ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
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Ordre del dia
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 11, que correspon a la sessió del Ple
de la Corporació del dia 15 de setembre de 2011.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4610, de 19 de maig de 2011,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2011, dins del
Pressupost municipal vigent.

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8278, de 27 de setembre de
2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2011,
dins del Pressupost municipal vigent.

2.3

Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de data 30 de setembre de
2011, sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.

2.4

Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 5 d’octubre de 2011,
sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.

2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7734, de 16 de setembre de
2011, per la qual es conferia delegació expressa al regidor Adam Majó Garriga
per exercitar un matrimoni civil el dia 1 d’octubre de 2011.

2.6

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8398, de 5 d’octubre de 2011,
sobre nomenaments dels presidents i presidentes dels Consells sectorials de
participació.

2.7

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8656, de 7 d’octubre de 2011,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 20/2011, dins del
Pressupost municipal vigent.

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga del conveni de cessió d’ús
del local municipal ubicat al carrer Sant Bartomeu núm. 50, a favor de l’entitat
Xàldiga, per un període de 4 anys.

3.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga de la cessió d’ús
corresponent al local ubicat al carrer Cascall núm. 16, al barri dels Comtals, a
favor de l’Associació de Veïns Els Condals.
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3.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, del text del Pla específic municipal per
incident o emergència al túnel de Viladordis – FGC.

3.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’acord adoptat pel Ple
en sessió de 21 de juliol de 2011, sobre designació de representants municipals
en diferents ens, organismes i entitats.

3.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants
municipals als Consells de participació de Centres de serveis socials.

3.6

Dictamen sobre aprovació, si escau, del conveni de col·laboració a signar entre
l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Santpedor per tal de determinar la
societat municipal Aigües de Manresa, SA, com a mitjà propi i servei tècnic del
municipi de Santpedor.

4.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

4.1.1

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de les modificacions de
determinats articles de les Ordenances fiscals reguladores de tributs municipals
per a l’exercici 2012.

4.1.2

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de les modificacions de
l’Ordenança reguladora dels preus públics i els seus annexos per a l’exercici
2012.

4.1.3

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la creació d’una aplicació
pressupostària de Serveis Socials referent a subvencions nominatives

4.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga per un any del Confirming
d’import 3.000.000 € signat amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, el 20
de novembre de 2010.

4.1.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concertació d’una operació de
préstec per import d’1.000.000 € amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA,
per cobrir part del romanent de tresoreria negatiu de l’exercici 2010.

4.1.6

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 19/2011, dins del Pressupost municipal vigent.

4.1.7

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 21/2011, dins del Pressupost municipal vigent.

4.1.8

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la relació de baixes dels drets
reconeguts i obligacions reconegudes, per import d’1.436.629,85 € els drets, i
de 114.307,27 € les obligacions.

Acta de la sessió plenària núm. 12 de 20 d’octubre de 2011

3

4.2

REGIDORIA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA

4.2.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació d’una aplicació
pressupostària de Seguretat Ciutadana referent a subvencions nominatives.

5.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE

5.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l’Agència
d’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa relatiu a l’Oficina Local
d’Habitatge i la Borsa de Mediació per al lloguer social situades en aquest
municipi.

5.1.2

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla
General. Unitat d’Actuació Bisbe Perelló (UA 20).

6.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’ENSENYAMENT

6.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del nou conveni subvencional entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Manresa per al finançament de l’Escola de Música Municipal, curs 2010-2011.

7.

PROPOSICIONS

7.1

Proposició del Grup Municipal de PxC sobre substitució de la barana del pont
de Sant Francesc.

7.2

Proposició del Grup Municipal de PxC sobre estacionament de vehicles en
zones no permeses.

7.3

Proposició del Grup Municipal del PP referent a la modificació de l’Ordenança
fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

7.4

Proposició del Grup Municipal del PP per a l’estudi de la retirada progressiva de
l’Ordenança fiscal núm. 22, article 5, epígraf, referent a la taxa sobre els
aparadors comercials.

