

155.18

L

100,00
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No respectar un senyal d’estacionament reservat per a determinada classe de
vehicles
No respectar un senyal de limitació de temps d’estacionament
No respectar un senyal d’estacionament reservat per a taxi
No respectar un senyal de parada d’autobusos
No respectar un senyal de parada de tramvies

159.1

L

100,00

159.2
159.3
159.4
159.5

L
L
L
L

100,00
100,00
100,00
100,00

No respectar un senyal de transitabilitat en tram o port de muntanya
159.6
L
100,00
La inscripció “obert” en blanc significa que poden circular tots els vehicles sense restricció; en verd, que es pot
transitar si bé existeix la prohibició d’avançar pels camions amb MMA superior a 3.500 kg; en groc, es pot
transitar excepte pels camions amb MMA superior a 3.500 kg i vehicles articulats, i els turismes i autobusos han
de circular a una velocitat màxima de 60 km/h; en vermell, indica que per a circular és obligatori l’ús de
dispositius antilliscants a una velocitat màxima de 30 km/h i que està prohibida la circulació de vehicles
articulats, camions i autobusos.
En negre, la inscripció “tancat” indica que la carretera és intransitable per a qualsevol tipus de vehicle
No respectar un senyal de carrer residencial
159.7
L
100,00
La velocitat màxima dels vehicles està fixada en 20 km/h i els conductors han de concedir prioritat als vianants
No obeir un senyal de zona a 30
159.8
L
100,00
La velocitat màxima dels vehicles està fixada en 30 km/h i els vianants tenen prioritat
Senyals de carrils
Circular per un carril reservat per a autobusos
160.2
L
100,00
La menció “taxi” autoritza també als taxis la utilització d’aquest carril
Marques blanques longitudinals
No respectar una línia longitudinal contínua
167.a).1
No respectar un marca longitudinal constituïda per dues línies contínues adossades
Circular sobre una línia longitudinal discontínua
Excepte quan sigui necessari i la seguretat de la circulació ho permeti
Marques blanques transversals
No respectar una marca viària transversal contínua
No respectar una marca viària transversal discontínua
Senyals horitzontals de circulació
No respectar un senyal horitzontal de “cediu el pas”
No respectar un senyal horitzontal de detenció obligatòria (STOP)

L

100,00

167.a).2
167.b)

L
L

100,00
100,00

168.a)
168.b)

L
L

100,00
100,00

169.a)

G
200,00
4 punts
169.b).1
G
200,00
4 punts
169.b).2
L
100,00
169.d)
L
90,00

No detenir-se en el lloc prescrit per un senyal horitzontal de STOP
No obeir l’obligació imposada per una fletxa de selecció de carrils
Altres marques i inscripcions de color blanc
Circular per un carril o zona reservada per a determinats vehicles senyalitzada a
170.c)
aquest efecte (indicar tipus vehicle per als quals està reservat el carril)
Entrar en una zona exclosa de la circulació (zebrejat) emmarcada per una línia
170.g)
contínua
Els obligats a circular pel voral poden entrar-hi
Marques d’altres colors
Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga en “zig zag”
171.a)
Parar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal contínua
171.b).1
Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal contínua
171.b).2
Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga
171.c)
longitudinal discontínua
Quedar-se detingut en una quadrícula de marques grogues
171.d)
SENYALS EN ELS VEHICLES
No portar, el vehicle ressenyat, el senyal corresponent (indicar el
173.2
senyal omès)

L

100,00

L

100,00

L
L
L
L

100,00
100,00
100,00
100,00

L

100,00

L

100,00
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Vehicles
en
general
Quantia €

RADARS ESTÀTICS*
LIMITACIÓ DE VELOCITAT
30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

km/h
31
50
km/h
51
60
km/h
61
70
km/h
71
80
km/h
81
km/h

km/h
41
60
km/h
61
70
km/h
71
80
km/h
81
90
km/h
91
km/h

km/h
51
70
km/h
71
80
km/h
81
90
km/h
91
100
km/h
101
km/h

km/h
61
90
km/h
91
110
km/h
111
120
km/h
121
130
km/h
131
km/h

km/h
71
100
km/h
101
120
km/h
121
130
km/h
131
140
km/h
141
km/h

km/h
81
110
km/h
111
130
km/h
131
140
km/h
141
150
km/h
151
km/h

km/h
91
120
km/h
121
140
km/h
141
150
km/h
151
160
km/h
161
km/h

km/h
101
130
km/h
131
150
km/h
151
160
km/h
161
170
km/h
171
km/h

km/h
111
140
km/h
141
160
km/h
161
170
km/h
171
180
km/h
181
km/h

km/h
121
150
km/h
151
170
km/h
171
180
km/h
181
190
km/h
191
km/h

Barem d’alcoholèmia

CONDUCTORS EN GENERAL

RESTA DE CONDUCTORS:
de vehicles transport de mercaderies
amb MMA >3.500 kg; transport de
viatgers de més de 9 places; de servei
públic; transport escolar o de menors;
servei d’urgència; transport especial;
amb permís o llicència de conducció
d’antiguitat < als 2 anys

Proposta
punts

100,00

---

GREU

300,00

2

GREU

400,00

4

GREU

500,00

6

GREU

600,00

6

MOLT
GREU

TAXA D’ALCOHOL EN
AIRE ESPIRAT (mg/l)
De 0,25
fins a 0,50

QUANTIA
€

Superior a 0,50

500,00

6

500,00

6

Sota efectes
d’estupefaents,
psicotròpics i altres
substàncies
De 0,15
fins a 0,30

500,00

500,00

DTE
- 30%

Pèrdua
punts
4

4

500,00
Superior a 0,30
Sota efectes
d’estupefaents,
psicotròpics i altres
substàncies

GREUS
6

500,00

MOLT

6

Manresa, 8 de juny de 2010
El senyor José Luis Buenache, del Grup municipal Socialista, manifesta que amb
l’aprovació de la nova Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, el
passat 29 d’octubre de 2009, amb motiu de disposar per part de l’Ajuntament d’una
normativa pròpia com era la Carta de drets i deures de l’any 2007, i aprofitant que
aquesta normativa estatal entrava en vigor parcialment el passat 24 de maig, el
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novembre de 2009 es va crear la Comissió redactora per donar forma a una nova
ordenança per adaptar-la a la nova Llei i posar en ordre l’accés normatiu que hi havia
en determinades matèries.
La Comissió redactora estava formada pel regidor de Seguretat Ciutadana, el regidor
de Via Pública, Serveis Urbans i Mobilitat, la cap de Secció de Tresoreria, el cap de
Servei de Secretaria Tècnica, el cap de la Unitat de Circulació i Transports, el cap de
Secció de Manteniment, el sots Inspector de la Policia Local de Manresa, un sergent
de la Policia Local, i la cap de la Secció Jurídico Administrativa. Aquesta comissió es
va reunir cinc vegades, el gener, l’abril, dues vegades al maig i el 7 de juny de 2010.
Aquesta nova Ordenança municipal de circulació i mobilitat deroga quatre instruments
normatius dels quals disposava l’Ajuntament.
En primer lloc es deroga l’anterior Ordenança de Circulació i Mobilitat del 2004, es
deroga l’Ordenança municipal de vehicles ciclomotors de 1997, es deroga el
Reglament municipal regulador del servei d’estacionament controlat de vehicles de
motor en zones especials i determinades de la via pública sota control horari limitat,
més conegut com a zona blava, de l’any 2008, i finalment també es deroga el
Reglament de les vies urbanes amb funcionalitat no convencional. D’aquesta forma es
concentren en un sol text normatiu un excés de normatives molt concretes, donant
compliment a la Carta de drets i deures, i es passa de tenir un total de 69 articles entre
tots aquets instruments, amb nou disposicions, per passar en un sol document a 49
articles.
La nova Ordenança conté diversos capítols. Els capítols I i II, relatius a Disposicions
generals i Senyalització i obstacles a la via pública, no varien. El capítol III, relatiu a la
Circulació a la via pública, inclou la novetat relativa a tot allò que afecta a la circulació
de bicicletes, que no estava regulat. El capítol IV, relatiu a les Illes de vianants,
redefineix el concepte per evitar confondre les illes de vianants amb aquella
senyalització que hi ha en alguns carrers de Manresa que també té la denominació
d’illa de vianants, i s’ha concretat.
Un altre capítol nou és el relatiu a l’Estacionament limitat sota control horari, o zona
blava. Hi ha un petit canvi pel que fa a la definició de l’abandonament de vehicles que
es dirà: ” Tramitació residual del vehicle”.
Una altra novetat que la nova llei obliga a incorporar és un règim uniforme de l’import
de les sancions d’acord amb la tipologia d’infraccions que es puguin cometre. Fins ara
es donava la situació que una mateixa infracció produïda en dos municipis diferents de
l’estat espanyol podia tenir un import sancionador diferent i amb això es pretén
unificar-lo de manera que una conducta tingui la mateixa penalització en qualsevol
dels municipis on es produeixi. Dels tres tipus d’infraccions, les lleus, on anteriorment
es podia sancionar fins a 90€, ara es preveu que a tot arreu sigui de fins a 100€. Pel
que fa a les greus, anteriorment hi havia un marge on cada ajuntament podia dedicar
un import que anava dels 91€ als 300, ara s’uniformitza i les greus tindran una sanció
de 200€. Pel que fa a les molt greus, podien anar dels 301€ fins a 600€ i ara queda en
500€.
Aquesta Ordenança incorpora principalment els articles relatius a la circulació i
estacionament de les bicicletes a la ciutat, modifica el concepte de zones de vianants
per illa de vianants, també incorpora un capítol específic destinat a la zona blava, es
modifiquen els articles relatius a l’estacionament de motocicletes, que la nova llei ara
permet que els ajuntaments puguin regular que els vehicles de dues rodes puguin
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estacionar sobre la vorera en determinades condicions, i una altra qüestió relativa a
les zones de càrrega i descàrrega.
Tant el regidor de Via pública com ell mateix van tenir diferents reunions amb els
agents implicats en el transport de mercaderies, que són els més afectats, i després de
diferents propostes es va acordar mantenir-ho tal com estava i, donat el cas, fer algun
tipus de prova pilot o experiència, es deixava en mans de la senyalització.
Finalment diu que s’ha contactat amb el Montepio de conductors, com a entitat
representativa dels conductors a la ciutat, els quals van fer una petita aportació i amb
els que es va decidir, un cop el dictamen ja havia passat per la comissió informativa,
que s’avenien a incloure-ho en el període d’al.legacions posterior a l’aprovació inicial
de l’ordenança.
La intenció inicial era poder-ho presentar en el Ple del mes passat, però no va ser
possible. La documentació se’ls va facilitar fa aproximadament un mes i demana el vot
favorable a l’aprovació inicial.
El senyor Josep Maria Subirana, del Grup municipal de CiU, manifesta que el seu
grup s’abstindrà per una qüestió de forma i de falta d’informació, ja que aquesta
ordenança es va entrar dijous a Secretaria i no s’ha tingut temps d’estudiar-la.
Considera que l’equip de govern hauria d’haver donat més informació sobre aquest
tema, haver-los convocat per reunir-se i parlar-ne i no s’ha fet.
El senyor José Luis Buenache, del Grup municipal Socialista, demana excuses
pel fet que formalment l’Ordenança la tinguessin aquest dijous. Quan diu formalment
es refereix que se’ls facilités el text a la Comissió informativa. Com ha dit, fa més d’un
mes que aquest regidor els va enviar el document perquè, com ha comentat, l’última
reunió de la Comissió redactora va ser el 7 de juny i immediatament després els
membres de l’oposició van rebre un correu electrònic amb el text del document, que no
ha variat.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (7 GMS, 3
GMERC, 2 GMICV-EUiA i 1 GMPxC), i 10 abstencions (7 GMCiU, 2 GMPPC i 1
GMCUP), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

5.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del text refós de la Modificació
puntual del Pla General Mel – Cirera.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 5 de juliol
de 2010, que es transcriu a continuació:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 19 d’abril de 2010, aprovà provisionalment la
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. MEL-CIRERA, amb la separata
“Adequació a la Llei 26/2009 de 23 de desembre de Mesures fiscals, financeres i
administratives”, redactada pels serveis tècnics municipals, que incorporà les noves
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determinacions del Text refós de la Llei d’Urbanisme introduïdes per l’article 50 de la
Llei 26/2009, de 23 de desembre.
L’esmentat document, que incorporava en el seu text la fonamentació i ajustos derivats
de la nova regulació exigits per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, a més de la
incorporació de la documentació complementària que exigeix l’article 94.1, va ser
enviat a la Direcció General d’Urbanisme, on va entrar en data 26 d’abril de 2010, a
efectes de la seva aprovació definitiva.
En data 19 de maig de 2010, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central (CUCC) adoptà l’acord de suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació
puntual del pla general. Mel-Cirera fins a la presentació d’un text refós verificat per
l’òrgan que l’aprovà provisionalment, és a dir, el Ple municipal, que incorpori la
següent prescripció:
•

Cal ampliar la reserva de sostre per habitatge protegit fins a assolir el sòl
corresponent al 30% del sostre residencial de nova implantació, d’acord amb allò
establert a la disposició transitòria 2a de la Llei d’urbanisme.

La Comissió considera que el document aprovat provisionalment redueix aquesta
reserva a l’increment de sostre previst a la modificació respecte al planejament vigent,
mentre que s’ha de considerar amb la globalitat del sostre admès en la modificació atès
que no existeix cap construcció amb usos residencials. En aquest sentit, el present
document suposa el text refós que incorpora la prescripció assenyalada per la CUCC.
La nova dada és palesa en les taules de dades que defineixen el resum de sostre
màxim edificable on estableix els diferents tipus d’habitatge així com els valors que
incorpora cadascun, donant compliment a la prescripció a dalt descrita
La competència per a l’aprovació del text refós correspon al Ple de l’Ajuntament, atès
que és aquest l’òrgan que en va atorgar l’aprovació provisional, de conformitat amb
l’article 83.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de règim local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local.
El Text refós incorpora el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en
suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l’art. 17.6
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística,
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni.
La regidora delegada d'Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORD
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“1r. Aprovar el Text refós de la Modificació Puntual del Pla General Mel-Cirera
redactat pels serveis Tècnics Municipals amb la incorporació de la prescripció
assenyalada en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central
de data 19 de maig de 2010.
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per
triplicat exemplar, el text refós aprovat en l’apartat anterior, als efectes de la seva
aprovació definitiva, així com una còpia l’expedient administratiu des de la data
d’aprovació provisional del document, amb tota la documentació que disposa el punt 2
de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 19
de maig, d’acord amb el que disposa l’article 78.a) en relació amb l’article 77 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol).”
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, diu que el novembre del
2009, quan es va portar a aprovació la Unitat d’actuació d’aquesta modificació, el seu
grup ja va votar en contra al.legant l’estranyesa i la rapidesa amb què s’havia actuat
en dur a terme aquesta actuació urbanística, ja que el fet que una expropiació que
tocava executar-la o no havia portat a dur a terme aquella actuació urbanística. Se’ls
va dir que no i un cop passats els períodes s’ha de fer una prescripció amb tota una
sèrie de modificacions que s’havien passat per alt i això referma que les presses han
estat les originàries d’haver fet una actuació urbanística en un punt concret del barri
antic, que tocava expropiar, però que potser no interessava fer-ho.
Això denota l’actuació i la política urbanística de serveis i comercial que s’ha dut a
terme al barri antic.
Considera que caldria tornar a reconsiderar molts punts del PIRNA, document
consensuat àmpliament, política i socialment, perquè després de tants anys hi ha
alguna cosa que es diu transformació, no només pel que diu el PIRNA ni pel que
l’equip de govern ha escomès, sinó per una transformació de la realitat subjectiva que
faria una qüestió immediata de revisió i aquest seria un dels elements que acrediten
aquesta revisió.
El GMPPC s’abstindrà en la votació.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (7 GMS, 3
GMERC, 2 GMICV-EUiA i 1 GMCUP), i 10 abstencions (7 GMCiU, 2 GMPPC i 1
GMPxC), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

L’alcalde proposa el debat i votació conjunta dels punts 5.1.2 i 5.1.3 de l’ordre del dia.
5.1.2

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la Modificació puntual
del Pla General. Centre de Tractament de Residus de Bufalvent.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 5 de juliol
de 2010, que es transcriu a continuació:
“En data 16 de juny de 2008 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la
Modificació Puntual del Pla General, Centre de Tractament de Residus de
Bufalvent, redactat pels serveis tècnics municipals, a l’empara d’allò que disposen els
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articles 67.a) i 83 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme.
L’esmentat acord fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm.
171, del 17 de juliol de 2008, i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així com en la
web municipal durant el període comprès entre el 5 de juliol de 2008 al 5 de juliol de
2010, ambdós inclosos. També es publicà als diaris El Periódico de Catalunya de 8 de
juliol de 2008 i Regió 7 de 5 de juliol de 2008. D’acord amb els articles 83.6 del Text
refós de la Llei d’Urbanisme i 23.1.b) i 115.c) del Reglament de la Llei d’Urbanisme, el
termini d’exposició pública s’ha estès durant el termini mínim de 45 dies, sense
computar-ne el més d’agost (Disposició addicional setena del Text refós de la Llei
d’Urbanisme).
Simultàniament a l’exposició pública, s’han sol·licitat informes al Departament de Medi
Ambient i Habitatge, a l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Agència de Residus de
Catalunya i a la Direcció General de Carreteres. D’acord amb el document de
referència del Departament de Medi Ambient signat en data 12 de juliol de 2007,
també es van efectuar les consultes a les Administracions públiques afectades i al
públic interessat: Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental dels Serveis territorials a
Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Oficina de Gestió Ambiental i
Unificada dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Medi Ambient i
Habitatge, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya, Àrea del
Medi Natural dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Medi Ambient i
Habitatge, Xarxa de custòdia del territori i DEPANA-Lliga per a la defensa del patrimoni
natural. Totes les peticions d’informes varen ser rebudes en aquests organismes en
data 24 de juliol de 2008.
En data 6 d’agost de 2009 es va trametre als Serveis territorials del Departament de
Medi Ambient i Habitatge la memòria ambiental del Pla Especial Parc Ambiental de
Bufalvent en compliment de l’art. 25 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació
ambiental de plans i programes. Aquesta tramesa va ser complementada amb
l’enviament certificat dels tràmits d’exposició pública en data 9 d’octubre de 2009
Dels informes sol·licitats es van rebre els següents:
_El 15 de setembre de 2008 i el 10 de novembre de 2008 es va rebre resposta de
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada.
_El 13 d’octubre de 2008 es va rebre informe de informe favorable de l’ACA a través
dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de medi ambient. L’informe
incloïa diverses consideracions.
_L’1 de desembre de 2008 es va rebre informe de la Direcció general de Promoció de
l’Habitatge.
_El 30 de gener de 2009 es va rebre informe favorable de l’Agència de residus de
Catalunya.
_El 10 de febrer de 2009 es rebé informe dels Serveis Territorials de Barcelona del
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
_El 20 de febrer de 2009 es rebé resposta de la Xarxa de Custodia del Territori.
_El 14 de gener de 2010 es va rebre informe-proposta dels Serveis Territorials de
Barcelona del Departament de Medi ambient i Habitatge, i la Resolució de la Directora
dels Serveis Territorials de 18 de desembre de 20009 donant conformitat a la Memòria
ambiental.
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Per part de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i de
DEPANA-Lliga per a la defensa del patrimoni natural, fins el dia d’avui no s’ha rebut
cap resposta.
De l’anàlisi dels diferents informes, el document que es sotmet a aprovació provisional
ha introduït un article 4 Condicions en relació als sistemes hidràulics que inclou
normativament les consideracions de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Cal constatar que la present modificació fixa els objectius generals del planejament
que propicien l’ampliació del centre de tractament de residus que hauran de ser
desenvolupats mitjançant un pla especial urbanístic, promogut pel Consorci del Bages
per la gestió de residus. Per aquest motiu s’han tramitat ambdues figures de
planejament – la Modificació puntual Pla General, Centre de Tractament de Residus
de Bufalvent i el Pla especial Parc ambiental de Bufalvent- de forma simultània, i així
mateix han compartit diversa documentació ambiental.
D’altra banda, durant el tràmit d’informació pública s’ha presentat un escrit
d’al·legacions:
Data
Registre Al·legant
19.03.09 13967
XXX

Representant

En l’informe emès per el Cap de la Secció de Planejament, de 30 de juny de 2010 es
proposa la desestimació de l’al·legació presentada per XXX en nom propi. Les
consideracions i fonamentacions d’aquestes decisions es troben en l’informe esmentat
i ha de notificar-se l’ interessat.
Tant en l’indicat informe del Cap de la Secció de Planejament com en la memòria del
document, s’indiquen els ajustos que, a resultes dels informes externs, s’han introduït
en el document provisional, sense que en cap cas comportin canvis substancials en el
que fou aprovat inicialment, de manera que s’escau proposar-ne l’aprovació
provisional.
L’actual article 94.7 TRLU (abans, 94.5), disposa que les propostes de modificació han
de justificar la necessitat d’aquesta, així com la conveniència i oportunitat, en relació
amb els interessos públics i privats concurrents; aquest aspecte ja fou analitzat en
l’informe a l’aprovació inicial de la modificació.
El document que es sotmet a aprovació provisional
inicialment, amb les incorporacions dels ajustos
prescripcions fixades en els informes externs i que
substancial definit a l’article 112.2 del Reglament
305/2006, de 18 de juliol).

és el mateix que es va aprovar
i concrecions derivats de les
en cap cas comporten un canvi
de la Llei d’Urbanisme (Decret

Així mateix, i a la vista de l’al·legació presentada, el document es fa esment a una
qüestió normativa sorgida en posterioritat al tràmit d’aprovació inicial, i és la
modificació de l’article l’art. 67.2 TRLU segons nova redacció donada per la Llei
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26/2009, de 23 de desembre, de Mesures fiscals, financeres i administratives, que
preveu la redacció de plans especials urbanístics estiguin o no previstos pel
planejament general, per implantar nous sistemes urbanístics o per a modificar els
previstos pel planejament, sense que però puguin alterar la classificació del sòl. D’això
es desprèn que en el dia d’avui no resultaria necessària la modificació prèvia del Pla
general per a la redacció del pla especial urbanístic “Parc ambiental de Bufalvent”, si
bé, atès el moment temporal en què es va iniciar la modificació i redacció del dit pla
especial, i atès que la present modificació pretén fixar els objectius principals d’aquell
pla especial, s’ha considerat convenient continuar amb la tramitació de la modificació
puntual.
L’article 94.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme disposa que “les modificacions
d’una figura de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació”. Tractant-se d'una modificació puntual del planejament general
vigent en el municipi, el procediment aplicable és el contingut a l’article 83 del Text
refós de la Llei d’Urbanisme, i l’aprovació provisional correspon a l’Ajuntament afectat.
En l’informe de l’aprovació inicial també es va constatar que en produir-se alteracions
en espais lliures, s’havien d’aplicar les especialitats previstes en aquell article 95 TRLU
i que trasllada la competència per a l’aprovació definitiva al Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, amb els informes previs de la Comissió d’urbanisme de
Catalunya i la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central.
El document a més s’ha subjectat al tràmit d’avaluació ambiental, regulat l’article 115
RLU, que disposa en el seu apartat d) que el pla ha d’incorporar una memòria
ambiental en la qual, tenint en compte l’informe de sostenibilitat ambiental i el resultat
de les consultes realitzades, s’ha de valorar la integració dels aspectes ambientals en
la proposta d’ordenació; la memòria s’ha de lliurar a l’òrgan ambiental per a la seva
aprovació. La regulació d’aquest tràmit es desenvolupa a la Llei 6/2009, de 28 d’abril,
d’avaluació ambiental de plans i programes.
En el present supòsit, atès que la modificació del Pla general i el Pla especial
urbanístic “Parc ambiental de Bufalvent” tenen el mateix objectiu, la memòria
ambiental ha estat unificada en un sol document, del qual els Serveis Territorials de
Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge n’han donat la conformitat, en
resolució de 18 de desembre de 2009, si bé condicionada a la incorporació de
diverses consideracions, referides al contingut del pla especial urbanístic.
La Memòria ambiental integra el document de modificació puntual del Pla general,
d’acord amb el que disposa l’article 115.d RLU i i 27 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril.
En relació als informes dels organismes afectats, tal i com es recull en els
Antecedents, ha estat emès informe de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada, de
l’Agència Catalana de l’Aigua, de la Direcció general de Promoció de l’Habitatge, de
l’Agència de residus de Catalunya, dels Serveis Territorials de Barcelona del
Departament de Medi Ambient i Habitatge i de Xarxa de Custodia del Territori, sense
que per part de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i de
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DEPANA-Lliga per a la defensa del patrimoni natural hagi realitzat cap comunicat o
informe, havent transcorregut per tant, amb excés, el termini d’un mes establert a
l’article 83.5 TRLU, ni s’hagi demanat, per part d’aquest organismes, cap ampliació
d’informació que justifiqués l’allargament de l’esmentat termini.
Per tant, un cop finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient, havent obtingut
la conformitat de l’òrgan ambiental respecte de la Memòria ambiental, amb
consideracions que només afecten al pla especial, cal aprovar-lo provisionalment i
trametre’l a la Comissió d’urbanisme de Catalunya i la Comissió territorial d’urbanisme
de la Catalunya Central per al seu informe previ, i en el seu moment, sotmetre’l a
l’aprovació definitiva per part del Conseller de política territorial i obres públiques.
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni.
La regidora delegada d'Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents:
ACORDS
1r. DESESTIMAR al·legació formulada per XXX en representació i interès propi en el
sentit i termes que consten a l’informe emès pel Cap de la Secció de Planejament de
30 de juny de 2010, el qual se’n donarà trasllat a l’al·legant, per al seu coneixement.
2n. APROVAR PROVISIONALMENT MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL.
CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE BUFALVENT, que incorpora la
MEMÒRIA AMBIENTAL, redactat pels Serveis Tècnics municipals de conformitat amb
l’article i 87.5 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme, i articles 25 i 27 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril,
d’avaluació ambiental de plans i programes.
3r. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE LA
CATALUNYA CENTRAL, quintuplicat exemplar, la modificació del Pla General
aprovada provisionalment en l’apartat anterior, així com una còpia completa de
l’expedient administratiu tramitat, als efectes de que n’emeti el corresponent informe, i
un cop emès, si s’escau, es procedeixi d’igual manera per la COMISSIÓ
D’URBANISME DE CATALUNYA, de conformitat amb allò disposat a l’article 95 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol).
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4t. SOL·LICITAR AL CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES
PÚBLIQUES l’aprovació definitiva de la present modificació puntual, si s’escau, un cop
emesos els informes favorables de la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona i
de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, de conformitat amb allò disposat a l’article
95 del Text refós de la Llei d’urbanisme.”
5.1.3

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del Pla Especial Parc
Ambiental de Bufalvent.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 5 de juliol
de 2010, que es transcriu a continuació:
“Per Resolució d’Alcaldia de data 24 de setembre de 2008 fou aprovat inicialment el
PLA ESPECIAL Parc ambiental de Bufalvent, promogut pel Consorci del Bages per
a la Gestió de Residus, a l’empara d’allò que disposa l’article 83 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Anteriorment, un avanç del document de planejament havia estat tramès al
Departament de Medi Ambient i Habitatge a efectes de què fos emès l’informe de
referència, d’acord amb l’art. 115 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
El document aprovat inicialment ha estat exposat al públic durant el termini de 45 dies,
conjuntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental, prèvia publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona núm. 243, de 9 d’octubre de 2008, en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, així com en la web municipal durant el període comprès
entre el 10 d’octubre de 2008 al 5 de juliol de 2010, ambdós inclosos. També es va
publicar en els diaris El Periódico de Catalunya de 10 d’octubre de 2008 i Regió 7 de 9
d’octubre de 2008, tal com ho disposen els articles 83.6 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme així com 23.1.b) i 115.c) del seu Reglament.
Simultàniament a l’exposició pública, s’ha sol·licitat informe al Departament de Medi
Ambient i Habitatge, a l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Agència de Residus de
Catalunya i a la Direcció General de Carreteres. Així mateix, i d’acord amb el
document de referència del Departament de Medi Ambient signat en data 9 de juliol de
2007, també es van efectuar les consultes a les Administracions públiques afectades i
al públic interessat: Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental dels Serveis territorials a
Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Oficina de Gestió Ambiental i
Unificada dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Medi Ambient i
Habitatge, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya, Àrea del
Medi Natural dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Medi Ambient i
Habitatge, Xarxa de custòdia del territori i DEPANA-Lliga per a la defensa del patrimoni
natural. Tots els esmentats informes varen ser rebuts en aquests organismes en data
6 d’octubre de 2008 a excepció de Xarxa de Custòdia del Territori que el va
recepcionar en data 7 d’octubre de 2010. Les esmentades trameses van ser
complementades per un enviament posterior en data 28 de novembre i recepcionada
el dia 2 de desembre a excepció Xarxa de custòdia del territori i DEPANA-Lliga per a
la defensa del patrimoni natural que el varen rebre en data 3 de desembre del mateix
any.
Així mateix es va notificar als propietaris dels terrenys compresos dins l’àmbit del pla
especial.
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Dels informes sol·licitats es van rebre les següents respostes:
_El 13 d’octubre de 2008 es va rebre informe favorable de l’ACA a través dels Serveis
Territorials de Barcelona del Departament de medi ambient. L’informe incloïa diverses
consideracions.
_ El 10 de novembre de 2008 es va rebre resposta de l’Oficina de Gestió Ambiental
Unificada.
_L’1 de desembre de 2008 es va rebre informe de la Direcció general de Promoció de
l’Habitatge.
_El 30 de gener de 2009 es va rebre informe favorable de l’Agència de residus de
Catalunya.
_El 16 de novembre de 2009 es va rebre informe de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) constatant la necessitat de realitzar un conveni. Posteriorment en data 2 de
desembre del mateix any i d’acord la documentació i justificacions aportades pels
propis promotors del Pla especial urbanístic a l’ACA, informa favorablement el
document del Pla especial, incorporant la justificació de la innecessarietat de signar el
conveni urbanístic entre ACA i els promotors
_El 10 de febrer de 2009 es rebé informe dels Serveis Territorials de Barcelona del
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
_El 20 de febrer de 2009 es rebé resposta de la Xarxa de Custodia del Territori.
Per part de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i de
DEPANA-Lliga per a la defensa del patrimoni natural, fins el dia d’avui no s’ha rebut
cap resposta.
Així mateix, durant el tràmit d’audiència i informació pública, es van presentar set
al·legacions, segons el següent detall:

Representant
Data
Registre Al·legant
02.02.09 4181
AGUSTÍ SOLERNOU FARGAS
18.02.09 6901
MONTSERRAT
RICARD
AMBROS
17.03.09 13100
GESTORA DE RUNES DEL Joan Ferrer Vilanova i
13041
BAGES
Lluís Basiana i Obradors
17.03.09 13105
13214

GESTORA
BAGES

DE

19.03.09 13968
23.03.09 14928

JOAN SANCHEZ I GOMEZ
GREMIO DE ENTIDADES DEL Alfons Güell Ferré
RECICLAJE DE DERRIBOS.

12.05.09 22432

GESTORA
BAGES

DE

RUNES

RUNES

DEL Joan Ferrer Vilanova i
Lluís Basiana i Obradors

DEL Joan Ferrer Vilanova i
Lluís Basiana i Obradors

En data de 22 de juliol de 2009, s’efectua entrada de la nova documentació del Pla
especial de Parc Ambiental de Bufalvent per a la seva aprovació provisional.
S’incorpora la proposta de memòria ambiental.
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En data 6 d’agost de 2009 es va trametre als Serveis territorials del Departament de
Medi Ambient i Habitatge la memòria ambiental del Pla Especial Parc Ambiental de
Bufalvent en compliment de l’art. 25 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació
ambiental de plans i programes. Aquesta tramesa va ser complementada amb
l’enviament certificat dels tràmits d’exposició pública en data 9 d’octubre de 2009
El 14 de gener de 2010 es va rebre informe-proposta dels Serveis Territorials de
Barcelona del Departament de Medi ambient i Habitatge, i la Resolució de la Directora
dels Serveis Territorials de 18 de desembre de 20009 donant conformitat a la Memòria
ambiental, si bé amb la incorporació de diverses prescripcions.
En data 30 de juny de 2009, el Cap de Secció de Planejament emet informe en el qual
es proposa l’estimació de les al·legacions d’Agustí Solernou Fargas, Montserrat Ricard
Ambros, la Gestora de Runes del Bages i del Gremio de entitades del reciclaje de
derribos; i la desestimació de l’al·legació presentada per en Joan Sánchez Gómez.
En data 29 de juny del 2010 el promotor presenta el nou document del Pla especial
urbanístic, per a la seva aprovació provisional.
En informe emès pel Cap de Secció de planejament i informació de data 30 de juny de
2010, es fa un anàlisi dels antecedents, dels diferents informes emesos durant la
tramitació del document, de les prescripcions que s’hi ha assenyalat, de com han estat
recollides en el nou document, i també analitzant les prescripcions assenyalades en la
resolució d’aprovació inicial. L’informe també es fa esment a la procedència del pla
especial, amb remissió a la memòria de la figura de planejament, al seu contingut, no
només quant a la incorporació de les prescripcions, si no quant a la documentació que
ha d’integrar un pla especial d’aquestes característiques, tot concloent el següent:
“el document s’ajusta als objectius i finalitats plantejats inicialment, que incorpora les
diferents consideracions i prescripcions informades tant per l’Ajuntament com pels
Organismes de la Generalitat que en virtut de les seves competències han informat
preceptivament el document, incorporen les determinacions i correccions derivades de
les al·legacions estimades total o parcialment i garanteixen l’equilibri entre l’assoliment
dels objectius d’interès públic per a l’ampliació i desenvolupament de l’activitat de
centre de valoració de residus amb abast comarcal i la preservació dels valors
ambientals, naturals i paisatgístics en l’entorn on ja està situat. Així mateix, les
modificacions i correccions introduïdes no signifiquen una modificació substancial del
document, pel qual es proposa l’aprovació provisional del mateix. En aquest sentit,
s’escau proposar que s’aprovi provisionalment el document aportat.”

El pla especial urbanístic “Parc Ambiental de Bufalvent” desenvolupa els paràmetres,
objectius i normativa recollida en la modificació puntual del Pla general “Centre de
tractament de residus de Bufalvent” per tal de preveure l’ampliació de l’actual Centre.
El document que es sotmet a aprovació provisional és el mateix que es va aprovar
inicialment, amb les incorporacions dels ajustos i concrecions derivats de les
prescripcions fixades en la resolució d’aprovació inicial, així com en els informes
externs que n’incorporaven, del resultat de les consultes realitzades, i de l’estimació de
les al·legacions; en cap cas les modificacions comporten un canvi substancial definit a
l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol).
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La tramitació del present Pla segueix de forma paral·lela a la tramitació de la
Modificació puntual del Pla general “Centre de tractament de residus de Bufalvent”, no
constituint per tant, un document autònom dels regulats a l’article 67.1.e) TRLU,
segons nova redacció donada per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Mesures
fiscals, financeres i administratives.
La tramitació dels plans especials s’ha d’ajustar a allò disposat a l’article 83 TRLU; i a
la vegada, atès que el pla ha hagut de sotmetre’s al procediment d’avaluació
ambiental, ha hagut d’ajustar-se també als tràmits regulats a l’article 115 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme, així com a la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació
ambiental de plans i programes.
En relació als informes dels organismes afectats, i la consulta a altres administracions
públiques afectades i públic interessat, tal i com es recull en els Antecedents, ha estat
emès informe de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada, de l’Agència Catalana de
l’Aigua, de la Direcció general de Promoció de l’Habitatge, de l’Agència de residus de
Catalunya, dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Medi Ambient i
Habitatge i de Xarxa de Custodia del Territori, sense que per part de la Direcció
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i de DEPANA-Lliga per a la
defensa del patrimoni natural hagi realitzat cap comunicat o informe, havent
transcorregut per tant, amb excés, el termini d’un mes establert a l’article 83.5 TRLU,
ni s’hagi demanat, per part d’aquest organismes, cap ampliació d’informació que
justifiqués l’allargament de l’esmentat termini
Així mateix, i dins el tràmit d’avaluació ambiental, d’acord amb l’apartat d) de l’article
115 RLU, el pla ha d’incorporar una memòria ambiental en la qual, tenint en compte
l’informe de sostenibilitat ambiental i el resultat de les consultes realitzades, s’ha de
valorar la integració dels aspectes ambientals en la proposta d’ordenació; la memòria
s’ha de lliurar a l’òrgan ambiental per a la seva aprovació.
En el present supòsit, atès que la modificació del Pla general i el Pla especial
urbanístic “Parc ambiental de Bufalvent” tenen el mateix objectiu, la memòria
ambiental ha estat unificada en un sol document, del qual els Serveis Territorials de
Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge n’han donat la conformitat, en
resolució de 18 de desembre de 2009, si bé condicionada a la incorporació de
diverses consideracions, referides al contingut del pla especial urbanístic, que, d’acord
amb l’informe del Cap de Secció de Planejament, han estat incorporades o justificades
en el document que es sotmet a aprovació provisional.
La Memòria ambiental integra el document del Pla especial urbanístic, d’acord amb el
que disposa l’article 115.d RLU i i 27 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril.
Per tant, un cop finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient, havent obtingut
la conformitat de l’òrgan ambiental respecte de la Memòria ambiental, amb
consideracions que només afecten al pla especial i que han estat recollides en el nou
document aportat pel promotor, cal aprovar-lo provisionalment i trametre’l a la
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Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central per a la seva aprovació
definitiva.
Les restants qüestions sobre la naturalesa del Pla i el seu contingut, es troben
analitzades en l’informe a l’aprovació inicial.
La competència per a l’aprovació provisional d’un instrument de planejament derivat
correspon al Ple de la Corporació, en virtut de l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
La regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictàmen per la comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció
del següent:
ACORD
1r. ESTIMAR les al·legacions d’ XXX, XXX, la Gestora de runes del Bages i el Gremio
de entitades del reciclaje de derribos, en el sentit i termes que consten a l’informe
emès pel Cap de la Secció de Planejament de 30 de juny de 2009, el qual se’n donarà
trasllat als l’al·legants, per al seu coneixement.
2n. DESESTIMAR al·legació formulada per XXX en representació i interès propi en el
sentit i termes que consten a l’informe emès pel Cap de la Secció de Planejament de
30 de juny de 2009, el qual se’n donarà trasllat a l’al·legant, per al seu coneixement
3r. APROVAR PROVISIONALMENT el PLA ESPECIAL Parc ambiental de
Bufalvent, promogut pel Consorci del Bages per a la gestió de Residus, de conformitat
amb els articles 87.5 i 96 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
4t. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE LA
CATALUNYA CENTRAL, per triplicat exemplar, el Pla Especial Parc Ambiental de
Bufalvent aprovat provisionalment en l’apartat anterior, així com una còpia completa de
l’expedient administratiu, als efectes de tramitar-ne i en el seu cas, acordar-ne la seva
aprovació, de conformitat amb allò disposat als articles 77, 78 i 87.5 del Text refós de
la Llei d’urbanisme.”
La senyora Angels Mas, del Grup municipal Socialista, informa que a mitjan 2008
es van aprovar inicialment dos instruments de planejament adreçats a possibilitar
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l’ampliació del Centre de residus de Bufalvent, atès que pels càlculs i el nivell
d’utilització d’aquest espai es veia que quedaria saturat en un termini breu.
Aquests instruments de planejament són, per una banda, una modificació, i, de l’altra,
un pla especial, l’objectiu dels quals és ampliar el que s’anomena sistema
d’infraestructures mediambientals: qualificació de sòl adreçada a encabir les
instal.lacions del Parc ambiental de Bufalvent, pel que fa a la modificació, però el que
supedita és l’ordenació concreta d’aquest ampli espai a la formulació del pla especial
que s’ha fixat amb una tramitació paral.lela a la modificació per assegurar que els
objectius de la modificació, que eren, bàsicament, assegurar la integració d’aquesta
instal.lació en aquest complex context paisatgístic i mediambiental, que fos realment
efectiva.
Del resultat del Pla especial se’n deriva que a partir dels informes dels organismes
competents s’han fet determinats ajustos per garantir aquesta integració de la
instal.lació, però del resultat final sí que s’assolirà l’adequació de les instal.lacions als
nous reptes de futur.

L’alcalde sotmet els dictàmens a votació, i el Ple els aprova per 20 vots afirmatius (7
GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 6 GMCiU, 1 GMCUP i 1 GMPxC), i 1 abstenció (1
GMPPC) i 2 abstencions dels senyors Serra i Javaloyes, per trobar-se absents de la
sala en el moment de la votació (article 100 del ROF) i, per tant, esdevenen acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.1.4

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la Modificació puntual del
Pla General. Segre – La Catalana.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 5 de juliol
de 2010, que es transcriu a continuació:
“En data 11 de març de 2010 es va signar el Conveni urbanístic de col·laboració entre
l’ajuntament de Manresa i Endesa Distribución Electrica, SLU pel desenvolupament del
polígon d’actuació “Segre – UA.14” i de l’antiga subestació de La Catalana, després
d’haver seguit els tràmits regulats als articles 11 del Text refós de la Llei d’Urbanisme i
26 del seu Reglament.
En el Pacte primer de l’esmentat conveni es preveia la redacció, per part dels serveis
tècnics de l’Ajuntament de Manresa, d’una modificació puntual del Pla General, per tal
d’ajustar aspectes de l’ordenació actual i de la delimitació del polígon d’actuació de la
UA 14 i per modificar els paràmetres d’ordenació de l’edificació per l’estació elèctrica
de La Catalana, per permetre’n la seva rehabilitació i acondicionament.
En compliment del conveni, per part de la Secció de Planejament d’aquest Ajuntament
s’ha redactat una modificació puntual del Pla general Segre - La Catalana que abasta
els dos àmbits, que constitueixen dos sectors discontinus l’àmbit de la UA-14 “Segre” i
l’àmbit de La Catalana
L’àmbit del Segre es troba delimitat pel Pla general d’ordenació de Manresa aprovat el
23 de maig de 1997 com a unitat d’actuació n. 14, i engloba la totalitat de les finques
propietat d’Endesa, amb edificacions existents de diferent tipus –residencials, oficines i
magatzems– així com l’edifici de les Forces Hidroelectriques del Segre, edifici protegit
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pel Pla especial de protecció del patrimoni històrico-artístic i ambiental de Manresa, dins
del sector Sobrerroca.
Quant a l’àmbit de la Catalana, es correspon al recinte ocupat per l’antiga Central
Elèctrica La Catalana ubicat en sòl no urbanitzable al barri de Bellavista de Manresa,
regulat pel Pla general d’ordenació de Manresa aprovat el 23 de maig de 1997 i per la
Modificació puntual de pla general La Catalana aprovada el 25 de juny de 2001.
Aquesta modificació puntual del Pla general es justifica en el sentit que permetrà, en
l’àmbit Segre, dibuixar una nova ordenació del sostre previst en el Pla General, donar
una major permeabilitat peatonal entre els carrers i l’interior d’illa d’ús públic, fixar uns
objectius d’interès públic assolits per les noves edificacions, així com la valoració del
patrimoni i l’ajust de l’àmbit per excloure’n finques consolidades amb ús residencial i
compatibles amb l’ordenació prevista del sector. Pel que fa a La Catalana permet la
recuperació de l’edifici i es frenar la seva degradació física i ambiental.
D’acord amb el conveni signat entre l’Ajuntament de Manresa i Fecsa en data 11 de
març de 2010, la modificació recull els següents objectius:
1. En l’àmbit del Segre:
1.1. Ajustar l’àmbit del Polígon d’actuació amb exclusió d’edificacions existents amb ús
residencial compatibles amb l’ordenació del sector amb a la finalitat de:
- Facilitar la gestió
- Possibilitar la intervenció en les edificacions excloses de l’àmbit amb independència del
desenvolupament del PAU.
1.2. Establir els llindars màxims gràfics i normatius per permetre una nova ordenació de
l’edificació amb els objectius de:
- Millora de l’ordenació del sostre edificable en relació al Pla general del 1997.
- Millorar les condicions generals de l’espai públic perimetral a l’àmbit així com la
relació d’aquest amb l’espai d’utilització pública a l’interior d’illa.
- Millorar la imatge ambiental del conjunt del sector i la seva inserció urbana.
- Incrementar la permeabilitat de l’interior d’illa vers els carrers. Potenciar la utilització
pública de l’interior d’illa i la seva funcionalitat com a recorregut de vianants entre els
diferents espais públics i carrers.
- Singularitzar la operació per esdevenir un punt de referència del barri.
1.3. Manteniment del sostre edificable previst pel Pla general del 1997.
- Mantenir el sostre d’ús no residencial deduït de l’ordenació prevista pel Pla general
del 1997 i en conseqüència, no incrementar el sostre amb ús residencial admès.
- Mantenir el sostre edificable global previst.
1.4. Establir un pla d’etapes que garanteixi l’assoliment dels objectius previstos en un
període acotat de temps.
1.5. Inclusió com a element protegit de l’edifici plurifamiliar del carrer St. Andreu núm. 25.
2. En l’àmbit de La Catalana
2.1 Garantir la recuperació patrimonial i ambiental de l’edifici catalogat de La Catalana i del
seu recinte.
2.2 Modificar la fitxa de protecció del recinte de La Catalana per possibilitar l’ampliació de
l’edifici existent en terrenys actualment destinats a J –jardí privat-.
2.3 Justificar els llindars màxims d’una ampliació de l’edifici existent en relació a la ocupació
existent i sostre màxim potencial d’acord el planejament i la legislació urbanística vigents.
2.4 Limitar les actuacions i vincular-les al tractament global de la finca.

En data 8 d’abril de 2010 es sol·licita als Serveis territorials del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, en virtut de la Llei 6/2009 de 28 d’abril d’Avaluació ambiental de
Plans i Programes, informe sobre la possible subjecció de la present modificació al
tràmit d’avaluació ambiental. En data 21 de maig de 2010 es recepcionà en aquest
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Ajuntament resposta negativa en relació a la subjecció i palesa la necessitat de
sol·licitar informe als serveis Territorials de Medi Ambient
Constatar que en la memòria del document s’expliquen, es justifiquen i s’estableixen
més àmpliament tots els aspectes, els objectius i les determinacions que afecten la
modificació. Per aquest motiu el document conté una memòria social, la normativa que li
és d’aplicació, un informe ambiental, les mesures per a l’assoliment d’una mobilitat
sostenible, un Estudi econòmic i financer, el pla d’etapes i la Documentació fotogràfica i
gràfica, així com un apartat d’annexes.
L’article 94 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme (TRLU), disposa que la modificació de qualsevol dels elements d’una
figura de planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen
la formació. Les propostes de modificació han de justificar la necessitat d’aquesta, així
com la conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i privats
concurrents. En aquest sentit, el document elaborat pels serveis tècnics estableix quins
són els objectius a aconseguir amb la modificació i que han quedat recollits en l’informe
de la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni
D’acord amb l’article 83 TRLU, un cop aprovat inicialment el Pla s’haurà de sotmetre
l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte puguin formular-se
al·legacions i, alhora, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, si escau.
Pel que fa als informes als organismes externs, s’haurà de sol·licitar-ne a la Direcció
General de Promoció de l’Habitatge, als Serveis Territorials de Barcelona del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, a la Direcció General de Carreteres i als
Serveis Territorials del Departament de Cultura i mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya, així com a l’Agència Catalana de l’Aigua, de conformitat amb
allò que prescriu l’article 83.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
La convocatòria d’informació pública s’ha d’ajustar al que disposa l’article 23
Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol). De conformitat
amb l’apartat b) de l’esmentat article, en el supòsit de tramitar modificacions puntuals
de plans d’ordenació urbanística municipal, l’edicte s’ha de publicar en un diari de més
divulgació a més del Butlletí Oficial que correspongui. El termini d’informació es
computa des de la darrera publicació obligatòria. A més, els Ajuntaments de més de
10.000 habitants han de donar a conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria
d’informació pública en els procediments de planejament i gestió urbanística. I a més,
els instruments de planejament s’ha de garantir la consulta del projecte per aquests
mitjans.
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística,
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requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni.
La regidora delegada d'Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents:
ACORDS
1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL.
SEGRE – LA CATALANA d’acord amb el document redactat pels serveis tècnics
municipals, de conformitat amb allò que determina l’article 83 Decret legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
2n. EXPOSAR al públic el document de Modificació puntual de Pla General – Segre -La
Catalana aprovada inicialment, durant un termini d’un mes, a comptar des del dia hàbil
següent al de la publicació del darrer dels anuncis corresponents en el Butlletí Oficial de
la Província i en la premsa periòdica, i en els mitjans telemàtics, als efectes de
presentació d’al·legacions, perquè així ho disposa l’article 83.4 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i article 23
del Decret 305/2006, de 18 de juliol. Publicar-ho també en els mitjans de comunicació
local i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament
3r. SOL·LICITAR informe a la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, als
Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge, a la
Direcció General de Carreteres i als Serveis Territorials del Departament de cultura i
mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, així com a l’Agència Catalana
de l’Aigua, en relació als aspectes de la seva competència, de conformitat amb allò
que prescriu l’article 83.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
4rt. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Comissió informativa i de control de
Serveis del Territori, a l’efecte del seu coneixement, en la propera sessió que tingui lloc.”
La senyora Àngels Mas, del Grup municipal Socialista, informa que a principis
d’any es va signar el conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Manresa i ENDESA,
amb la finalitat de fixar els criteris de desenvolupament de dos àmbits urbanístics
propietat de FECSA-ENDESA. Per una banda, la UA Llussà, que encabeix l’actual
edifici anomenat Segre, inclòs dintre del catàleg i, d’altra banda, les instal.lacions de la
Catalana, també inclòs en el catàleg.
La modificació que es planteja desenvolupa el que es va acordar en el conveni que
tractava, per una banda, adaptar l’ordenació de l’UA Llussà als requeriments de
l’entorn, fugint d’una ordenació estàtica que plantejava el Pla general de 1997, sense
modificar-ne els paràmetres. Pel que fa a la Catalana, possibilitar la seva ampliació
amb la finalitat que aquest edifici catalogat pugui encabir les futures oficines de
l’entitat.
La modificació que es planteja fixa per una banda l’ordenació, i de l’altra fixar uns
paràmetres per a l’espai de la Catalana.
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L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (7 GMS,
3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 7 GMCiU i 1 GMCUP), i 2 abstencions (1 GMPPC i 1
GMPxC), i 1 abstenció del senyor Javaloyes, per trobar-se absent de la sala en el
moment de la votació (article 100 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
6.

AREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA I TURISME

6.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació dels dies festius
locals per a l’any 2011.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura i Turisme, de 30 de
juny de 2010, que es transcriu a continuació:
“El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en data 28 de juny registre
d’entrada núm. 41427, va sol·licitar la proposta de les dues festes locals de Manresa
per a l’any 2011.
L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors disposa que de les catorze festes laborals,
dues tindran caràcter local.
Ordre TRE/309/2010, d’11 de maig, de festes laborals per a l’any 2011, disposa en el
seu article 2 que les dues festes locals seran a proposta dels ajuntaments respectius i
seran fixades per l’Ordre de la Consellera de treball.
L’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de les jornades de
treball, jornades especials i descans, disposa que l’acord de l’Ajuntament ha de ser
adoptat pel Ple de la Corporació.
Per tot això, el Tinent d’Alcalde, regidor delegat de Cultura i Turisme, proposa al Ple
de la Corporació, l’adopció dels acords següents.
ACORD
1r.- Proposar com a festes locals de Manresa per a l’any 2011 els dies següents:
Dilluns 21 de febrer, Festa de la Misteriosa Llum
Dilluns 29 d’agost, Festa Major
2n.- Comunicar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, la proposta de
les dues festes locals de Manresa per a l’any 2011.”

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a
votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, i 1 abstenció del
senyor Javaloyes, per trobar-se absent de la sala en el moment de la votació (article
100 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
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6.2

REGIDORIA DELEGADA D’EDUCACIÓ

6.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’acceptació i consignació
pressupostària com a ingrés de la subvenció de 293.400 € concedida pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al
sosteniment de les Llars d’infants municipals durant el curs 2009-2010.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Educació, de 12 de juliol
de 2010, que es transcriu a continuació:
“L'Ajuntament de Manresa des de l'any 1989 ofereix a la ciutat, concretament a la
barriada del Pare Ignasi Puig, un servei públic municipal d'atenció assistencial i
educativa a infants menors de tres anys.
En data 18 de gener de 1993 l’Ajuntament de Manresa i el Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya van signar un conveni per a la creació i sosteniment d’un
centre d’educació infantil de primer cicle anomenat “El Solet”.
Durant el curs escolar 2002-03 es van posar en funcionament els centres d’educació
preescolar de titularitat municipal “L’Estel” i “La Lluna”, signant-se en data 21 de juliol de
2003 els respectius convenis amb el Departament d’Educació de la Generalitat per a la
creació dels centres d’educació preescolar de titularitat municipal.
Altrament, durant el curs escolar 2006-07 es va posar en funcionament el centre
d’educació preescolar de titularitat municipal “Petit Príncep”, signant-se en data 5
d’octubre de 2007 amb efectes retroactius des d’1 de gener de 2007 el conveni amb el
Departament d’Educació de la Generalitat per a la creació del centre d’educació
preescolar de titularitat municipal.
Mitjançant resolució del Conseller d’Educació de data 7 de juny de 2010 i publicada al
DOGC núm. 5667 de 9 de juliol de 2010 s’atorga a l’Ajuntament de Manresa unes
subvencions per al sosteniment de les llars d’infants municipals, curs 2009-2010, per als
imports que es detallen a continuació:
- Llar d’infants El Solet: 36.000,00 euros
- Llar d’infants La Lluna: 73.800,00 euros
- Llar d’infants L’Estel: 109.800,00 euros
- Llar d’infants Petit Príncep: 73.800,00 euros
A tenor de l’establert als articles 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i a l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya pel que fa
referència a les relacions interadministratives
En aplicació dels articles 2.1 d) i article 40 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, reguladora de les Hisendes Locals, els recursos de les hisendes locals poden
estar constituïts, entre d'altres, pels procedents de subvencions les quals seran
aplicades a la finalitat per a la qual foren atorgades.
En relació al procediment i d’acord amb l’apartat cinquè de la Resolució del Conseller
d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableix que per poder efectuar-se el
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lliurament de la totalitat de l’import de les subvencions cal l’acord del Ple de l’Ajuntament
pel qual s’accepten les esmentades subvencions.
Vist l’informe emès pel Cap de Secció de l’Oficina de Suport Central de l’Àrea de
Serveis a les Persones en data 9 de juliol de 2010.
És per això que aquesta Regidoria, en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
“ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció total de DOSCENTS NORANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS EUROS (293.400,00€), concedits pel
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment, durant el
curs 2009-2010, de les llars d’infants municipals següents:
-

Llar d’infants El Solet: .................36.000,00 euros
Llar d’infants La Lluna: ................73.800,00 euros
Llar d’infants L’Estel: ...................109.800,00 euros
Llar d’infants Petit Príncep:.......... 73.800,00 euros”

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a
votació, i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (7 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 7
GMCiU, 1 GMPPC i 1 GMCUP), i 1 abstenció (1 GMPxC), i 1 abstenció del senyor
Javaloyes, per trobar-se absent de la sala en el moment de la votació (article 100 del
ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I PROGRAMES TRANSVERSALS

7.1

REGIDORIA DELEGADA D’IMMIGRACIÓ

7.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’actualització
d’Immigració i Ciutadania de l’Ajuntament de Manresa.

del

Pla

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Immigració, de 7 de juliol de
2010, que es transcriu a continuació:
“La immigració suposa un repte pel que fa a la integració dels nouvinguts, des de
l'àmbit econòmic, polític i social, cosa que exigeix actuacions globals i integrals que
interrelacionin les diverses àrees de l'actuació municipal: salut, serveis socials,
educació, habitatge, cultura, ocupació.
El Ple de la Corporació del dia 15 de maig de 2000 va aprovar el Pla d’Immigració i
Ciutadania de l’Ajuntament de Manresa. Des de llavors la situació al voltant del fet
migratori ha tingut moltes variacions i importants transformacions a tots els nivells.
El principal i més destacat canvi és el propi volum de població immigrada present a la
ciutat, que com a la resta del territori català i espanyol, ha vist multiplicar els seus
percentatges de població: s’ha passat d’un 2 % (xifra aproximada en el moment de
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redacció del Pla) fins a l’actual 18 % (segons dades del padró provisional a desembre
de 2009) amb presència de població de 106 països diferents.
Conjuntament al canvi demogràfic, altres elements igualment significatius a destacar
són: les pròpies iniciatives, projecte i intervencions que han tingut lloc fins al moment
present tant dins del propi Ajuntament, com respecte altres serveis i recursos
d’administracions públiques, entitats, ONG’s i d’altres; com també les prioritats de la
intervenció municipal sorgida a través del Pla d’actuació municipal (PAM) i el Pla
transversal, canvis legislatius (acords europeus en matèria migratòria, Llei
d’estrangeria, Llei d’acollida, Pacte Nacional), la crisi econòmica i la conseqüent
aturada, però no desaparició, dels fluxos migratoris.
És per tots aquest motius que des de la regidoria d’Immigració s’ha fomentat un procés
per actualitzar l’actual Pla d’Immigració i Ciutadania, sol·licitant suport tècnic a l’ Àrea
d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, tal i com ja va tenir lloc en la
redacció del primer Pla.
Així, de juny a desembre de 2009, s’ha portat a terme un procés participatiu dins i fora
de l’Ajuntament, per tal d’aconseguir redactar un nou document marc que tingui
vigència pel propers anys.
Vist l’informe jurídic emès pel cap de Secció de Suport Central de les Àrees de Serveis
a les Persones i de Programes Transversals i Projectes de Ciutat de data 7 de juliol
de 2010.
I l’informe del Coordinador del Programa d’Immigració i Ciutadania de data 5 de juliol
de 2010.
Per tot això, el regidor delegat d’Immigració proposa al Ple de la Corporació l’adopció
del següent:
ACORD
“Aprovar l’actualització del Pla d'Immigració i Ciutadania i el seu programa operatiu
com a marc d'actuació i eina de treball bàsica per avançar en les polítiques municipals
d'immigració, de conformitat amb la documentació que s’adjunta a l’expedient.”

PLA D’ IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA DE MANRESA
VOLUM I. PLA ESTRATÈGIC

Sumari
Volum I. Pla d’Immigració i Ciutadania: pla estratègic
1. Presentació
a. Immigració i diversitat a Manresa
b. Revisió i actualització del Pla Transversal d’Immigració
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2. Principis i objectius del Pla:
a. Marc
b. Principis polítics
c. Principis operatius
d. Objectius
3. Línies estratègiques
a. Acollida
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1. PRESENTACIÓ
La ràpida evolució del fet migratori i les significatives transformacions esdevingudes a
la nostra societat en la darrera dècada i que podreu trobar aprofundides en els punts
posteriors, fan necessària una revisió del Programa d’Immigració i Ciutadania de
Manresa, aprovat l’any 2000. Per aquest motiu s’ha dut a terme un procés de revisió i
adaptació del programa, que finalitza amb l’elaboració del present Pla de Ciutadania
i Immigració de Manresa.
Agraïm la collaboració de totes les persones que han participat en el procés
d’actualització, sigui proporcionant informació o participant en les sessions de treball
i/o entrevistes desenvolupades. La qualitat de les seves aportacions i la seva actitud
compromesa és un indicador clar del capital humà de què disposa Manresa per
assumir els nous reptes en la construcció d’un projecte comú i així convertir-la en una
societat cohesionada i adaptada al món global.

1.1. Immigració i diversitat a Manresa
L’arribada de població immigrada i la incidència que aquest fet té sobre la presència
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de diversitat en la societat manresana ha estat un fet d’especial rellevància a
Manresa des de l’any 2000 fins a l’actualitat.
Tal com recull l’informe de Dinàmiques de població a la ciutat de Manresa1, elaborat
en la primera fase d’aquest procés de revisió i actualització del Programa, Manresa ha
experimentat un important creixement de la seva població seguint una tendència
prou estesa a tot el territori català, vincullat a diversos factors interns i externs, com
ara: la globalització econòmica; la pertinença a la Unió Europea; el fort desequilibri
nord-sud; l’augment de riquesa de la societat (PIB, Renda per càpita); existència o
establiment de xarxes migratòries d’acollida, etc.
Concretament, la ciutat ha passat de 63.742 habitants l’any 2000 a 76.795 habitants,
segons les últimes dades del padró provisional de l’ any 2009. En relació al tema que
ens ocupa, és important destacar que el creixement migratori ha estat una variable
decisiva en aquest augment poblacional i en l’increment de la seva diversitat.
La existència de societats diverses i plurals no és un element nou o característic només
de les migracions, ja que ha estat sempre present d’una o altra forma a casa nostra i
al llarg de la història.
Cal dir també, que les mateixes comunitats immigrades, presenten importants
característiques diferenciades tant a nivell global (entre comunitats originàries de
diversos països, grups etnico-culturals, extracte socioeconòmic, origen urbà o rural,
etc), com entre persones.
Els elements més significatius que justifiquen la necessitat de revisar els plantejaments
de l’any 2000 tenen a veure amb:
•

•

•

L’important creixement de la població d’origen immigrat 2: L’any 2000 el
percentatge de població estrangera era del 2,02%, mentre que l’any 2008
aquest va ser del 16,06%, tot superant lleugerament la mitjana del conjunt de la
comarca i de Catalunya, però seguint la tendència de moltes altres poblacions
del país. Pel que fa a les xifres, encara provisionals, del 2009, situen el
percentatge en un 18,14%.
La diversificació d’orígens, perfils i projectes migratoris:
o Segons les dades més recents, 104 nacionalitats, a més de l’espanyola,
tenen presència a la ciutat. Evidentment, algunes d’aquestes
nacionalitats tenen una representació molt minoritària, mentre que
d’altres collectius destaquen per la seva importància numèrica. És el
cas del marroquins, que són el 41,11% de la població estrangera, o
d’altres collectius que, tot i situar-se en xifres molt inferiors a l’anterior
també són quantitativament rellevants (romanesos, equatorians, xinesos
i senegalesos)
o A banda de la diversificació a nivell de procedències també s’ha
observat una diversificació en els perfils dels nouvinguts, que afegeix
variacions a la pauta típica de l’immigrant home que arriba sol.
Actualment, Manresa compta amb la presència de collectius més
masculinitzats, d’altres caracteritzats per la seva feminització amb o
sense fills, casos de menors que arriben sols i de famílies senceres
constituïdes, bé per via del reagrupament familiar o bé en la mateixa
societat d’acollida.
La progressiva consolidació dels collectius immigrats a Manresa: Això genera

1 A continuació només es recull una part de les dades sociodemogràfiques que conté
l’informe.
2 INSERTAR NOTA EXPLICATIVA DISTINGINT DADES SOBRE ESTRANGERIA / IMMIGRACIÓ
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•

un fet important: ja no només cal contemplar estrictament el fet migratori, sinó
la presència de diversitat cultural, de grups minoritaris consolidats amb persones
nascudes ja a Manresa, que ja han obtingut (o obtindran) la nacionalitat
espanyola i que tenen els seus projectes de vida futura aquí. En aquest sentit, la
piràmide de població estrangera resident a Manresa posa de relleu no només
la importància numèrica del grup d’edat comprès entre els 25 i 45 anys, sinó
també de població infantil nascuda o no nascuda a la ciutat però en tot cas
escolaritzada i socialitzada a Manresa. Es tracta, per tant, d’unes generacions
amb una vinculació necessàriament diferent tant amb el país d’origen dels
seus progenitors com amb el seu país d’acollida.
Els canvis de tendència que s’observen a partir de la crisi econòmica: l’aturada
del flux migratori
o Disminució dels fluxos d’entrada, que es compensen amb les sortides.
Bàsicament són desplaçaments dins de Catalunya
o Lleuger increment de retorns
o Les arribades del país d’origen són sobretot per via del reagrupament
familiar
o Precarització de les condicions de vida de moltes persones d’origen
immigrat: increment de la precarietat econòmica, irregularitat
sobrevinguda (per pèrdua de treball), inferioritat de condicions per fer
front a l’actual situació (pels condicionants de la llei d’estrangeria), etc.

•

La dificultat d’assimilar els canvis: La societat catalana, i manresana, ha vist
com en un termini de poc més de 10 anys, es produïen grans canvis motivats
per l’arribada i assentament de població immigrada estrangera de molts països
i tradicions culturals d’arreu del món. Aquests canvis fan referència a aspectes
tant diversos com:
socials, demogràfics, de costums i tradicions, nous
comerços, etc. al que cal afegir els efectes de la crisi econòmica i la manca
de certs recursos i serveis pel conjunt de la ciutadania, especialment en els
sectors més desafavorits.

•

Manca de recursos i competències per fer front als canvis i a les necessitats:
L’Estat te competències en el control dels fluxos de població en matèria
d’estrangeria, legislació específica, etc. però son els municipis els qui es troben
en la primera línia de treball i atenció a la immigració i als canvis que aquesta
situació genera en el conjunt de la ciutadania.
Aquesta realitat no es troba equilibrada amb la dotació pressupostària i marc
competencial que permeti portar a terme aquesta tasca d’una forma prou
satisfactòria, tot i certes dotacions i suports provinents des de diverses vies i
administracions (Estat, Generalitat i Diputació) .

•

Necessitat de adequar recursos i serveis a l’augment poblacional: L’arribada
de molta població en un termini relativament curt de temps, ha fet
incrementar els usuaris de molts serveis del nostre sistema de benestar (
educació, salut, formació d’adults, habitatge, etc) per la qual cosa ha estat
necessari reforçar-los i millorar la seva dotació, procés insuficient i que continua
sent necessari aprofundir, per tal d’evitar la pèrdua de qualitat i tot un seguit de
problemàtiques i queixes ciutadanes al respecte.

1.2. Revisió i actualització del Programa d’Immigració i Ciutadania
La ciutat de Manresa va ser una de les pioneres de Catalunya a l’hora de plantejar la
gestió del fet migratori. A continuació se citen els principals antecedents i la seva
continuïtat en l’actualitat, sense pretendre ser un llistat exhaustiu, sinó una mostra
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d’algunes intervencions:
• Pel que fa als primers convenis de l’Ajuntament amb les entitats, cal destacar
els següents:
o Des del 1992 amb el Punt d’informació específic CITE i, posteriorment,
l’any 2004, amb AMIC.
o Des del 1994 amb el Punt d’informació general Bages per a Tothom.
o També en l’acció d’ONGs com Càritas i Creu Roja.
• Creació de la Comissió Transversal d’Immigració (1998-2004), antecedent de la
Comissió de Programes transversals
• Realització, amb el suport de la Diputació de Barcelona, del Programa
d’Immigració i Ciutadania (1998-2000), aprovat per Ple Municipal el maig del
2000, amb la contractació d’un tècnic específic (2001), nomenat com a
coordinador (2005).
• Presentació, l’octubre de l’any 2000, de la Declaració de Manresa, al Fòrum
Manresa sobre la Immigració, en la qual es defineixen els objectius de futur de
la societat:
o Integrar la societat catalana en una nova realitat culturalment plural
o Articular la cohesió social des d’una base comunitària
o Lluitar contra tota forma d’exclusió socioeconòmica
Objectius assolibles amb el desenvolupament de les actituds necessàries per a
un diàleg intercultural i de noves actuacions, com la millora de la participació
ciutadana, la formació dels agents que intervenen en immigració, la
transversalitat de les actuacions...
• Creació de la Taula d’immigració (2001) transformada en Consell Municipial
d’Interculturalitat i Migracions (2005)
• Adequació de les prioritats del Programa a partir dels Plans d’Actuació
Municipals (2003-2007 i 2007-2011)
• Coordinació amb el Pla Territorial d’Immigració del Consell Comarcal del
Bages; entitats i ONGs (Càritas, Creu Roja...), formació d’adults, associacions de
veïns i entitats d’immigrants, Diputació, Federació de Municipis, Generalitat de
Catalunya (Secretaria Immigració), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (ara
Ministerio de Trabajo e Inmigración)
• Treball pel diàleg interreligiós i la normalització de la diversitat religiosa a la
ciutat: relació amb les mesquites, acord entre l’Ajuntament i la comunitat
musulmana per a l’adaptació d’una part del cementiri municipal en cementiri
musulmà (2002), contacte amb altres comunitats religioses...
• Projecte d’intermediació i treball comunitari Enllaç de dependència del propi
Programa d’Immigració i Ciutadania. Treballa aspectes de convivència veïnal i
comunitària al conjunt de la ciutat. Iniciat l’any 2006 a través d’una subvenció
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, i continuat fins el moment present a
través de la convocatòria anual de la Secretaria per a la Immigració.
• Incorporació de la figura de l’Agent d’Acollida a l’Oficina d’atenció al Ciutadà
(OAC) des del setembre del 2008, seguint els principis de la Llei d’Acollida de
Catalunya. Inclòs en la convocatòria anual de la Secretaria per a la
Immigració. Fa funcions de primera acollida i derivació a serveis municipals i de
la ciutat de tot nouvingut d’origen estranger arribat a Manresa. També atén a
les persones que volen portar a terme el regrupament familiar per tal d’informar
d’aspectes importants i pràctics a tenir en compte un cop arribin a la ciutat.

2. OBJECTIUS I PRINCIPIS DEL PLA
L’evolució del fet migratori a Manresa i a Catalunya fa necessària la revisió i
l’adequació de les polítiques de gestió de la immigració i la ciutadania. Al mateix
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temps, hi ha hagut altres canvis significatius en el marc legal i competencial que
també justifiquen aquesta revisió.
2.1. Objectius del Pla
L’objectiu fonamental del Pla de Ciutadania i Immigració és dotar la ciutat de Manresa
d’una eina transversal de gestió de la diversitat i el fet migratori, per promoure la
convivència ciutadana i la cohesió social, aprofitant les oportunitats de la seva realitat
poblacional i donant resposta als nous reptes.
Per a l’assoliment d’aquest objectiu bàsic, es proposen els següents objectius
específics:
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualitzar el coneixement de la realitat sociodemogràfica i de la població de
la ciutat de Manresa i facilitar l’adaptació dels seus serveis a les noves realitats.
Fomentar el diàleg i la cooperació entre el conjunt de la població, sigui quin
sigui el seu origen.
Facilitar la planificació i execució d’actuacions municipals a partir d’una línia
general d’actuació coherent i transversal.
Facilitar la coordinació i la corresponsabilitat entre els diversos agents polítics,
econòmics, socials i ciutadans, tenint en compte els diferents graus de
responsabilitat de cadascun d’ells.
Assegurar la informació i l’accessibilitat dels serveis públics al conjunt de la
població, compensant les dificultats específiques que puguin tenir determinats
grups o collectius.
Promoure la inclusió ciutadana i la participació de tots els habitants de Manresa
Definir i preveure mecanismes de participació ciutadana sobre la realitat del fet
migratori i la seva gestió.
Potenciar l’ús de la llengua catalana i el seu aprenentatge com a vehicle de
cohesió social i d’incorporació a la nova societat en el cas de les persones
nouvingudes.

2.2. Marc de referència
El desenvolupament d’aquests objectius s’ha de contextualitzar en el marc de
referència que s’estableix, a nivell polític, legal i competencial al nostre país.
Així, s’han de contemplar els principis democràtics com a fonament bàsic del nostre
sistema polític, en els quals s’han d’inscriure totes les intervencions i actuacions de
l’administració.
Aquests principis inspiren l’ordenament jurídic que estableix el marc d’intervenció
vigent i que es concreta en algunes disposicions legals a tenir en compte3:
•

Constitució espanyola i Estatut d’Autonomia. En ambdós textos es reconeix i es
recull la responsabilitat dels poders públics en la promoció de la llibertat i la
igualtat de les persones, i en la lluita contra els mecanismes de desigualtat.

•

Legislació estatal. A part de l’establert en els marcs constitucional i estatutari,
també cal tenir en compte la legislació vigent que pugui tenir alguna

Recull de disposicions legals i normativa relatives a immigració:
http://extranjeros.mtas.es/es/NormativaJurisprudencia/index_NorJus.html
3
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incidència en el tema:
o Llei d’estrangeria vigent (Llei Orgànica sobre Drets i Llibertats dels
Estrangers 14/2003 – i la darrera reforma , el Reial Decret 1162/2009 de
10 de juliol-)
o Llei de Bases de Règim Local que regula, entre altres coses, el padró
municipal
o Llei de protecció de Menors
o Legislació relacionada amb educació, treball, administració local, etc.
•

Legislació catalana. Hi ha dues lleis aprovades a Catalunya recentment que
tenen una incidència directa o indirecta en la gestió del fet migratori:
o Llei d’Acollida de les Persones Immigrades i Retornades a Catalunya4
o Llei d’Educació de Catalunya5

•

Disposicions de la UE. En el marc local, cal contemplar també les disposicions,
recomanacions, reglaments i altres de la Unió Europea en matèria d’immigració
i estrangeria.

Finalment, en el marc català, el consens polític recollit en la signatura del Pacte
Nacional per a la Immigració6, constitueix el marc d’acció política en relació al fet
migratori.
Els principis d’actuació del Pacte són els següents:
• Garantir el respecte i l’extensió dels drets humans.
• Garantir la igualtat de drets i el respecte als deures per al conjunt de la societat.
En aquest principi concret es voldria fer menció que -en contra d’opinions força
esteses a nivell ciutadà- la immigració estrangera suposa de forma general,
comptar amb un menor reconeixement de drets que la resta de la ciutadania
(a elegir i a ser elegit, ser funcionari, tenir nacionalitat, etc)
• Garantir una ciutadania basada en el pluralisme, la igualtat i el civisme com a
norma de convivència
• Promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats per afavorir la igualtat
efectiva, eliminant condicions o circumstàncies arbitràries.
• Tenir dret d’accés als serveis, entenent aquest com l’accés de cada titular al
conjunt de recursos, equipaments, projectes i programes.
• Normalitzar, evitant estructures paralleles que puguin provocar la segregació
dels titulars del dret d’accés als serveis. L’atenció ha de tendir a dur-se a terme
en el marc ja existent de recursos, equipaments, projectes i programes. Les
respostes específiques són temporals i responen a necessitats que també ho
són.
• Admetre, els serveis, enfocaments diferenciats o especificitats atesa
l’heterogeneïtat de les persones titulars segons criteris d’edat, d’origen, de sexe,
d’habilitats o de nivell formatiu.
• Incorporar la perspectiva de gènere durant tot el procés i com a eina d’anàlisi i
de planificació
• Incorporar la lluita contra el racisme i la xenofòbia en totes les accions dels
agent signants del Pacte Nacional per a la Immigració.
• Adaptar les mesures proposades a la diversitat territorial de Catalunya
4

http://www.gencat.cat/benestar/societat/convivencia/immigracio/acollida/index.htm
5 http://www.gencat.cat/especial/lleieducacio/cat/
6 Signat el 19 de desembre de 2008. Podeu accedir directament al text a:
http://www.gencat.cat/benestar/societat/convivencia/immigracio/pni/index.htm
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•
•

Oferir la garantia d’aplicació amb la dotació de recursos per assolir els seus
objectius.
Fer-ne el seguiment i l’avaluació.

En el present Pla d’Immigració i Ciutadania de Manresa s’incorporen els principis del
Pacte Nacional en els objectius, els principis i la planificació operativa
2.3. Principis polítics
Per a l’elaboració i el desenvolupament del Pla d’Immigració i Ciutadania de Manresa,
es proposen els següents principis i polítiques que haurien de regir l’actuació municipal
en matèria de gestió del fet migratori i la diversitat, i d’accés a la ciutadania per al
conjunt de la població.
Lideratge polític i voluntat de consens
Malgrat l’evidència que les polítiques i actuacions en matèria de fet migratori,
diversitat i ciutadania són corresponsabilitat dels diversos agents que intervenen i
actuen al municipi, cal un lideratge polític ferm des del consistori. De la mateixa
manera, es fa necessari el màxim consens polític en aquestes matèries per garantir el
desenvolupament de les polítiques i accions, en una qüestió estratègica per al futur de
Manresa. El liderat polític municipal, amb el màxim consens possible, ha de ser el
garant del compliment dels principis acordats.
Marc legal i competencial
El nostre sistema democràtic, l’Estat de Dret i la legislació vigent estableixen el marc
legal i competencial en què s’ha d’emmarcar estrictament l’acció municipal.
Malgrat això, les administracions locals es troben sovint en la necessitat de gestionar i
donar resposta a reptes que s’escapen de les seves competències legals. La seva
responsabilitat en la bona gestió del municipi és el que l’empeny a intervenir fins i tot
quan no hi ha recursos específics o competències clares. En relació a aquesta qüestió,
es determina:
• Fer un ús òptim de les competències atorgades a l’ajuntament: donant
resposta al màxim possible de necessitats, buscant les aliances pertinents amb
altres administracions o òrgans competents, i respectant sempre el marc legal.
• Reclamar a les instàncies pertinents que actuïn per resoldre les problemàtiques
o situacions que tinguin incidència directa al municipi i a les que no es pugui
donar resposta des de l’Ajuntament.
Igualtat i equitat
En compliment del marc legal i la legislació vigent, l’Ajuntament de Manresa es
compromet a treballar per garantir la igualtat de drets i deures i l’equitat de tracte a
tots els seus ciutadans i ciutadanes, sense cap tipus de discriminació per motiu
d’origen, sexe, edat, orientació sexual, ideologia, confessió religiosa, etc.
«Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la
igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives; remoure
els obstacles que n’impedeixen o en dificulten la seva plenitud i facilitar la participació
de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.»
Constitució Espanyola. Títol Preliminar. Article 9.2.
«Els poders públics de Catalunya han de promoure les condicions perquè la llibertat i la
igualtat dels individus i dels grups siguin reals i efectives; han de facilitar la participació
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de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i social, i han de
reconèixer el dret dels pobles a conservar i desenvolupar llur identitat.»
Estatut d’Autonomia de Catalunya. Títol Preliminar. Drets i principis rectors. Article 4.2.
«Els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la
democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social,
l’equitat de gènere i el desenvolupament sostenible.»
Estatut d’Autonomia de Catalunya. Títol Preliminar. Drets i principis rectors. Article 4.3
Interculturalitat
D’entre els diferents models teòrics de gestió de la diversitat, la interculturalitat, com a
mecanisme d’interacció entre les persones de diferents orígens i cultures, i des de la
valoració i el respecte de la diversitat cultural, és el model de gestió de la diversitat
que s’estableix per regir les accions proposades en el Pla de d’Immigració i Ciutadania
de Manresa.
La perspectiva intercultural, a partir del reconeixement de l’existència de pluralisme
cultural (és a dir, de coexistència de diferents cultures o grups culturals), se centra en
els esforços encarats a articular les diferències per aconseguir la convivència de tots
els grups en un tot harmònic que respecti la legitimitat de cadascun d’ells en un marc
igualitari. Es tracta d’un concepte, per tant, amb una clara dimensió dinàmica i
processual: no defineix una realitat, sinó la voluntat de gestionar-la d’una determinada
manera.
Des d’aquesta perspectiva, com es recull en el Pla de Ciutadania i Immigració 20052008 de la Secretaria per a la Immigració, s’introdueix una perspectiva dinàmica de la
cultura i de les cultures: La cultura no és forjada en bloc, de cop i per sempre, sinó que
constitueix un conjunt dinàmic. No existeix la noció de cultura com a model cultural
“pur”, atès que és fonamentalment trobada, interacció, resultat històric de diferents
factors, tradicions, llengües i universos simbòlics7.
Principi de ciutadania i inclusió ciutadana
Malgrat les limitacions d’aquest concepte en relació al seu sentit estrictament jurídic,
s’incorpora al Pla d’Immigració i Ciutadania de Manresa en la seva accepció cívica,
com a font del vincle social. Es tracta del sentit de pertinença a una comunitat
delimitada políticament o administrativa (en aquest cas el municipi de Manresa), i que
reconeix els mateixos drets i deures per a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi,
amb independència del seu origen. En aquest sentit, el concepte de ciutadania
accepta la diferència, la diversitat (com un element enriquidor) però no la desigualtat,
i implica la participació dels nous veïns i veïnes en les dinàmiques socials.