7.5

Proposició dels Grups Municipals GMS, ERC i CUP en relació a les retallades
en els serveis sanitaris.

7.6

Proposició del Grups Municipals ERC i CUP en suport als organitzadors i actes
del pas del Correllengua 2011 per Manresa.

7.7

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de projectar un pas de
vianants que permeti arribar del Pont Vell a l’estació del Nord i a l’Anella Verda.
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7.8

Proposició del Grup Municipal de la CUP per donar suport a l’Ateneu Popular La
Sèquia.

7.9

Proposició del Grup Municipal d’ERC sobre constitució d’una associació d’ens
locals per promoure l’exercici del Dret a Decidir.

7.10

Proposició del Grup Municipal de PP referent al control del Padró municipal
d’habitants.

7.11

Proposició del Grup Municipal de CiU sobre actuacions en defensa de la sanitat
pública.

7.12

Proposició del Grup Municipal Socialista en relació a la situació econòmica dels
centres concertats de serveis socials.

7.13

Proposició del Grup Municipal Socialista de reprovació del regidor de PxC, Sr.
Albert Pericas.

8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.

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

10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 32 a 36, que
corresponen als dies 12, 19 i 26 de setembre i 3 i 10 d’octubre de 2011,
respectivament.

11.

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

Desenvolupament de la sessió
L’alcalde obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència necessari
per iniciar la sessió.

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 11, que correspon a la sessió
del Ple de la Corporació del dia 15 de setembre de 2011.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió ordinària núm. 11, del dia 15 de setembre de 2011, que s’ha entregat als
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regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna
observació a formular respecte al seu contingut.
El senyor Xavier Javalolles, del Grup Municipal del PP, diu que, d’acord amb el
que s’ha parlat amb els grups municipals, l’apartat de l’ordre del dia Precs i preguntes,
passarà a tenir una altra denominació. A tenor de la petició d’ERC formulada en la
Junta de Portaveus per tal d’eliminar d’aquest punt la paraula Precs, el senyor Xavier
Javaloyes insta a l’alcalde amb un gest per assenyalar que això és un prec, i que els
regidors d’aquesta Corporació no poden perdre aquest dret. L’alcalde diu que a
iniciativa del senyor Xavier Javaloyes i del grup que presideix es manté la paraula
Precs i es canvia la denominació del punt a Precs, preguntes i interpel·lacions a l’equip
de Govern,
L’alcalde diu que s’hauria d’incorporar l’aportació del grup municipal del PP, i es
mantingués la paraula Precs com s’ha fet, quedant Precs,Preguntes i Interpel·lacions a
l’equip de govern, però que quedi constància, que va ser iniciativa seva.
És dona com a bona l’Acta i es manté l’enunciat de Precs, Preguntes i Interpel·lacions
a l’equip de govern i s’inclourà la modificació a l’Acta de la Sessió del dia 15 de
setembre de 2011.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4610, de 19 de maig de
2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
7/2011, dins del Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 7/2011, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i
transferències de crèdit, a l’empara del que disposen els articles 179 i 181 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del
Pressupost per a l’exercici de 2011, segons detall que figura en l’annex que es conté
en l’expedient.
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.”

Acta de la sessió plenària núm. 12 de 20 d’octubre de 2011

6

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8278, de 27 de setembre
de 2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
18/2011, dins del Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 18/2011, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i
transferències, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals i l’article 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici de 2011, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.
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.”