Integració social
El concepte d’integració és un concepte polisèmic que pot fer referència a
posicionament molt diferenciats. En el Pla d’Immigració i Ciutadania de Manresa, es
proposa un concepte d’integració social basat en la definició aprovada en els
“Principis bàsics comuns per a les polítiques d’integració dels immigrants en la Unió
Europea”8 pel Consell de la Unió Europea. Segons aquest document, la integració
s’entén com un procés bidireccional i dinàmic d’ajustament mutu per part de tots els

http://www.gencat.cat/benestar/societat/convivencia/immigracio/index.htm
Aprovats el 19 de novembre de 2004 pel Consell de la Unió Europea i els
representants dels Governs dels Estats membres.
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immigrants i residents dels Estats membres, respectant els valors bàsics de la Unió
Europea, els principis democràtics, l’Estat de Dret i la legislació vigent.
Aquest procés d’incorporació de la diversitat a una societat oberta com la nostra s’ha
de fer garantint l’existència d’una cultura pública comuna com a realitat i com a
projecte de país.
La cultura pública comuna és l’espai compartit de comunicació, convivència,
reconeixement i participació de la nostra societat diversa diferenciada, per tal que la
societat catalana continuï sent el referent de tota la població que hi viu i treballa.
Les bases d’aquesta cultura pública comuna són els valors democràtics als quals
aspirem per tradició històrica i política, vinculada al respecte dels drets humans, a la
importància concedida a la igualtat i el pluralisme com a principis bàsics
d’organització de la societat catalana. S’entén així que s’ha de reconèixer qualsevol
forma de diversitat que respecti els valors de convivència democràtica.
Com en altres àmbits, l’assentament de població de diferents orígens ha significat
canvis en el panorama lingüístic de Catalunya, que, actualment, podríem qualificar de
multilingüe, ja que s’hi parlen unes 250 llengües. Tenint en compte aquesta diversitat, es
fa indispensable l’ús d’una llengua que vehiculi la comunicació entre tots els membres
de la cultura pública comuna. En aquest sentit, s’ha de potenciar la dimensió
cohesionadora que ofereix l’ús públic de la llengua pròpia de Catalunya: el català.
Participació
La participació es contempla com un dels principis claus en el Pla d’ Immigració i
Ciutadania de Manresa, des de diferents punts de vista:
• En relació a la voluntat de consens, referida a la participació política del
conjunt de grups municipals.
• Des de la necessitat de corresponsabilitat, referida al conjunt d’agents que
intervenen en l’àmbit local: diferents administracions, tercer sector
(associacions, ONGs, entitats), altres agents socials i econòmics (sindicats,
patronals, cambres de comerç...).
• Per a l’assoliment dels principis d’inclusió social i ciutadana: del conjunt de la
ciutadania, organitzada formalment o no.
La participació de tots aquests agents hauria de ser efectiva, en igualtat de condicions
i amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de la ciutat i de la convivència de
la seva població.
2.4. Principis operatius
Considerant que aquest Pla ha de ser fonamentalment l’ordenació de les accions a
desenvolupar, a part dels fonaments ideològics cal establir també uns principis
d’actuació que comparteixin el conjunt dels agents que hi intervinguin i sobre els que
es fonamentin el conjunt d’accions.
Enfocament transversal
La gestió del fet migratori i l’accés en condicions d’igualtat a la ciutadania a Manresa
és una qüestió clarament estratègica que la ciutat assumeix com a repte de futur. És
necessària, per tant, la participació i la corresponsabilització del conjunt de
l’Ajuntament en el desenvolupament del Pla d’ Immigració i Ciutadania. Els principis i
objectius del Pla han de ser assumits com a propis pel conjunt d’àrees, departaments i
serveis de l’Ajuntament, i comptar amb el màxim recolzament polític i tècnic.
Globalitat i normalització
Per tal de fomentar l’equitat i la igualtat d’oportunitats, és bàsic evitar organitzar
serveis específics adreçats a població en funció del seu origen o adscripció ètnicocultural. S’ha de fomentar sempre el funcionament social normalitzat i l’accés als
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recursos normalitzats.
Únicament haurien d’adreçar-se mesures o serveis específics quan sigui estrictament
necessari per compensar alguna necessitat específica que no sigui possible gestionar
d’altra manera. Aquest tipus d’acció hauria de tenir sempre un caràcter temporal i
transitori, per ajudar a la persona a accedir als serveis generals.
Polítiques integrals
Les polítiques i accions adreçades a gestionar el fet migratori i la diversitat haurien de
tenir sempre un caràcter integral. Cal tenir en compte i contemplar la complexitat dels
fenòmens i dinàmiques socials, de les situacions i casuístiques sobre les que s’intervé i
dels diferents grups que constitueixen la societat manresana. Tant en els diagnòstics
com en la planificació i desenvolupament d’accions i en els processos d’avaluació.
Dimensió temporal dels processos
Qualsevol procés d’ajustament, transformació o canvi demana temps. Cal projectar
els objectius del Pla d’Immigració i Ciutadania de Manresa a mig i llarg termini i establir
mecanismes d’avaluació tenint en compte aquesta dimensió. La generació pot ser
una bona unitat de mesura dels processos de canvi.
Perspectiva proactiva i polítiques anticipatives
La gestió de la diversitat s’ha de gestionar des d’una perspectiva proactiva. No
contemplar únicament la respost a les necessitats i/o problemàtiques que es detectin
per tal de minimitzar-les, sinó també anticipar-s’hi. Identificar oportunitats d’intervenció
adreçades a generar nous escenaris de futur, des d’una perspectiva constructiva i una
visió més estratègica.
Intercanvi de coneixement
Són moltes i diverses les fonts que poden contribuir a una millor comprensió de la
realitat social i cultural de Manresa. És important promoure mecanismes fluids
d’intercanvi de coneixement entre els diferents agents que intervenen en àmbit local i
amb altres agents de fora del municipi.
Formació i coneixement de la realitat
De la mateixa manera, cal estimular la formació i el coneixement del conjunt dels
agents sobre aquesta realitat. Sigui a través d’accions formatives o altres processos
formatius o d’acompanyament en l’aprenentatge, d’elaboració i difusió de materials,
de creació d’espais de reflexió i debat, etc.

3. LÍNIES ESTRATÈGIQUES
En el procés de revisió desenvolupat, i a partir dels objectius fixats i les actuacions
desenvolupades fins al moment, es proposen per al Pla d’ Immigració i Ciutadania de
Manresa quatre línies estratègiques bàsiques. Es tracta de quatre línies que agrupen el
conjunt d’accions en les quals ja s’està treballant i permeten la incorporació de noves
actuacions i línies d’intervenció:
• Acollida
• Integració social i inclusió ciutadana
• Convivència i cohesió social
• Gestió transversal i coordinació
L’objecte de les tres primers línies és acompanyar el procés d’adaptació a la nova
realitat que viu el conjunt de la població (immigrada i receptora) i garantir el
funcionament estable de la societat manresana. La quarta té un caràcter més
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metodològic i organitzatiu.
3.1. Acollida
L’acollida de la població nouvinguda és i ha estat una de les prioritats de l’acció de
Manresa en relació a la gestió del fet migratori, tal com posen de relleu les diferents
actuacions que des de l’Ajuntament però també des d’altres entitats, com per
exemple Càritas, Creu Roja o Bages per Tothom, s’estan desenvolupant per facilitar
aquesta primera incorporació a la societat d’acollida. L’Oficina d’Acció Ciutadana,
la realització d’un mapa de recursos, les xerrades informatives del cos de Mossos
d’Esquadra, els programes d’atenció i acollida directa o l’oferta formativa per
aprendre el català, en són bons exemples.
En el nou Pla d’Immigració i Ciutadania, i malgrat l’actual situació de disminució dels
fluxos, continua essent una de les línies estratègiques, per la importància d’aquest
primer moment en els processos d’integració sociocultural posteriors de la població
nouvinguda.
L’acollida no és únicament responsabilitat de l’administració, encara que siguin
ll’Ajuntament qui assumeixin el liderat d’aquest procés, i en alguns marcs tant
significatius com l’educatiu, els centres escolars de la ciutat. Per tal que Manresa
esdevingui una ciutat acollidora, són diversos els agents que han de
corresponsabilitzar-se d’aquesta qüestió.
Tal com s’entén en el present Pla, l’acollida passa, en un primer moment, per l’accés
als recursos i als serveis bàsics, però la seva finalitat és fomentar el funcionament social
autònom de la població nouvinguda, en igualtat de condicions amb el conjunt de la
ciutadania.
Les actuacions i serveis d’acollida, han de tenir en compte diferents variables: La
nacionalitat; el grup ètnic-cultural i les llengües; el lloc d’origen (a part de la
nacionalitat també cal contemplar el lloc d’origen, ja que és diferent procedir
directament d’un país estranger que arribar al municipi després d’un temps
d’estada en altres municipis catalans o espanyols); i els condicionants de perfil
(edat, sexe, estat civil, amb/sense família...) que poden condicionar les necessitats
o dificultats de les persones nouvingudes.
Contemplar aquestes variables, implica preveure protocols prou flexibles perquè siguin
adaptables a cada situació.
Marc legal específic
En el cas d’aquesta primera línia estratègica, cal contemplar l’existència d’una
legislació específica a Catalunya: la Llei d’Acollida de les Persones Immigrades i
Retornades a Catalunya9.
Es tracta de la primera llei d’aquest tipus amb la qual compta Catalunya. De les seves
bases, destaca:
•

L’objecte bàsic de la llei és contribuir a fer efectius els principis d’igualtat i de
cohesió social, mitjançant la prestació d’un servei d’acollida orientat a la
promoció de l’autonomia personal i dirigit a les persones que per motiu del seu

9

http://www.gencat.cat/benestar/societat/convivencia/immigracio/acollida/index.htm
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•

•

desconeixement de la societat catalana o del seu origen, poguessin trobar-se
en desavantatge.
Es proposa l’extensió dels drets a la ciutadania resident: és a dir, no només a la
població de nacionalitat espanyola amb veïnatge administratiu a Catalunya,
sinó a totes les persones empadronades a Catalunya, amb independència de
la seva nacionalitat, origen o procedència.
S’estableixen els següents principis de l’acollida:
o Dret individual d’accés al conjunt de recursos i serveis d’acollida.
o Dret temporal: la finalitat de l’acollida és promoure l’autonomia i la
promoció personal, la integració social i la cohesió del conjunt de la
societat catalana. Per tant, el dret d’accés als serveis d’acollida és
temporal.
o Satisfacció de les necessitats inicials de formació i informació. L’acollida
ha de contribuir a satisfer les necessitats inicials de la persona que
s’estableix a Catalunya, assegurant la informació i el coneixement de la
cultura pública comuna que orienta la proposta de ciutadania plural i
cívica del Pacte Nacional per a la Immigració. L’acollida ha de tenir
també un enfocament contextualitzat a la realitat política, social i
cultural de Catalunya, així com la del municipi i comarca on tingui lloc.
o Organització flexible. L’acollida s’ha d’organitzar amb la màxima
flexibilitat, atenent les necessitats de les persones destinatàries.
o Enfocaments diferenciats. L’acollida ha d’admetre enfocaments
diferenciats o especificitats atesa l’heterogeneïtat de les persones
beneficiàries segons criteris d’edat, origen, religió, gènere, capacitat
personal i formació professional.
o Perspectiva de gènere. El servei d’acollida ha d’integrar la perspectiva
de gènere com a eina d’anàlisi i planificació.

En el text de la llei es distingeix entre:
•

•

•

Primera acollida: accions formatives i informatives, itineraris adaptats i
derivacions a altres serveis públics o privats adreçats a l’adquisició de
competències lingüístiques bàsiques, l’establiment de lligams amb el mercat
laboral i el coneixement de la societat catalana.
Acollida especialitzada: es contemplen com a àmbits d’acollida
especialitzada aquells en què pugui ser convenient generar serveis específics
d’acollida: empreses, escoles, centres de salut, punts d’informació juvenil,
oficines municipals d’habitatge, biblioteques, centres penitenciaris...
Acollida a l’exterior: servei de primera acollida a les oficines a l’exterior del
Servei d’Intermediació Laboral en Origen o altres oficines exteriors de la
Generalitat de Catalunya.

També s’estableixen quines han de ser les competències dels municipis en matèria
d’acollida (directament o a través de convenis o associacions). Aquestes són, per tant,
qüestions especialment rellevants de cara al Pla d’ Immigració i Ciutadania de
Manresa:
•
•
•
•

Estudi i detecció de necessitats dins el seu àmbit territorial
Creació i gestió de serveis d’acollida que consideri necessaris dins el seu
municipi, per tal de garantir l’oferta universal del servei de primera acollida,
d’acord amb el que estableixin els Plans generals i els de la seva competència.
Elaboració de plans de la seva competència.
Prestació del servei d’acollida especialitzada dels serveis propis.
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•
•
•

Collaboració amb la Generalitat en l’exercici de les funcions d’inspecció i
control.
Participació en l’elaboració dels plans i programes de la Generalitat
Coordinació dels serveis d’acollida locals amb les organitzacions públiques i
privades que organitzen accions d’acollida pròpies, així com amb les
organitzacions prestadores.

La Llei d’Acollida, però, no és l’únic document de referència a tenir en compte. També
en el Pacte Nacional per a la Immigració s’estableixen algunes qüestions relacionades
amb l’acollida. Concretament:
•
•
•

Crear un servei universal d’acollida
Dimensionar els serveis públics i garantir-ne l’accés a totes les persones
Reforçar la transversalitat i la coordinació interinstitucionals.

Tant les disposicions de la Llei d’Acollida com el què proposa el Pacte Nacional, són
tinguts en compte en el Pla d’Immigració i Ciutadania de Manresa i en el seu Pla
Operatiu.
Objectius de la línia estratègica 1
•
•

Objectiu estratègic:
o Garantir una bona acollida a totes les persones nouvingudes d’origen
estranger a Manresa, tot fomentant el seu funcionament social autònom.
Objectius operatius:
o Dotar d’informació i eines útils per millorar el coneixement dels recursos
existents a Manresa relacionats amb l’acollida de persones nouvingudes
(mapa de serveis i circuit d’acollida).
o Establir mecanismes de suport i acompanyament a les persones
nouvingudes, si s’escau, per fomentar la seva autonomia (com a acció
positiva transitòria).
o Potenciar el coneixement de la llengua i cultura catalanes entre la
població estrangera nouvinguda.
3.2. Integració social i inclusió ciutadana

Com ja es recull en els principis polítics del present Pla, en la segona línia estratègica es
parteix de dos principis bàsics:
•

Una noció d’integració social entesa com un procés bidireccional i dinàmic
d’interacció entre la població immigrada i la receptora i d’incorporació de la
nova ciutadania a la societat. S’entén, per tant, com un procés social dinàmic i
prolongat en el temps, que requereix un esforç mutu d’adaptació a la nova
realitat, dins el marc de la societat democràtica de referència .

•

Un concepte d’inclusió que incorpora dues dimensions:
o Per una banda, la inclusió social entesa com el procés de normalització
del conjunt de la població de Manresa, és a dir, la incorporació plena
en la societat i els seus mecanismes de funcionament (per contraposició
a l’exclusió social).
o Per l’altra, el sentiment de pertinença i el reconeixement del conjunt de
ciutadans i ciutadanes de Manresa com a membres de ple dret
d’aquesta societat. Assumint la noció de ciutadania resident, que
atorga drets a deures a totes les persones pel fet de residir al municipi
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(residència reconeguda a partir del padró) i no pas per altres motius.
S’incorporen en aquesta línia estratègica, doncs, totes les accions i serveis relacionats
amb diferents elements: accés a l’habitatge, el treball, l’educació, la participació, el
reconeixement.... Tot allò que garanteix un funcionament normalitzat en la societat.
Aquesta línia estratègica, s’ha de vincular al conjunt de la ciutadania i no només a la
població immigrada, atenent específicament les situacions de vulnerabilitat social o
altres tipus de precarietat, i les situacions de desavantatge, discriminació o desigualtat
pel motiu que sigui, essent el gènere una dimensió especialment necessària a
contemplar.
Objectius de la línia estratègica 2
•

•

Objectiu estratègic:
o Fomentar i garantir la igualtat d’oportunitats de tota la població de la
ciutat, l’accés als serveis generals, el tracte equitatiu i la participació com a
membres de ple dret al conjunt de la població, sense perjudici del seu
origen, creença, gènere, etc.
Objectius operatius:
o Promoure l’accés a situacions normalitzades de les persones que es troben
en situació de vulnerabilitat social.
o Promoure la inserció sociolaboral del conjunt de la població, amb especial
atenció a les situacions de vulnerabilitat social i de risc d’exclusió.
o Promoure la igualtat d’oportunitats a través de l’educació.
o Crear i potenciar elements d’identificació i pertinença ciutadana a
Manresa.
o Fomentar la participació i el treball en xarxa.
3.3. Convivència i cohesió social

La tercera línia estratègica fa referència a la convivència i la cohesió social, a partir de
la necessitat d’articular la presència i la interacció de diferents perspectives,
necessitats i interessos que coexisteixen en un mateix espai i un mateix temps. El
conjunt de ciutadans i ciutadanes, grups, collectius, organitzacions i institucions
esdevenen, en la mesura que coexisteixen i interactuen, veïns i veïnes. I Manresa
esdevé l’espai de convivència de tots aquests actors.
La convivència, es refereix a la interacció entre els individus i els grups: és a dir, la
interacció social. Per tant, parlar de convivència és parlar de l’articulació de la
diversitat (les diversitats), de procés, d’evolució, d’adaptació, de canvi... I és també
parlar de conflicte. Qualsevol acció adreçada a treballar la convivència hauria de
partir del coneixement i el reconeixement de la complexitat de la societat, de les
dificultats per a la seva gestió, dels conflictes, tensions i crisis que es donen en
qualsevol procés dinàmic.
La gestió de la convivència en una societat democràtica no ha de perdre de vista del
seu horitzó: la cohesió social. Aquest concepte fa referència a l’articulació i existència
de lligams entre els diversos individus i grups que conformen la societat, sense fractures
importants. Una societat cohesionada és aquella en la que tots els membres i grups
que la integren formen part d’una mateixa collectivitat, participen d’unes mateixes
dinàmiques, la conformen en igualtat de condicions.
Quan existeixen segments de població molt diferenciats, ja sigui per qüestions socials,
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culturals o d’altres tipus, que participen i s’insereixen de manera desigual en el
funcionament social, es generen fractures que, sens dubte, deriven en conflictivitat i
situacions de desigualtat i exclusió.
La cohesió social, però, s’ha de poder concretar en objectius clars i en accions
adreçades a palliar les desigualtats socials, i a reconèixer tots i cadascun dels
ciutadans i ciutadanes com a membres de ple dret de la nostra societat, tot
fomentant-ne la seva plena participació.
Objectius de la línia estratègica 3
•

•

Objectiu estratègic:
o Fomentar la convivència i la cohesió social en el conjunt de la ciutadania,
mitjançant el coneixement i l’acceptació mútua, la interacció i la resolució
positiva dels conflictes.
Objectius operatius:
o Crear i promoure espais de diàleg, intercanvi i participació.
o Fomentar la participació i la convivència en l’espai públic i els
equipaments.
o Fomentar la convivència en els espais comunitaris.
o Intervenir de manera proactiva en els conflictes.
o Evitar l’excessiva concentració de la població immigrada en barris,
escoles,... ja que dificulta el procés de relació i cohesió
o Lluitar contra el racisme i la xenofòbia.
3.4. Gestió transversal i coordinació

La quarta línia del Pla, és fonamentalment organitzativa, amb dues finalitats clares:
• Establir les eines i metodologies adequades per facilitar la implementació del
Pla, des d’una perspectiva transversal.
• Contemplar específicament les estratègies de comunicació i traspàs
d’informació que facilitin la coordinació dels diferents agents que intervenen
en el Pla.
•

Cal tenir en compte que els recursos i agents implicats en la implementació del
Pla són diversos. A més de l’actual estructura tècnica de coordinació del Pla
d’Immigració i Ciutadania i del Consell Municipal de la Immigració i la
Interculturalitat, es proposa que alguns dels consells municipals de la ciutat
siguin espais en els que es pugui introduir la reflexió sobre accions vinculades al
Pla d’Immigració i Ciutadania: Els Consells de Districte; de Solidaritat i
Cooperació; de Salut; de Joves;l de la Dona; de la Gent Gran; de Cultura; de
Comerç i Turisme; d’Urbanisme; i de Medi Ambient (Comissió 21).

D’altra banda, també s’han d’establir els mecanismes de coordinació político-tècnica
del Pla. Es proposa la consolidació d’una Comissió Política, amb la participació de les
diferents regidories de l’equip de govern implicades en els programes ( immigració,
educació, serveis socials, ocupació, habitatge, dona, ... ), amb la participació de
l’equip tècnic del Pla. La interlocució política amb els grups de l’oposició per avançar
en l’aplicació consensuada del Pla es farà en el marc de la Junta de Portantveus, i si
aquests ho deleguessin, en el marc de la comissió informativa on s’inclogui la regidoria
responsable d’Immigració. Aquestes reunions en l’àmbit del govern i dels grups
municipals es faran almenys una vegada l’any. Les funcions d’aquestes comissions
haurien de ser:
• Avaluar el compliment dels objectius del Pla
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•

Proposar i debatre la concreció dels objectius anyals

Cal continuar mantenint un bon coneixement de l’evolució de la societat manresana i
del fet migratori i de les situacions sobre les que es vol intervenir, per tenir la capacitat
d’avaluar efectivament l’impacte de les accions i la transformació que s’aconsegueix
amb els recursos dedicats, i millorar la qualitat de les accions desenvolupades.
Objectius de la línia estratègica 4
•

•

Objectiu estratègic:
o Mantenir la coherència entre les diferents actuacions que es desenvolupin
a Manresa vinculades amb la gestió de la diversitat, la immigració i la
convivència, des d’un plantejament transversal.
Objectius operatius:
o Facilitar la comunicació i el traspàs d’informació entre les diferents àrees,
departaments, serveis i altres agents.
o Facilitar mecanismes de coordinació per al desenvolupament del Pla:
planificació, seguiment i avaluació de les actuacions.
o Facilitar les collaboracions interdepartamentals i entre diferents agents per
al desenvolupament d’accions específiques.
o Proporcionar la informació relacionada amb el fet migratori de manera
transparent i amb un tractament i una difusió rigorosa (política
comunicativa i tractament en els mitjans).
3.5. Resum d’objectius per línies estratègiques

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
OBJECTIUS OPERATIUS
PLA D’IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA DE MANRESA
Dotar la ciutat de Manresa d’una eina • Actualitzar el coneixement de la realitat
transversal de gestió de la diversitat i del
sociodemogràfica de la ciutat de
fet
migratori
per
promoure
la
Manresa i facilitar l’adaptació dels seus
convivència i la cohesió social,
serveis a les noves realitats.
aprofitant
les
oportunitats
i
les • Fomentar el diàleg i la cooperació entre
possibilitats
de
la
seva
realitat
el conjunt de la població, sigui quin sigui
sociodemogràfica i donant resposta als
el seu origen.
nous reptes
• Facilitar la planificació i execució
d’actuacions municipals a partir d’una
línia general d’actuació coherent i
tranvsersal
• Facilitar
la
coordinació
i
la
corresponsabilitat entre els diferents
agents polítics, econòmics, socials i
ciutadans, tenint en compte els diferents
graus de responsabilitat de cadascun
d’ells.
• Assegurar la informació i l’accessibilitat
dels serveis públics
• Promoure la inclusió ciutadana i la
participació de tots i totes els habitants
de Manresa.
• Definir i preveure mecanismes de
participació ciutadana sobre la realitat
del fet migratori i la seva gestió
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•

Potenciar l’ús de la llengua catalana i el
seu aprenentatge com a vehicle
d’incorporació a la nova societat i de
cohesió social

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. ACOLLIDA
1. Garantir una bona acollida a totes
les
persones
nouvingudes
a
Manresa, tot fomentant el seu
funcionament social autònom.

1.1. Dotar d’informació i eines útils per
millorar el coneixement dels recursos
existents a Manresa relacionats amb
l’acollida de persones nouvingudes
(mapa de serveis i circuit d’acollida).
1.2. Establir
mecanismes
de
suport
i
acompanyament
a
les
persones
nouvingudes, si s’escau, per fomentar la
seva autonomia (com a acció positiva
transitòria).
1.3. Potenciar el coneixement de la llengua i
la cultura catalanes entre la població
estrangera nouvinguda.
LÍNIA ESTRATÈGICA 2. INTEGRACIÓ SOCIAL I INCLUSIÓ CIUTADANA
2. Fomentar i garantir la igualtat 2.1. Promoure
l’accés
a
situacions
d’oportunitats, el tracte equitatiu i la
normalitzades de les persones que es
participació com a membres de ple
troben en situació de vulnerabilitat
dret al conjunt de la població, sense
social.
perjudici pel seu origen, creença, 2.2. Promoure la inserció sociolaboral, amb
sexe, etc.
especial atenció a les situacions de
vulnerabilitat social i als grups de risc
(determinats perfils, dones, joves...).
2.3. Promoure la igualtat d’oportunitats a
través de l’educació.
2.4. Crear
i
potenciar
elements
d’identificació i pertinença ciutadana a
Manresa.
2.5. Fomentar la participació i el treball en
xarxa.
LÍNIA ESTRATÈGICA 3. CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL
3. Fomentar la convivència i la cohesió 3.1. Crear i promoure espais de diàleg,
social entre el conjunt de la
intercanvi i participació.
ciutadania,
mitjançant
el 3.2. Fomentar la participació i la convivència
coneixement i l’acceptació mútua,
en l’espai públic i els equipaments.
la interacció i la resolució positiva 3.3. Fomentar la convivència en els espais
dels conflictes.
comunitaris.
3.4. Intervenir de manera proactiva en els
conflictes.
3.5. Combatre els estereotip i les actituds
racistes i xenòfobes
LÍNIA ESTRATÈGICA 4. GESTIÓ TRANSVERSAL I COORDINACIÓ
4. Mantenir la coherència entre les 4.1. Facilitar la comunicació i el traspàs
diferents
actuacions
que
es
d’informació entre les diferents àrees,
desenvolupin a Manresa vinculades
departaments, serveis i altres agents.
a la gestió de la diversitat, la 4.2. Facilitar mecanismes de coordinació per
immigració i la convivència, des
al
desenvolupament
del
Pla:
d’un plantejament transversal.
planificació, seguiment i avaluació de
les actuacions.

115

4.3. Facilitar
les
collaboracions
interdepartamentals i entre diferents
agents
per
al
desenvolupament
d’accions específiques.
4.4. Proporcionar la informació relacionada
amb el fet migratori de manera
transparent i amb un tractament i una
difusió rigorosa (política comunicativa i
tractament en els mitjans).

PLA D’ IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA I DE MANRESA
VOLUM II. PLA OPERATIU
Sumari
Volum I. Pla d’ Immigració i Ciutadania i: pla estratègic
10. Presentació
a. Immigració i diversitat a Manresa
b. Revisió i actualització del Pla Transversal d’Immigració
11. Principis i objectius del Pla:
a. Marc
b. Principis polítics
c. Principis operatius
d. Objectius
12. Línies estratègiques
a. Acollida
b. Integració social i inclusió ciutadana
c. Convivència i cohesió social
d. Gestió transversal i coordinació
e. Resum d’objectius per línies estratègiques
Volum II. Pla d’ Immigració Ciutadania : pla operatiu
13. Actuacions per línies estratègiques:
a. Línia estratègica 1: Acollida
b. Línia estratègica 2: Integració social i inclusió ciutadana
c. Línia estratègica 3: Convivència i cohesió social
d. Línia estratègica 4: Gestió transversal i coordinació
14. Pla Operatiu
Volum III. Annexos
15. Propostes per a la implementació:
a. Consideracions generals
b. Materials d’orientació per a la planificació
16. Procés d’actualització del Pla
17. Aportacions de les sessions de treball i les entrevistes
Volum IV. Anàlisi sociodemogràfica
4. ACTUACIONS PER LÍNIES ESTRATÈGIQUES
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L’objectiu d’aquest segon volum és operativitzar les quatre línies estratègiques del pla
a través de la continuïtat i el reforç d’accions que ja s’estan realitzant i de noves
propostes d’actuació. L’anàlisi de serveis dut a terme mitjançant sessions de treball i
entrevistes a diverses persones i entitats de referència del municipi permet dibuixar un
diagnòstic en relació a les problemàtiques i oportunitats que presenta Manresa en la
gestió de la diversitat i el fet migratori.
La qüestió és, doncs, plantejar actuacions que puguin incidir de manera favorable en
la situació diagnosticada, tenint en compte que no existeix la recepta perfecta, ja que
l’inherent dinamisme de la realitat social la fa impossible. És per aquest motiu que cal
apostar, d’una banda, per combinacions d’accions ja en curs i noves propostes amb
efectes a curt i mitjà termini i, per l’altra, per una flexibilitat en el plantejament de les
mateixes accions que permeti l’adaptació als canvis. D’aquí l’interès de revisar i
actualitzar periòdicament aquest segon volum.
4.1. Línia estratègica 1: Acollida10
La primera línia estratègica, tal com s’explica detalladament en el Volum I, fa
referència a l’etapa inicial d’arribada de la població immigrada a la ciutat,
esdevenint un moment clau que, en funció de l’orientació que prengui i dels agents
que hi intervinguin, condicionarà d’una o altra manera el procés posterior
d’incorporació plena de la persona nouvinguda a la societat, tot i així, no cal oblidar
que trobar-se en situació regular o irregular suposa una gran diferència alhora de
plantejar certes estratègies i recursos, així com assolir uns nivells òptims de benestar i
possibilitats de reeixir dins la societat.
Cal tenir en compte que l’objectiu final de l’acollida és aconseguir el funcionament
social autònom de les persones, de manera que els serveis específics que s’ofereixin a
les persones que tenen unes determinades necessitats han de ser concebuts com a
suports transitoris i temporals, evitant situacions de dependència prolongada per part
de la societat receptora.
Les principals temàtiques clau identificades en el diagnòstic en relació a l’acollida a
Manresa són les següents:
•

Idioma i comunicació: és generalitzada, entre els diferents agents vinculats
amb població immigrada, la dificultat d’atenció i relació derivada del
desconeixement o poc domini que gran part de les persones estrangeres tenen
de les llengües oficials de Catalunya, especialment en aquest primer moment
de l’arribada. És per això que disposar d’una xarxa de suport ja installada al
municipi és clau pel nouvingut/da de cara a facilitar la seva acollida en termes
de comunicació. D’altra banda, el fet de disposar de professionals competents
lingüísticament en llengües no romàniques, com per exemple, traductors/es,
mediadors/es, també afavoreix una comunicació més favorable. Aquestes
dificultats tenen diferent incidència en funció dels collectius. Per exemple, en
la població nouvinguda procedent de països llatinoamericans, són molt menys
significatives que en altres procedències.

•

Necessitats d’informació bàsica sobre el funcionament de la societat: es tracta
de la necessitat d’ubicació que tota persona nouvinguda té quan arriba en un
nou territori. Dins la tipologia de nouvinguda d’origen estranger, podem trobar

10 Per conèixer amb més detall cada una de les línies estratègiques i els seus
corresponents objectius, consultar el Volum I. Pla estratègic.
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una gran varietat de situacions: residència d’anys a altres municipis i
comarques catalanes, arribada des de regions espanyoles, de països europeus,
o des del propi país d’origen, i per sobre de totes aquestes les pròpies
característiques i tipologies personals, nivell de formació, comprensió i domini
lingüístic, edat, xarxa de suport pròpia a l’arribar, etc.
Tot i que s’estan realitzant accions per aconseguir que la població nouvinguda
disposi de la informació necessària sobre el funcionament de la societat en
aquesta primera etapa, el diagnòstic posa de manifest la necessitat de reforçar
aquestes accions per garantir l’accessibilitat d’aquesta informació a una major
part de la població.
•

Necessitats de suport específiques: fa referència a les necessitats de persones
que requereixen una atenció especial en aquesta primera fase d’acollida. És el
cas, per exemple, dels següents grups:
o Persones en situació irregular
o Aturats de llarga durada
o Dones immigrades amb fills menors...
Cal destacar que davant l’actual situació de crisi socio-econòmica, tota la
ciutadania de Manresa -per tant, també les persones immigrades- necessiten
un reforç de les accions de formació i ocupació. Així, a data 31 d’abril actual,
el 28% de les persones aturades son de nacionalitat estrangera, un 10% superior
que la proporció del conjunt de la població (18%)

Accions de la línia estratègica 1
Pel que fa a les accions concretes d’aquesta línia estratègica, es recullen a
continuació distingint aquelles que ja s’estan desenvolupant i les noves propostes,
organitzades totes elles seguint els objectius operatius fixats per l’acollida:
Objectiu operatiu 1.1. Dotar d’informació i eines útils per millorar el coneixement dels
recursos existents a Manresa relacionats amb l’acollida de persones nouvingudes
(mapa de serveis i circuit d’acollida)
• Accions en curs:
o La tasca de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i el paper de l’agent
d’acollida en l’atenció a la població nouvinguda i reagrupada.
o Serveis informatius i d’assessorament conveniats amb Bages per a
tothom, CITE i Amic. Tasques informatives portades a terme per altres
serveis municipals i entitats i organismes presents al territori
o Recull dels recursos existents a la ciutat en un mapa de serveis (mapa
de recursos al web www.manresainclusio.cat/mapaderecursos/).
o Xerrades informatives de diversos agents, com per exemple les portades
a terme pel mateix programa d’Immigració i Ciutadania o per part del
Cos de Mossos d’Esquadra a les persones acabades d’arribar.
o Coordinació entre els diferents serveis municipals per facilitar la
derivació de les demandes als serveis o agents corresponents i major
agilitat en el procés.
o Recuperació del personal de mediació en àmbits com el de salut i
consolidació i formació del servei de traducció intercultural depenent
del Consell Comarcal (conveni amb Bages per a tothom) que treballa
en l’àmbit dels Serveis Socials, salut, etc.
o Edició de materials: guies, tríptics, etc.
• Propostes d’acció: no es proposa cap acció específica diferent a les existents
sinó únicament adequar les que ja es desenvolupen a les necessitats i
demandes detectades:
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o

Millorar el circuit informatiu:
 Facilitar/assegurar l’accessibilitat de la informació i els recursos
existents (mapa de serveis i altres)
 Específicament, en l’acompanyament educatiu de les famílies
nouvingudes.
 Específicament, en l’acompanyament sanitari de les famílies
nouvingudes per assegurar que disposen de la informació
necessària sobre l’accés i el funcionament del sistema sanitari.