2.3

Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de data 30 de setembre
de 2011, sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

El secretari presenta l’Informe trimestral d’Intervenció, el qual es transcriu a
continuació:
“Informe trimestral d’Intervenció sobre la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
Consideracions jurídiques:
Article cinquè de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.
1. L’Entitat local disposarà d’un registre de totes les factures i altres documents emesos
pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels mateixos, la
gestió de la qual correspondrà a la Intervenció o òrgan de l’Entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat.
2. Qualsevol factura o document justificatiu emès pels contractistes a càrrec de l’entitat
local, haurà de ser objecte d’anotació al registre indicat a l’apartat anterior amb caràcter
previ a la seva remissió a l’òrgan responsable de l’obligació econòmica.
3. Transcorregut un mes des de l’anotació al registre de la factura o document justificatiu
sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar l’oportú expedient de reconeixement
de l’obligació, derivat de l’aprovació de la respectiva certificació d’obra o acte
administratiu de conformitat amb la prestació realitzada, la Intervenció o l’òrgan de
l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat requerirà a l’òrgan gestor
esmentat per tal que justifiqui per escrit la manca de tramitació d’aquest expedient.
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4. La Intervenció o òrgan de l’Entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat
incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat en l’article quart de la llei 15/2010 de 5
de juliol, una relació de factures o documents justificatius respecte els quals hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre esmentat i no
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi
justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini
de quinze dies comptats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement
d’aquesta informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents
que se li hagin presentat agrupant-los segons els seu estat de tramitació.

Per tot això, i, en virtut d’aquest article,
JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l’Ajuntament de Manresa, emet
el següent INFORME :
PRIMER: L’entitat local disposa d’un registre de totes les factures i altres documents
emesos pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels
mateixos, la gestió del qual correspon a la Intervenció i als òrgans de l’Entitat local que
tenen atribuïdes aquestes funcions ( 1. Oficina de Suport Central de les Àrees
d’Economia, Governació i Serveis del Territori i 2. Oficina de Suport Central de l’Àrea
dels Serveis a les Persones, Programes Transversals i Projectes de Ciutat ).
SEGON: No hi ha cap factura ni document justificatiu a 30 de setembre de 2011
respecte el qual hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el
registre esmentat i no s’hagi tramitat el corresponent expedient de reconeixement de
l’obligació.”
2.4

Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 5 d’octubre de
2011, sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

El secretari presenta l’Informe trimestral de Tresoreria, el qual es transcriu a
continuació:
“Informe trimestral de Tresoreria sobre la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
A partir de l’establert a l’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de
morositat de les administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de
desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’emet el present informe el qual té per objecte veure
l’acompliment dels terminis de pagament que estableix la llei pel pagament de les
obligacions, establint el nombre i quantitat global de les obligacions pendents de
pagament de les quals s’incompleix el termini.
Obligacions pagades abans 50 dies
Obligacions que es troben en relacions de
confirming o que es paguen a un termini
superior a 50 dies

Nombre
181

%
13%

Import
2.597.716,16

%
30%

1.262

87%

6.106.296,23

70%

1.443

100%

8.704.012,39

100%
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*Període analitzat: 1 de juliol de 2011 a 30 de setembre de 2011.

Tal i com es desprèn de les dades de la taula i del gràfic, del total de factures
aprovades, n’hi ha hagut 181 que s’han pagat dins el termini dels 50 dies establert
normativament, significant un import de 2.597.716,16 euros.
Per la resta, hi ha un total de 1262 obligacions que s’han pagat posteriorment als 50
dies o que estan en relacions de confirming; en aquest últim cas aquest tipus
d’operació permet al proveïdor avançar-se l’import pendent, significant globalment un
import total de 6.106.296,23 euros.”
L’alcalde diu que hi ha una petició que es va fer a la Junta de Portaveus per part del
president del Grup municipal de la CUP.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, demana que s’expliqui el punt
2.4, quina ha estat l’evolució de la morositat en els darrers anys i com ens troben en
aquests moments.
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, comença explicant quin es
el punt en el qual es troba la Corporació, les mesures que ja s’han pres, les que es
proposaran per aprovar-les en aquest Ple i les que s’aprovaran en posteriors Plens.
Diu que la situació, tal i com es va informar a la Comissió d’Hisenda, respecte als
proveïdors que tenen factures de major quantia estan cobrant per la via del confirming
a 14 mesos, passats 8 mesos de la recepció de la factura, se’ls hi envien els
documents perquè puguin descomptar-los en els dos confirmings que actualment té
l’Ajuntament amb dues entitats financeres de la ciutat. I la resta de factures que són de
menor quantia, que representen un 30% del total de l’import, diu que s’estan pagant a
50 dies, tal i com diu la normativa.
Comenta que per poder millorar el pagament de les factures de major quantia, tal i com
es va aprovar al Ple del mes de juliol, és va aprovar el crèdit de l’ICO, signat el 22 de
setembre, i el dia 30 de setembre la relació de factures que hi havia a la pòlissa de
crèdit, que eren 2.300.000,00€ corresponents a proveïdors de la casa: Pymes i
autònoms varen cobrar en efectiu l’import de les factures, amb els condicionants del
crèdit ICO.
Diu que a l’Ordre del dia d’aquest Ple, hi ha l’aprovació d’una part del préstec de
legislatura, per tal de reforçar la situació financera de l’ajuntament per fer front al
pagament de proveïdors i endegar un camí de normalitat i no continuar amb la situació
de pagar a 14 mesos.
Les previsions són que, durant l’any 2012 es pugui baixar dels 14 mesos als 12 i cap
al segon semestre intentar millorar la relació dels proveïdors. Entenen que no és una
situació correcte, però que es degut a la situació financera de l’Ajuntament.

2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7734, de 16 de setembre
de 2011, per la qual es conferia delegació expressa al regidor Adam Majó
Garriga per exercitar un matrimoni civil el dia 1 d’octubre de 2011.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
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“Primer. Conferir al senyor Adam Majó Garriga, regidor d’aquest Ajuntament,
delegació expressa i puntual per tal que el dia 1 d’octubre de 2011, exerciti
l’atribució d’autoritzar un matrimoni civil.
Segon.

Notificar aquesta resolució al regidor d’aquest Ajuntament, senyor Adam
Majó Garriga, a l’efecte del seu coneixement i acceptació de la delegació
que li ha estat conferida.

Tercer.

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.

Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la primera
sessió que tingui lloc.”

2.6

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8398, de 5 d’octubre de
2011, sobre nomenaments dels presidents i presidentes dels Consells
sectorials de participació.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“Primer. Nomenar, per delegació d’aquesta Alcaldia, com a presidents i presidentes
dels Consells sectorials de participació que es relacionen, els regidors i regidores
següents:
Consell sectorial de participació
Consell Sectorial de Solidaritat i Cooperació
Fòrum del Comerç
Consell Sectorial de la Gent Gran
Consell Sectorial de Cultura
Consell Sectorial de la Dona
Comissió Mixta de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Comissió 21
Consell Sectorial de Salut
Consell Sectorial d’Urbanisme
Consell Sectorial de Mobilitat
Consell Sectorial de Drogodependències
Consell Sectorial d’Esports
Consell Sectorial de Joves
Consell Sectorial d’Interculturalitat i Migracions
Consell Sectorial d’Infants
Consell Escolar Municipal
Consell Sectorial de Serveis Socials
Fòrum de Turisme

President/a
M. Mercè Rosich Vilaró
Sílvia Gratacós González
Àuria Caus Rovira
Joan Calmet Piqué
M. Mercè Rosich Vilaró
Jordi Serracanta Espinalt
M. Mercè Rosich Vilaró
Ramon Bacardit Reguant
Ramon Bacardit Reguant
M. Mercè Rosich Vilaró
Valentí Junyent Torras
Àuria Caus Rovira
M. Mercè Rosich Vilaró
Antoni Llobet Mercadé
Antoni Llobet Mercadé
M. Mercè Rosich Vilaró
Sílvia Gratacós González

Segon. Comunicar aquesta Resolució a totes les persones nomenades, als efectes del
seu coneixement i de l’acceptació de la responsabilitat conferida.
Tercer. Donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió que aquest
dugui a terme i publicar-la al Butlletí Oficial de la Província.”
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2.7

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8656, de 7 d’octubre de
2011, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
20/2011, dins del Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 20/2011, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i
transferències, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals i l’article 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici de 2011, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.
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.”