Objectiu operatiu 1.2. Establir mecanismes de suport i acompanyament a les persones
nouvingudes, si s’escau, per fomentar la seva autonomia (com a acció positiva
transitòria).
• Accions en curs: Diferents entitats i associacions treballen en aquesta atenció
als collectius més vulnerables, com és el cas de Caritas, Bages per a tothom o
Creu Roja, amb programes i accions d’acollida integral , així como els mateixos
Serveis Socials, o altres regidories ( Joventut, Ocupació).
• Propostes d’acció: segons l’anàlisi de serveis realitzat, caldria insistir en diversos
aspectes en relació amb les actuacions que s’estan desenvolupant:
o La importància d’una bona coordinació entre els diferents serveis i
entitats amb programes de suport i acompanyament per tal de facilitar
les derivacions, no duplicar esforços i assegurar la cobertura de tots els
perfils. Caldria introduir aquesta qüestió en els Consells Municipals o, en
el cas que es consideri adequat, establir una comissió o consell
específic.
o La temporalitat transitòria de les accions però el tractament de la
persona amb una perspectiva prolongada en el temps per assegurar la
seva exitosa incorporació a la societat (no és suficient donar respostes
puntuals, cal que l’actuació sigui integral).
Objectiu operatiu 1.3. Potenciar el coneixement de la llengua i cultura catalanes entre
la població estrangera nouvinguda:
• Accions en curs i que caldria reforçar:
o L’oferta de cursos d’alfabetització per evitar llargues llistes d’espera i
aconseguir un major control i reducció de l’absentisme i la inconstància
de l’alumnat.
o L’oferta de cursos de català, per una banda, per evitar classes amb un
nombre excessiu d’alumnat que dificulta la seva gestió i, per l’altra,
poder atraure collectius fins ara difícils de mobilitzar.
o La pràctica social del català, essent necessària la sensibilització i
implicació del conjunt de la ciutadania en aquesta tasca, tant en els
programes que tenen com a objectiu específic aconseguir l’ús social
del català (voluntariat lingüístic) com en les accions pròpies de la vida
quotidiana (com per exemple, la llengua emprada en l’atenció d’un
estranger en un comerç).
o La coordinació i organització de l’oferta de cursos de català entre les
diferents entitats que s’hi dediquen, evitant la duplicació d’esforços i
aconseguint un mapa definit del perfil d’alumnes que s’adreça al
Centre de Normalització Lingüística, a Càritas, a l’Escola d’Adults, a les
Associacions de Veïns, etc. (Comissió de llengua del Consell Municipal
de Migracions i Interculturalitat).
• Propostes d’acció:
o Potenciar les noves tecnologies en l’aprenentatge del català.
4.2. Línia estratègica 2: Integració social i Inclusió ciutadana
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La segona línia estratègica se situa més enllà del moment d’arribada i fa referència a
la incorporació normalitzada de la població nouvinguda a la societat, és a dir, el seu
accés a l’habitatge, el treball, l’educació o la participació ciutadana en igualtat de
condicions.
El diagnòstic de la situació posa de relleu que les principals problemàtiques de la ciutat
de Manresa en relació a la integració social i la inclusió ciutadana requereixen de
canvis estructurals en diversos àmbits, si ve part dels mateixos s’escapen a la capacitat
i marc competencial de les administracions municipals. A continuació se citen els 4
principals àmbits d’intervenció necessaris per garantir la plena integració de la
població i es descriu breument la seva situació a nivell de necessitats i oportunitats a
Manresa:
•

Món laboral: la situació actual de crisi econòmica evidencia la importància de
la intervenció en aquest àmbit, ja que la pèrdua d’ocupació, tant dins de la
legalitat (amb el conseqüent increment de l’atur) com en l’economia
submergida, posen de relleu problemàtiques fins al moment en estat latent o
bé existents però menys generalitzades (manca de recursos econòmics,
situacions de competència per recursos escassos...)
És el cas, per exemple, de la dificultat d’inserció laboral de persones amb una
prolongada trajectòria en la construcció i amb un escàs nivell formatiu, així
com també, la inserció dels collectius més joves amb formació mínima o
aturats de llarga durada. Malgrat aquestes situacions, l’escenari present també
planteja noves oportunitats. A tall d’exemple, moltes persones que han perdut
la feina aprofiten aquesta circumstància per formar-se i adquirir més
preparació i aprenentatges ocupacionals i competencials, fet que queda
palès amb l’increment d’assistents als cursos de formació.
Diverses
intervencions portades a terme des del Centre d’Iniciatives d’ocupació
municipal (CIO-OFES) busquen donar resposta a aquestes necessitats i als
diferents collectius aturats (joves, dona, població nouvinguda, aturats de llarga
durada)

•

Educació: L’educació és, indiscutiblement, una temàtica que preocupa al
conjunt de la societat, tal com s’ha posat sobre la taula en les diverses sessions
de treball i entrevistes. L’escola és un important espai de socialització dels
infants que en poc temps ha patit canvis importants en la composició de les
seves aules, fet que ha generat la necessitat de respostes adaptades tant a
nivell metodològic com actitudinal per part de tota la comunitat educativa.
Uns canvis que sovint s’han produït de manera molt ràpida i sense comptar,
d’una banda, amb la suficient preparació dels diferents agents implicats i, per
l’altra, amb una coordinació estable a nivell dels diferents serveis i projectes.
Cal insistir en el fracàs escolar i l’estigmatització de certs collectius d’alumnes
immigrats o de pares immigrats com a problema que condiciona la plena
integració d’aquests joves a les estructures normalitzades de la societat i el seu
accés a noves xarxes relacionals, impossibilitant la seva mobilitat social. És per
aquest motiu que es valora de gran importància totes les polítiques i recursos
de suport dins i fora del marc escolar.
Assumint les limitacions competencials de l’administració local en matèria
d’educació, una de les qüestions que més va sortint, en el diagnòstic és la
necessitat de treballar conjuntament en relació a la distribució de l’alumnat
nouvingut per tal d’evitar processos de concentració artificial, com a mesura
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fonamental d’equitat. Es proposa que el conjunt d’agents vinculats a
l’educació en el municipi uneixin els seus esforços per tal de reclamar i
implantar mesures efectives d’equilibri escolar.
•

Sanitat: L’àmbit sanitari té una importància clarament significativa quan parlem
de població immigrada, ja que se sumen dos factors: d’una banda, el
desconeixement de les estructures de funcionament de la sanitat de la societat
receptora i, de l’altra, diferents concepcions i hàbits sobre salut. Dos factors
que s’agreugen pels problemes de comunicació derivats de les dificultats
idiomàtiques en un tema com aquest de gran delicadesa i en el que cal
aconseguir una bona recepció dels missatges que es transmeten. El servei de
mediació està treballant per tal de reduir aquestes problemàtiques, tot i que les
necessitats superen la disponibilitat que el servei pot oferir.
És important destacar que aquesta problemàtica tan real és temporal si tenim
en compte la formació i la competència lingüística en català de les noves
generacions.

•

Habitatge: en relació a l’habitatge, cal dir que tot i que les dificultats d’accés
són generalitzables a diferents segments de la població, hi ha sectors que es
veuen més afectats. És el cas, per exemple, del problema que presenten
alguns immigrants per aconseguir llogar un pis pel sol fet de ser estrangers,
problemàtiques de sobre ocupació, dèficits d’habitabilitat, convivència veïnal,
etc.
Cal tenir en compte, també, la distribució de la ciutat i les característiques
urbanístiques dels diferents barris per entendre els motius de les concentracions
dels collectius immigrats en certes zones, com per exemple, l’anomenat nucli
antic ampliat: el barri Antic, Vic-Remei, Escodines i Valldaura, o altres barris
com el Pare Ignasi Puig-El Xup. En aquest sentit és rellevant destacar que des de
fa temps es constata -a les diferents anàlisi demogràfiques semestrals- una
significativa redistribució natural de la població nouvinguda en el conjunt de la
ciutat, encara que es tracta de canvis lents però molt positius.

Accions i propostes d’actuació de la línia estratègica 2
En relació a les accions concretes orientades a la consecució de la integració social i
inclusió ciutadana, i seguint els objectius operatius d’aquesta línia estratègica, podem
distingir les següents:
Objectiu operatiu 2.1. Promoure l’accés a situacions normalitzades de les persones que
es troben en situació de vulnerabilitat social:
• Accions en curs:
o Mesures bàsiques contra les situacions de risc i d’exclusió social, per part
de l’atenció primària dels serveis socials i l’acció d’entitats específiques.
o Plans i accions coordinades per afavorir la inclusió social. En aquest cas,
cal destacar el Pla Transversal d’Inclusió Social. Tot i que es tracta d’un
pla específic adreçat al conjunt de la ciutadania, independent del Pla
d‘Immigració i Ciutadania, els punts de confluència entre els seus
objectius i la línia estratègica 2 són evidents. És per això que cal també
contemplar-lo i establir-hi les coordinacions pertinents.
o Habitatge: es tracta d’actuacions orientades a facilitar l’accés a un
habitatge en diferents formats: ja sigui mitjançant ajudes econòmiques
per pagar els lloguers, rehabilitació, habitatges protegits, etc que porta
a terme la empresa municipal FORUM SA, o altres intervencions que se
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estan duent a terme dins el municipi per part de diferents agents.
Gènere: actuacions d’atenció psicològica i jurídica a les dones que, per
la seva situació de vulnerabilitat, poden presentar especials dificultats o
situacions de risc. Cal remarcar les accions del Servei d’Atenció i
Informació de la Dona- Montserrat Roig (SIAD), dins del Programa
Transversal de la Dona i el programa de suport emocional i informatiu
de Caritas, anomena’t “Cuida’t”, o de Creu Roja, entre d’altres.
Propostes d’acció:
o Promoure estratègies de sensibilització entre els propietaris d’habitatges
per evitar situacions de discriminació en determinats collectius.
o Difondre la tasca de Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa
(Fòrum) com a empresa que ofereix un programa d’habitatges de
protecció oficial, habitatges de borsa-lloguer i ajudes econòmiques per
als lloguers, amb l’objectiu d’evitar confusions o malentesos.
o Reactivar el servei de mediació tant als CAPs com a l’Hospital a través
de les demandes pertinents a les autoritats competents, essent el
voluntariat una opció a considerar si els recursos no permeten la
professionalització d’aquestes figures de suport.
o Informar als llogaters sobre les seves obligacions respecte les comunitats
d’escala, manteniment, conservació de l’habitatge, etc.
o

•

Objectiu operatiu 2.2. Promoure la inserció sòciolaboral amb especial atenció a les
situacions de vulnerabilitat social i als grups de risc (determinats perfils, dones, joves...):
• Accions en curs:
o Dones immigrades: s’estan desenvolupant diversos projectes orientats a
la preparació i inserció laboral d’aquest collectiu, com és el cas del
programa de Caritas “Ateninser” (en collaboració amb les Àrees
Bàsiques de Salut de l’Institut Català de la Salut), orientat a la formació,
inserció i seguiment de dones per al servei domèstic o el programa de
formació bàsica i de promoció personal per a dones de Creu Roja. El
projecte “Cuida’t” de Caritas, neix a través d’una necessitat detectada
amb el grup de dones de “l’Ateninser”, per tal de millorar la situació
emocional d’un grup de dones. També destaca el format de tallers
pràctics de
promoció de la dona (cuina, costura, llengua i
coneixement de l’entorn) de Caritas,per a persones en seguiment social
o que els cal participar en aquesta experiència per poder valorar altres
aspectes de la seva situació (compromís, motivació, responsabilitat...).
o Homes immigrats sense xarxa de suport: davant la detecció d’un
increment en l’arribada, des de mitjans de l’any 2008, d’homes sols,
sense família, sense xarxa relacional de suport, que havien perdut la
feina i procedents, la majoria d’ells, no directament del país d’origen,
sinó d’altres zones de Catalunya, posa de relleu la necessitat
d’actuacions enfocades a aquest collectiu. Podem trobar el projecte
“Activa’t” adreçat a un grup d’homes en situació irregular, que porten
a terme un taller de treball a l’hort o de classes de restauració,
combinat amb una part dedicada al coneixement de l’entorn.
o Joves: la fi de l’educació secundària obligatòria esdevé un moment
clau en la vida dels adolescents, que han de prendre decisions de pes
sobre la seva vida. Aquesta situació, sumada a un cert fracàs escolar en
les etapes anteriors i a un entorn poc favorable, requereix
d’intervencions
específiques
de
transició
escola
treball,
acompanyament educatiu, etc. Existeix un programa des d’Ocupació i
Joventut per a joves de 16 a 21 anys que no volen continuar estudiant i
que ofereix formació en mecànica o estètica.
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o

•

CIO: Des del 2006, el Cio desenvolupa el projecte ACOLLIM: aquest
pretén oferir eines bàsiques per la millor inserció i ús dels recursos
d’ocupació, a aquelles persones de nacionalitat estrangera (extracomunitària) que arriben al servei i presenten certes mancances que
els dificulten avançar en el seu itinerari laboral. Amb la finalitat
d’apropar la realitat del mercat laboral, de l’entorn,oficis, la cultura i la
llengua, a la persona immigrada, per tal que adquireixi les eines
necessàries que l’ajudin a millorar el seu grau d’ocupabilitat i i els
coneixements adequats per tal de fer us dels circuits normalitzats.
Propostes d’acció:
o Igualar els processos administratius necessaris per aconseguir feina tant
en el cas del treballadors nacionals com estrangers.
o Potenciar l’entorn laboral com a espai d’integració a través de la
implicació de les empreses en la gestió interna de la diversitat, en el
marc de la seva Responsabilitat Social Corporativa.
o Proporcionar la informació necessària als comerços de nova obertura a
la ciutat a través de xerrades periòdiques als titulars dels comerços per
assegurar el coneixement i la comprensió de les normatives vigents
(suport de mediadors o traductors).

Objectiu operatiu 2.3. Promoure la igualtat d’oportunitats a través de l’educació:
• Accions en curs:
o Alumnat: Cal fer referència a 4 actuacions relacionades amb l’àmbit
educatiu. En primer lloc, les aules d’acollida, valorades de manera molt
positiva sempre i quan existeixi una bona coordinació amb l’aula
ordinària i es comprengui l’estada de l’alumne/a com a part d’un
procés. En segon lloc, la incorporació de professionals de serveis socials
als centres per millorar l’acollida i seguiment de l’alumnat que ho
requereix, la gestió de beques... En tercer lloc, el projecte “Alumnes
guia”, de suport als alumnes nouvinguts a primària o secundària a través
d’un altre alumne/a del mateix curs. En quart i últim lloc, el reforç
escolar organitzat des dels mateixos centres o des d’altres entitats, com
per exemple, Caritas, Puntal, el propi Ajuntament, barris, etc.
o Famílies: Destaca el projecte de “Famílies acollidores”, similar a l’anterior
però el suport s’ofereix de família a família, amb un funcionament
important als centres amb més presència de famílies necessitades
d’aquesta ajuda.
• Propostes d’acció:
o Fomentar la participació de les famílies immigrades en l’àmbit educatiu
per assegurar la comunicació amb l’escola, així com també una major
responsabilització i compromís en l’educació dels fills.
o Potenciar la formació contínua del professorat i altres professionals de
l’educació en temes de diversitat cultural que faciliti l’atenció i
tractament d’alumnat procedent de contextos molt diferents.
o Treballar per la coordinació entre tots els centres educatius de la ciutat
a través del Consell Escolar Municipal.
o Treballar conjuntament amb la Generalitat, per part del conjunt
d’agents vinculats a l’educació del municipi per tal d’acordar la revisió
del mapa escolar amb els organismes pertinents i aconseguir un sistema
efectiu d’equilibri d’alumnat
o Difondre el mapa escolar i difondre al conjunt de la ciutadania el
sistema utilitzat per distribuir l’alumnat als centres (zones educatives,
funcionament de la reserva de places per a alumnat amb necessitats
educatives especials...) amb l’objectiu d’eliminar distorsions en els
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discursos i falsos rumors.
Objectiu operatiu 2.4. Potenciar iniciatives de participació de la població nouvinguda
al municipi:
• Accions en curs:
o Joves: El Casal de Joves La Kampana esdevé un centre clau quan es
parla de joventut. Tot i la inexistència de programació específica per a
collectius determinats, la seva ubicació al barri antic explica que la
major part dels usuaris siguin joves immigrats o amb pares d’origen
estranger. El centre, a banda de portar a terme funcions d’informació
juvenil, també és un espai on s’hi porten a terme activitats dinamitzades
i tallers dirigits. Un altre element a destacar és la cessió d’espais que el
Casal fa als joves que ho solliciten per poder desenvolupar les seves
activitats i iniciatives. També cal tenir present les activitats externes a
través del projecte La Kampana surt als barris.
o Associacionisme: El món associatiu és bàsic alhora de parlar d’una
societat vertebrada, participativa i organitzada. La participació de la
població nouvinguda en aquesta xarxa, afavoreix aquesta interacció
tant desitjada.
També cal tenir en compte el valor de la pròpia auto organització i
l’associacionisme de la nova ciutadania, amb entitats que tenen una
funció de suport, ajuda mútua i manteniment de tradicions i cultura dins
el propi collectiu, i alhora de participació i implicació amb la resta de la
població, les seves entitats i recursos de tota mena, dins una visió
intercultural i de convivència.
Des del programa d’Immigració i Ciutadania es porta a terme el suport
a la creació i organització d’entitats de nouvinguts i la seva inclusió a la
xarxa de ciutat (món veïnal, Consells Municipals, etc) i recerca d’espais
de trobada. Des de Solidaritat i Cooperació es facilita que part
d’aquestes entitats puguin reunir-se i fer activitats diverses als espais de
la Casa per la Pau i la Solidaritat Flors Sirera a canvi de la seva integració
al mateix. Altres espais d’us, serien els Centres Cívics dependents de
Cultura, etc. Des del programa de la Dona, també s’ofereix el suport a
la creació i organització d’entitats de dones nouvingudes, o bé la seva
integració i treball en xarxa amb associacions pre-existents
• Propostes d’acció:
o Elaborar estratègies per conèixer els interessos de la població femenina
immigrada i jove per fomentar la seva participació al Casal La
Kampana, així com treballar la derivació a altres recursos i serveis de la
ciutat.
o Promoure i donar suport a la participació activa dels joves d’origen
immigrat en el conjunt de recursos i serveis de la ciutat
o Aprofitar les associacions de veïns i el barri com a element
d’identificació principal de la població a través del foment d’activitats
que impliquin als veïns de manera activa.
o Promoure l’associació dels nous comerços a la Unió de Botiguers i
Comerciants de Manresa i la cambra de Comerç com a plataforma de
vinculació amb el territori.
4.3. Línia estratègica 3: Convivència i cohesió social
Aquesta tercera línia estratègica posa l’accent en els reptes que plantegen les noves
formes de relació i convivència per aconseguir la cohesió social, imprescindible per al
bon funcionament de la comunitat.
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Es tracta d’una perspectiva àmplia, entenent que hi ha múltiples agents que
participen de la transformació de la societat i d’aquestes noves formes de relació, no
exemptes de conflicte. És per aquest motiu que les actuacions no van orientades cap
a un collectiu concret, sinó en l’articulació del conjunt de la societat, obrint així una
multiplicitat d’opcions d’intervenció.
Les preocupacions o àmbits d’interès detectats en relació a la gestió de la
convivència fan referència, bàsicament, a dos grans nivells:
•

Associacionisme: Tal i com comentàvem en el punt anterior (objectiu operatiu
2.4) i en relació al món associatiu, podem destacar la importància numèrica
de les associacions de nouvinguts sorgides els darrers anys -amb diferents graus
d’activitat i presència- fet que indica que es tracta de collectius assentats a la
ciutat, amb interès en la auto organització i amb ganes de donar-se a
conèixer.
En referència a la interacció entre el món associatiu autòcton i el nouvingut, i a
la consecució d’entitats mixtes, on un nouvingut hi pugui participar de forma
normalitzada, cal dir que encara manca molta feina a fer, i només
s’aconsegueix en certes situacions, que no son pas la norma.
Existeixen dificultats per ambdues bandes, amb situacions de precarietat dins el
collectiu nouvingut que dificulta un nivell d’implicació i participació superior,
així com cert desconeixement de la xarxa social i el seu funcionament. També
cal dir que cal buscar motivacions i punts d’interès mutu que aglutini iniciatives
reeixides.
Per altra banda, es donen situacions de certa rigidesa estructural i de
funcionament dins entitats ciutadanes, sobretot davant la necessitat de
plantejar el nou repte d’incorporar la nova ciutadania sorgida de la immigració
i les noves generacions.
També es detecta una mínima participació de les dones immigrades en
associacions.
Respecte al moviment veïnal, destaca una caiguda en la participació i
implicació de la població en general i, molt especialment, de les noves
generacions en aquestes associacions. A destacar algunes experiències de
treball a nivell intercultural i de convivència en barris com Plaça Catalunya –
Saldes, P. Ignasi Puig, Escodines, etc.
Pel que fa a la relació entre veïns, es destaca el distanciament i la necessitat de
treballar espais de relació i convivència quotidiana, si bé, no es dona una
conflictivitat significativa a destacar.

•

Pes dels prejudicis i estereotips: Els sentiments i creences negatives envers
determinats collectius es tradueixen en comportaments i pràctiques
discriminatòries, manca de comunicació i distanciament entre la ciutadania.
Tot i que és una realitat present des de fa temps i que ha merescut una
especial atenció des del Programa d’Immigració i Ciutadania i tot el que te a
veure amb la política d’informació municipal, es veu com en l’actualitat i,
derivat de la situació de crisi, s’estan evidenciant problemàtiques relacionades
amb situacions de competència per recursos escassos, com per exemple,
feina, habitatges, beques...
En altres casos no existeix cap pràctica discriminatòria concreta però sí
l’extensió de rumors que contribueixen a mantenir vius aquests prejudicis i
estereotips.
Per l’altra banda cal també destacar dins aquest procés de distanciament,
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que es donen casos de persones immigrades que tenen molt naturalitzat que la
societat és racista i atribueixen qualsevol situació que ells perceben de manera
injusta com a discriminació per raó d’origen, encara que els fets objectius
potser no corresponen amb aquesta valoració.
Accions i propostes d’actuació de la línia estratègica 3
Pel que fa a les accions vinculades a la convivència i la cohesió social, i seguint els
objectius operatius d’aquesta línia estratègica, es detallen les principals actuacions:
Objectiu operatiu 3.1. Crear i promoure espais de diàleg, interacció i participació:
• Accions en curs:
o Famílies: Per una banda, l’Escola de Pares i Mares, destinada a la
interacció entre famílies i com a espai per compartir experiències,
problemes, inquietuds... relacionades amb l’educació dels fills. I, per
altra banda, els anomenats Espais familiars. En concret, destaca alguna
experiència puntual , com l’anomenada “L’hora del cafè” espai
d’interrelació entre mares autòctones i mares immigrades mentre els fills
són a l’escola. En els dos casos es tracta d’actuacions vinculades al
món educatiu, fet que posa de manifest la capacitat que té l’Educació
d’aglutinar les diversitats en un interès comú: els fills/es. També cal
remarcar que des del Servei de suport i intervenció a les famílies es duu
a terme assessorament i suport per tal de millorar i/o modificar
dinàmiques familiars, grups d’acompanyament a pares i mares per tal
de compartir experìències, etc.
o Infants i joves: en relació a aquest collectiu de 6 a 14 anys destaca la
Ludoteca Ludugurus per la interacció no només entre infants, sinó
també amb les respectives famílies. La ludoteca impulsa la participació
en activitats de ciutat, contribueix en el reforç escolar...
o Població en general: des de la secció de cultura en collaboració amb
altres àrees o departaments s’impulsen programes o activitats puntuals
amb l’objectiu final de donar a conèixer la nova realitat de Manresa.
Exposicions, concerts, propostes cinematogràfiques, teatre...
o Casa per la solidaritat i la Pau Flors Sirera: dins les seves funcions i
activitats, hi ha la cessió d’espais de trobada d’entitats de persones
nouvingudes i ONGD (Els Centres Cívics també porten a terme una
funció similar degut a la manca que tenen les associacions d’espais de
trobada), amb impuls del treball en xarxa, dins el Pla de sensibilització
de Solidaritat, etc.
•

Propostes d’acció:
o

o
o

o

o

Sensibilitzar les famílies sobre la importància dels espais de diàleg i
intercanvi amb altres famílies que comparteixen la mateixa tasca
d’educar el fill/a.
Potenciar la participació a l’Escola de Pares i Mares d’una manera més
oberta.
Fomentar els espais de trobada i interacció entre població nouvingda i
la resta de la ciutadania, tant en el món veïnal, cultural, festiu i lúdic,
que abasti diversos grups d’edat, gènere, etc.
Fomentar la participació dels joves nouvinguts a les entitats de joves de
la ciutat, com a espais d’interrelació i unió en l’establiment d’objectius
comuns.
Incrementar la freqüència de les propostes culturals participatives a
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través d’una collaboració directa amb els referents identificats dels
diferents collectius de nouvinguts i el conjunt del teixit associatiu.
Objectiu estratègic 3.2. Fomentar la participació i la convivència en l’espai públic i els
equipaments:
• Accions en curs:
o Esport i lleure: la pràctica de l’activitat esportiva és central en
determinats collectius o associacions de nouvinguts, sobretot el futbol
entre els infants i els joves, però també entre persones de mitjana edat
(diverses iniciatives es porten a terme al llarg de l’any, sobretot
aprofitant el Congost, i que requereix d’una important coordinació
entre Esports, Immigració, les entitats implicades, etc).
Es tracta, doncs, d’un àmbit que cal continuar potenciant i treballant
per tal d’ aconseguir una major interacció amb el conjunt de la
societat.
Recursos com “Joves Nucli Antic”, de Creu Roja- Serveis Socials, que
intervé en medi obert a partir de l’esport i altres activitats en la franja
infantil i que treballa per la derivació cap a recursos de la ciutat;
activitats extra-escolars; equips d’esport dels barris, diversos recursos de
lleure i lleure-educatiu, etc. son de gran significació dins aquest àmbit.
• Propostes d’acció:
o Difondre els espais i equipaments de la ciutat, tot facilitar-ne l’ús per a
activitats de lleure o esportives en els casos que hi hagi una
infrautilització.
o Fer una tasca de difusió de les ofertes esportives i lúdiques que es donen
a la ciutat obertes al conjunt de la ciutadania o a certes franges
d’edat. Facilitar la superació dels impediment que dificulten una
integració normalitzada de la immigració en aquests recursos.
o Fomentar la iniciativa de patis oberts com a via de canalització del
lleure d’alguns joves. Promoure el voluntariat de monitors com a
dinamitzadors o persones de control als patis.
Objectiu estratègic 3.3. Fomentar la convivència en els espais comunitaris:
• Accions en curs:
o Coordinació: Cal destacar de forma especialment significativa el
Projecte “Enllaç” d’Intermediació i treball comunitari, depenent del
Programa d’Immigració i Ciutadania. El servei, ofert al conjunt de la
població, també treballa aspectes de la acomodació dels nouvinguts a
la ciutat i als seus habitatges. A banda del treball de coordinació extern
( de forma especial amb el món veïnal i els Plans comunitaris),
s’estableixen relacions permanents amb altres àrees municipals, com
per exemple, salut, serveis socials o policia local, per dur a terme
projectes de collaboració
• Propostes d’acció i/o reforç:
o Afavorir la millora de l’organització de les comunitats de veïns i
propietaris que ho sollicitin o es detecti la necessitat, a través de
xerrades informatives sobre les possibilitats d’organització, els càrrecs
necessaris per al seu bon funcionament i la seva rotació, la freqüència
de les reunions...
o Facilitar materials editats (tríptics, guies, cartells...) com a recordatoris
dels temes més importants: llei de la propietat horitzontal, comunitat de
propietaris, llibre d’actes, normes de règim intern, manteniment de
l’edifici...
o Oferir un acompanyament, en casos concrets i davant situacions
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preventives, als nous veïns/es per fomentar la seva participació a les
reunions o juntes d’escala.
Objectiu estratègic 3.4. Intervenir de manera proactiva en els conflictes:
• Accions en curs:
o Comerç: L’activitat comercial és un dels àmbits que la immigració ha
suposat canvis significatius, amb el sorgiment d’un important comerç
propi (anomenat comerç ètnic). A voltes aquesta nova realitat suposa
situacions de manca d’informació, dificultats per participar en espais
organitzats, ... És per això que la tasca pedagògica d’informació sobre
horaris, condicions de les llicències o organitzacions existents, que es
realitza des del Projecte Enllaç es considera una actuació preventiva i
facilitadora de la convivència ciutadana. El projecte “Enllaç” apareix
com una de les accions del Pla d’Actuació Municipal 2008-2011, inclosa
en l’objectiu de treballar per a la prevenció i resolució dels conflictes a
Manresa.
• Propostes d’acció:
o Aprofundir i reforçar la tasca duta a terme pel Projecte Enllaç,
d’intermediació veïnal i comunitària, i el treball en xarxa i transversal.
Objectiu estratègic 3.5. Combatre els estereotips i les actituds racistes i xenòfobes:
• Accions en curs:
o Informació i sensibilització: Al llarg de l’any es programen diferents
activitats destinades a millorar la informació i sensibilització del conjunt
de la ciutadania o bé de collectius professionals, en relació al fet
migratori i intercultural. Els formats oferts son diversos :conferències,
xerrades, taules rodones, exposicions, i de forma directe, co-organitzada
amb altres agents o àrees municipals, donant suport a iniciatives d’altres
entitats, etc. Conjuntament a la tasca informativa i de sensibilització,
també es persegueix aportar elements que apropin la població i es
millori la interacció i convivència ciutadanes, així com ajudar a la
resolució de certs conflictes que es puguin plantejar.
Des del Programa de Solidaritat també s’incideix en la difusió i anàlisi de
les causes que provoquen els processos migratoris, desequilibris NordSud, valorització de la diversitat cultural i els valors comuns i universals,
etc.
o Accions indirectes: En el fons, gran part de les actuacions plantejades
en aquest Pla estan orientades, encara que de manera indirecta, a la
prevenció de prejudicis i estereotips mutus, d’actituds racistes o
xenòfobes i a la creació d’un clima de bona convivència. És el cas, per
exemple, del programa “Quedem?”, d’Òmnium Cultural o dels
projectes “alumnes guia” i “famílies acollidores”, així com activitats
portades a terme a certs barris, els centres educatius, o en collaboració
amb diverses entitats de la ciutat, que ajuden a fer visible socialment la
possibilitat d’entesa i l’establiment d’una forma de relació d’igual a
igual.
• Propostes d’acció:
o Potenciar
activitats
(exposicions
fotogràfiques,
debats...)
de
recuperació de la memòria històrica migratòria a la ciutat de Manresa
per incentivar la reflexió sobre la realitat actual.
o Introduir el tema de la interculturalitat no només a les activitats que es
proposen específicament aquest objectiu, sinó potenciar aquesta
dimensió en el conjunt d’activitats d’oci, esport i culturals de Manresa.
L’objectiu és incorporar de manera natural aquesta dimensió en les

128

activitats quotidianes.
4.4. Eix 4: Gestió transversal i coordinació
La quarta línia estratègica del Pla no és, a diferència de les anteriors, una línia de
contingut orientada al procés d’incorporació de la població nouvinguda al conjunt de
la societat, sinó una línia metodològica i organitzativa que ha de garantir el correcte
desplegament del Pla.
En concret, aquesta línia estratègica es refereix a l’estructura interna del Pla, tan a
nivell polític com tècnic i a la coordinació amb les diferents àrees, serveis i agents de la
ciutat, que necessàriament han de participar del desenvolupament del Pla.
Des de la seva creació, el programa municipal d’Immigració i Ciutadania ha estat
definit com a programa transversal, remarcant d’aquesta forma la significació i
importància que volia donar-se a aquesta forma de treballar el fet migratori i de la
diversitat dins el propi Ajuntament.
En aquest sentit, la informació recollida en les diverses sessions de treball realitzades
posa de relleu algunes mancances en aquest nivell metodològic, la identificació de les
quals ha estat clau per formular propostes d’acció per a la seva millora. Cal tenir
present que aquesta línia estratègica no és menys important que les tres anteriors, ja
que una mala articulació en el desplegament i organització del Pla pot conduir al
fracàs de les accions planificades en les altres línies.
Un dels elements destacats per la majoria d’agents contactats és la importància
d’aprofundir i reforçar el treball transversal intern municipal i en xarxa a nivell de ciutat.
Per tal d’aconseguir la eficàcia i la eficiència dels recursos i intervencions és de gran
importància poder fer una aposta decidida per la coordinació, evitar duplicitats , i
generar espais de treball conjunt.
Accions i propostes d’actuació de la línia estratègica 4
A continuació s’ordenen, segons els objectius operatius d’aquesta línia estratègica, les
accions que ja s’estan desenvolupant i les noves propostes d’acció:
Objectiu operatiu 4.1. Consolidar la coordinació i gestió del Pla d’Immigració i
Ciutadania
• Accions en curs:
o L’actual Pla d’Immigració compta amb un responsable tècnic,
coordinador del Pla, i com a servei depenent el programa ENLLAÇ.
o A nivell polític, el Pla depèn de la regidoria d’Immigració
o Durant tota la trajectòria del Pla d’Immigració s’han establert les
pertinents coordinacions amb les diferents àrees i serveis de
l’Ajuntament, altres administracions, entitats, òrgans de participació,
organismes i espais de treball exterior (Federació de Municipis, Diputació
de Barcelona, Consell Comarcal, etc)
• Propostes d’acció:
o Consolidació i reforç de les actuals estructures i mecanismes de
coordinació
o Creació d’una comissió política específica de seguiment del Pla de
Ciutadania i Immigració, liderada per la pròpia regidoria i representació
de l’equip de govern i el coordinador del PIC.
o Seguiment i validació anual de l’execució del Pla d’Immigració i
Ciutadania per part del Consell Polític
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Objectiu operatiu 4.2. Fomentar la transversalitat i el treball en xarxa en el
desenvolupament del Pla d’Immigració i Ciutadania
• Accions en curs:
o Des de l’actual Pla, ja es treballa amb vocació transversal i s’estableixen
mecanismes de coordinació amb la resta d’àrees de l’ajuntament. La
existència del Pla d’actuació municipal (PAM) amb la previsió de
prioritats d’intervenció de les diferents àrees, així com les programacions
anuals, ha aquesta visió i opció de treball.
• Propostes d’acció:
o Reforç de la perspectiva transversal:
 Consolidació del liderat polític
 Consolidació dels objectius del Pla en les programacions
ordinàries del conjunt d’àrees i serveis, i seguiment de la
consecució dels mateixos per part del Consell de Direcció: són
aquests qui tenen la responsabilitat en les actuacions
específiques i, per tant, qui han de fer-ne la planificació (amb
previsió pressupostària inclosa), liderar-ne el desenvolupament i
encarregar-se del seguiment i avaluació (amb el suport tècnic
del PIC).
 Continuar i aprofundir el suport tècnic a les àrees i serveis en la
planificació, desplegament, seguiment i avaluació de les
corresponents actuacions del Pla
o Promoure i consolidar el treball en xarxa en les actuacions del pla
operatiu i entre el conjunt d’agents (a nivell local i supralocal).
o Promoure la generació de coneixement i intercanvi en matèria de
diversitat, ciutadania i immigració. Des d’una perspectiva transversal,
l’equip tècnic del Pla ha de poder aportar coneixement especialitzat al
conjunt d’agents (en la seva funció de suport) i fomentar-ne la difusió.
Objectiu operatiu 4.3. Facilitar mecanismes de coordinació per al desenvolupament
del Pla d’Immigració i Ciutadania: planificació, seguiment i avaluació de les
actuacions.
• Accions en curs:
o En aquest sentit, Manresa disposa de diverses estructures que tenen per
objectiu la coordinació i collaboració entre els seus membres, com és
el cas de la Comissió de llengua, la Comissió d’Escolarització o els
Consells Municipals.
• Propostes d’acció:
o Reforçar el paper dels Consells Municipals de la ciutat com a òrgans de
reflexió, planificació, participació ciutadana, seguiment i avaluació de
les actuacions dels diferents eixos estratègics que els impliquen, és a dir,
afavorir la incorporació del Pla d’ Immigració i Ciutadania en la seva
agenda de treball.
o Crear espais d’aprofundiment i debat sobre temàtiques diverses que es
considerin oportunes (grups de treball, jornades, coordinacions) per tal
de facilitar la collaboració entre agents que treballen sobre aquests
temes, elaborar propostes d’intervenció, etc.
Objectiu operatiu 4.4. Facilitar la comunicació interna i externa vinculada al Pla
d’Immigració i Ciutadania al fet migratori (política comunicativa i tractament en els
mitjans)
• Accions en curs:
o A nivell intern, existeixen diverses accions amb aquest propòsit, que
poden anar des dels simples comunicats interns a través de correus
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•

electrònics o altres mitjans fins a accions clarament orientades no
només al traspàs d’informació sinó també al treball conjunt. És el cas,
per exemple, de la relació habitual entre Càritas, Creu Roja i Serveis
Socials per desenvolupar de manera efectiva les seves tasques diàries.
o El Programa d’Immigració i Ciutadania manté com un dels seus
objectius importants marcats al PAM (pla d’actuació municipal)
treballar els aspectes de difusió externa amb els mitjans de
comunicació i els diversos agents socials, per tal de facilitar informació
sobre les intervencions municipals, lluitar contra els prejudicis i
estereotips, les llegendes urbanes, etc.
o Cal destacar la difusió de l’informe estadístic de població de Manresa
que semestralment - i des de la creació del Pla- s’elabora des del propi
Programa d’Immigració i Ciutadania. Conté informació sobre la situació
present i dades comparatives respecte anys anteriors.
Propostes d’acció:
o Aprofundir la política comunicativa -duta a terme fins el moment- a
través del servei de Premsa municipal i els conjunt de mitjans de
comunicació , per tal de lluitar contra les distorsions i rumors que circulen
a la societat en relació al tema migratori, aportant informació
adequada sobre els mateixos.
o Dissenyar una estratègia de comunicació per fomentar i consolidar la
participació de la ciutadania, conèixer les seves inquietuds, i facilitar a
la població nouvinguda la seva visibilitat
o Difondre el nou Pla d’Immigració i Ciutadania de manera interna i
externa a l’Ajuntament.

5. PLA OPERATIU
A continuació es presenta el pla operatiu de forma més detallada, a partir de la
informació proporcionada pels serveis i agents participants en el diagnòstic del Pla i la
proposta de desplegament de les noves actuacions. El quadre conté:
• 4 línies estratègiques
• Objectius operatius
• Actuacions (genèriques)
• Accions (concreció de les actuacions)
• Agents implicats
• Priorització, és a dir, si es tracta d’accions en curs, del reforç d’accions que ja
s’estan desenvolupant o d’accions a desenvolupar a curt o mitjà termini.
Per al desplegament del Pla Operatiu, és necessari que el consistori estableixi la
priorització d’actuacions, tenint en compte que probablement no serà possible
assumir-les totes alhora.
Cal recordar que cada legislatura s’aprova un Pla d’actuació municipal (PAM) fruit
d’un treball participatiu amb la ciutadania, i que anualment, el propi Programa
d’Immigració i Ciutadania i la resta d’àrees municipals porta a terme una priorització
de línies d’intervenció.
De la mateixa manera, el Pla Operatiu del Pla d’Immigració i Ciutadania de Manresa
és un document que cal anar revisant a mesura que es desplegui. Per aquest motiu, en
totes les actuacions i línies estratègiques s’incorporen espais buit que s’hauran d’anar
complementant a mesura que s’incorporin noves accions.
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Cod
Actuació
Accions/objectius a assolir
Agents implicats
Priorització
i
LÍNIA ESTRATÈGICA 1: ACOLLIDA
1.1. Objectiu operatiu: Dotar d’informació i eines útils per millorar el coneixement dels recursos existents a Manresa relacionats amb
l’acollida de persones nouvingudes (mapa de serveis i circuit d’acollida)
1.1.1 Reforçar l’acollida des de l’OAC
• Consolidar la figura de l’agent d’acollida dins la
OAC, agent
Reforç
(Oficina d’atenció al ciutadà)
Oficina d’atenció al Ciutadà i el servei d’atenció a
d’acollida i Pla d’
d’accions
les famílies reagrupades
Immigració i
en curs
Ciutadania
(PIC)
• Potenciar la coordinació entre l’OAC i l’agent
d’acollida per garantir l’accés en condicions
d’igualtat i evitar circuits parallels
• Reforçar la formació de l’agent d’acollida i de la
Curt/mig
resta de professionals de l’OAC
termini
• Reforçar el coneixement de l’agent d’acollida i de la
resta de personal de l’OAC sobre els recursos existents
• Mantenir el lliurament de la documentació
Agent Acollida-OAC
Reforç
informativa escrita en diversos idiomes per l’acollida ( PIC
d’accions
Petita Guia del Nou Ciutadà; políptic cursos de
en curs
català, etc).
1.1.2 Potenciar el mapa de recursos i
• Garantir l’accessibilitat de l’actual mapa de recursos
PIC
Reforç
serveis de la ciutat
(actualment al web
Programa Transversal d’accions
www.manresainclusio.cat/mapaderecursos/)
d’Inclusió Ciutadana en curs
• Garantir el coneixement de l’actual mapa per part PIC
Programa Transversal
dels treballadors/es de totes les àrees
• Generar mecanismes de manteniment i revisió del d’Inclusió Ciutadana Curt/mig
mapa de recursos
termini
• Pàgina web municipal amb la secció del Programa
PIC
Curt termini
Immigració i Ciutadania
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Cod
Actuació
i
1.1.3 Incrementar la freqüència i
temàtiques de les xerrades
informatives

Accions/objectius a assolir
•
•

•

1.1.4 Consolidar la coordinació entre els •
diferents serveis municipals
•

1.1.5 Promoure la creació de la figura
de mediació en els àmbits on es
consideri necessari i donar suport
a la consolidació del servei de
traducció depenent del Consell
Comarcal i d’altres existents

•
•

Agents implicats

Priorització

Aprofitar les entrevistes d’acollida per tal de
transmetre aquelles informacions més importants en el
moment d’arribada a la ciutat
Aprofitar la existència de grups de coneixement de
l’entorn i/o alfabetització per tal d’aproximar
informació bàsica de la societat, recursos i serveis
d’interès
Afavorir el contacte de les diverses associacions
d’immigrats amb recursos i serveis específics d’interès
per tal d’organitzar xerrades informatives (policia
local, mossos d’esquadra , Secció d’educació, secció
de salut, Sindicats de treballadors, ...)