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga del conveni de cessió
d’ús del local municipal ubicat al carrer Sant Bartomeu núm. 50, a favor de
l’entitat Xàldiga, per un període de 4 anys.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 20 de setembre de 2011, que es
transcriu a continuació:
“I. El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc en data 15 d'octubre de 1990, va
adoptar l'acord de cedir a l'entitat social XÀLDIGA, per un termini màxim de 4 anys, l'ús
del local de propietat municipal ubicat al carrer Sant Bartomeu número 50, baixos i primer
pis, que té la qualificació jurídica de bé patrimonial, i figura al full número 331.7 de
l'Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d'aquest Ajuntament, amb una
superfície útil de 195,72 m2.
II. En virtut de nou acord de Ple de data 18 de desembre de 2006, es va renovar la
cessió d'ús del local en qüestió per un període de 4 anys.
III. El cap de la Secció de Cultura, de conformitat amb ofici de data 8 de juliol de 2010,
va proposar que es prorrogués, en les mateixes condicions, el conveni de cessió d'ús a
favor de l'entitat XÀLDIGA.
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IV. L’entitat XÀLDIGA, representada pel senyor (...), va proposar unes variacions en les
clàusules d’aquesta cessió, mitjançant escrit amb referència registre d’entrada número
67.392/28.10.11.
V. Segons ofici emès pel cap de la Secció de Cultura el dia 28 de juny de 2011, i d’acord
amb l’entrevista efectuada amb aquest representant, es va donar la conformitat per
seguir endavant amb els tràmits administratius a fi de prorrogar la cessió d’ús amb les
mateixes condicions existents.
VI. El TAG de l’Oficina de Suport Central de les Àrees d’Economia, Governació i Serveis
del Territori ha emès informe favorable al respecte en data 19 de setembre de 2011.
Consideracions jurídiques
De conformitat amb l'article 221.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i amb subjecció al Capítol II
del Títol III del reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de
17 d'octubre, l'alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Renovar la cessió d'ús, a favor de l'entitat XÀLDIGA, del local de propietat
municipal ubicat al carrer Sant Bartomeu número 50, baixos i primer pis, en les mateixes
condicions que el conveni signat en data 26 de novembre de 1990, i amb efectes pel que
fa a l'inici del termini de la renovació a partir del dia 26 de novembre de 2010.
SEGON. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de tota la documentació
necessària per a l'acompliment de l'expedient.”
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CIU, explica que el dictamen fa
referència al conveni que té aquest ajuntament amb l’entitat Xàldiga, per l’ús del local
situat al carrer Sant Bartomeu. Volen renovar la cessió d’ús per part d’aquesta entitat
per un període de 4 anys més.”
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga de la cessió d’ús
corresponent al local ubicat al carrer Cascall núm. 16, al barri dels
Comtals, a favor de l’Associació de Veïns Els Condals.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 19 de setembre de 2011, que es
transcriu a continuació:
“
I.

En data 15 de novembre de 2006 es va signar el conveni regulador de les
condicions de la cessió d’ús del local ubicat al carrer Cascall núm. 16 al
Barri dels Comtals a favor de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ELS CONDALS,
amb una vigència de cinc anys, comptats des del dia de la seva signatura.

II.

En virtut del punt primer del pacte cinquè d’aquest conveni, un cop exhaurit
el termini de vigència establert, les parts poden convenir de mutu acord i de

Acta de la sessió plenària núm. 12 de 20 d’octubre de 2011

12

forma expressa la pròrroga de la cessió d’ús per períodes d’un any, fins a un
màxim de 5 anys més, prèvia comunicació amb una antelació mínima de
tres mesos.
III.