OAC- Agent
d’acollida, PIC

Reforç
d’accions
en curs

Reforçar el circuit d’acollida interna municipal per tal de:
o Facilitar la derivació de les demandes als
serveis corresponents
o Aconseguir major agilitar en els processos
Continuar oferint els serveis marcats per la legislació
d’estrangeria en relació als informes d’habitatge per
a la reagrupació familiar (Territori) i d’arrelament
social ( Serveis Socials) de forma coordinada
Recuperar la figura del mediador en l’àmbit de Salut,
i plantejar aquesta funció en altres àmbits on sigui
necessari
Buscar vies per al finançament de les figures de suport
o, de manera provisional, potenciar la formació de
voluntariat en aquestes tasques

PIC
Serveis interns de
l’Ajuntament

Curt termini

Territori
Serveis Socials
PIC

Reforç
d’accions
en curs

PIC
CAT-Salut
Depart. d’Educacaió
Consell Comarcal del
Bages ( conveni amb
Bages per a tothom)

Curt termini
/ Mig termini

Caritas ; Creu Roja,
Assoc. de Veïns
PIC: AMPA

PIC
Mossos, P.Local,
Sindicats, entitats de
nouvinguts, , etc

Curt/mig
termini
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Cod
i

Actuació

1.1.6 Millorar l’acompanyament
educatiu de les famílies
nouvingudes

Accions/objectius a assolir

Priorització

•

Establir reunions periòdiques de mediadors/es,
traductors/es i figures de suport dels diferents àmbits
per intercanviar experiències (problemàtiques,
necessitats, millores...)

Àmbits que
requereixen figures
de suport

Curt termini/
Mig termini

•

Consolidar la tasca de l’OME com a organisme de
primer contacte de les famílies amb el sistema
educatiu.
Consolidar les figures dels educadors/es socials a les
escoles amb més alumnat de NEE com a suport a les
famílies i als alumnes.
Altres: Enfortir l’acollida de l’alumnat i la família dins
els centres educatius
Establir canals d’acollida dins els CAP quant arriba
una persona nouvinguda de la forma que es
consideri més operativa.
Facilitar la difusió interna dins els serveis de salut de
materials d’acollida, traducció, informació, etc.

OME
PIC
Secció d’Educació
Depart. d’Educació i
Centres Educatius i
AMPA

Reforç
d’accions
en curs

PIC
Secció de Salut
Unitat de la Regió
Sanitària de la
Catalunya central
(Cat Salut)

Curt termini
/ Mig termini

•
•
1.1.7 Millorar l’acompanyament sanitari
de les famílies nouvingudes

Agents implicats

•
•

1.2. Objectiu operatiu: Establir mecanismes de suport i acompanyament a les persones nouvingudes, si s’escau, per fomentar la seva
autonomia (com a acció positiva transitòria).
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Cod
Actuació
i
1.2.1 Planificació i execució de
programes d’acollida adaptats a
les necessitats de la població.

Accions/objectius a assolir
•

•
•

•

•

Programa Acollim (Centre d’Iniciatives per a
l’Ocupació de l’Ajuntament- CIO) Ofereix itineraris
d’inserció sociolaboral reforçant, a través d’accions
formatives, aquelles competències més carencials
per la millor ocupabilitat, en relació a la ciutat i
societat. Treballa en el circuit d’acollida al servei,
formació(lingüística, ocupacional) i integració laboral
de les persones immigrades amb especials dificultats
d’inserció
socio-laboral.
Ofereix
un
circuit
personalitzat depenent de cada situació i dins la
xarxa de serveis i recursos disponibles.
Serveis Socials d’Atenció primària (EBASP, equip de
suport, Centres Oberts, Espai Jove, informes
d’arrelament social, etc).
Programa d’Acollida Integral de nouvinguts
o Formació d’acollida ( llengua, coneixement
de l’entorn)
o Ajuts d’emergència
Programes d’Atenció directa
o Servei d’acollida
o Servei de recursos bàsics
o Sessions de coneixement de l’entorn
integrades en els projectes que es
desenvolupen
Serveis d’informació i suport a persones nouvingudes
( informació general i especialitzada amb temàtica
d’estrangeria)

Agents implicats

Priorització

CIO

Reforç
d’accions
en curs

Serveis Socials

En curs

Creu Roja

En curs

Caritas

En curs

Bages per a tothom
CITE (CCOO)
AMIC (UGT)
(Convenis
municipals)

Reforç
d’accions
en curs
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Cod
i

Actuació

Accions/objectius a assolir
•

Actuacions que es puguin dur a terme dins els espais
escolars i les AMPA

1.2.2 Consolidar els mecanismes de
coordinació entre els diferents
serveis i entitats amb programes
de suport i acompanyament

•

Aprofundir el treball en xarxa entre els diferents serveis
per tal d’evitar l’existència de persones sense
cobertura.
Aprofitar l’espai del Consell Municipal
d’Interculturalitat i Migracions com a plataforma de
coordinació i treball en xarxa

1.2.3 Plantejar les intervencions de
forma integral

•

•

Realització d’entrevistes en profunditat a les persones
nouvingudes que s’adrecen al servei (amb l’ajuda
d’un traductor/a si és necessari) per detectar no
només problemàtiques conjunturals, sinó també
estructurals

Agents implicats

Priorització

Centres Educatius
AMPA
Depart. d’EducacióLIC
PIC, CIO, Serveis
Socials, i altres àrees
municipals; Creu
Roja, Caritas, món
veïnal
Consell Municipal
Entitats de nouvinguts

Reforç
d’accions
en curs

Entitats i serveis de
primera acollida
(Agent Acollida)

Reforç
d’accions
en curs

1.2.4 Altres: Consolidar i difondre entre
• Canalitzar la informació d’aquests recursos a través
PIC- Convenis amb
la població immigrada els serveis
del conjunt de serveis d’atenció a la ciutadania del
CITE ( CCOO); AMIC (
específics externs d’informació
propi Ajuntament i de la ciutat
UGT) i Bages per a
general i d’assessorament
• Vetllar per la coordinació entre aquests serveis
tothom
d’estrangeria
Entitats de nouvinguts
1.3. Objectiu operatiu: Potenciar el coneixement de la llengua i cultura catalanes entre la població estrangera nouvinguda.
1.3.1 Oferta de cursos d’alfabetització
• Ampliar l’oferta existent per evitar llistes d’espera
Escola d’Adults

Reforç
d’accions
en curs

Reforç
d’accions
en curs

Reforç
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Cod
i

Actuació

1.3.2 Oferta de cursos de català

Accions/objectius a assolir

Priorització

•

Continuar gestionant els controls de l’assistència als
cursos al llarg de la durada dels mateixos per tal de
fomentar la responsabilització, l’adequació ofertademanda, l’eficiència i eficàcia dels mateixos, etc.

i entitats que
ofereixen aquest
recurs (món veïnal,
Caritas, C. Roja,
AMPA, grup de
conversa de Bages
per a tothom, etc)

d’accions
en curs

•

Vetllar per què les ofertes adreçades a certs sectors
de població responguin a les necessitats existents
,que facin operatiu el recurs (ex. horari en què
s’ofereix el curs, suports d’atenció a nens petits no
escolaritzats i sense suports familiars, etc)
Mantenir i ampliar els cursos de català que ofereix el
CNL i aquells que ofereixen diverses entitats amb el
suport de la Generalitat a través del consorci.
Assegurar una bona dotació de personal docent
adaptada a la demanada i necessitats
Potenciar cursos de català específics (món de la
restauració, món sanitari...) per aconseguir la posterior
assistència als cursos ordinaris.
Fer difusió de les ofertes existents entre els collectius
nouvinguts aprofitant la xarxa associativa.

Recursos i serveis
implicats

En curs

Centre de
Normalització
Lingüística
Montserrat, Escola
d’Adults,
Associacions de
Veïns i PDC, Caritas,
C. Roja, AMPA, Bages
per a tothom, etc.

Reforç
d’accions
en curs

Mobilitzar l’alumnat que assisteix a les classes de
català en la participació als programes de voluntariat
lingüístic i altres

Entitats que ofereixen
cursos de català,
principalment, el

•
•
•
•

1.3.3 Consolidar i incentivar la
participació en els programes de
pràctica social del català

Agents implicats

•

Entitats de nouvinguts
Reforç
d’accions
en curs
137

Cod
i

Actuació

Accions/objectius a assolir
•
•

1.3.4 Coordinar i organitzar l’oferta de
cursos de català

•

•

•
•

Agents implicats

Priorització

Potenciar la participació de la població autòctona
en aquests programes insistint en els seus beneficis
personals i comunitaris
Sensibilitzar el conjunt de la població sobre la
importància de mantenir el català en la relació amb
la població nouvinguda (comerços, administració,
veïns...). Aprofitar les campanyes institucionals i
adaptar-les a la situació de Manresa

Centre de
Normalització
Lingüística.
Comunicació
Entitats de nouvinguts

Mantenir i consolidar la Comissió de Llengua del
Consell Municipal de Migracions i Interculturalitat com
a espai de coordinació, intercanvi i anàlisi de la
realitat
Afavorir la extensió l’aprenentatge del català i el
coneixement de l’entorn entre el grup de mares
d’alumnes de Llars d’infants i escoles de primària dins
l’horari escolar a través de les AMPA, fet que
afavoreix la seva assistència
Procurar la incorporació a la Comissió de Llengua de
nous agents implicats en temes de llengua catalana
que intervinguin a Manresa
Actualitzar periòdicament la pàgina web de la
Comissió de llengua i afavorir la seva difusió

Comissió de Llengua
(Consell Municipal
d’Interculturalitat i
Migracions)

Reforç
d’accions
en curs

Centres Educatius
AMPA

Curt/ mig
termini

Consell Municipal (
Grup de Llengua)

En curs

Consell Municipal (
Grup de Llengua)

En curs
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Cod
Actuació
i
1.3.5 Potenciar les noves tecnologies en
l’aprenentatge del català

Accions/objectius a assolir
•

Introduir la utilització de recursos d’aprenentatge del
català per internet en una part dels cursos de català
existents (segons les possibilitats del curriculum oficial
dels cursos) tenint en compte la comptabilitat horària
i d’aprenentatge

Agents implicats
Consorci
Normalització
Lingüística i Comissió
de Llengua

Priorització
Mig termini

LÍNIA ESTRATÈGICA 2: INTEGRACIÓ SOCIAL I INCLUSIÓ CIUTADANA
2.1. Objectiu operatiu: Promoure l’accés a situacions normalitzades de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social.
2.1.1 Atenció social bàsica
• Serveis bàsics dels Serveis Socials
Serveis Socials
Reforç
d’accions
• Acció d’entitats i ONGs
Càritas, Creu Roja,
associacions diverses, en curs
etc
2.1.2 Plans i accions coordinades per al • Accions del programa transversal d’Inclusió i
Programa Transversal En curs
foment de la inclusió social
Ciutadania
d’Inclusió i
Ciutadania
2.1.3 Facilitar l’accés a l’habitatge a les
persones en situació de
vulnerabilitat social

•

•
•

Ajuts i suports econòmics pel pagament de lloguers
atorgat per la Generalitat de Catalunya i l’Estat, i
gestionat per l’Oficina d’Habitatge-FORUM segons
baremació.
Altres suports i ajuts atorgats pel propi Ajuntament,
Caritas, etc. en relació a l’habitatge i els serveis i
subministraments bàsics.
Accés normalitzat i universal a les borses social,
promoció d’habitatge protegit, borsa d0habitatge
jove, etc.

Fòrum

En curs

Serveis Socials
Caritas

En curs

FORUM
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Cod
Actuació
i
2.1.4 Facilitar suport emocional a les
persones més necessitades

Accions/objectius a assolir
•

Agents implicats

Punt d’Informació i Atenció de la Dona, dins del
Programa de
Programa Transversal de la Dona.
polítiques de la Dona
• Projecte “Cuida’t” destinat a dones dedicades a
Caritas
treballs de cura per a la millora del seu benestar
psicològic i emocional
• Espai Jove ( S. Socials): Projecte d’atenció a joves
Serveis Socials
d’origen immigrat
2.1.5 Promoure estratègies de
• Treballar aspectes d’informació i sensibilització amb
Fòrum
sensibilització al conjunt de la
els propietaris que tenen el seu habitatge en borsa de PIC ( i ENLLAÇ)
ciutadania
lloguer a Fòrum i estendre l’estratègia en els
Cambra Propietat
propietaris lliures, en la mesura que sigui possible
• Desenvolupar accions de sensibilització específiques
• Informació a llogaters en relació a aspectes de
Enllaç
convivència, manteniment, etc.
FORUM
2.1.6 Difondre la tasca de Foment de la • Aprofundir una política comunicativa de
Fòrum
Rehabilitació Urbana de Manresa
transparència i claredat en relació a les seves tasques Ajuntament (
(Fòrum)
per evitar confusions i malentesos.
Urbanisme,
Comunicació)
• Aprofitar la distribució de pisos dels quals disposa
PIC
Fòrum a tota la ciutat per evitar concentracions
Mitjans de
• Continuar les tasques de mediació veïnal en el parc
comunicació.
d’habitatge gestionat per FORUM
2.2. Objectiu operatiu: Promoure la inserció sòciolaboral amb especial atenció a les situacions de vulnerabilitat social i als
(determinats perfils, dones, joves...)
2.2.1 Treballar la inserció laboral de les
• Promoure la continuïtat del projecte Ateninser
Caritas.
dones en situacions de
(CARITAS)r: programa d’atenció, formació i inserció
vulnerabilitat social
de dones immigrades en el servei domèstic
• Tallers pràctics de promoció de la dona i llurs habilitats Caritas

Priorització
En curs

En curs
Curt/mig
termini

En curs
Curt/mig
termini

grups de risc
En curs

En curs
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Cod
i

Actuació

Accions/objectius a assolir
•
•

2.2.2 Treballar la inserció laboral
d’homes immigrants sense xarxa
de suport

•

•

2.2.3 Treballar la inserció laboral dels
joves en situacions de
vulnerabilitat social

•

•
•

Agents implicats

Priorització

Programa de formació bàsica , coneixement de
l’entorn i informació adreçat a dones d’origen
immigrat.
Programa Acollim (de dependència del CIO )
d’acollida, formació i inserció laboral de la població
nouvinguda
Activa’t: programa de suport emocional a homes
sense xarxa relacional i aturats. Taller a l’hort o de
restauració combinat amb sessions de coneixement
de l’entorn
Programa Acollim (de dependència del CIO )
d’acollida, formació( lingüística, ocupacional) i
inserció laboral de la població nouvinguda amb
especials dificultats d’inserció socio-laboral. Ofereix
un circuit personalitzat depenent de cada situació i
dins la xarxa de serveis i recursos disponibles.
Programa de transició escola-treball per a joves de 16
a 21 anys que no volen continuar estudiant. Formació
en l’ofici de mecànic o d’esteticista.

Creu Roja

En curs

CIO (Ajuntament)

Reforç
d’accions
en curs
En curs

Coordinació entre Educació, Ocupació i Joventut per
a l’establiment d’itineraris de transició
Recursos d’inserció i formació del CIO adreçats a la
població jove

Caritas

CIO (Ajuntament)

Reforç
d’accions
en curs

Ocupació i Joventut

Reforç
d’accions
en curs

Educació, Ocupació,
Joventut
CIO

Curt/mig
termini
En curs
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Cod
Actuació
i
2.2.4 Facilitar la inserció laboral dels
immigrats

Accions/objectius a assolir
•

Difondre i promoure que la població nouvinguda
amb estudis al país d’origen, conegui i porti a terme
els tràmits d’homologació total o parcial dels
mateixos.

•

Potenciar la valoració de la formació en el país
d’origen a l’hora de les entrevistes laborals, encara
que no hi pugui haver una homologació oficial
Promoure la igualtat d’accés a un lloc de treball ,
evitant la discriminació pel lloc de naixement.
Treballar amb les empreses i els treballadors.
Afavorir la implicació de les empreses en la gestió de
la diversitat de les seves plantilles i establir
mecanismes de reconeixement al valor social de la
seva tasca
Establir canals informatius dirigits als nous comerciants
immigrats que obren un comerç a la ciutat, apropant
la informació bàsica més significativa ( horaris, dates
festives, associacionisme, drets laborals, retolació,
Vetllar pel compliment de les normes legals vigents i
aplicar les sancions pertinents en el cas de no
resoldre’s les situacions donades

•

2.2.5 Potenciar l’entorn laboral com a
espai d’integració

•

2.2.6 Proporcionar la informació
necessària als comerços immigrats
de nova obertura a la ciutat per
tal d’afavorir el coneixement i
acompliment de la normativa
existent

•

•

Agents implicats

Priorització

CIO, PCI; Punt
d’informació Bages
per a tothom;
Caritas, Creu Roja; i
altres serveis i punts
informatius i
d’atenció.

Curt termini

En curs
CIO
CIO; sindicats, etc

En curs

CIO
Empreses de la ciutat
Sindicats

Mig termini

Comerç , llicències i
OAC(Ajuntament)
UBIC i altres entitats
de comerciantsCambra de Comerç
Serveis del propi
Ajuntament
(Llicències; Comerç;
PIC-ENLLAÇIntermediació veïnals
i comunitària)

Reforç
d’accions
en curs
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Cod
Actuació
Accions/objectius a assolir
i
2.3. Objectiu operatiu: Promoure la igualtat d’oportunitats a través de l’educació
2.3.1 Afavorir l’èxit escolar del conjunt
• Aprofitar el recurs de les aules d’acollida als centres
de l’alumnat, amb una especial
que en disposen
atenció als alumnes amb
• Consolidar la tasca de professionals de Serveis Socials
necessitats educatives
a les escoles en l’acollida, seguiment i suport de
específiques
l’alumnat que ho requereix
• Valoritzar la participació en el projecte “Alumnes
guia” a través d’un reconeixement simbòlic a les
parelles que hi participen
• Donar suport a les actuacions de reforç escolar (al
llarg del curs o durant les vacances) i promoure la
seva coordinació amb el món educatiu i la xarxa
social.

•

Promoure i facilitar la participació de l’alumnat
nouvingut en el conjunt d’activitats de lleure i esport
de la ciutat

•

Promoure la funció de les biblioteques veïnals i les
activitats de reforç adreçades a infants i joves, que
s’hi puguin dur a terme

Agents implicats

Priorització

Secció d’Educació;
Centres Escolars,
Serveis Socials, PEC
Departament
d’Educació ( LIC,
inspecció, etc)

Reforç
d’accions
en curs

Activitats
extarescolars dins els
centres
Entitats vinculades a
recursos de reforç (
Caritas, Puntal, Creu
Roja, etc)
Àrees-Seccions
municipals
relacionades (PIC,
Esports, S. Socials,
Joventut, etc)
Recursos esportius i
lúdics.
Creu Roja
Entitats de nouvinguts
Món veïnal

Reforç
d’accions
en curs

Reforç
d’accions
en curs

Reforç
d’accions
en curs
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Cod
Actuació
i
2.3.2 Potenciar l’escola com a espai de
relació entre famílies bàsic per a la
plena incorporació de l’alumnat

Accions/objectius a assolir
•

•

2.3.3 Fomentar la participació de les
famílies nouvingudes als òrgans
escolars

•

•

2.3.4 Potenciar la formació contínua en
diversitat cultural a les aules del
professorat i altres professionals de
l’educació

•

•
•

Agents implicats

Priorització

Consolidar el projecte “Famílies acollidores” i
incrementar la seva presència a tots els centres.
Organització de trobades entre famílies acollidores i
famílies acollides als centres
Altres: Reforçar les actuacions dutes a terme per les
AMPA als centres educatius per tal d’afavorir
l’apropament familia-escola
Promoure la participació de les famílies immigrades amb més temps a la ciutat- fent-los veure la
importància de la seva participació a les AMPAs de
les escoles. Aprofitar les entrevistes personals amb els
tutors i el programa “Famílies acollidores” per introduir
el tema
Difondre els casos de famílies immigrades a les AMPAs
com a exemple a seguir per les altres famílies

PEC

Reforç
d’accions
en curs

AMPAs

Reforç
d’accions
en curs
Reforç
d’accions
en curs

Reforçar, dins la formació anual del professorat, la
temàtica intercultural i del fet migratori com un
element de gran significació davant la realitat
escolar.
Afavorir l’intercanvi d’experiències de treball en la
diversitat a les escoles (dins i fora del municipi), trobar
espais on apropar aquest coneixement al territori
Posar en valor la titulació d’educació infantil (FUB) i el
seu curriculum especialitzat en atenció a la diversitat,
així com el mòdul d’animació socio-cultural ( G.
Catà)

Secció d’Educació
Depart. d’Educació
Consell Escolar
Municipal
PIC

Curt/Mig
termini

FUB
G. Catà
Dept. d’Educació

En curs

Escoles, AMPAs,
famílies acollidores
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Cod
Actuació
i
2.3.5 Establir mecanismes de
coordinació en relació a
l’educació a Manresa

2.3.6 Revisar les mesures d’equilibri
escolar de la ciutat i fer-ne difusió
pública

Accions/objectius a assolir

Agents implicats

Priorització

•

Consolidar el Consell Escolar Municipal com a espai
de trobada i coordinació dels representants de tots
els centres educatius per establir línies estratègiques
comunes

Consell Escolar
Municipal, Secció
d’Educació, PIC

Mig termini

•
•

Revisar el mapa escolar (zones educatives)
Treballar amb el departament d’Educació i els
centres educatius per tal d’aconseguir un sistema
d’equilibri d’alumnat per a la ciutat de Manresa
Establir una estratègia de comunicació (mitjans de
comunicació, tríptics, conferències a les AMPAs...) per
difondre les característiques del sistema d’accés i
d’equilibri de l’alumnat als centres (reserves de
places, zones educatives...)

Depart. d’Educació
Consell Escolar
Municipal, PIC,
Secció d’Educació

Curt termini
Curt/mig
termini

•

2.4. Objectiu operatiu: Potenciar iniciatives de participació de la població nouvinguda al municipi
2.4.1 Fomentar actuacions de
• Potenciar el Casal de Joves la Kampana com a espai
participació dels joves nouvinguts
d’informació juvenil, tallers dirigits i espai per a
o fills/es de famílies immigrades
iniciatives de grups. Continuar el programa
d’activitats de la Kampana als barris.
• Canalització cap a altres recursos de la ciutat.
• Promoure la participació de les noies immigrades al
Casal la Kampana tot donant resposta a les seves
inquietuds i interessos.
• Canalització cap a altres recursos de la ciutat.

Curt/mig
termini

Casal de Joves la
Kampana- Programa
de Joventut
Serveis Socials (
Atenció primàriaEspai Jove)
Programa de
polítiques de la Dona
PIC

Reforç
d’accions
en curs
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Cod
i

Actuació

2.4.2 Fomentar l’associacionisme com a
via de participació al municipi

Accions/objectius a assolir
•

Promoure i donar suport a la participació activa
(formal o informal) dels joves d’origen immigrat al
municipi i al conjunt de recursos i serveis de lleure,
esport, cultura ,etc tot facilitant la obertura d’aquests
recursos a la nova població

•

Assessorament i seguiment de les entitats i
associacions des de Programa d’Immigració i
Ciutadania. Foment del treball en xarxa a nivell de
ciutat.
Continuar oferint la Casa Flors Sirera -junt a altres
espais municipals, com Centre Cívics i similars- com a
espai de trobada i treball de les entitats, centres cívics
i altres espais municipals
Altres:Promoure la obertura de les entitats de la ciutat
a la nova ciutadania fruit de la immigració

•

•

2.4.3 Fomentar l’associacionisme veïnal
com a via d’implicació a la unitat
territorial més pròxima (barri)

•
•
•

Promoure la difusió de les activitats dutes a terme des
de cada associació de veïns a la població
immigrada nouvinguda del barri
Organitzar activitats de barri que requereixin la
participació activa de la població nouvinguda i
incentivin la continuïtat de la seva collaboració
Altres: oferir activitats i recursos que responguin a les
necessitats i interessos dels nous veïns

Agents implicats

Priorització

Seccions-Programes
municipals(Joventut,
PIC, Esports, Cultura,
Serveis Socials ,
Participació,
polítiques dona)
Creu Roja (JNA)
Consell Esportiu
Recursos de lleure i
esport de la ciutat
P. Immigr. i Ciutad.
Participació.
Solidaritat i
Cooperació
Cultura

Curt/mig
termini

Conjunt de xarxa
associativa
Ajuntament
Federació
d’Associacions de
Veïns
Ajuntament
( Participació, PIC)

Curt/mig
termini

En curs

Curt termini
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Cod
Actuació
i
2.4.4 Promoure l’associació dels nous
comerços a la Unió de Botiguers i
Comerciants de Manresa com a
plataforma de vinculació amb el
territori

Accions/objectius a assolir
•
•

Introduir canvis en l’estratègia de presentació de la
UBIC als nous comerciants per captar la seva atenció
Facilitar, a nivell administratiu, l’associació dels nous
comerços

LÍNIA ESTRATÈGICA 3: CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL
3.1. Objectiu operatiu: Crear i promoure espais de diàleg, intervenció i participació
3.1.1 Potenciar espais de relació entre
• Consolidar l’Escola de Pares i Mares i altres espais
les famílies
familiars, com per exemple, “L’hora del cafè”
• Aprofitar aquests espais per sensibilitzar les famílies
sobre la importància del diàleg i l’intercanvi amb
altres famílies que també comparteixen la mateixa
tasca d’educar un fill/a
• Aprofitar les noves tecnologies (blogs, fòrums...) per
fomentar més vies de participació però sense
abandonar les tradicionals
3.1.2 Potenciar espais de relació entre
els joves

•

•

Consolidar espais com la Ludoteca Ludugurus, de
relació entre infants de 6 a 14 anys ,el Casal de Joves
la Kampana, Sapsk ( punt d’informació juvenil) Joves
del Nucli Antic, Casal-Ot i Centres Oberts municipals
Utilitzar aquests espais que funcionen com a llocs
d’interacció per fomentar l’associacionisme dels joves
nouvinguts a associacions o entitats de joves de la
ciutat

Agents implicats

Priorització

Comerç(Ajuntament)
UBIC i altres entitats
de comerciants
PIC (ENLLAÇ)

Reforç
d’accions
en curs

Projecte educatiu de
ciutat (PEC)
Pla de Ciutadania i
Immigració

Reforç
d’accions
en curs

Pla Local de Joventut
Pla de Ciutadania i
Immigració
S. Socials
Creu Roja

Reforç
d’accions
en curs
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Actuació
i
3.1.3 Potenciar espais de relació del
conjunt de la ciutadania

Accions/objectius a assolir
•
•

Programació cultural orientada a donar a conèixer la
nova realitat de Manresa (exposicions, propostes
cinematogràfiques, concerts...)
Promoure la participació de les associacions de
nouvinguts en el teixit associatiu de Manresa, i
implicar-les en la organització de propostes culturals
participatives

3.2. Objectiu operatiu: Fomentar la participació i la convivència en l’espai públic i els equipaments
3.2.1 Potenciar l’esport com a font de
• Fomentar els programes de relació a partir de la
vincle social
pràctica esportiva, com el programa de Joves Nucli
Antic (Serveis Socials)

•

Donar suport a les iniciatives esportives que faciliten el
contacte entre la població immigrada i la autòctona
de diferents edats. Promoure aquelles iniciatives que
afavoreixen una pràctica oberta en la incorporació
d’infants i joves. ( recursos esportius de la ciutat,
centres educatius, AMPAs, tornejos com el Mundialet
de futbol, tornejos de barris, campionats comarcals,
activitats extra escolars, etc)

Agents implicats

Priorització

Secció de Cultura de
l’Ajuntament
Pla de Ciutadania i
Immigració
Participació
Solidaritat i Coop.
Xarxa associativa de
Manresa

Reforç
d’accions
en curs

Esports
Serveis Socials
PIC
Creu Roja
Recursos esportius de
la ciutat
Entitats de nouvinguts

En curs

Associacions
esportives de la
ciutat
PIC
S. Socials
Secció d’Esports
Assoc. d’immigrats
Consell esportiu del
Bages

En curs
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Cod
Actuació
i
3.2.2 Promoure el bon ús de l’espai
públic

Accions/objectius a assolir
•
•

3.2.3 Ampliar les possibilitats de
participació en l’espai públic

•

Facilitar l’ús per a activitats de lleure o esportives en
els casos que es detecti una infrautilització d’espais
Treballar aspectes de convivència en el cas de
donar-se problemes relacionals derivats a l’ús de
certs espais

Establir acords amb els centres educatius per tal de
fer efectiva- de forma gradual- la pràctica dels patis
oberts com a via de canalització del lleure d’alguns
joves
• Promoure el voluntariat de monitors com a
dinamitzadors o persones de control dels patis
3.3. Objectiu operatiu: Fomentar la convivència en els espais comunitaris
3.3.1 Reforçar la coordinació dels
• Mantenir la coordinació del “Projecte Enllaç.
serveis i entitats que treballen en
Intermediació i treball comunitari” amb altres àrees o
l’àmbit comunitari
serveis municipals,(OAC,salut, serveis socials, policia
local, llicències, etc)
3.3.2 Establir mecanismes de millora de
• Programar xerrades informatives en les comunitats de
la relació veïnal
veïns -que ho sollicitin- sobre les possibilitats
d’organització, els càrrecs necessaris per al seu bon
funcionament i la seva rotació, la freqüència de les
reunions...

Agents implicats

Priorització

Secció d’Esports
Secció d’Educació
PIC (ENLLAÇ)
Joves Nucli Antic-C.
Roja/S. Socials
Urbanisme-Territori
Món veïnal
P. Local

Reforç
d’accions
en curs

Educació- PEC
Esports
Joventut
Centres educatius

Curt termini

PIC
Altres àrees i serveis
municipals

En curs

PIC-(ENLLAÇ)
Comunitats de veïns
Associacions de veïns
(i projecte de
mediació existent a

Curt termini
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i

Actuació

Accions/objectius a assolir
•

3.3.3 Assegurar la estabilitat del
•
projecte ENLLAÇ- d’intermediació i
treball comunitari, depenent del
Programa d’Immigració i
Ciutadania

Facilitar materials editats (tríptics, guies, cartells...) en
català i en l’idioma que convingui com a recordatori
dels temes més importants: llei de propietat
horitzontal, llibre d’actes, normes de règim intern,
neteja, manteniment de l’edifici...
Mantenir la dedicació d’una educadora social dins el
projecte ENLLAÇ amb al coordinació del PIC. Valorar
la necessitat d’ampliació del servei en el futur.

3.4. Objectiu operatiu: Intervenir de manera proactiva en els conflictes
3.4.1 Treballar per la prevenció i
• Potenciar el treball del Projecte Enllaç per aconseguir
resolució de conflictes
el contacte directe amb la població nouvinguda i
assegurar l’accessibilitat i comprensió de la
informació i normativa, en diversos àmbits.
•

Continuar oferint un servei específic de suport a les
comunitats en qüestions de convivència

•

Informació i mediació en les temàtiques tractades per
l’ordenança del paisatge urbà.

Agents implicats

Priorització

algun barri com les
Escodines)

PIC
Ajuntament en
general

Mig termini

PIC-ENLLAÇ
FORUM
P.Local
Comunitats de veïns
Assoc. de veïns

Reforç
d’accions
en curs

3.4.2
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Cod
i

Actuació
Promoure la gestió normalitzada
de la diversitat religiosa al
municipi, de forma especial la
sorgida amb els fluxos migratoris

3.4.3 Altres:

Accions/objectius a assolir

Agents implicats

•

Donar a conèixer a la ciutadania i en àmbits
professionals diversos, la diversitat religiosa present a
la ciutat,especialment la sorgida amb la immigració ,
a través de diverses activitats programades al llarg de
l’any, sigui pel propi ajuntament o amb collaboració
amb grups i entitats.

PIC
Entitats religioses
Serveis i recursos
diversos ( Educació,
Salut, món veïnal,
etc)

•

Assegurar la llibertat de culte en igualtat de
condicions dins el marc normatiu existent

•

Procurar la continuïtat del grup de diàleg inter religiós,
sorgit de la iniciativa cívica com a mostra de
convivència en la diversitat.

Ajuntament (diverses
àrees implicades)
Món veïnal
Mitjans de
comunicació, etc.
Grup de diàleg inter
religiós.

3.5. Objectiu operatiu: Combatre els estereotips i les actituds racistes i xenòfobes
3.5.1 Promoure accions d’informació i
• Diversificar la programació de conferències, taules
sensibilització
rodones, debats... per adequar-la als diferents sectors
de població i arribar a collectius que no hi participen
de forma habitual
• Difondre informació adreçada sobretot a la població
autòctona sobre la diversitat cultural present a la
ciutat, per tal de facilitar el coneixement dels trets
més distintius d’aquelles comunitats presents a la
ciutat i comarca.
• Potenciar les collaboracions amb els centres
educatius per introduir sessions d’interès pels joves en
l’horari lectiu

PIC ; PEC
Secció d’Educació
Depart d’Educació (
LIC)
Solidaritat i Coop.
Mitjans de
comunicació

Priorització
Curt/Mig
termini

Reforç
d’accions
en curs
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Cod
i

Actuació

Accions/objectius a assolir
•
•

3.5.2 Fomentar accions que de forma
indirecta incideixen en la lluita
contra el racisme i la xenofòbia

•

•

•

Intervenir de forma decidia i com administració
pública davant fets concrets de racisme i xenofòbia
Impulsar un programa de debats ciutadans en els
diferents barris de la ciutat per tal de tractar el fet
migratori en normalitat i combatre els estereotips i
prejudicis.
En les accions que es desenvolupin en els diferents
àmbits, incorporar els criteris d’inclusió, convivència i
interculturalitat.
Potenciar activitats (exposicions fotogràfiques,
debats...) de recuperació de la memòria històrica
migratòria a la ciutat de Manresa per incentivar la
reflexió sobre la realitat actual.
Contraposar a llegendes urbanes i noticies que
atempten contar la convivència una política
informativa decidida

LÍNIA ESTRATÈGICA 4: GESTIÓ TRANSVERSAL I COORDINACIÓ
4.1. Objectiu operatiu: Consolidar la coordinació i gestió del PCI
4.1.1 Consolidar la coordinació tècnica • Consolidar l’estructura tècnica i la figura del
des del Pla de Ciutadania i
coordinador del PIC
Immigració
• Consolidar la relació i coordinació de l’equip tècnic
del PIC amb la resta de serveis/àrees, plans
municipals vinculats i entitats

Agents implicats

Priorització

Ajuntament
Món veïnal
Entitats nouvinguts

Diversos àmbits
municipals
Entitats i agents de la
ciutat
Cultura
PIC
Entitats diverses

Reforç
d’accions
en curs

Ajuntament
Mitjans de
Comunicació

Reforç
d’accions
en curs

Instàncies pertinents
de l’Ajuntament

Reforç
d’accions
en curs

Reforç
d’accions
en curs
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Cod
Actuació
i
4.1.2 Creació d’una comissió política
del PCI

Accions/objectius a assolir
•
•

Crear una comissió de seguiment polític del govern
municipal que de forma anual valori la consecució
d’objectius del programa.
Cercar el consens de la resta de grups polítics
municipals i el traspàs informatiu a través de les
reunions de la comissió informativa de l’àrea.

4.2. Objectiu operatiu: Fomentar la transversalitat i el treball en xarxa en el desenvolupament del PCI
4.2.1 Fomentar la transversalitat en el
• Consolidar i garantir la continuïtat en el liderat polític
desenvolupament del PIC
del PIC
• Fomentar i consolidar la incorporació dels objectius
de les actuacions del PIC en les àrees/serveis i altres
agents pertinents (de manera que les incorporin en la
seva programació, les contemplin en la distribució del
pressupost, etc)
• Donar suport tècnic a les àrees per al
desenvolupament de les accions pertinents del PCI
4.2.2 Promoure el treball en xarxa
• Promoure la metodologia de treball en xarxa en el
conjunt d’actuacions del PIC
•

4.2.3 Mantenir i reforçar les
collaboracions a diferents nivells
territorials

•
•

Promoure la formació dels professionals de
l’ajuntament en les metodologies de treball en xarxa i
transversalitat
A nivell local: collaboració de l’ajuntament amb el
conjunt d’agents que actuen directament o indirecta
a la ciutat
A nivell supralocal: treball en xarxa a nivell
institucional ( Consell Comarcal, Diputació de
Barcelona, Federació de Municipis, Generalitat, etc)

Agents implicats

Priorització

Regidoria i equip de
govern

Curt termini

Regidoria, resta de
grups polítics
municipals

Curt/mig
termini

Regidoria

Reforç
d’accions
en curs

PIC, conjunt d’àrees,
serveis i altres agents

PIC
PIC, àrees, serveis i
altres agents

Reforç
d’accions
en curs
Curt termini

Ajuntament – PIC

En curs

Diverses institucions i
administracions
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Cod
Actuació
i
4.2.4 Promoure el coneixement i
intercanvi d’experiències i
coneixements en matèria de
diversitat, ciutadana i immigració

Accions/objectius a assolir
•

•
•
•

•
4.3. Objectiu operatiu: Facilitar mecanismes
actuacions
4.3.1 Introduir el PIC en l’ agenda de
•
treball dels consells municipals que
hi tenen major implicació

4.3.2 Creació de noves estructures de
coordinació

Facilitar i promoure la formació del conjunt de
professionals de l’ajuntament i/o d’altres instàncies:
En matèria de diversitat, ciutadania i immigració

Agents implicats

Priorització

Àrees municipals
Recursos Humans
PIC
Consell Comarcal
Altres agents

Curt/mig
termini

PIC
Participació
Ciutadana
Consells Municipals i
altres comissions

Curt/mig
termini

PIC
Gerència

Curt termini

Generar i fer difusió de materials informatius per a un
millor coneixement del fet migratori a Manresa:
informes de població i altres.
Fomentar i promoure la participació en espais de
debat i reflexió sobre les temàtiques vinculades
Tenir en compte i donar espai al coneixement i
experiència dels i les professionals en el debat i
l’assessorament a l’hora de prendre decisions
vinculades al PIC.
Participació en grups de treball extern (FMC,
PIC
En curs
Generalitat, etc)
de coordinació per al desenvolupament del Pla: planificació, seguiment i avaluació de les
Incorporar als actuals consells municipals, territorials i
sectorials la discussió, planificació, seguiment i
avaluació de les actuacions i línies estratègiques del
PCI vinculades a la seva temàtica

•

Establir un protocol de relació i coordinació entre
Consells Municipals, Consells de districte, etc

•

Creació i consolidació d’una Comissió Política
encarregada de consensuar el pla operatiu anual i
fer el seguiment de les accions

154

Cod
i

Actuació

4.3.3 Suport tècnic

Accions/objectius a assolir
•

Promoure la coordinació i si cal crear, taules de
treball temàtiques (seguint el model de la Comissió de
Llengua) per facilitar la collaboració entre agents
que treballen els mateixos temes

•

Donar suport tècnic a les àrees i serveis per a la
planificació, seguiment i avaluació d’accions
Fer el seguiment tècnic del desenvolupament del pla
operatiu

•

Agents implicats

PIC

Priorització

Curt/mig
termini

4.4. Objectiu operatiu: Facilitar la comunicació interna i externa vinculada al Pla de Ciutadania i Immigració i al fet migratori (política
comunicativa i tractament en els mitjans)
4.4.1 Elaborar i difondre la
• Elaboració semestral de l’informe estadístic de
PIC
En curs
documentació sobre el fet
població de la ciutat
migratori a Manresa
• Difusió interna a l’Ajuntament (àrees i serveis)
• Difusió externa a l’Ajuntament, principalment a les
entitats de Consell Municipal d’Interculturalitat i
Migracions i als mitjans de comunicació
4.4.2 Millorar el circuit de comunicació
entre àrees i serveis

•
•

4.4.2 Establir criteris de comunicació

•

Treballar-ho en el marc de la Comissió de Programes
transversals
Preveure les formes de comunicació amb entitats
externes a l’Ajuntament i el conjunt de la ciutadania

PIC/Servei DCI
Ajuntament en
general

Reforç
d’accions
en curs

Planificar i vetllar per la vessant comunicactiva i
d’informació de les actuacions del Pla d’Immigració i
Ciutadania a través dels diversos mass media

Servei de
comunicació
PIC

Curt termini
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Cod
i

Actuació

Accions/objectius a assolir
•
•

Tenir present les associacions i els referents identificats
de cada comunitat com a interlocutors i transmetre
determinades informacions
Assegurar la difusió interna i externa del nou Pla de
Ciutadania i Immigració de Manresa

Agents implicats

Priorització

Entitats de nouvinguts
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ANNEXA:
Participants en la revisió del Pla d’Immigració i Ciutadania

Regidories, Àrees i Serveis – Ajuntament de Manresa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ciutat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre iniciatives per a la ocupació (CIO)
Comerç
Cultura
Educació
Fòrum-sa
Joventut ( i Casal de Joves La Kampana)
Oficina d’atenció al ciutadà (OAC- Agent d’Acollida)
Programa Immigració i Ciutadania – Enllaç
Programa Dona
Programa d’Inclusió
Salut
Serveis Socials ( i Espai Jove)
Solidaritat i Cooperació
Territori

Assoc. Cultural islàmica del Bages
Bages per a tothom
Caritas arxiprestal
Centres i recursos educatius: Joviat; IES Peguera; IES Guillem Catà; CEIP La Font;
CODEP; Espai Familiar; LIC (Llengua i cohesió social).
Consell Municipal d’Interculturalitat i Migracions (representants assignats al mateix)
Consorci per a la Normalització lingüística- CNL Montserrat
CITE-CCOO
Centre de formació d’adults - Jacint Carrió
Creu Roja
Departament d’Educació- LIC
Federació d’ssociacions de veïns (Junta directiva)
Òmnium cultural
Serveis de salut: CAT-Salut; CAP del barri antic; mediadores interculturals; Unitat
materno-infantil Hospital St. Joan de Déu
Unió de botiguers i comerciants- UBIC

Informe sociodemogràfic:
Dinàmiques de població a la ciutat de Manresa
Informe elaborat per a:
Ajuntament de Manresa, per encàrrec del Servei de Polítiques de Diversitat i
Ciutadania de laDiputació de Barcelona
Empresa:
T. 933718910 / www.aliusmodus.com
Av. de Cornellà, 140 -08950 Esplugues de Ll. (BCN)
Redacció:
Alba Casas i Marta Casas
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PRESENTACIÓ
El present informe sociodemogràfic de la ciutat de Manresa correspon a la fase
d’anàlisi de la realitat i definició de la proposta del procés de revisió i actualització del
Pla d’Immigració i Ciutadania. A banda d’aquesta anàlisi, el desplegament d’aquesta
fase també inclou l’anàlisi dels serveis locals i la definició i redacció del Pla1.
Per a l’elaboració d’aquest estudi de dinàmiques de població s’han utilitzat les dades
oficials procedents de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i les dades del padró
provisional de la ciutat de Manresa, amb data del 30 de juny del 2009.
Complementàriament també s’han consultat els informes de població que
semestralment s’elaboren des de l’Ajuntament. La combinació d’aquestes dades
permet dibuixar, a grans trets, les dinàmiques de població dels
últimes anys i la incidència de l’arribada de persones de fora del municipi (d’orígens,
procedències i nacionalitats diverses) en l’estructura general de població.
És important dir que existeixen algunes diferències entre les dades oficials publicades
per l’Idescat i les recollides pel padró municipal i els informes semestrals. És per aquest
motiu que quan s’ha donat el cas de dues dades no coincidents s’ha optat per escollir
la procedent de l’Idescat, donada la seva oficialitat.
Aquesta primera anàlisi quantitativa permet una aproximació a la realitat de la ciutat, útil
per al desenvolupament de la resta d’accions d’aquesta fase inicial.
Algunes prevencions en relació a les dades
Hi ha algunes qüestions a tenir en compte en relació a les dades utilitzades per a
l’anàlisi:
En primer lloc, l’ús de dades estadístiques permet una aproximació al coneixement de
la realitat sociodemogràfica, però la informació que dóna només és significativa en la
mesura que es contrasta amb altre tipus d’informació. De les dades que es presenten i
s’analitzen, per tant, no se’n pot extreure cap conclusió definitiva, sinó només observar
determinades tendències o trobar indicis que llavors caldrà contrastar.
Per a l’anàlisi del fet migratori, les úniques dades disponibles tenen a veure amb
categories estadístiques vinculades: sobre nacionalitat, per analitzar la presència de
població estrangera; i sobre altes al padró per canvi de residència i procedència, per
analitzar els fluxos d’entrada de població. Cal tenir en compte, però, que aquestes
categories no mostren necessàriament totes les realitats. Hi ha, així, algunes
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casuístiques difícilment observables a través de les dades: població immigrada
d’origen estranger que ha obtingut la nacionalitat espanyola i, per tant, no consta
com a estrangera; població extracomunitària que ha obtingut una nacionalitat
comunitària; etc.
Una altra qüestió important té a veure amb la fiabilitat de les fonts. Les dades
utilitzades en l’anàlisi procedeixen del buidat i explotació del padró municipal i de les
dades oficials publicades per l’Idescat (que tenen la mateixa font). Cal tenir en
compte que les dades de padró, malgrat ser les que permeten una millor aproximació
a les realitats locals, tenen algunes deficiències: no totes les persones estrangeres
empadronades resideixen necessàriament al municipi en el moment de l’anàlisi (sovint
els canvis de residència no es reflecteixen en el padró).
Precisament, per tal de facilitar la depuració del padró, s’estableix la caducitat de
l’empadronament dels estrangers/es extracomunitaris sense permís de residència
permanent si passats dos anys no renoven la seva inscripció2. S’ha observat que
aquesta mesura, que va entrar en vigor per primera vegada a finals del 2005, si bé ha
permès eliminar del padró la inscripció de persones que no residien de fet en els
municipis, en ocasions també han generat altres tipus de problemes (per exemple, que
hi hagi gent que s’hagi donat de baixa erròniament per no renovar l’empadronament,
tot i no haver variat el lloc de residència).
1. DINÀMICA DE LA POBLACIÓ
1.1. Creixement de la població
La ciutat de Manresa ha experimentat un creixement poblacional important des de
l’inici de la dècada actual. En concret, la seva població s’ha incrementat en 13.053
efectius, essent la seva població actual de 76.795 habitants, segons les dades més
recents del padró. El gràfic següent mostra l’evolució del nombre d’habitants de la
capital del Bages, des de l’any 2000 fins al mes de juny d’enguany.
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1.2. Moviments de la població: fluxos migratoris
Per explicar el creixement demogràfic de la ciutat de Manresa és imprescindible
introduir una nova variable: el creixement migratori, que ha tingut un pes decisiu en
aquest augment poblacional que ha experimentat el municipi.
Cal dir, però, que la importància d’aquesta variable no és exclusiva de Manresa, sinó
que es tracta d’un fenomen poblacional global que des dels anys 80 incideix en totes
les realitats demogràfiques de l’Europa meridional, convertida en una destacada zona
receptora d’immigració. Pel que fa concretament a Catalunya, des de la dècada dels
90, la població nouvinguda no només s’incrementa numèricament sinó que també es
diversifica de manera important.
A banda d’aquests fluxos de caràcter internacional, no es pot oblidar el moviment de
població a nivell intern, és a dir, dins el territori català o dins el territori espanyol.
Conèixer la procedència anterior de la població nouvinguda a Manresa serà de gran
utilitat per fer una anàlisi molt més
acurada en relació a les necessitats d’aquesta població, de manera que els serveis i
agents locals podran respondre de forma adaptada i adequada a aquestes realitats.
És per aquesta raó que és interessant fixar-se en els nous empadronaments al municipi
i, concretament, en aquells que són motivats per canvis de residència 3. Durant l’any
2008, tal com mostra el gràfic següent, les altes registrades a Manresa per canvi de
residència, tant procedents de territori espanyol com estranger, són majoritàriament de
població amb nacionalitat estrangera (66,87%). Aquesta qüestió és important de tenir en
compte com a element que contribueix a una bona identificació de les
característiques de la població que ingressa a la ciutat.
3 En aquesta anàlisi no hem pogut disposar de les altes per canvi de residència de població espanyola en territori estranger
i, tot i que segurament es tracta d’unes xifres molt reduïdes, cal tenir present que modificarien lleugerament les dades que es
presenten en aquest apartat.

[Gràfic 2. Altes per canvi de residència de la població amb nacionalitat espanyola i
estrangera – 2008)
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Donada la importància numèrica de les altes efectuades per població estrangera, és
interessant conèixer quina és la seva procedència residencial anterior, és a dir, si es
tracta d’un canvi de residència en territori estranger o, per contra, en territori espanyol.
Més específicament i en relació a aquesta última categoria, també serà clau saber si
són persones que procedeixen d’altres zones de Catalunya o bé d’altres zones de
l’Estat Espanyol. Aquestes dades proporcionen informació referent a la trajectòria de la
població nouvinguda al municipi i, per tant, ofereixen pistes en relació al contacte més
o menys pròxim que aquestes persones han pogut tenir amb la societat catalana
abans d’installar-se a Manresa.
La taula que es presenta a continuació indica que aproximadament la meitat de les
altes efectuades per població estrangera durant l’any 2008 són de persones procedents
de l’estranger (55,64%), mentre que l’altra meitat són de persones procedents de l’Estat
Espanyol. Tenir en compte aquestes proporcions també serà important alhora de
definir les accions prioritàries en relació al tractament del fet migratori.
[Taula 1. Altes per canvi de residència de població estrangera segons procedència 2008]

En concret, del total d’altes per canvi de residència en territori espanyol (1.519), el 68%
corresponen a persones que residien a altres localitats de Catalunya i un 32% a altres
zones de l’Estat. Aquest fet és important perquè posa de relleu que una part important
de la població nouvinguda a la ciutat ja ha entrat en contacte amb la societat
d’acollida catalana, situació que condicionarà el tipus de recepció i acollida que
aquesta població requerirà.
[Taula 2. Altes d’estrangers per canvi de residència en territori espanyol - 2008]

Fins aquí s’ha realitzat un tractament homogeni del collectiu immigrat, en el sentit que
no s’han desglossat les diverses nacionalitats de les persones que registren alta a
Manresa durant l’any 2008. La taula que es presenta a continuació, precisament
detalla les altes d’estrangers per canvi de residència en territori estranger segons la
nacionalitat.
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(Taula 3. Altes d’estrangers per canvi de residència en territori estranger - 2008]

De les dades anteriors, destaquen, per la seva importància numèrica, les 491 altes
d’estrangers amb nacionalitat marroquina, que representen un 30,27% del total d’altes
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d’estrangers procedents de territori estranger. En segon lloc, les 130 altes registrades
per població romanesa.
I, en tercer lloc, les 117 altes de població senegalesa. Tal com es veurà més endavant4,
aquestes tres nacionalitats que destaquen sobre les altres altes són, juntament amb
equatorians i xinesos, els collectius estrangers més nombrosos empadronats a la ciutat.
4 Veure punt 2.2. Procedència de la població estrangera.

2. ANÀLISI DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA
2.1.Evolució dels percentatges de població estrangera
L’anàlisi següent se centra exclusivament en la població estrangera i la seva evolució
al llarg d’aquests últims anys. El gràfic que es presenta a continuació recull els
percentatges de població estrangera de Manresa i els posa en relació als valors
mitjans de la comarca del Bages i del conjunt de Catalunya.
En primer lloc, és important destacar el creixement continuat que la població estrangera
ha experimentat, des de l’any 2000, als tres nivells territorials. En segon lloc, Manresa
sempre ha tingut uns percentatges de població estrangera superiors als del conjunt de la
comarca, situantse,
segons les dades definitives del 2008, en un 16,06% i un 10,84% respectivament. En
tercer i últim lloc, els percentatges de població estrangera del conjunt de Catalunya
s’han mantingut superiors als de Manresa des de l’inici de la dècada i fins l’any 2007, any
a partir del qual la
capital del Bages se situa al capdavant. Concretament, segons les xifres de l’any 2008, el
percentatge de Manresa supera el de Catalunya per un 1,07 punts percentuals.
[Gràfic 3. Evolució dels percentatges de població estrangera 2000-2008]
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2.2. Procedència de la població estrangera
A continuació es presenten les nacionalitats de la població estrangera empadronada
a Manresa agrupades per àrea geogràfica. Tal com mostra el gràfic, l’Àfrica del Nord i
Magreb és la zona a la qual pertanyen les nacionalitats del major nombre d’estrangers
empadronats a Manresa, concretament un 41,59% de la població nouvinguda. En una
segona posició, però a una distància de més de 20 punts percentuals, es troben els
estrangers amb nacionalitat de països de l’Amèrica del Sud, que representen un 18,16%.
En tercer lloc i a més proximitat, cal destacar la població nouvinguda amb nacionalitat
dels països europeus que més recentment han ingressat a UE (14,75%)5.
5 S’ha distingit entre la UE-15, formada per Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya,
Finlàndia, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Regne Unit i Suècia; i la UE27, caracteritzada per l’adhesió de 12 països durant el període 2004 - 2007. Sota l’etiqueta de la
UE-27 s’inclouen només aquests últims països.

Les altres zones geogràfiques tenen un pes menor, tot i que caldria destacar el 9% amb
nacionalitat de països de l’Àfrica Central i Subsahariana per la visibilitat evident
d’aquests collectius. Aquest fet és important de tenir en compte donat el pes que les
percepcions tenen en les actituds i comportaments de les persones, és a dir, cal ser
conscients que la presència subjectiva d’aquests collectius possiblement és superior a
la seva presència real, bàsicament per una qüestió de major visibilitat.
[Gràfic 4. Població estrangera segons nacionalitat agrupada per àrea geogràfica –
padró 2009]

Després de veure la proporció de cada àrea geogràfica en el conjunt de població
estrangera de la ciutat, la taula següent fa un pas més en el detall i desglossa aquestes
zones en països, per veure més exactament quina és la nacionalitat de la població
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nouvinguda; i per sexe, per conèixer si es tracta de collectius masculinitzats, feminitzats
o amb un cert equilibri.
[Taula 5. Distribució de la població estrangera segons nacionalitat i sexe – Padró 2009]
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De les dades precedents ressalten, indubtablement, les xifres del collectiu marroquí, ja
que 5.727 manresans tenen aquesta nacionalitat, és a dir, el 41,11% de la població
estrangera empadronada a Manresa és marroquina. A més, les dades indiquen una
certa masculinització del
col·lectiu, amb 955 efectius d’homes més que de dones. Cal tenir en compte, també,
el temps de permanència i l’assentament d’aquesta població a la ciutat, fet que
explica l’existència de famílies senceres fruit, bé del reagrupament o bé de la seva
creació ja en la societat d’acollida.
En relació a la presència numèrica dels altres collectius, malgrat situar-se en unes xifres
molt inferiors a les de la població marroquina, destaquen 4 nacionalitats. En primer lloc,
els 1.477 romanesos, que representen un 10,60% de la població estrangera
empadronada; en segon lloc, les 748 persones amb nacionalitat de l’Equador (5,37%);
en tercer lloc, se situa el col·lectiu xinès, amb 689 efectius (4,95%); i, en quart i últim lloc,
la població estrangera amb nacionalitat del Senegal, amb 646 efectius (4,64%) i una
clara masculinització.
2.3. Distribució de la població espanyola i estrangera empadronada
Un cop identificada la procedència de la població estrangera empadronada a
Manresa, és útil veure de quina manera es distribueix pels diferents barris de la ciutat. El
gràfic següent distingeix el nombre d’efectius de població estrangera i espanyola que
viuen a cada barri 6.
6 Per

veure la llegenda dels barris, consultar la pàgina següent.

[Gràfic 5. Distribució en barris de la població estrangera i espanyola empadronada –
padró 2009]
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Tal com mostra el gràfic anterior, la població de nacionalitat espanyola i estrangera no
es distribueix de manera uniforme per la ciutat, sinó que hi ha determinats barris amb
una presència més destacada de població estrangera i d’altres on la seva presència
és pràcticament inexistent.
El gràfic reflecteix el nombre absolut d’habitants, de manera que posa de relleu que
en cap barri la població estrangera supera l’espanyola. Tot i això, és important destacar
el Barri Antic (B) per la concentració de població estrangera que reuneix. Concretament,
el 43,34% dels habitants d’aquest barri tenen nacionalitat estrangera, és a dir, 2.113
persones, enfront de les 2.762 que tenen nacionalitat espanyola. La segona ubicació
amb una presència important de població estrangera és el Barri de Vic-Remei (D), amb
1.566 habitants estrangers, que representen un 25,25% sobre el total de població del
barri. Les altres ubicacions amb una presència de població estrangera propera al 20%
són el Barri Valldaura (A), el Barri Escodines (K) i el Barri Pare Ignasi Puig (O).
La població espanyola empadronada a Manresa es concentra de manera important al
Barri Carretera de Santpedor (H), on hi resideixen 10.908 espanyols; el Barri Sagrada
Família (I), amb 6.326 espanyols i el Barri Plaça Catalunya-Bda Saldes (E), amb 6.088
efectius. En relació amb la població estrangera, però, el Barri de la Balconada (I) i de
Cal Gravat (R) són els que tenen una proporció de població espanyola més elevada,
concretament d’un 98,03% i d’un 95,06%, respectivament.
A continuació es presenta el mateix gràfic de distribució de la població però en valors
percentuals per cada barri.
[Gràfic 6. Distribució en barris de la població estrangera i espanyola empadronada –
padró 2009]
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3. ANÀLISI DE L’ESTRUCTURA DE POBLACIÓ
3.1. Piràmides de població
Les piràmides d’edat que es presenten a continuació posen de relleu les diferències en
l’estructura de la població espanyola i estrangera.
[Gràfic 7. Piràmide de població amb nacionalitat espanyola – Padró 2009]

Tal com mostra el gràfic anterior, la població amb nacionalitat espanyola empadronada a
Manresa presenta una estructura clarament envellida, amb la part central de la
piràmide més ample que la seva base i amb un important nombre d’efectius a les
edats més avançades. Pel que fa a la distribució per sexes, la població masculina és
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superior a la femenina en les edats més joves i la tendència s’inverteix en la població
que té més de 50 anys.
En relació a l’estructura de la població amb nacionalitat estrangera, presentada a la
pàgina següent, s’observen diferències significatives en comparació amb el gràfic
anterior.
[Gràfic 8. Piràmide de població amb nacionalitat estrangera – Padró 2009]

En primer lloc, destaca el reduït nombre d’efectius a la part superior de la piràmide,
especialment a partir dels 60 anys. En segon lloc, cal considerar la importància
numèrica de la població compresa entre els 25 i 45 anys, així com també la seva
masculinització, especialment en certs collectius. Finalment, destaca la població
infantil d’edat més primerenca [0-4 anys], fet que caldrà tenir en compte de cara a la
provisió de serveis, així com també a l’hora de dissenyar polítiques d’integració, ja que
estarem parlant d’un collectiu socialitzat ja en la societat manresana.
A continuació es mostra la piràmide de població total de Manresa, resultat de la
comptabilització conjunta dels efectius de població de les dues piràmides anteriors.
[Gràfic 9. Piràmide de població total – Padró 2009]
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3.2. Distribució de la població per sexe i grup d’edat
Els gràfics següents permeten desglossar la piràmide de població total segons la
nacionalitat, espanyola o estrangera, i de forma separada pels homes i per les dones.
D’aquesta manera es visualitzen, d’una banda, les dimensions reals de la població
estrangera en relació als efectius de població espanyola i, de l’altra, es posa de relleu
que els efectius de població estrangera es concentren en les edats de població activa i
en la infància, tant en el cas dels homes com de les dones.

4. SÍNTESI
A continuació i a mode de síntesi es presenten els elements més significatius que es
desprenen de l’anàlisi de les dades:
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Creixement de la població
o És important destacar el creixement sostingut que ha experimentat la ciutat de
Manresa, passant de 63.742 habitants l’any 2000 a 76.795 segons les últimes dades
del padró del 2009.
Moviments de la població: fluxos migratoris
o Del total d’altes de població registrades l’any 2008, el 66,87% eren de persones amb
nacionalitat estrangera, mentre que 33,13% eren de població amb nacionalitat
espanyola.
o Del total de població estrangera que va registrar una alta, el 51,64% procedia de
l’estranger i el 48,36% restant procedia de territori espanyol. Concretament, el 68% de
les altes procedents de territori espanyol eren altes de persones que arribaven d’altres
zones de Catalunya, és a dir, que ja havien estat en contacte previ amb la societat
d’acollida catalana.
o Les nacionalitats marroquina, romanesa i senegalesa són les nacionalitats més
destacades de les altes registrades per estrangers procedents de territori no espanyol.
Evolució dels percentatges de població estrangera
o El percentatge de població estrangera a Manresa ha passat del 2,02% l’any 2000 al
16,06% l’any 2008. Les dades provisionals del padró de 2009 situen aquest percentatge
en un 18,14%.
o Segons les dades definitives del 2008, Manresa té un percentatge de població
estrangera superior a la mitjana del conjunt de la comarca (10,84%) i de Catalunya
(14,99%).
Procedència de la població estrangera
o L’àrea geogràfica a la qual pertanyen les nacionalitats del major nombre
d’estrangers empadronats a Manresa és l’Àfrica del Nord i del Magrib (41,%), seguida,
a una distància important, de l’Amèrica del Sud (18,16%) i dels països que més
recentment s’han incorporat a la UE, formant la UE-27 (14,75%)
o Per nacionalitats, els collectius estrangers més nombrosos són el marroquí (41,11% de
la població estrangera), el romanès (10,60%), l’equatorià (5,37%), el xinès (4,95%) i el
senegalès (4,64%).
Distribució de la població espanyola i estrangera empadronada
o S’observen diferències en la distribució al municipi en funció de la nacionalitat
espanyola o estrangera de la població.
o El Barri Antic destaca per la seva concentració de població estrangera,
concretament, el 43,34% dels habitants del barri tenen nacionalitat estrangera. El Barri
de Vic-Remei, juntament amb el Barri Valldaura, el Barri Escodines i el Barri Pare Ignasi
Puig tenen una presència de població estrangera superior al 20%.
o Per contra, el Barri de la Balconada i de Cal Gravat són els que tenen una proporció
menor de població estrangera. En concret, un 1,97% i un 4,94% respectivament.
Anàlisi de l’estructura de població
o La piràmide d’edat de la població amb nacionalitat espanyola que resideix a
Manresa es caracteritza pel seu envelliment.
o La piràmide de la població estrangera resident a la ciutat destaca pel reduït nombre
d’efectius a la part superior del gràfic i la importància del grup d’edat entre 25 i 45
anys i del collectiu de 0 a 4 anys, és a dir, dels infants.
o Els efectius de població estrangera, tant en el cas dels homes com de les dones, es
concentren en les edats de població activa i en la infància.
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El senyor Ignasi Perramon, del Grup municipal d’ERC, informa que l’any 2000
Manresa va ser pionera en la realització d’un Pla d’immigració i ciutadania, per tal
d’afrontar en aquells moments una immigració relativament reduïda que hi havia a la
ciutat, però que donava un contrast de cultures i procedències molt diferents.
Els últims deu anys la situació de la població a Manresa ha fet un canvi fonamental, de
tal manera que s’ha passat d’un 2% de ciutadans d’origen estranger al 18%, prop d’1
de cada 5 persones que estan vivint a la ciutat. Aquest canvi ha tingut un impacte
important sobre els serveis, l’habitatge, sobre les percepcions de les persones que
estan vivint a la ciutat i augmenta molt la diversitat i la complexitat de la pròpia ciutat
de Manresa.
Aquest és un canvi estructural, que no té marxa enrere, és un fet que pot crear
problemes però també ple d’oportunitats. És un repte de cara a la ciutat i al propi
Ajuntament.
Això implica que cal disposar d’instruments per gestionar aquesta nova societat i
aquesta és la funció del Pla, ser un full de ruta i plantejar tot el conjunt de propostes,
estratègies, accions i objectius que permetin tirar endavant aquest tractament de la
diversitat amb uns objectius concrets.
El Pla d’Immigració calia revisar-lo per aquesta nova situació, d’acord amb el
compromís polític que es va prendre en aquest plenari farà uns dos anys.
Diu que s’ha preferit que abans hi hagués alguns acords a nivell de país que anessin
marcant una línia i una orientació compartida de com afrontar aquesta nova situació,
de manera que abans el Parlament de Catalunya ha aprovat el Pacte nacional per a la
immigració, amb un ampli consens parlamentari, i també la Llei d’acollida, que procura
incorporar en els seus criteris aquest Pla d’immigració.
D’altra banda, la revisió va començar farà prop d’un any, de manera que ha estat un
document llargament madurat, una reflexió compartida per tal que es pugui tenir una
ciutat amb cohesió social, on tothom pugui viure amb dignitat, amb igualtat de drets i
deures i que, independentment del seu origen, tingui un sentit de pertinença a la ciutat
i al país, per tal de ser una sola comunitat.
En aquest pla hi ha hagut una participació important de tècnics municipals, d’entitats,
d’altres institucions i també dels diferents grups municipals d’aquest ajuntament,
especialment del propi govern, però també del GMCiU, del GMPPC i del GMCUP.
El Pla inclou l’anàlisi de la situació actual, però també planteja un conjunt de principis
que han d’orientar l’acció del govern, d’objectius, d’estratègies i d’accions.
Una part important, unes tres quartes parts del conjunt d’accions que es plantegen i
d’estratègies, s’estan portant a terme actualment, i d’altres, aproximadament una
quarta part, són noves propostes o bé el reforç o ampliació d’algunes bones pràctiques
que s’estan fent en alguns indrets i que es pretén que siguin esteses a altres, com
associacions de pares, altres entitats, àmbits o barris de la ciutat.
Els principis que orienten aquest Pla són els valors democràtics i la seva defensa com
un patrimoni que s’ha aconseguit al llarg de molt temps, la igualtat d’oportunitats,
posant especial atenció en la igualtat de gènere, la interculturalitat, el reconeixement
de la pluralitat de cultures i al mateix temps el fet de voler que hi hagi una cultura
pública comuna, un espai de confluència, i en aquest sentit es planteja la llengua
catalana que sigui el vehicle de relació en aquest espai comú. Finalment la participació
en la societat per part de totes les persones, en major o menor grau, però que se
sentin partícips d’aquesta identitat com a ciutat.
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Aquest Pla, a part de plantejar propostes que ha d’aplicar l’Ajuntament de Manresa, o
que pot concessionar a algunes entitats o empreses, planteja propostes que fan
referència a d’altres administracions, és a dir, de la pròpia Generalitat o d’altres
administracions; també propostes o programes que estan portant a terme amb encert
una bona part d’entitats de Manresa, ja siguin barris o entitats socials, i finalment,
marcar la necessitat que per a aquest futur de la ciutat, on es passi de la coexistència
a la convivència i on hi hagi una cohesió social important, hi ha un repte també per a
tots els ciutadans i ciutadanes. Perquè aquesta societat creï lligams i creï una xarxa de
relacions rica, cal també la implicació de ciutadans i ciutadanes.
Les estratègies que planteja el Pla són en primer lloc l’acollida de les persones que
vénen aquí. En aquests moments, tot i que el flux s’ha aturat quant a la xifra total de
persones immigrants a la ciutat de Manresa, sí que hi ha una anada i vinguda de
persones que busquen oportunitats, la integració d’aquestes persones a la societat, i la
inclusió dins el conjunt de la vida de la ciutat, la convivència i la cohesió social, i aquí
és molt important la interacció entre les persones, i finalment que es faci una gestió
transversal de tot aquest conjunt de propostes en què s’està plantejant el pla, i la
col.laboració de tots els ens, entitats i institucions que estan treballant en l’àmbit de la
immigració.
Per a això el que es planteja és aquesta voluntat d’igualtat d’oportunitats, de plena
participació en la ciutadania i que aquesta societat, que en aquests moments té una
part molt important d’infants i de joves, pràcticament prop d’una tercera part, d’origen
estranger, aquesta societat ha de ser cohesionada i una sola societat, respectant els
orígens però amb un projecte de futur comú. Aquest és el plantejament que fa aquest
Pla d’immigració, que després es desplega molt àmpliament.
Agraeix la col.laboració de les entitats i de les persones que han contribuït, dels
tècnics i dels grups municipals que han volgut tenir una actitud positiva en aquest
tema, que no volen fer del tema de la immigració un plantejament electoralista, sinó
que tenen un plantejament seriós perquè és un tema en què la ciutat de Manresa s’hi
juga molt i el país també. Demana el vot favorable a l’aprovació d’aquest Pla.
El senyor Albert Pericas, del Grup municipal PxC, manifesta que el seu grup votarà
desfavorablement qualsevol dictamen presentat per l’equip de govern en matèria
d’immigració, llevat que s’observi un important canvi al respecte, ja que mentre se
segueixin empadronant immigrants il.legals, mentre se’ls segueixi donant un tracte
preferent en detriment dels ciutadans autòctons, la qual cosa representa les antípodes
de l’ideari del GMPxC, mentre la convivència en moltes comunitats de veïns es torni
insuportable a causa de l’abisme cultural existent entre uns i altres, i per no parlar de la
falta d’interès per adaptar-se a la nostra societat, per part del col.lectiu musulmà, des
del GMPxC no hi ha cap intenció de fer cap esforç d’adaptació al que l’equip de govern
anomena “la nova realitat social”, i seguiran treballant perquè aquesta injustícia cap el
ciutadà autòcton sigui solventada.

El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP, manifesta que el seu grup no
votarà en contra d’aquest Pla perquè la immensa majoria d’accions que recull són
accions positives que comparteixen, que cal que segueixin endavant perquè són
accions que ja es duien a terme. Malgrat això, tampoc votaran favorablement per una
qüestió de concepte.
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El GMCUP entén que es fa un flac favor a l’hora de racionalitzar tota aquesta qüestió,
quan se segueix parlant de la immigració. A Manresa, des d’un punt de vista de
l’Ajuntament no hi ha immigrants, hi ha ciutadans, alguns fa més temps que hi són,
d’altres menys, alguns tenen uns papers, d’altres uns altres, i seguir parlant
d’immigració no afavoreix que es pugui acabar amb actituds com la que s’ha sentit fa
un moment, sinó que encara ho fomenta o incentiva.
D’altra banda, entenen que una part de la població provinent de la immigració, una
petita part però important, té un problema concret molt greu que és legal, és a dir, hi ha
una part important dels veïns i veïnes de Manresa que tenen dificultats per accedir a la
feina, a un habitatge, per una qüestió de papers no solucionada, i que això és així
perquè hi ha una llei injusta com la d’estrangeria i que, a més a més de ser injusta,
s’aplica de forma arbitrària i irregular, i és una llei pensada per penalitzar les persones
que en teoria hauria de protegir.
El GMCUP entén que fer un pla d’immigració en què es passi de puntetes sobre la
qüestió de la Llei d’estrangeria i que no la rebutgi frontalment i no plantegi la seva
revisió, també és un pla que està condemnat a no assolir els seus objectius, per tant,
s’abstindrà en la votació.
Diu també que hi ha gent que va amb por per la ciutat, que no s’atreveix a passar pel
carrer Alfons XII, la plana de l’Om o a agafar els ferrocarrils de rodalies per por que la
policia de paisà o la policia secreta espanyola els detingui.
Pel que fa al document considera que és un document poc concís, poc clar i carregós i
demana quina empresa l’ha elaborat, els motius pels quals ho ha fet aquesta i no una
altra, i quant ha costat, encara que ho hagi pagat la Diputació.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, manifesta que el regidor
d’Immigració, senyor Perramon, ha comentat el que és una realitat. L’any 2000
l’Ajuntament de Manresa va aprovar un Pla d’immigració que en aquells moments era
inèdit arreu d’Espanya i tots recordaran que era un pedra angular necessària per fer
front a tota una sèrie de transformacions socials, veïnals i, fins i tot, l’aspecte de la
interculturalitat, en què hi hauria d’haver una mena d’encaix diferent. Per això calia
dotar-se d’una eina que fes possible fer front a aquests canvis.
El GMPPC l’any 2000 hi va donar suport votant favorablement el Pla d’Immigració i,
com ha comentat el senyor Perramon, durant aquests darrers mesos, el GMPPC hi ha
participat en converses sobre el pla que avui es porta a aprovació. És cert que es va
fer alguna aportació i algunes van ser recollides, la qual cosa agraeix, sobretot quan
parlava del fenomen que l’obviava de l’equitat, que el recull.
El senyor Perramon sap que les aportacions del GMPPC eren puntuals, concretes i
concises, perquè hi havia tot un gruix important del qual no cal entrar-hi a discutir-se
perquè cadascú pensa d’una manera diferent i no ajudaria a avançar, i amb les
converses que es van mantenir va quedar prou explícit que és cert que hi ha hagut un
procés d’immigració durant aquests darrers anys, i que és cert que hi ha hagut unes
disfuncions pròpies dintre de la regulació d’aquesta immigració a la ciutat i de les
relacions socials que això ha arribat a provocar.
L’actual Pla d’immigració, fonamentat amb tota una sèrie de preceptes legals, entre
ells el Pacte nacional per a la immigració, aprovat pel Parlament de Catalunya, per una
àmplia majoria, majoria que el Partit Popular no va recolzar sinó que va votar en contra
perquè creien i creuen que hi ha una sèrie de conceptes que no s’ajusten al que
consideren el que és una legalitat vigent.
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És cert que un dels preceptes que el GMPPC deia després de tants anys d’aquest flux
d’immigració i de cohabitació de ciutadans, el voler distingir entre immigrant i no
immigrant, això ja denotava com una barrera i com una classificació d’un front de
col.lectiu de ciutadans i un altre, i, remetent-se a aquelles converses que es van
mantenir amb el senyor Perramon, una de les reflexions anava en el sentit de dir que
no és bo fer aquestes distincions, no és bo perquè el que fa és donar aixopluc a uns
sobre altres, i aquests drets i deures dóna a entendre que només son drets per a uns i
deures per a uns altres. Això sí que podria ser una percepció i ho reconeix, però és
una realitat latent que hi ha als carrers de la ciutat.
D’altra banda, considera que és fonamental el fet legalista de l’empadronament a la
ciutat i el document, com un element del Pla d’immigració i ciutadania amb el que ens
parla de la inclusió com un pilar fonamental, en fa cas omís, per no dir que en absolut
en parla. Es remet a les legalitats existents i d’aquí se sobreentén que es porten a
terme, quan des del GMPPC consideren que s’ha demostrat fefaentment que no es
porta a terme la legalitat vigent en termes d’empadronament.
El GMPPC no entrarà a discutir sobre aquesta línia perquè ja n’han parlat
extensament, peró sí que creu que és un eix fonamental i verterbrador d’aquella gent
que hi ha als carrers de la ciutat, perquè no pot ser que hi hagi gent que tingui por
passant per la plana de l’Om o el carrer d’Alfons XII, perquè hi ha la secreta, però que
entén que poden arribar a tenir por. Per altra banda, hi ha molts ciutadans no
immigrants que també tenen por de passar per certs carrers i a certes hores, i no es
refereix a certes hores de la nit, sinó a plena llum del dia, i no hi ha cap policia secret
que els impedeixi el pas. Això són percepcions que no són bones i dóna peu que per
una banda, al no complir i fer complir la legalitat vigent, dóna pas a aquelles
al.legalitats de ciutadans que no poden aconseguir un lloc de treball amb dignitat, que
no poden aconseguir un habitatge amb dignitat, que no poden fer una integració
adequada i normal a la ciutat de Manresa, la qual cosa crea greuges respecte a
ciutadans no nascuts a Manresa, ni a aquest país, ni a aquest estat, però que enfronta
a una realitat dels ciutadans que son tan manresans com catalans, perquè la llei és per
a tots, fa que hi hagi els elements del principi de ciutadania i inclusió ciutadana a què
es refereix el document, els mateixos drets i deures per a tots els ciutadans del
municipi, amb independència del seu origen, només hi falta afegir: “amb
independència de la seva legalitat”, i això dóna prou proselitisme com per haver de dir
que no hi estan d’acord perquè el que fa és fomentar unes actituds envers a d’altres
que dels mateixos immigrants han hagut de fer un procés llarg, dur i feixuc per poder
estar legalment a la ciutat, davant d’altres que per les circumstàncies adverses i
diverses, no poden estar-hi.
El GMPPC creu que cal respectar els orígens per consolidar el que és la nostra
cultura, el precepte social, natural, per poder construir un futur, i el futur no vol dir que
s’hagi de ser com ara, perquè ara, com som, no ho érem fa 50 anys. Hi ha hagut una
evolució i les evolucions han de ser naturals, però emmarcades dins un precepte que
el GMPPC creu que és fonamental, de la legalitat vigent.
Per això, malgrat que l’any 2000 van votar a favor perquè creien que era un element
angular i pel fet d’haver participat en converses de mínims, participació de la qual se
senten satisfets d’haver-hi estat, no votaran a favor perquè considera que és
fonamental el gruix del que acaba d’explicar com perquè no es pugui obviar el que és
la realitat.
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El senyor Alexis Serra, del Grup municipal de CiU, manifesta que l’any 2000, quan
es parlava de plantejar un primer Pla d’immigració, es va iniciar un procés de
participació inèdit a Manresa, procés que va tenir un gran éxit de participació i de
consens polític.
Avui es posa sobre la taula l’aprovació d’un nou Pla d’immigració i ciutadania,
capitanejat pel regidor senyor Perramon, al qual volen agrair la voluntat, la flexibilitat i
l’interès per arribar a acords, amb un document que entén que és un full de ruta, un full
obert, que com bé ha recordat és un document en què hi ha participat diverses entitats
i grups municipals.
Constata la diferència entre el fet de fer un procés de participació com s’ha fet des de
la regidoria que encapçala el senyor Perramon, que per al GMCiU seria la cara,
respecte a l’aprovació sobre la qual s’han abstingut, de l’Ordenança de circulació i
mobilitat, que seria la creu. Es refereix bàsicament que creu que és important realçar
en uns moments en què han estat molt crítics amb les polítiques de participació
ciutadana, en què aquest document, al qual donaran suport, s’ha fet demanant,
consultant, trucant i negociant, amb la participació de més d’un regidor del grup que
els parla. I que l’anterior dictamen, el de l’Ordenança, que també es un document
important perquè és un document que deroga altres normatives municipals, en tot cas,
no s’ha fet des del diàleg, com a mínim amb el grup municipal de CiU, tot i que el
senyor Buenache és també regidor de Participació Ciutadana.
El GMCiU està d’acord amb el full de ruta, com van estar d’acord l’any 2000.
Evidentment, no estaran segurament d’acord amb totes i cadascuna de les accions,
per això és un Pla genèric que marca una pauta, i sí que vol fer un parell de reflexions.
La primera, que realment els governs, l’actual i els futurs, han d’aplicar, i al seu
entendre, aquest govern no ho aplica amb la suficient veracitat, una política transversal
referent a la immigració, perquè la transversalitat no només s’ha de comentar sinó que
s’ha de fer efectiva i entenen que en política d’immigració a l’Ajuntament de Manresa li
manca encara un pas endavant respecte a fer efectiva la transversalitat.
Diu que un pla és suficientment obert com perquè en les accions de futur es puguin
interpretar, que allò que s’entengui per preservar la convivència i la cohesió social, no
sempre tots els grups aniran de la mà, i no es refereix a algun grup determinat sinó a
tots els grups. La voluntat sempre serà la de donar la mà, però no sempre amb
accions concretes, potser a l’hora d’interpretar-les en la seva concreció no aniran de la
mà. Tot i així el GMCiU, en pro d’aquesta voluntat per part del regidor senyor
Perramon, d’incloure diverses propostes i no les puntualitzarà, perquè són vàries les
reunions i han estat vàries les acceptacions per part de l’equip de govern, sí que hi
donen el vistiplau a aquest Pla d’immigració i l’entomen com a propi de cara als
propers anys.
El senyor Ignasi Perramon, del Grup municipal d’ERC, manifesta que en relació al
que ha plantejat el representant del GMPxC, és molt clar el que planteja el Pla i també
el que està passant en aquests moments.
L’Ajuntament de Manresa tracta a les persones que viuen a la ciutat amb igualtat de
drets i deures, i, per tant, no hi ha tracte de favor. Sí que hi ha llegendes urbanes que
corren per moltes ciutats del país, que expliquen històries de discriminació positiva
respecte a la immigració, però això sap que és absolutament fals.
En segon lloc, a la ciutat de Manresa, i en qualsevol societat democràtica, hi ha
llibertat de culte i, per tant, hi ha una cultura, una religió, vàries religions aquí, que
tenen aquesta llibertat de culte i que s’ha de respectar.
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Hi ha centenars de persones que aquest primer semestre de l’any han fet cursos de
català als diferents àmbits on es porta a terme, des del CiO, fins al Centre de
Normalització Lingüística, des de l’Escola d’adults fins a diverses entitats de la ciutat
que fan aquests cursos per a gent dels seus barris o associats.
Per part de moltes persones i ciutadans d’origen estranger que viuen a la ciutat hi ha la
voluntat de formar part d’aquesta societat i de sentir-se partíceps de la ciutat i d’un
projecte compartit.
D’altra banda, tampoc vol passar per alt el paper importantíssim de l’escola en aquest
procés d’integració, que està fent una feina fonamental per tal que aquesta cohesió
social i aquesta nova societat maduri de forma adequada.
Respecte al senyor Adam Majó, creu que el Pla en alguna part és dens, però
especifica molt clar quins són els principis, els objectius. Hi ha una part més llarga que
explica el que s’està fent, però és molt concret després quan s’arriba al Pla operatiu, i
aquí concreta al voltant de 160 accions, plantejant cadascuna d’elles quina prioritat té i
qui l’està portant o l’hauria de portar a terne. Creu que el Pla es pot llegir d’una manera
molt pràctica i marca moltes coses concretes que s’estan fent i algunes que caldria
impulsar amb més decisió.
L’empresa que va fer aquest Pla, per encàrrec de la Diputació, es diu Alius Modus i no
sap quina retribució va tenir perquè l’Ajuntament no va participar en el seu
finançament.