En data 13 de maig d’enguany, la Coordinadora del Programa de
Participació Ciutadana ha emès un informe favorable a la pròrroga de
l’esmentada cessió d’ús pel període d’un any, per tant fins al dia 14 de
novembre de 2012.

IV.

Mitjançant proveïment amb referència registre de sortida 61.752/03.06.11 es
va donar audiència a l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ELS CONDALS, per tal que
en el termini de 10 dies manifestés el seu interès a prorrogar la cessió d’ús
pel període d’un any.

V.

Segons correu electrònic adreçat a aquesta Unitat en data 27 de juny de
2011, l’entitat en qüestió va manifestar la seva conformitat amb la indicada
pròrroga de la cessió d’ús.

VI.

El TAG de l’Oficina de Suport Central de les Àrees d’Economia, Governació
i Serveis del Territori ha emès informe al respecte en data 19 de setembre
de 2011.

Consideracions jurídiques
1a. Termini de la cessió d’ús. El punt primer del pacte cinquè d’aquest conveni diu
literalment així:
“Cinquè.- Vigència.
1. Aquesta cessió d’ús tindrà una vigència de cinc anys, comptats des del dia de la
seva signatura.
La cessió d’ús podrà ser denunciada per qualsevol de les parts, prèvia
comunicació amb una antelació mínima de tres mesos.
Un cop exhaurit el termini establert, les parts podran convenir de mutu acord i
de forma expressa la pròrroga de la cessió d’ús per períodes d’un any, fins a un
màxim de 5 anys més, prèvia comunicació amb una antelació mínima de tres
mesos. La pròrroga de la cessió d’ús no exclourà la possibilitat de modificació
de les seves clàusules.”

2a. Audiència a l'interessat. S'ha practicat el tràmit d'audiència a l'entitat interessada,
de conformitat amb l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
3a. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de la
Corporació, atès el previst als articles 221.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 73 del Reglament
de patrimoni dels ens locals, sense necessitat de concurrència d’una majoria de vots
qualificada, ja que l'acord no entra dins el supòsit a què fa referència l’article 114.3 lletra
n) del Text refós esmentat.
Per tot això, com a alcalde president, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
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ACORD
Prorrogar la cessió d’ús corresponent al local ubicat al carrer Cascall núm. 16 al Barri
dels Comtals a favor de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ELS CONDALS, per un període
d’un any, comprès entre el 15 de novembre de 2011 i el 14 de novembre de 2012.”
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CIU, explica que el dictamen tracta
d’aprovar la renovació de la cessió d’ús del local ubicat al carrer Cascall núm. 16 al
Barri dels Comtals a favor de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ELS CONDALS, i es demana
per un període d’un any més.”
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, i 1 abstenció legal de la regidora del grup municipal del PP, senyora Júlia
Valero, per trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb l’article
(100.1 del ROF), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