Respecte a algunes afirmacions del senyor Xavier Javaloyes, coincideix que totes les
persones que viuen a la ciutat s’han de considerar com a ciutadans i que la societat
actual és canviant com ho ha estat durant molt temps i com ho serà sempre. Hi ha una
realitat molt dinàmica, la societat és molt canviant en multitud d’aspectes.
El control de fluxos de persones immigrades que arriben a la ciutat és estatal i, si bé
en aquests moments hi ha restriccions fortes des de l’estat i també per la situació
econòmica que fa desdir a persones que puguin venir a viure, hi ha hagut períodes en
què diversos governs de l’estat han tingut una actitud molt permissiva respecte als
fluxos, que no ha permès cap tipus de regulació des del municipi.
Pel que fa al tema de les percepcions, diu que efectivament quan una persona ve, té
una altra cultura, va vestit d’una altra manera, quan té un origen diferent, de vegades
provoca una sensació de recel, de por o de rebuig a allò que és diferent, i justament
abans ha parlat que el que és important és que hi hagi una interacció i que es
descobreixi l’altre no com un estrany sinó com una persona que té les seves vivències
i a partir d’aquí es trenquen molts prejudicis i moltes fronteres.
Diu que una persona que va tenir com a parella lingüística li explicava que la seva
millor amiga per sortir en aquests moments era una persona del Camerun, era la que a
la feina li havia fet més la guitza els primers temps que va estar treballant i justament
és la seva amistat primera, i ha passat de veure-la com a una estranya a veure-la com
a una persona i una amiga.
En relació a la insinuació que ha fet sobre que s’afavoreix només a alguns, diu que les
normes que hi ha per als ajuts municipals, de diversos tipus, són les mateixes tingui la
persona l’origen que tingui, i, per tant, desmenteix categòricament que hi hagi un tracte
de favor respecte als ajuts municipals o respecte als serveis, serveis que en general a
la ciutat, que s’han posat en tensió en el moment de màxima arribada d’immigració,
però que en aquests moments estan amb una dotació que ja és bastant suficient o
més adaptada a la nova realitat poblacional.
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Aquesta percepció que a vegades es té respecte a ajudes està basada en llegendes
urbanes, que algú es procura de transmetre intencionadament per crear malestar,
llegendes urbanes que circulen en moltes ciutats i que no tenen cap tipus de fonament.
Respecte al senyor Alexis Serra diu que coincideix que aquest és un repte molt
important per a la ciutat, un repte que faria mal si s’entrés a utilitzar aquest element de
forma electoralista com planteja PxC, i que creu que la posició del GMCiU donant el
vot favorable a aquest Pla, al qual també han pogut contribuir, també és un exemple
de responsabilitat compartida amb el govern municipal.
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP, insisteix en una qüestió lateral
però que li sembla important perquè altres vegades ja ho han manifestat, que és
constatar l’opacitat i l’arbitrarietat en la manera de treballar de la Diputació de
Barcelona. Aquest és un exemple, però n’hi ha molt sovint i li sembla important posarho de manifest i que consti en acta.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (7 GMS, 3
GMERC, 2 GMICV-EUiA i 7 GMCiU), 3 vots negatius (2 GMPPC i 1 GMPxC), i 1
abstenció (1 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

8.

PROPOSICIONS

8.1

Proposició del Grup Municipal de PxC per tal que l’Ajuntament cedeixi un
espai per als indigents que pernocten al carrer.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal de PxC, de 2 de juliol de 2010,
que es transcriu a continuació:
“Atès que la indigència és un problema creixent a la nostra ciutat, a causa de la crisi
Atès que aquest problema no se soluciona, sinó que es trasllada d’indret
Atès que a l’estiu les finestres estan obertes i els indigents son gent propensa als crits,
el que comporta molèsties al veïnat.
Atès que a l'hivern els indigents poden ser víctimes per hipotèrmia a causa de les
baixes temperatures.
Atès que l'Ajuntament disposa d’edificis municipals sense utilitzar, que poden ser
idonis per aquests tipus de servei social.
Des del GM de PxC de Manresa proposem:
- Que l'Ajuntament de Manresa cedeixi un espai per oferir dit servei.
- Que el consistori manresà es faci càrrec de la gestió en referència a aquestes
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instal·lacions.
- Que la policia local de Manresa quan localitzi un indigent, l’informi de l’existència
d’aquest servei social i li suggereixi la pernoctació en les mencionades instal·lacions.”
El senyor Albert Pericas, del Grup municipal PxC, diu que retira aquesta proposta
perquè, com l’ha informat la regidora senyora Aida Guillaumet hi ha un servei
semblant, que ell desconeixia que existís, sobre el qual li ha facilitat una documentació
que estudiarà per tal de si es modifica la proposta o se’n presenta una altra més
endavant.

L’alcalde declara que la proposició queda retirada.

L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia en el sentit de debatre conjuntament les
proposicions 8.2, 8.4 i 8.5 de l’ordre del dia, així com una esmena de substitució
presentada a les proposicions 8.2 i 8.5.
8.2

Proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP, de posicionament
davant la Sentència del Tribunal Constitucional envers l’Estatut.

El secretari presenta la proposició dels Grups municipals de CiU, ERC i CUP, de 12 de
juliol de 2010, que es transcriu a continuació:
“Davant la recent sentència del Tribunal Constitucional envers l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya i que ha significat una retallada importantíssima de l’Estatut de Catalunya
que ja estava vigent
Entenent que la retallada del TC a l'Estatut, després que aquest hagi estat avalat per
la sobirania del poble de Catalunya mitjançant referèndum, no és democràticament
admissible.
Considerant que el TC és avui un òrgan caducat, provisional i bloquejat a la seva
renovació davant de fets evidents com la defunció d’alguns dels seus magistrats.
Constatant la diferència de tracte del TC entre els diferents estatuts d’autonomia en
qüestions i punts que són exactament iguals en alguns d’ells.
Constatant que aquesta sentència comporta una ruptura del pacte constitucional, i que
tanca el camí de la via autonomista per millorar l’autogovern. I que caldrà obrir camins
nous mitjançant l’exercici efectiu del la lliure determinació del poble.
Assumint que Catalunya és una nació amb plena voluntat de decidir per ella mateixa; i
que la seva vinculació a l'Estat Espanyol només pot ser fruit d’una negociació política
entre les parts.
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Atenent la voluntat expressada el passat dia 10 en una manifestació multitudinària en
que el poble de Catalunya ha expressat el rebuig a la sentència del Tribunal
Constitucional, i ha afirmat unitàriament que som una nació i que nosaltres decidim.
Per això proposem els següents acords :
1. Mostrar el nostre rebuig a la sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre
l’Estatut de Catalunya, i afirmar que la voluntat expressada pel poble de Catalunya
que va votar l’Estatut té una legitimitat democràtica clarament superior a la sentència
del Tribunal Constitucional. Aquesta sentència, i la reacció que ha provocat, posa en
evidència que el poble català reclama anar més enllà de l’actual marc constitucional.
2. La sentència del Tribunal Constitucional posa de manifest el fracàs de la via
autonomista per augmentar l’autogovern de Catalunya i la necessitat de superar
l’actual marc constitucional espanyol per tal que el poble de Catalunya faci efectiu el
dret a decidir lliurement el seu futur.
3. L’Ajuntament de Manresa donarà suport a aquelles activitats i manifestacions
promogudes per la societat civil per avançar cap el ple exercici del dret a decidir dels
ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i pel reconeixement de la nació catalana. I en
aquest sentit dóna ple suport a la Marxa de torxes per la Independència programada
entorn del dia 10 de setembre per un conjunt d’entitats cíviques de Manresa.
4. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts Espanyoles i al Parlament Europeu.”

El secretari presenta una esmena de substitució a les proposicions 8.2 i 8.5, que
presenten els Grups municipals de CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP, de 12 de juliol de 2010,
que es transcriu a continuació:

“Davant la recent sentència del Tribunal Constitucional envers l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya i que ha significat una retallada importantíssima de l’Estatut de Catalunya
que ja estava vigent tant en la forma (els articles retallats) com en el fons (la
interpretació restrictiva que significarà una etapa de conflictivitat jurídica i institucional.
Entenent que la retallada del TC a l'Estatut, després que aquest hagi estat avalat per
la sobirania del poble de Catalunya mitjançant referèndum, no és democràticament
admissible.
Considerant que el TC és avui un òrgan caducat, provisional i bloquejat a la seva
renovació davant de fets evidents com la defunció d'alguns dels seus magistrats.
Constatant la diferència de tracte del TC entre els diferents estatuts d'autonomia en
qüestions i punts que són exactament iguals en alguns d'ells.
Constatant que aquesta sentència comporta una ruptura del pacte constitucional, i que
tanca el camí de la fins ara, via autonomista per millorar l’autogovern. I que caldrà obrir
camins nous mitjançant l’exercici democràtic i efectiu del la lliure determinació del poble.
180

Assumint que Catalunya és una nació amb plena voluntat de decidir per ella mateixa; i
que la seva vinculació a l'Estat Espanyol només pot ser fruit d'una negociació política
entre les parts.
Atenent la voluntat expressada el passat dia 10 de juliol a Barcelona en una
manifestació multitudinària en que el poble de Catalunya ha expressat el rebuig a la
sentència del Tribunal Constitucional, i ha afirmat unitàriament que som una nació i
que nosaltres decidim.
Per això proposem els següents acords :
1. Mostrar el nostre rebuig a la sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre
l’Estatut de Catalunya, i afirmar que la voluntat expressada pel poble de Catalunya
que va votar l’Estatut té una legitimitat democràtica clarament superior a la sentència
del Tribunal Constitucional. Aquesta sentència, i la reacció que ha provocat, posa en
evidència que el poble català reclama anar més enllà de l’actual marc constitucional.
2. Afirmar que la sentència del Tribunal Constitucional posa de manifest el fracàs de la,
fins ara, via autonomista per augmentar l’autogovern de Catalunya i la necessitat de
superar l’actual marc constitucional espanyol per tal que el poble de Catalunya faci
efectiu democràticament el dret a decidir lliurement el seu futur.
3. Donar suport a aquelles activitats i manifestacions promogudes per la pluralitat de la
societat civil per avançar en el desenvolupament de l’autogovern, en el ple exercici
democràtic del dret a decidir de la ciutadania de Catalunya, i pel reconeixement de la
nació catalana. I en aquest sentit, com a manifestació de la pluralitat del catalanisme,
dóna suport a la Marxa de torxes programada entorn del dia 10 de setembre per un
conjunt d’entitats cíviques de Manresa
4. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts Espanyoles i al Parlament Europeu.”
8.4

Proposició del Grup Municipal Socialista en defensa de l’Estatut de
Catalunya.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal Socialista, de 15 de juliol de
2010, que es transcriu a continuació:
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8.5

Proposició del Grup Municipal d’ICV-EUiA, de posicionament davant la
Sentència del Tribunal Constitucional envers l’Estatut.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal d’ICV-EUiA, de 15 de juliol de
2010, que es transcriu a continuació:
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El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP, celebra que hagin estat
quatre els grups municipals que han subscrit la moció i diu que és una moció important
perquè toca tres elements cabdals, que són qüestions que porten molts anys dient i és
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bo que ara siguin molts més els qui ho diguin, com és posar de manifest el fracàs de la
via autonomista.
El GMCUP no hi ha cregut mai i cada cop son més els qui creuen que aquesta via és
un atzucac i que cal superar l’actual marc constitucional.
Una altra qüestió important que hi apareix reflectida és la del dret a decidir. En una
democràcia els pobles han de poder decidir sobre els límits administratius, una qüestió
tan senzilla com aquesta i en què encara costa entendre que hi hagi gent que s’hi
oposi.
Considera important que es doni suport a les iniciatives de la societat civil, com la
marxa de torxes del 10 de setembre, perquè per avançar per aquest atzucac els
polítics no són suficients. Cal que la ciutadania s’hi impliqui, que porti la iniciativa i que
els polítics hi donin suport, ho recolzin i hi participin, i demana que la resta de grups
s’hi sumin.
La senyora Núria Sensat, del Grup municipal d’ICV-EUiA, manifesta que el seu
grup va presentar una moció dijous a darrera hora, després que s’hagués presentat
prèviament una proposta per part de tres partits i, atès que finalment es va arribar a
una proposta conjunta que sumés el màxim de grups, el GMICV-EUiA retira la que va
presentar inicialment.
Diu que la manifestació del passat dia 10 de juliol passarà a la història del nostre país i
que de missatges n’hi havia tants com pluralitats té.
Un tema com l’encaix o no de Catalunya dins d’Espanya, en el marc d’Europa, etc. no
és un debat gens simple ni senzill, però hi havia un missatge molt clar que es
transmetia per part de la ciutadania i que deia a les diferents organitzacions polítiques
que ara els toca a elles i aquest és un dels missatges més importants d’aquell
dissabte.
Cal intentar treballar des del sumar i no pretendre pensar que es pot simplificar
perquè, en bona part, la revolta -per dir-ho d’alguna manera- de dissabte ve per una
emprenyada general, per un país que està fart i cansat de veure com és menyspreat o
menystingut, que la seva dignitat no és respectada perquè el més greu de la sentència
del Tribunal Constitucional, i no pretén fer una valoració jurídica, però sí que és una
sentència que traspua por, inseguretat i és l’expressió d’un estat que se sent insegur,
que desconfia i és una sentència més preventiva que altra cosa, preventiva a la
diferència, preventiva a les propostes d’un país i carregada de fòbies i malentesos.
Creu que per damunt de tot estem davant d’una sentència que és política i d’un
rerefons social molt profund i que per tant tenim la responsabilitat, i més estant en una
ciutat com Manresa, moltes vegades dignificada i recordada perquè en molts moments
de la història se l’ha remarcada pel paper que ha tingut i que vol continuar tenint i que,
per tant, és l’inici d’un camí en què no es pot simplificar el debat d’autonomisme o
independència, ser espanyol o ser català. Això és simplificar i en el fons enganyar-nos
a nosaltres mateixos.
En aquest debat n’hi entren molts, el de l’autonomisme, el de la sobirania, de l’estat
federal, l’estat confederal. Hi ha estats molt potents que tenen un model federal
envejable, entenent que això no vol dir: cafè per a tothom, ni cafè per a les disset
comunitats autònomes, segurament un dels errors històrics que encara s’arrosseguen.
Un federalisme que s’ha de poder practicar o no, o un altre model, però que serà molt
difícil si els dos partits que a nivell de l’estat espanyol, que recullen més vots, per tant,
tant el Partit Popular com el Partit Socialista Obrer Espanyol no són responsables de
fer un cert esforç i reflexionar sobre quin model d’estat plurinacional hem de tenir.
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Mentre no es vulgui fer els deures i hi hagi un Partit Popular, que té una idea
d’Espanya, segurament compartida molt fora d’Espanya, gens a dins de Catalunya, o
molt poc, i d’aquí la seva representació parlamentària; i un Partit Socialista que té
molts dubtes, que actua de manera contradictòria sobre un tema que en el nostre país
és transversal i que genera moltes subtileses i moltes butllofes. El Partit Popular ens
va portar al constitucional, però tampoc es pot oblidar que el Partit Socialista al
Congrés hi va fer seixanta-dues esmenes al text aprovat pel Parlament de Catalunya.
Aquí hi ha una certa responsabilitat per part d’aquests partits, d’un encaix més gran,
que han de fer una reflexió seriosa sobre quin model polític i social volem.
El GMICV-EUiA entén que és possible un model federalista, és possible un estat
plurinacional, pluricultural i plurilingüístic, però també ha de ser possible que en aquest
model es reconegui l’exercici i el dret de l’autodeterminació com té el Canadà, i
després que els ciutadans, lliure i democràticament, diguin i votin el que considerin
més oportú.
El seu grup coincideix amb el GMCUP que és important l’esforç de buscar la unitat,
tots hi han deixat alguna ploma en les proposicions que presenten, per a alguns serà
insuficient i per a d’altres potser emfatitza més uns elements que d’altres, però entén
que la responsabilitat davant d’aquest tema i davant de la ciutadania és l’intent de
sumar i de generar un consens i en aquest sentit el GMICV-EUiA votarà favorablement
la proposició presentada conjuntament amb els Grups municipals de CiU, ERC i CUP,
però també votarà favorablement la que presenta el Grup municipal Socialista, a no
ser que en el marc d’aquest debat canviïn d’opinió i la retirin i assumeixin la dels
quatre partits restants.
La senyora Alba Alsina, del Grup municipal d’ERC, diu que fa quatre anys es va
votar un Estatut que el poble de Catalunya va avalar en referèndum el 18 de juny de
2006, aquest ja era un Estatut retallat respecte al del 30 de setembre i per això
Esquerra en el seu moment hi va votar en contra. Ara un Tribunal Constitucional retalla
i no només retalla sinó que reinterpreta l’Estatut que Catalunya va avalar i refrendar.
El GMERC considera que és indigne i democràticament inadmissible, perquè no es pot
tractar jurídicament un tema que realment és polític, ni deixar en mans d’un jurat de
deu persones un text que ha estat avalat per tot el poble de Catalunya.
Des d’Esquerra fa temps que ho diuen i tenen clar que la via autonomista i federalista
s’ha acabat i sempre han defensat la independència perquè entenen que no hi ha un
encaix possible entre Catalunya i Espanya.
Tot i això, com que entenen que és important el consens en un moment com aquest,
després de la manifestació del 10 de juliol, en què hi havia molta gent de diversos
àmbits que feien un clam comú contra la retallada, s’ha pactat aquesta moció en què
tots els signants s’hi senten prou còmodes, amb un mínim comú denominador que és,
per una banda, el rebuig a la sentència, per l’altra, el dret a decidir i també el suport a
qualsevol manifestació ciutadana que vagi en aquest sentit.
Pel que fa a la moció que presenta el Grup municipal Socialista hi votaran en contra,
tot i que el rebuig a la sentència és unànime, hi ha maneres diferents de plantejar el
futur. El GMERC ja ha dit quina és la manera i no hi està massa d’acord i perquè no té
massa sentit votar dues mocions diferents que parlen sobre un mateix tema, tot i que
evidentment tot és respectable.
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El senyor Alexis Serra, del Grup municipal de CiU, manifesta que aquesta iniciativa
sorgeix a partir de la demanda de la plataforma que organitza la Marxa de les torxes
per la independència, que per segon any farà una marxa pels carrers de Manresa. A
partir d’aquí alguns grups van parlar sobre la conveniència de donar suport
institucional a aquesta marxa en un moment històric com aquest.
Després de quatre anys, un tribunal caducat ha emès un dictamen en què retalla uns
preceptes i n’interpreta uns altres que, segons com, és pitjor la interpretació restrictiva
que en fan d’aquests articles que la pròpia retallada. Això porta a una crida per part
d’entitats cíviques i polítiques, capitanejades per Omnium Cultural, on el 10 de juliol
s’aplega molta gent, com una fita que passarà en la història del nostre país després de
la manifestació de 1977.
Aquesta moció que es presenta juntament amb Esquerra i la CUP, interpreta molt bé el
moment polític actual, i els polítics han d’intentar interpretar en cada moment què
passa en la societat en la qual han de determinar la seva acció política, i entén que
aquesta moció, amb tota la humilitat, perquè no deixa de ser un plantejament d’un
municipi com Manresa, que té un pes en la història del catalanisme polític, sap
interpretar allò que el poble de Catalunya d’alguna manera està començant a dir.
De fet, és allò que ja va dir en el seu moment quan refrenda un Estatut per la via del
referèndum ara fa ja uns quants anys. En el moment en què aquest tribunal marca uns
límits, unes restriccions i unes retallades, d’alguna manera està tancant la voluntat
d’un poble, ja no d’uns partits polítics, sinó del poble de Catalunya.
Creu que és un bon moment per ser protagonistes d’aquesta història i quan es parla
de tancar una via autonomista el que s’ha d’entendre és que s’ha d’obrir una nova
etapa en la qual, si l’estat espanyol d’alguna manera ens encorseta en una norma
bàsica en la qual no ens deixa, com a poble, anar més enllà, el poble de Catalunya
haurà de decidir si vol anar més enllà.
Cadascú té les seves pròpies visions del panorama, però el GMCiU sí que hi agafa
molta força justament amb el lema de la manifestació, Som una nació. Com diu en
Llach, sembla estrany que després de 30 i escaig d’anys s’hagi de continuar afirmant
que som una nació.
El dret a decidir, que alguns volen qualificar com un terme ambigu, com un eufemisme,
té un element molt important per canalitzar el sentiment positiu d’una part important, no
sap si majoritària en aquest moment, tot i que les enquestes sí que parlen que la gent
té moltes ganes de poder decidir, i sí que entén, i això és un plantejament que hauran
de ser els partits polítics d’àmbit nacional els que hauran d’anar treballant, que han de
saber interpretar aquest dret a decidir en positiu.
Des de CiU el que fan és sumar-se a aquesta voluntat del dret a decidir i a trobar en
aquells mecanismes, en els quals troben majories suficients per poder anar decidint
paulatinament cap a altes cotes de sobirania política, -perquè ara és molt fàcil dir que
som independentistes-, però aquells que de vegades enfronten l’autonomisme amb
l’independentisme, entén que hi ha camins intermedis que han de saber interpretar la
voluntat del poble de Catalunya, no fos cas que a l’hora de buscar la solució a la
independència es trobessim amb moltes dificultats d’àmbit polític, perquè si és prou
difícil per exemple, plantejar políticament un nou full de ruta per poder decidir sobre
alguna altra cosa, sobre gestionar els nostres propis impostos, ja diran com es fa això,
davant de dues grans forces polítiques que diuen que no a qualsevol canvi
constitucional. Per tant, a l’hora d’anar més enllà hi ha d’haver la força d’un poble i això
és molt important, però s’han de marcar fulls de ruta que siguin punts sòlids perquè
sinó el que es pot generar és una certa frustració.
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Finalment, des de Convergència i Unió creuen que té la seva importància perquè és
l’última paraula de l’últim punt, que és Parlament Europeu.
Fer-ho arribar al Parlament Europeu no és cap cosa que pugui semblar de l’altre món,
però és important que no només Manresa, sinó els municipis en general, a l’hora de
defensar plantejaments, a l’hora d’ambicionar més quotes d’autogovern, més sobirania
política, es facin arribar aquelles resolucions aprovades a Brussel.les, al Parlament
Europeu, perquè de mica en mica, sàpiguen què és el que volem, però que es vagin
acostumant que no només el Parlament de Catalunya sinó també molts municipis de
Catalunya aspiren a anar molt més enllà, a una Catalunya sense límits.
Per tant, el GMCiU votarà afirmativament aquesta moció i, per coherència,
negativament la del Partit Socialista.
El senyor José Luís Irujo, del Grup municipal Socialista, manifesta que el
posicionament del seu grup davant de l’esmena a la moció que presenten els Grups
municipals de la CUP, CiU, ERC i ICV-EUiA, i la que presenta el seu grup, és que no
votaran favorablement la primera presentada, tot i que subscriuen moltes de les
consideracions de la part expositiva com en alguns dels acords que s’expressen.
Amb la intenció d’arribar a assolir allò que la regidora senyora Alsina deia, del màxim
consens possible, cadascun dels grups marca un límit en aquest consens perquè el
GMS no és independentista i no pot donar suport a iniciatives o actes que
explícitament surten reflectits de caràcter independentista, perquè la Marxa de les
torxes, tot i que s’ha suprimit la paraula independència, tothom sap que és un acte
independentista i en aquest sentit no poden donar suport a la moció.
Ha dit que no votaran favorablement, però sí que és veritat que en atenció a que
moltes de les consideracions que es fan a la part expositiva, com en els punts de
l’acord, hi troben molts conceptes amb els quals estan plenament d’acord i en pro de la
responsabilitat que els ha d’imbuir a tots tampoc votaran en contra sinó que
s’abstindran única i exclusivament perquè la posició del GMS és coneguda. Mai han
defensat la independència i tampoc creu que sigui l’única alternativa possible davant
de la sentència del Tribunal Constitucional i que s’hauria de tenir la llibertat de poder
rebutjar la sentència del TC sense necessitat d’haver-se de definir respecte a quin
futur un vol per a Catalunya.
El GMS, en el cas que trobi que està esgotada la via constitucional actual, sí que entén
que pot ser reformada i, per tant, la via federalista, un estat plurinacional, continua
essent vàlida, tot i que la moció del GMS expressa el rebuig pel que considera que ha
estat una sentència política i no pas jurídica. Sentència política des del moment en què
el TC que la dicta es podria dir que està desacreditat moralment des de la legitimitat
per dictar-la i perquè com ha assenyalat el regidor senyor Serra, en algunes de les
seves interpretacions, que no pas en els decrets considerats inconstitucionals, sinó
sobretot en algunes de les seves interpretacions, realment es veu aquest caràcter
polític que té i no pas jurídic, perquè el GMS continua defensant que l’Estatut és
plenament constitucional, amb una lectura assèptica i neutral del que és actualment la
Constitució espanyola. Per tant, reitera el convenciment de la plena constitucionalitat
de l’Estatut.
Fa un petit incís en el sentit que sí que es diferencien del PP perquè aquest Estatut
que ara es rebutja la sentència que el mutila, va ser aprovat en Corts pel PSOE, cosa
que el PP no va fer, i ho diu perquè a vegades en segons quins discursos pot semblar
un totum revolutum, quan no és així.
El GMS està convençut de la plena constitucionalitat d’aquest Estatut i el defensaran
allà on calgui i de la manera que sigui possible.
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Per últim els hauria agradat poder-se sumar a una moció perquè és veritat que estem
en un moment en què la suma és molt més important que el concepte. També entén
que per a molts el concepte ho sigui, perquè de la mateixa manera que no es pot
buscar el consens a qualsevol preu, tampoc es pot pretendre que un abdiqui d’idees
en nom d’aquest consens.
Creu que la postura del GMS és equilibrada, s’abstindrà en la moció dels quatre grups,
en el sentit de no posar pals a les rodes a cap manifestació plural del que sigui
defensar l’autogovern de Catalunya, però també ha volgut deixar palès el seu
posicionament un cop més, que tothom sap que és de plena defensa de l’Estatut que,
més enllà d’interpretacions que es vulguin buscar a la manifestació del dia 10 de juliol,
és l’única manifestació reglamentada i legal que ha votat el poble de Catalunya i és el
que el seu grup defensa, perquè la resta són consideracions o especulacions que
poden ser molt legítimes, poden estar moralment molt fonamentades o ideològicament
molt elaborades, però fins que no es demostri el contrari la manifestació legal que ha
deixat palès el poble de Catalunya va ser l’Estatut aprovat el 2006.

El senyor Albert Pericas, del Grup municipal PxC, manifesta que el seu grup veu
que l’actual situació de crisi que pateix Catalunya és més preocupant que l’esperada i
retallada Sentència de l’Estatut, la qual, agradi més o menys, acataran.
Diu també que el tripartit, tant a nivell autonòmic com municipal, està més partit que
mai, com ho demostren les imatges de la manifestació del 10 de juliol a Barcelona, en
contra de la sentència del TC, que semblava una manifestació de manifestacions.
També ho demostren les tres mocions, que ara són dues presentades per separat per
part de l’equip de govern municipal, que en el fons proposen el mateix. Des del
GMPxC no entraran en curses sobre qui és més catalanista i qui més independentista i
s’abstindrà en totes elles.

El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, manifesta que ell no és
independentista, per si tenien algun dubte, i quan es parla de l’independentisme o el
federalisme, Espanya està vertebrada en un estat d’autonomies i és el que hi ha. A
partir d’aqui respecta el criteri de cada formació política i no entrarà en si sumen o no,
però que els que se senten tant catalans com espanyols creu que són la immensa
majoria silenciosa.
El GMPPC vol una Catalunya democràtica, que sumi, que no vagi al notari, que no
estigui d’acord amb el Tinell i que no exclogui a aquells que no pensen com la classe
predominant per sumar aritmètica en un parlament.
Per acabar llegeix una declaració del seu partit als posicionaments contraris a la
sentència de l’Estatut, i que ha demanat que consti en acta, la qual es transcriu a
continuació:
“DECLARACIÓ DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA, ALTERNATIVA ALS
POSICIONAMENTS CONTRARIS A LA SENTÈNCIA DE L’ESTATUT
La democràcia exigeix el respecte escrupolós de l’Estat de Dret i de la Constitució.
Totes les controvèrsies polítiques han de respectar les regles del joc democràtic que
són la garantia de les nostres llibertats. Fora del marc constitucional no hi ha cap
alternativa democràtica.
189

En aquest procés, no hi ha vencedors ni vençuts, només guanya la democràcia i
l’Estat de Dret que són valors de tots els demòcrates.
El Tribunal Constitucional ha emès el seu judici sobre l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya. Tots els demòcrates, amb independència de les postures defensades fins
avui sobre la matèria objecte d’aquesta resolució, tenen el deure i la responsabilitat
ètica de reconèixer que no hi ha legitimitat democràtica al marge de la Constitució i
que, aquesta, determina que és el Tribunal Constitucional qui interpreta les lleis,
inclosa una llei tant important com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Amb la resolució, el Tribunal Constitucional garanteix les llibertats dels catalans i un
Estatut plenament constitucional.
Davant de la greu situació econòmica que pateix el país, fem una crida a la
responsabilitat de tots els partits i institucions públiques, per concentrar els esforços en
donar resposta a una crisi econòmica que ha deixat sense feina a centenars de milers
de catalans. Ara no és el moment de generar enfrontaments institucionals sinó
d’abocar-nos a que Catalunya torni a ser una economia generadora d’ocupació.
Reclamem el desenvolupament lleial de l’Estatut, ara plenament constitucional, per
part dels governs espanyol i català, i el compliment de la sentència per part de tots.
Encoratgem a tots els partits democràtics, tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya,
a donar per tancat el debat sobre la constitucionalitat de l’Estatut i a centrar-nos en els
problemes reals dels ciutadans com són la creació de llocs de treball, la seguretat, la
immigració, l’educació, la sanitat, el manteniment de les pensions, etc.”

L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada a la proposició 8.2, que decau, i el Ple
l’aprova per 13 vots afirmatius (3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 7 GMCiU, 1 GMCUP), 2
vots negatius (2 GMPPC), i 8 abstencions (7 GMS i 1 GMPxC).

L’alcalde sotmet a votació la proposició 8.4, i el Ple la rebutja per 7 vots afirmatius (7
GMS), 14 vots negatius (3 GMERC, 1 GMICV-EUiA, 7 GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMCUP),
1 abstenció (1 GMPxC), i 1 abstenció de la senyora Sensat, per trobar-se absent de la
sala en el moment de la votació (article 100 del ROF).

L’alcalde declara que la proposició 8.5 queda retirada.
8.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’establir un mecanisme
estable de coordinació entre els Ajuntaments del Pla de Bages.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal de la CUP, de 14 de juliol de
2010, que es transcriu a continuació:
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“Atès que el continu urbà de la ciutat de Manresa s’estén més enllà del municipi
estricte i inclou alguns dels municipis veïns
Atès que aquesta realitat no es veu reflectida en cap òrgan polític ni nivell
administratiu.
Atès que és necessari coordinar les iniciatives que pren cada municipi, sobretot en
matèria urbanística i de mobilitat, tal i com s’ha posat de manifest a l’hora de delimitar
les Trames Urbanes Consolidades en relació a l’aplicació de la nova llei de comerç de
la Generalitat de Catalunya.
Proposem
Que l’alcalde de Manresa emplaci als alcaldes de Sant Fruitós, Navarcles, Sant Joan,
El Pont de Vilomara, Callús, Sant Joan de Vilatorrada, Castellgalí i Rajadell a una
primera reunió que doni lloc a l’establiment d’un mecanisme regular de coordinació en
matèria d’urbanisme i mobilitat. Aquesta reunió hauria de tenir lloc en un termini màxim
de tres mesos a partir de l’aprovació d’aquesta moció. Aquest grup de treball estarà
obert a la incorporació d’altres municipis si així es cregués oportú.”

Així mateix, el secretari presenta una esmena de substitució, dels Grups municipals de
CiU, PSC, ERC, ICV-EUiA, PPC, CUP i PxC, de 19 de juliol de 2010, que es transcriu
a continuació:
“Atès que el continu urbà de la ciutat de Manresa s’estén més enllà del municipi
estricte i inclou alguns dels municipis veïns.
Atès que aquesta realitat no es veu reflectida en cap òrgan polític ni nivell
administratiu.
Atès que és necessari coordinar les iniciatives que pren cada municipi, sobretot en
matèria urbanística i de mobilitat, tal com s’ha posat de manifest a l’hora de delimitar
les Trames Urbanes Consolidades en relació a l’aplicació de la nova llei de comerç de
la Generalitat.
Proposem l’acord següent:
1. Demanar al Consell Comarcal del Bages que convoqui els alcaldes dels municipis
del Pla de Bages per plantejar la possibilitat d’establir un mecanisme regular de
coordinació en matèria d’urbanisme i mobilitat. Aquesta trobada s’hauria de dur a
terme dins de l’any 2010.”

El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP, manifesta que sovint en
aquest saló de plens es discuteix sobre àmbits administratius polítics que com que són
polítics són discutibles, des de l’estat espanyol, Catalunya, els Països Catalans, la
comarca, la vegueria… i en canvi paradoxalment, d’un àmbit que no és estrictament
polític sinó físic, que està delimitat per carrers, cases, infraestructures, en aquest àmbit
no hi ha institucions que ho coordinin i que també se’n parla poc.
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D’aquest àmbit concret es refereix al de la Manresa gran, al continu urbà de la ciutat o
de la Manresa metropolitana, que és una realitat física, que és la que abasta Manresa i
els municipis a tocar del seu nucli urbà, amb el conjunt del qual formen una sola
realitat urbana que, malgrat això, no tenen cap òrgan ni cap institució que en coordini
la seva planificació.
Considera que això té conseqüències greus en molts àmbits. No fa gaire, a l’hora de
discutir la trama urbana consolidada de cada un dels municipis, cada un ha anat pel
seu compte. Manresa no podia decidir si els Dolors formaria o no part de la trama
urbana consolidada de Manresa, sense saber si Sant Fruitós pensava incloure-hi el
polígon industrial de Santa Anna, perquè no tindria sentit que ells ho incloguessin i
Manresa no, perquè en lloc de protegir el comerç de la ciutat de Manresa s’estaria
protegint el de Sant Fruitós.
Aquest és un exemple i demà es discutirà sobre mobilitat i es parlarà de com ens hem
de desplaçar al Xup, a la nova Parada, però no de com hem d’anar a Sant Fruitós,
Santpedor, Callús o Sant Joan que, segurament tenen un flux de mobilitat amb el nucli
urbà de Manresa més gran que el Xup o la Parada.
En definitiva, hi ha una realitat que va més enllà de la ciutat de Manresa, que forma
una sola realitat urbana. Algú hauria de poder dir que Santpedor, Sant Joan, Callús o
Sant Fruitós, són en certa manera barris de Manresa amb tradició de poble, amb
ajuntament, però són barris de la gran Manresa i algú ho hauria de poder dir sense
que ningú s’escandalitzi i, en definitiva, no és que tot hagi de ser un sol municipi però
hi ha d’haver algú que assegui els diferents municipis del Pla de Bages, del continu
urbà de Manresa i intenti planificar-ne les actuacions a nivell urbanístic i de mobilitat.
Algú podria dir que ja hi ha el Consell Comarcal, però aquest no se n’ha sortit i, a més
a més, té un àmbit molt més ampli. La realitat de Cardona, Moià, Castellbell o Navàs
és una altra completament diferent i el GMCUP entén que hi ha d’haver algun tipus
d’òrgan que sigui estrictament del Pla de Bages i de la Manresa metropolitana.
El GMCUP proposava que l’alcalde de Manresa fos qui liderés aquest procés i qui
emplacés els alcaldes a reunir-se i intentar estudiar quin tipus de coordinació s’hauria
de fer. Posteriorment s’ha proposat una esmena de substitució en què es demana que
sigui el Consell Comarcal qui convoqui els alcaldes, a la qual dóna suport, sempre i
quan si això no té efecte l’alcalde de Manresa i l’Ajuntament ho lideri, i en un moment
donat si hi ha ajuntaments o municipis que formen part d’aquesta realitat, però que no
en volen saber res, l’Ajuntament de Manresa hauria de poder assenyalar-los i dir que
estan frenant la seva obligació de coordinar-se amb aquells amb qui comparteixen no
ja un àmbit geogràfic, sinó carrers i cases, comunicacions i població, etc.
El GMCUP acceptarà la moció que, sorprenentment, té el recolzament de tots els
grups municipals, cosa que fa temps que no es veia, però amb el comprimís que els
agradaria entendre que pren l’alcalde, de liderar i empènyer-ho, i que no es limiti a una
sola declaració d’intencions i a un emplaçament abstracte i ambigu sinó que sigui una
reflexió i una voluntat que doni fruits.
El GMCUP retira la moció presentada i accepta l’esmena de substitució.
El senyor Xavier Rubio, del Grup municipal d’ICV-EUiA, manifesta que en nom de
l’equip de govern li ha tocat plantejar-ho a la CUP i de buscar el suport de tots els
grups municipals, cosa que s’ha aconseguit. Mentre pactaven la moció amb el regidor
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senyor Javaloyes, que també és portaveu d’un grup comarcal al Consell Comarcal del
Bages, aquest dijous hi ha Junta de Portaveus i portaran aquest encàrrec.
Hi ha un concepte que és el que ha definit i que, a més a més, és polièdric del que és
la realitat del Pla de Bages.
El Pla de Bages és una ciutat plurimunicipal, amb diferents àmbits, des del de serveis
econòmics al de festa. El Sant Joan del Bages és el d’Artés, el carnaval del Bages és
Sallent i Avinyó; des de fa molts anys estem vivint en aquesta ciutat plurimunicipal.
La qüestió de com s’avança sempre és a partir de projectes concrets, si es comença el
debat per la teulada i sobretot si es fa el debat que si la Manresa gran o l’àrea
metropolitana de Manresa, no s’avançarà.
Agraeix a la CUP que hagi fet la proposta, que ho posi sobre la taula i creu que des
d’una manera constructiva es podrà avançar i sempre és molt més fàcil des dels
projectes concrets. Posa com a exemple que aquest matí es feia una jornada sobre
temes d’ocupació en què hi havia empreses com Althaia o Ampans, però tot es basava
a partir d’un projecte de temes d’ocupació i de formació que es va fer en l’àmbit de
Bages-Moianès, i no hi havia tot el Bages ni tot el Moianès, i que liderava, per una
qüestió natural de capacitat, l’Ajuntament de Manresa, però que estaven treballant per
aquells àmbits en què van decidir voler-hi treballar.
Creu que està en l’esperit de la proposta de la CUP, ho traslladaran al regidor senyor
Javaloyes, portaveu d’un grup comarcal a la Junta de Portaveus, i es tracta d’anar-ho
treballant perquè, com diu la moció, aquesta reunió que hauria de convocar els
alcaldes del Pla de Bages, no només del nucli sinó aquells que també vulguin venir,
perquè durant aquest darrer trimestre del 2010 es pugui concretar amb accions en
matèria d’urbanisme i de mobilitat.

L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada a la proposició 8.3, que
decau, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
9.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels tres
assumptes sobrevinguts presentats, la qual s’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents, 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.
9.1

Proposta per a l’aprovació, si escau, de la proposta de delimitació de la
trama urbana consolidada als efectes previstos al Decret Llei 1/2009, de
22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

El secretari presenta la proposta de l’alcalde president, de 16 de juliol de 2010, que es
transcriu a continuació:
“El Ple de la Corporació en sessió del 19 d’abril de 2010 va acordar l’inici del
procediment administratiu de delimitació de la trama urbana consolidada (TUC) de
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Manresa, d’acord amb el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercials, i sotmetre a informació pública pel termini d’un mes la
proposta inicial.
Havent estat publicat el corresponent anunci al tauler d’anuncis de la Corporació i al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 29 d’abril de 2010, en el termini
d’informació pública han estat presentades 97 al·legacions, que es relacionen en
l’annex 1.
Vist que totes les al·legacions es formulen en el sentit de considerar la proposta inicial
municipal massa restrictiva, i sol·liciten l’ampliació de la TUC per tal d’incloure-hi els
àmbits següents (identificats gràficament en l’annex 2):
1.
2.
3.
4.

Plaça Prat de la Riba / Avda. dels Dolors (2 al·legacions)
Polígon Els Dolors / Pujada Roja (74 al·legacions)
Polígon Els Trullols / sector Carrefour (20 al·legacions)
Polígon Pont Nou (1 al·legació)

Atès que és voluntat d’aquesta Alcaldia consolidar les condicions d’ús establertes pel
planejament urbanístic municipal, en el sentit de possibilitar els usos admissibles de
les parcel·les que tenen qualificació de zona terciària i comercial i que es troben
incloses en els àmbits 1, 2 i 3 anteriors, entenent que la seva no inclusió a la TUC
podria entrar en contradicció amb l’ordenació urbanística municipal vigent i podria ser
objecte de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Igualment es considera que aquests àmbits, si bé en l’inici del seu desenvolupament
urbanístic podien tenir una consideració perifèrica, a dia d’avui han quedat integrats a
la ciutat pels creixements urbans residencials més recents. També, s’aprecia que la
seva inclusió en la TUC és coherent amb els principis de preservació de la ciutat
compacta, disminució de la mobilitat, preservació mediambiental i reducció de la
contaminació, motius inspiradors del DL 1/2009.
Finalment, es considera que en l’àmbit 4 anterior (polígon Pont Nou) no es donen les
circumstàncies de proximitat ni continuïtat amb zones residencials que justifiqui la seva
incorporació a la TUC, per tractar-se d’una zona marcadament industrial i aïllada.
Per tot l’anterior, l’Alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS:

Primer.- Estimar les al·legacions que es relacionen amb els números 1 a 77 i 79 a 97
de l’annex 1 d’aquest dictamen, en el sentit d’ampliar la proposta inicial de delimitació
de la TUC mitjançant la incorporació dels àmbits “Polígon Els Dolors / Pujada Roja”,
“Polígon Els Trullols / sector Carrefour” i “Plaça Prat de la Riba / Avda. dels Dolors”,
segons plànol adjunt.
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Segon.- Desestimar les al·legacions presentades per XXX (NIF XXX), identificada amb
el núm. 78 de la relació inclosa com annex 1, i no incloure l’àmbit “Polígon Pont Nou”
en la proposta de delimitació de la TUC.
Tercer.- Aprovar la proposta de delimitació del perímetre corresponent a la trama
urbana consolidada de Manresa tal com s’identifica gràficament en el plànol adjunt
(annex 3) als efectes previstos pel Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació
dels equipaments comercials.
Quart.- L’Ajuntament de Manresa, amb l’objecte de limitar els usos comercials del
sector dels Dolors als que eren admesos durant la vigència de la Llei 18/2005
d’equipaments comercials, estudiarà quin és l’instrument més adient per assolir aquest
objectiu.
Cinquè.- Trametre aquests acords a la direcció general competent en matèria
d’urbanisme de la Generalitat per a la seva aprovació definitiva, si s’escau.”
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ANNEX 1.- RELACIÓ D’AL·LEGACIONS

Núm.

N.Registre

Data Registre

NIF interessat

Nom de l'Interessat

Representant

Adreça a efectes de notificació

Àmbit ampliació TUC

Infor
me
tècnic

1

2010035811

27/05/2010 09:21

B08448995

FOMAN, S.L.

2

2010036014

27/05/2010 13:57

A08402489

TALLERES RATERA SA

JOAN SÁNCHEZ

ALFONS XII 9 MANRESA
AV dels DOLORS 13-15 MANRESA

Plaça Prat de la Riba - Avda.
Dolors
Plaça Prat de la Riba - Avda.
Dolors

NO

LLUÍS RATERA FRANCITORRA

A58485558

INDUMOBI SA

JOSEP RATERA FRANCITORRA

AV dels DOLORS 13-15 MANRESA

Redactor

NO

3

2010036183

28/05/2010 13:11

A08880304

MOTOSTOCK S.A.

JORDI LLUSÀ TORRA

AV dels DOLORS 6 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

4

2010036187

28/05/2010 13:13

A0855277

TRANSPORTES CASTELLA, SA

FRANCISCO SAGALÉS SALA

AV dels DOLORS 16 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

5

2010036189

28/05/2010 13:15

B08218695

PROMOTORA DE CASAS SL

JOSEP CLARET ARIMANY

Passeig Pere III 55

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

6

2010036191

28/05/2010 13:18

A28004885

CONSTRUCCIONS COTS Y CLARET, S.L.

ALBERT COTS SARRATE

C de SANT FRUITÓS 4-10 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

7

2010036194

28/05/2010 13:20

A08270993

CONSTRUCCIONS D'ARO

JORDI TRAGANT MESTRES

GINJOLER 6 ENTRESSOL

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

8

2010036198

28/05/2010 13:23

B58327867

FARRES INTEX,S.L

LLUISA BELMONTE PLANAS

CTRA de VIC 239-249 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

9

2010036199

28/05/2010 13:24

B63350524

FOMAR PINTURES I RECOBRIMENTS, SL

JOSEP MARIA FONT PURTÍ

C d'ARTÉS 20, BX MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

10

2010036201

28/05/2010 13:27

A58468356

COMERCIAL FOMAR SA

JOSEP MARIA FONT PURTÍ

C d'ARTÉS 20, BX MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

11

2010036204

28/05/2010 13:30

B62897772

ACERBAGES PROMOCIÓ, S.L.

PEDRO BORRELLAS PUIGPELAT

C de RAMON SAERA 12-14 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

12

2010036205

28/05/2010 13:31

B08448995

FOMAN, S.L.

FLORA FRANCH BESOLÍ

C de PERE VILELLA 4-6, 1r 4a MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

13

2010036207

28/05/2010 13:32

A08228124

NILED SAE

JOAQUIN RIERA CAPELLES

C de SALLENT S/N MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

14

2010036210

28/05/2010 13:33

A08148058

INDUSTRIAS PONSA SA

LAURA PONSA ARGEMÍ

AV de la PIRELLI 35-39 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

15

2010036213

28/05/2010 13:37

B58100595

PONSA LABEL S.L.

LAURA PONSA ARGEMÍ

AV de la PIRELLI 35-39 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

16

2010036217

28/05/2010 13:39

A08362469

CARGOPACK, S.A.

LAURA PONSA ARGEMÍ

AV de la PIRELLI 35-39 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

17

2010036222

28/05/2010 13:40

A08268450

INVERSIONES SANTA ELENA SA

LAURA PONSA ARGEMÍ

AV de la PIRELLI 35-39 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

18

2010036224

28/05/2010 13:42

B64652845

2007 SERVEIS INTEGRALS DEL BAGES, SL

MONSERRAT FIGUERES CERDANS

C de SALLENT 57 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

19

2010036225

28/05/2010 13:43

B62943022

QUICKDESIGN SL

LAURA PONSA ARGEMÍ

C de SALLENT 64-72

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

20

2010036227

28/05/2010 13:44

B63657316

VILARMAU GUELL, SL

PERE VILARMAU COLL

C de SALLENT 97-103 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

21

2010036229

28/05/2010 13:47

B61089439

OBRA LLAR 2000 SL

JOSÉ ALIAS ROVIRA

CTRA de VIC 20, BX MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

22

2010036231

28/05/2010 13:49

B63897193

BACALLA J. OMS SL

JORDI OMS ESPINOSA

CTRA de VIC 285, BX MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda
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23

2010036233

28/05/2010 13:51

39350932W

OMS ESPINOSA JORDI

JORDI OMS ESPINOSA

CTRA de VIC 265-267

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

24

2010036234

28/05/2010 13:51

B08216053

25

2010036236

28/05/2010 13:53

39095810L

VILARMAU I FREIXA S.L.

NÚRIA VILARMAU GUELL

C de SALLENT 97-103 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

OMS BUITRAGO JOAN

JOAN OMS BUITRAGO

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

B60289766

TALLERES BALLUS,S.L.

LLUÍS BALLÚS LLOP

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

28/05/2010 13:57

A08402489

TALLERES RATERA SA

LLUIS RATERA FRANCITORRA

C de la PUJADA ROJA 81-83, 1r
MANRESA
C SANT ELOI 5 SANT FRUITOS DE
BAGES
AV dels DOLORS 13-15 MANRESA

26

2010036239

28/05/2010 13:55

27

2010036242

28

2010036243

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

28/05/2010 13:59

A58485558

INDUMOBI SA

LLUIS RATERA FRANCITORRA

AV dels DOLORS 13-15 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

29

2010036246

28/05/2010 14:02

B62790308

STAR 12, SL

REMEI JUSTÍCIA MAGAÑA

C de AGUSTÍ COLL 32-34

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

30

2010036248

28/05/2010 14:04

A08986010

ACCESSORIS SENCOR S.A.

ANDRES COROMINA SERRA

C CASTELLFOLLIT NAU 13-14

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

31

2010036250

28/05/2010 14:07

B63075527

TOELPA 12, S. L.

REMEI JUSTÍCIA MAGAÑA

C d'AGUSTI COLL 32, 1r 3a MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

32

2010036252

28/05/2010 14:09

A08564502

TEXTIL PLANAS OLIVERAS S.A

JOSÉ PLANAS OLIVERAS

C d'AVINYÓ S/N MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

33

2010036253

28/05/2010 14:10

A58105271

UPLAN SA

JOSÉ PLANAS OLIVERAS

PTGE del FORN 5 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

34

2010036254

28/05/2010 14:11

A08680001

CONSTRUCCIONS SALIDO SA

FELIX SALIDO TORRA

C de CANYELLES 5 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

35

2010036255

28/05/2010 14:16

A08469967

INMOBILIARIA LLOBSA, S.A.

ROSA SALIDO TORRA

PG de PERE III 49 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

36

2010036256

28/05/2010 14:17

39288485T

JOSÉ MARIA SENTIAS

JOSÉ MARIA SENTIAS

C CASTELLFOLLIT NAU 13-14

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

37

2010036257

28/05/2010 14:19

B61864815

CONSTRUCCIONS SALIDO-CARRIÓ,SL

FELIX SALIDO TORRA

C de CANYELLES 5 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

38

2010036258

28/05/2010 14:20

B59821793

MS-MT, SL

ANTONI SORROCHE MONTELLANO

CTRA de VIC 25-31, EN 1a MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

39

2010036259

28/05/2010 14:21

39287518E

FELIU SELLARES JESUS M

JESUS MARIA FELIU SELLARES

SI

Vadó Mora i Viuda

2010036260

28/05/2010 14:23

A58084211

FUTURAUTO, SA

RAMON BARALDÉS I BORRÀS

C de SANT JOAN BAPTISTA DE LA SALLE
4-6, 2n MANRESA
C de CASTELLFOLLIT 2-8 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

40

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

41

2010036261

28/05/2010 14:23

A08334435

ALAPONT SA

SALVADOR ALAPONT MASATS

SI

Vadó Mora i Viuda

2010036262

28/05/2010 14:25

B64041387

AUSA CENTER S.L.UNIPERSONAL

ANTONI TACHÓ FIGUEROLA

C B (PG.IND.SALELLES) 22 SANT
SALVADOR DE GUARDIOLA
CTRA de VIC Km.2,8 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

42

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

43

2010036263

28/05/2010 14:25

B61518833

AGRICOLA FARGAS S.L.

ANNA M. FARGAS TOMÁS

C de SALLENT S/N MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

44

2010036264

28/05/2010 14:26

A08653115

EUROCOTXES SA

MARCELINO SANTIVERI SELMA

SI

Vadó Mora i Viuda

2010036265

28/05/2010 14:26

A08096851

IMPROBAGES SAU

ANTONI TACHÓ FIGUEROLA

C de SANT JOAN D'EN COLL 2, BX 1a
MANRESA
C de CASTELLADRAL 18 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

45

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

46

2010036266

28/05/2010 14:27

B60772399

SALA TEAM, S.L.

JORDI SALA PALLAS

SANT CRISTÓFOL N 16

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

47

2010036267

28/05/2010 14:28

37086416C

FLOTATS RIAN PERE

PERE FLOTATS RIAN

CTRA de VIC 291 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

48

2010036268

28/05/2010 14:30

B58078668

GERMANS ESCALA CB

ANTONI ESCALA BARTROLÍ

C de NAVARCLES S/N MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

49

2010036269

28/05/2010 14:30

B62660535

ACCESSORIS MANRESA 4 PER 4 S.L.

JORDI SALA PALLAS

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

50

2010036270

28/05/2010 14:31

A58539735

SALA MOTORS S.A.

JORDI SALAS PALLAS

C de SALLENT 45 (P.I.DOLORS)
MANRESA
C de SALLENT 47 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

51

2010036271

28/05/2010 14:32

B61902748

JUMOPE SL

MARTA PERRAMON FERRAN

CTRA del PONT DE VILOMARA S/N
MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

197

52

2010036272

28/05/2010 14:32

A58220963

ACCESSORIS MANRESA S.A.

53

2010036273

28/05/2010 14:34

B58269176

GRUAS MANRESA SL

54

2010036274

28/05/2010 14:35

A08910184

AGROPECUARIA DEL BAGES, SA

55

2010036275

28/05/2010 14:36

B60994282

ASSESSORIA DEL BAGES SL

56

2010036276

28/05/2010 14:36

B61583019

57

2010036277

28/05/2010 14:38

A25039199

58

2010036278

28/05/2010 14:38

59

2010036279

60

2010036280

61

JORDI SALA PALLAS

C SALLENT N 43

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

FRANCINA CAMPRODON ESPINALT

C de CASTELLFOLLIT 11 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

JOSÉ SERRA BASTARDAS

C de CASTELLBELL S/N MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

M TERESA CASALS CAPDEVILA

C SALLENT N 65

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

VIDMAR RM 2000, S.L.

JOSÉ RODA MARTÍNEZ

PI LA CORT 8-9 CARDONA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

JOIERIA TOUS, SA

MARIA ALBA TOUS ORIOL

CTRA de VIC - EL GUIX 3 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

B58548280

MERCAMOBIL BAGES SL

JORDI SALA PALLAS

C de SALLENT 43-49 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

28/05/2010 14:38

A08829376

FIASA MIX SA

JUAN JOSÉ MASACHS RIERA

AVINGUDA DIAGONAL N 612

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

28/05/2010 14:39

B25023839

COMERCIAL TREVIC, S.L.

MIQUEL ANGEL MONTANER COLOMES

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

2010036281

28/05/2010 14:40

B61872362

TOUS & TOUS COMPLEMENTS SLU

MARIA ALBA TOUS ORIOL

CTRA MANRESA, KM 78.50 S/N (POL.
PROINOSA) SOLSONA (LLEIDA)
CTRA de VIC - EL GUIX 3 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

62

2010036282

28/05/2010 14:41

B60756129

POSTPUNT, S.L.

MIQUEL ANGEL MONTANER COLOMES

C SALLENT S/N MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

63

2010036283

28/05/2010 14:42

B61579546

LA CANTERANA, SL

MARIA ALBA TOUS ORIOL

CTRA de VIC - EL GUIX 3 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

64

2010036284

28/05/2010 14:43

B64811573

TRULLOLS PROJECT, SL

ANTONIO SORROCHE MONTELLANO

Trullols

SI

Josep Llobet i Bach

MISBALGER SL

RICARD TORRAS SOLERVICENS

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

65

2010036285

28/05/2010 14:44

B61919031

TOUS PELL SLU

MARIA ALBA TOUS ORIOL

C de SANT JOAN BAPTISTA DE LA SALLE
4-10, 4t 1a MANRESA
C de SANT JOAN BAPTISTA DE LA SALLE
4-10, 4t 1a MANRESA
CTRA de VIC - EL GUIX 3 MANRESA

66

2010036286

28/05/2010 14:46

B64049174

TOUS TEXTIL SL

MARIA ALBA TOUS ORIOL

CTRA de VIC - EL GUIX 3 MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

67

2010036287

28/05/2010 14:47

B59821793

MS-MT, SL

ANTONIO SORROCHE MONTELLANO

CTRA de VIC 25-31, EN 1a MANRESA

Trullols

SI

Vadó Mora i Viuda

68

2010036288

28/05/2010 14:47

A08139230

GARAGE TACHO SA

JORDI CASAS HERNAN

NAVARRA N 3

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

69

2010036289

28/05/2010 14:48

A59095422

TONI ELIAS, SA

REMEI JUSTÍCIA MAGAÑA

C d'AGUSTI COLL 34-36, BX MANRESA

Trullols

SI

Josep Llobet i Bach

70

2010036290

28/05/2010 14:49

Q58563891

ALBERT GÓMEZ PARDO

PL la PLANA DE L'OM 6, 2n 5a MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

71

2010036291

28/05/2010 14:49

B59821793

COL.LEGI D'ENGINYERS TECNICS INDUSTRIALS
DE M
MS-MT, SL

ANTONIO SORROCHE MONTELLANO

CTRA de VIC 25-31, EN 1a MANRESA

Trullols

SI

Josep Llobet i Bach

72

2010036292

28/05/2010 14:50

A58105271

UPLAN SA

JOSÉ PLANAS OLIVERAS

PTGE del FORN 5 MANRESA

Trullols

SI

Josep Llobet i Bach

73

2010036293

28/05/2010 14:51

B08129017

ESPECTACLES PADRO I CABOT SL

JORGE PADRÓ VALL

PG de PERE III 50 MANRESA

Trullols

SI

Josep Llobet i Bach

74

2010036294

28/05/2010 14:52

B65323743

ONLIRU BCN 2010, S.L.

MARTA PARDO ROVIRA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda
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2010036295

28/05/2010 14:52

Q58563891

ALBERT GÓMEZ PARDO

Trullols

SI

Vadó Mora i Viuda

76

2010036296

28/05/2010 14:54

B61902748

COL.LEGI D'ENGINYERS TECNICS INDUSTRIALS
DE M
JUMOPE SL

C CARACAS(POL.IND.LA MAQUINISTA)
10 B BARCELONA
PL la PLANA DE L'OM 6, 2n 5a MANRESA

77

2010036297

28/05/2010 14:54

A58105271

UPLAN SA

JOSÉ PLANAS OLIVERAS

CTRA del PONT DE VILOMARA S/N
MANRESA
PTGE del FORN 5 MANRESA

Trullols

SI

Vadó Mora i Viuda

78

2010036298

28/05/2010 14:54

A08268450

INVERSIONES SANTA ELENA SA

JOAN PONSA BOSCH

AV de la PIRELLI 35-39 MANRESA

Pont Nou

NO
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2010036299

28/05/2010 14:54

B59821793

MS-MT, SL

ANTONI SORROCHE MONTELLANO

CTRA de VIC 25-31, EN 1a MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI
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Josep Llobet i Bach

80

2010036300

28/05/2010 14:56

B64811573

TRULLOLS PROJECT, SL

81

2010036301

28/05/2010 14:57

B08129017

ESPECTACLES PADRO I CABOT SL

82

2010036302

28/05/2010 14:57

A08866667

HIPOPOTAMO SA

83

2010036303

28/05/2010 14:59

B65013732

MOLT SILENCI MANRESA, SL

XAVIER PADRÓ ROS

84

2010036311

28/05/2010 17:01

A59095422

TONI ELIAS, SA

ANTONI ELIAS DEIX

85

2010036312

28/05/2010 17:04

46651816L

86

2010036313

28/05/2010 17:06

87

2010036314

88

2010036315

89

JORGE PADRÓ VALL

C de SANT JOAN BAPTISTA DE LA SALLE
4-10, 4t 1a MANRESA
PG de PERE III 50 MANRESA

Trullols

SI

Vadó Mora i Viuda

AV DEL VALLES, 49 (LES FONTS) 49
TERRASSA
C de CAIETÀ MENSA S/N, (ELS
TRULLOLS) local 1 MANRESA
C d'AGUSTI COLL 34-36, BX MANRESA

Trullols

SI

Vadó Mora i Viuda

Trullols

SI

Vadó Mora i Viuda

BATANES SUBIRANA JOAN CARLES

PL la PLANA DE L'OM 6, 3r 1a MANRESA

Trullols

SI

Vadó Mora i Viuda

46651816L

BATANES SUBIRANA JOAN CARLES

PL la PLANA DE L'OM 6, 3r 1a MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda

28/05/2010 17:08

B65013732

MOLT SILENCI MANRESA, SL

XAVIER PADRÓ ROS

SI

Josep Llobet i Bach

B63075527

TOELPA 12, S. L.

REMEI JUSTÍCIA MAGAÑA

C de CAIETÀ MENSA S/N, (ELS
TRULLOLS) local 1 MANRESA
C d'AGUSTI COLL 32, 1r 3a MANRESA

Trullols

28/05/2010 17:10

Dolors - Pujada Roja

SI

Josep Llobet i Bach

2010036321

28/05/2010 18:37

B63075527

TOELPA 12, S. L.

REMEI JUSTÍCIA MAGAÑA

C d'AGUSTI COLL 32, 1r 3a MANRESA

Dolors - Pujada Roja

SI

Vadó Mora i Viuda
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2010036322

28/05/2010 18:39

B62790308

STAR 12, SL

REMEI JUSTÍCIA MAGAÑA

C d'AGUSTI COLL 32-34 MANRESA

Trullols

SI

Vadó Mora i Viuda
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2010036323

28/05/2010 18:41

B63075527

TOELPA 12, S. L.

REMEI JUSTÍCIA MAGAÑA

C d'AGUSTI COLL 32, 1r 3a MANRESA

Trullols

SI

Josep Llobet i Bach

92

2010036446

31/05/2010 10:51

G58132812

LLUIS GUITÓ VILA

C del DOS DE MAIG 8, EN 1a MANRESA

Trullols

NO

93

2010036447

31/05/2010 10:53

G58132812

LLUÍS GUITÓ VILA

C del DOS DE MAIG 8, EN 1a MANRESA

Dolors - Pujada Roja

NO

94

2010036609

31/05/2010 14:38

A60195278

GREMI DE CONSTRUCTORS D'OBRES MANRESA I
COMARCA
GREMI DE CONSTRUCTORS D'OBRES MANRESA I
COMARCA
LIDL SUPERMERCADOS SA

YOLANDA RIVERA RALUY

Dolors - Pujada Roja

SI

95

2010036889

01/06/2010 15:28

B84227388

CARREFOUR PROPERTY ESPAÑA SLU

CESAR GARCÍA RODRÍGUEZ

Trullols

NO

96

2010036891

01/06/2010 15:33

B82660598

COMERCIAL INVERSORA MANREGALERY S.L.

JULIO GARCÍA LÓPEZ

Trullols

NO

97

2010042765

06/07/2010 00:00

A-08843799

FRAMUN S.A

MERÇÈ PIÑOT SANT

C BEAT ORIOL S/N (P.I. LA GRANJA)
MONTCADA I REIXAC
CTRA NACIONAL I Km.14,5 ALCOBENDAS
(MADRID)
C JOSE ORTEGA Y GASSET 20, 7e
MADRID (MADRID)
CARRETERA DE VIC KM. 2,6

Dolors - Pujada Roja

NO
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Vadó Mora i Viuda

El senyor Alain Jordà, del Grup municipal Socialista, informa que el 19 d’abril el
Ple va aprovar l’inici del procediment administratiu de delimitació de la trama urbana
consolidada de Manresa, d’acord amb el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre.
Durant el període d’informació pública han estat presentades 97 al.legacions, que
demanen, bàsicament, una ampliació de la TUC per tal d’incloure-hi diferents àmbits
com: Plaça Prat de la Riba-Av. dels Dolors, el Polígon dels Dolors-Pujada Roja, el
Polígon dels Trullols-Sector Carrefour i el Polígon del Pont Nou.
Donat que la voluntat d’aquest govern és la de consolidar les condicions d’ús
establertes pel planejament urbanístic municipal, en el sentit de possibilitar usos
admissibles de les parcel.les que tenen qualificació de zona terciària i comercial, i que
es troben incloses en els àmbits 1, 2 i 3, la decisió del govern municipal és la d’estimar
les al.legacions que es relacionen amb els tres primers sectors: Prat de la Riba-Dolors,
Dolors-Pujada Roja i Trullols-Carrefour, i desestimar les al.legacions referents a l’àmbit
del Polígon del Pont Nou.
S’aprova també la proposta de delimitació del perímetre corresponent i s’estudiarà
quin és l’instrument més adient per assolir l’objectiu de limitar els usos comercials
dintre del sector dels Dolors.
El senyor Ignasi Perramon, del Grup municipal d’ERC, comenta que en aquests
moments a segons quins àmbits que ara s’amplia la trama urbana hi havia uns usos
que eren més restrictius, que el que permet utilitzar en la trama urbana consolidada
completament, i l’aposta d’ERC és per a un comerç urbà i la normativa de la
Generalitat fa aquesta aposta.
El fet que incloint-lo en la trama urbana plantegi aquesta possibilitat d’obrir molt la
quantitat de comerços de tipus divers que es puguin situar en aquest àmbit, creu que
té un risc d’implantacions que puguin malmetre el model de comerç urbà.
També és veritat que el fet de deixar sense els usos actuals que tenia el planejament
actual la compatibilitat de segons quins usos comercials que queden restringits, treu
unes possibilitats en aquell àmbit i, per tant, el GMERC votarà favorablement el
dictamen amb la voluntat que molt properament es pugui resoldre aquesta restricció
d’usos, que permeti tornar a la situació anterior, perquè deixar-ho absolutament obert
com seria durant molt temps la trama urbana consolidada, creu que seria un risc
important per malmetre el model de comerç urbà que des d’ERC han apostat tant aquí
com des de la Generalitat.

L’alcalde sotmet la proposta a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres
presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
9.2

Proposta per a l’aprovació, si escau, de la sol.licitud de subvenció per a la
realització de les obres de l’equipament “Ateneu Les Bases”.

El secretari presenta la proposta del tinent d’alcalde presient de l’Àrea de Serveis a les
Persones, de 19 de juliol de 2010, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
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L’Ajuntament de Manresa, en data 3 d’agost de 2009, va adjudicar definitivament el
contracte de concessió d’obra pública que consisteix en la construcció i explotació d’un
complex cívic, cultural, esportiu i de serveis, anomenat Complex Nord les Bases a la
ciutat de Manresa, a favor de l’Agrupació d’Interès Econòmic ATENEU LES BASES
AIE.
En data 12 de juliol de 2010, l’Alcalde va resoldre aprovar inicialment el projecte bàsic i
d’execució de l’Ateneu les Bases, presentat per l’entitat adjudicatària, amb un
pressupost d’ onze milions cent trenta mil cent seixanta-cinc euros amb vint cèntims
(11.130.165,20 €), IVA inclòs. Dins aquest pressupost global, el subcapítol 01.01.01,
d’enderrocs i moviments de terres, té un cost de 327.913,35, sense IVA.
Aquest projecte té per objecte la implantació d’un equipament integrat que és la
primera peça d’un nou model d’equipament públic, inèdit a Catalunya, que busca la
proximitat als barris, on s’instal·la, l’aprofitament dels espais per a una diversitat de
serveis i ser punt de trobada de persones que coincidiran per motius i usos diferents.
És també el primer dels quatre que acabaran vertebrant l’espai urbà i que correspon al
districte nord de Manresa, que oferirà un ventall ampli de serveis i activitats fàcilment
accessibles per part de més ciutadans de més diversos col·lectius.
Es tracta doncs d’un equipament de proximitat, amb una finalitat cívica, polivalent,
d’atenció a les persones d’una zona determinada de la ciutat, la zona nord, però amb
un ànim de servei i obertura a tots els veïns, d’altres indrets de la ciutat, i fins i tot
poblacions veïnes. És a dir, un complex pensat per donar cobertura a les necessitats
de les persones, des d’una visió integral, a través de la proximitat, però també amb
una visió oberta i integradora. El programa de serveis i activitats inclou:
-

-

-

Serveis i activitats socials i cíviques (activitats per a la gent gran, ludoteca,
centre obert, programa de tallers, cursos i conferències, programa de concerts,
teatre i cinema, cessió d’espais).
Serveis i activitats culturals (biblioteca)
Serveix i activitats esportives (activitats fisicoesportives de sala, fitnes i
wellness, activitats aquàtiques, activitats poliesportives d’esports col·lectius i
individuals)
Serveis i activitats administratives i de serveis socials (Oficina d’Atenció al
Ciutadà, serveis socials de base –EBASP-, regidoria de districte)
Serveis complementaris (bar-restaurant, parquing

En el finançament d’aquest projecte, l’Ajuntament comparteix amb l’empresa
concessionària l’esforç d'inversió per destinar-lo a objectius d’interès públic. Estem
davant d’un projecte que té una magnitud i complexitat, que fa necessari sumar el
major nombre de complicitats per facilitar la viabilitat econòmica del projecte.
El Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a través de la
Secretaria d’Acció Ciutadana, gestiona i tramita subvencions per a equipaments
d’entitats o ajuntaments destinades a activitats cíviques i socials i ha manifestat
l’interès que té aquest projecte, pel seu caràcter intensament polivalent, integral i
innovador i per la capacitat de generar cohesió social i contribuir a la igualtat
d’oportunitats.
Vist l’informe emès pel cap de la secció de Cultura, en data 16 de juliol de 2010.
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Consideracions legals
Article 25.2.m) de la Llei 7/85, de 2 d' abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i
articles 66.3 n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, de Catalunya en virtut dels
quals s' atorguen als ens locals competències en matèria d’activitats o instal·lacions
culturals i esportives.
Article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d' abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en
virtut del qual els ens locals poden promoure tota classe d’activitats i prestar tots
aquells serveis que contribueixin a satisfer les necessitats de la comunitat veïnal.
Article 66.3.n del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en connexió amb els articles 2.1 d) i
article 40 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, reguladora de les Hisendes
Locals, en virtut dels quals els recursos de les hisendes locals poden estar constituïts,
entre d'altres, pels procedents de subvencions les quals seran aplicades a la finalitat
per a la qual foren atorgades.
Per tot això, com a tinent d’alcalde president de l’Àrea de Serveis a els Persones,
proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS

“Primer: Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Acció Ciutadana, una subvenció
per aquest any 2010, per al finançament dels enderrocs i moviments de terres del
projecte de l’equipament integrat “Ateneu Les Bases”, per un import de 250.000 euros.
Segon: Autoritzar a l’Alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per a
la sol·licitud de subvenció.”
El senyor Ignasi Perramon, del Grup municipal d’ERC, informa que es tracta d’una
subvenció demanada a la Secretaria d’Acció Ciutadana de la Generalitat per
aconseguir un ajut pel finançament de l’equipament de l’Ateneu les Bases, atenent que
des d’aquesta secretaria s’ha manifestat l’interès per aquest model d’equipament
polivalent, per un model innovador que permet la concentració en un sol àmbit,
d’equipaments de caràcter cívic, social, cultural i esportiu. Per aquest motiu demana el
vot favorable a la proposta.
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP, manifesta que des del seu
grup tenen seriosos dubtes que ara toqui fer aquesta inversió de l’Ateneu Les Bases.
Amb la situació econòmica actual i amb la que es preveu en el futur, creu que acabarà
essent una despesa per a l’Ajuntament, a base de quotes, no és endeutament físic
amb el banc, però són unes quotes que s’hauran de pagar durant uns anys i amb
202

l’actual situació econòmica tenen dubtes que aquesta sigui una necessitat urgent i, per
tant, s’abstindran en la votació.

L’alcalde sotmet la proposta a votació i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (7 GMS, 3
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 7 GMCiU i 2 GMPPC), i 2 abstencions (1 GMCUP i 1
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
9.3

Proposta per a l’aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits 15/2010, dins el Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Economia, de 19 de juliol de
2010, que es transcriu a continuació:

“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2011, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a crèdits de
despeses d’altres aplicacions pressupostàries de l’esmentat Pressupost Municipal, no
compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a finançar els costos
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici
del 2011.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 15/2010 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 15/2010 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 Alain Jordà, del Grup municipal Socialista, informa que són dos canvis
d’última hora, un de 4.800€ per dotar el Consell Esportiu del Bages d’una subvenció
d’11.600€, i l’altra per dotar el Conveni per la Fira de Santa Llúcia 2010, amb una
quantitat de 6.000€.

L’alcalde sotmet la proposta a votació i el Ple l’aprova per 12 vots afirmatius (7 GMS, 3
GMERC i 2 GMICV-EUiA), i 11 abstencions (7 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

10.

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

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcaldepresident i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD
2568/86, de 28 de novembre.
11.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 22, 23, 24 i
25, que corresponen als dies 14, 21 i 28 de juny i 5 de juliol,
respectivament.
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Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la
Junta de Govern Local en les seves sessions número 22, 23, 24 i 25, corresponents
als dies 14, 21 i 28 de juny i 5 de juliol de 2010 respectivament, pel repartiment que de
les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD
2568/86, de 28 de novembre.
12.

Donar compte dels escrits del Gabinet de Presidència del Parlament de
Catalunya i de la Direcció General de Coordinació Interdepartamental de
la Generalitat de Catalunya, que justifiquen recepció de l’acord adoptat
pel Ple de l’Ajuntament en relació a la creació d’un títol del sistema tarifari
integrat de transport gratuït per a l’acompanyament de persones amb un
grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %.

El secretari dóna compte dels escrits del Gabinet de Presidència del Parlament de
Catalunya i de la Direcció General de Coordinació Interdepartamental de la Generalitat
de Catalunya, que justifiquen recepció de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en
relació a la creació d’un títol del sistema tarifari integrat de transport gratuït per a
l’acompanyament de persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %.

13.

PRECS I PREGUNTES

No se’n formulen.

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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