3.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, del text del Pla específic municipal
per incident o emergència al túnel de Viladordis – FGC.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 4 d’octubre de 2011, que es transcriu
a continuació:
“Atès que la unitat de Protecció Civil ha redactat el PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER
INCIDENT O EMERGÈNCIA AL TÚNEL DE VILADORDIS – FGC per fer front a una
possible situació d’incident o d’emergència al Túnel de Viladordis.
Vist que el Pla Bàsic d’Emergència Municipal preveu la redacció i aprovació de plans
especials.
Que l’article 2 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del
contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals, on
es preveu que els municipis han d’elaborar els corresponents plans d’actuació
municipal i/o els plans específics en el cas que estiguin afectats per riscs, objecte de
plans específics.
Considerant l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya, on s’estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del Pla Bàsic
d’Emergència Municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació
municipal, i en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil
d’àmbit municipal.
Vist que l’article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, preveu que correspon a l’alcalde
elaborar i sotmetre a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament els Plans a què al·ludeix
l’esmentat article 47.
Atès que el mateix article 48.3 preveu expressament com a no delegable la
competència relativa a l’aprovació dels Plans referits.
Tenint en compte els informes emesos al respecte per la cap de la secció jurídica
administrativa de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i pel tècnic de protecció civil.
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L’Alcalde President d’aquest Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
1r.- Aprovar el text del PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER INCIDENT O EMERGÈNCIA
AL TÚNEL DE VILADORDIS – FGC, i que s’adjunta com annex al present dictamen.
2n.- Trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, el Pla esmentat, als
efectes de la seva homologació.”
La senyora Olga Sanchez, del Grup Municipal de CIU, comença la intervenció
explicant que en compliment de l’obligació que estableix el Pla Territorial de Protecció
Civil de Catalunya, s’ha elaborat aquest Pla específic municipal per incident o
emergència al túnel de Viladordis, per fer front a una possible situació d’incidència o
emergència dins del túnel. Diu que el Pla contempla les actuacions coordinades de tots
els elements implicats de Protecció civil i per part de Ferrocarrils de la Generalitat.
Aprofitant l’organització a Manresa de la segona trobada de tècnics i polítics de
protecció civil, es farà un simulacre el proper dia 7 de novembre a les 24 h per
comprovar el funcionament del Pla davant de qualsevol incidència.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, i 1 abstenció legal de la regidora del grup municipal del PP, senyora Júlia
Valero, per trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb l’article
100.1 del ROF, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

3.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’acord adoptat
pel Ple en sessió de 21 de juliol de 2011, sobre designació de
representants municipals en diferents ens, organismes i entitats.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 29 de setembre de 2011, que es
transcriu a continuació:
“
1.

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2011, va
designar, entre d’altres, representants municipals al Comitè de Seguretat i Salut
i a la Fundació Privada Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional Mediterrània.

2.

De conformitat amb l’article 35 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals, el nombre de delegats de prevenció que pertoca a
l’Ajuntament de Manresa és de 4, mentre que en l’acord plenari citat se’n va
nomenar 3 i 2 tècnics.

3.

Per Resolució de l’alcalde de 22 de juliol de 2011, es va nomenar la senyora
Sílvia Saura Villar com a Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports, per
la qual cosa és procedent nomenar-la com a membre del Patronat de la
Fundació Privada Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, Mediterrània, en
substitució del senyor Manel Martínez Montes.
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4.

Així mateix, hi ha dos ens que requereixen de representant municipal i aquest
nomenament es va ometre en l’acord del Ple del dia 21 de juliol de 2011. Es
tracta de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i de l’Associació
IGLOO Catalunya (Inserció Global a través de l’Allotjament i l’Ocupació).

Fonaments legals
1

Article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que estableix que
correspon al ple prendre els acords relatius a la participació en organitzacions
supramunicipals.

2.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,

3.

Estatuts de l’Associació IGLOO Catalunya

Per tot això, com a alcalde president, proposo al Ple de la corporació que, amb
l’informe previ de la Comissió Informativa d’Economia i Governació, adopti el següent
ACORD
Primer. Modificar l’acord adoptat pel Ple en sessió del dia 21 de juliol de 2011, de
manera que els representants de l’Ajuntament de Manresa en cadascun dels
ens o òrgans que s’especifiquen seran els següents:

Comitè de Seguretat i Salut
Secretari general de l’Ajuntament
Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports
Cap de Servei de Paisatge i Medi Ambient
Cap de Secció d’Equipaments Municipals

Fundació Privada Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, Mediterrània
Patronat:
Valentí Junyent Torras
Joan Calmet Piqué
Sílvia Saura Villar
Serafí Vallecillos Zamora
Comitè Executiu:
Joan Calmet Piqué (vicepresident)
Assumpta Bermúdez Sanz
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Jordi Serracanta Espinalt
Associació IGLOO Catalunya
M. Mercè Rosich Vilaró”
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El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, explica que hi ha hagut
unes adequacions del personal més adient per a cadascun dels ens i/o òrgans tenint
en compte l’organigrama. Enumera on va cada representant per a cadascun dels
organismes que s’especifiquen.
L’alcalde sotmet a votació el dictamen 3.4 i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11
CiU, 4 GMS i 3 ERC) i 7 abstencions (2 CUP, 3 PP i 2 PxC) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants
municipals als Consells de participació de Centres de serveis socials.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 11 d’octubre de 2011, que es transcriu
a continuació:
“Seguint les previsions de la Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials, la
promoció de la participació ciutadana és primordial per tal d’adequar el sistema de
serveis socials a les necessitats de les persones i a llur diversitat.
L’article 26 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i
coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, concreta que en els centres on es
presten serveis d’atenció diürna i serveis substitutoris de la llar, ha d’existir un consell
de participació de centre com a òrgan de participació. Aquests centres són els centres
públics on es prestin serveis socials o s’acompleixin activitats socials i els privats que
rebin finançament públic.
L’article 27 del Decret 202/2009, citat, preveu, per primera vegada, la presència de
l’Administració local als consells de participació del centre. Concretament l’apartat b.5)
de l’article 27 diu que en el consell hi haurà una persona representant de
l’Administració local, en els casos en què no hi sigui representada ni com a titular del
centre ni com a Administració finançadora del servei.

ACORD
Primer.

Designar la senyora M. Mercè Rosich Vilaró, com a titular i la senyora
1Josefina Ramírez Ruíz, com a suplent, com a representants de
l’Ajuntament de Manresa en els Consells de participació de serveis socials
dels centres següents:
•
•
•
•

Segon.

Llars-residència d’AMPANS
Residència Els Comtals, d’AMPANS
Habitatges tutelats Teresina Torra i Sanmartí, de MUTUAM Manresa
Residència Sant Andreu, de la Fundació Sociosanitària de Manresa.

Comunicar aquest acord a les persones designades i als Centres de serveis
socials especificats en el punt anterior.”
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La senyora Mercè Rosich, del Grup Municipal de CIU, comenta que el dictamen és
per designar una persona com a titular i una suplent pels Centres de Serveis Socials.
Enumera les persones designades als Centres de Serveis socials.
El senyor Adam Majó del Grup Municipal de la CUP, comenta que creu que s’han
equivocat en la votació de l’anterior dictamen, i ho aclareix amb l’alcalde.
L’alcalde comenta que estrenen un programa nou i és cert que s’ ha produït un error
en la suma, i esmena la votació, 18 vots a favor i 7 abstencions. Agraeix al Sr. Majó
l’aclariment.
L’alcalde sotmet a votació el dictamen 3.5 i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (11
CiU, 4 GMS) i 10 abstencions (3 ERC, 3 PP i 2 PxC, 2 CUP) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.6

Dictamen sobre aprovació, si escau, del conveni de col·laboració a signar
entre l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Santpedor per tal de
determinar la societat municipal Aigües de Manresa, SA, com a mitjà propi
i servei tècnic del municipi de Santpedor.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 7 d’octubre de 2011, que es transcriu
a continuació:
“
1.

L’Ajuntament de Manresa gestiona els seus serveis públics d’abastament
domiciliari d’aigua potable i de clavegueram de manera directa a través de la
societat Aigües de Manresa, S.A., empresa municipal de capital íntegrament
públic participat al 100 % per l’Ajuntament de Manresa.

2.

La societat Aigües de Manresa, S.A., és susceptible de gestionar també els
serveis d’abastament domiciliari d’aigua potable i de clavegueram d’altres
municipis diferents del de Manresa.

3.

L’art. 1r bis, apartat 2, dels estatuts d’Aigües de Manresa, S.A., estableix que la
societat tindrà la consideració de mitjà propi dels Ajuntaments i d’altres entitats
locals, de qualsevol classe que siguin aquestes, que subscriguin amb aquesta
finalitat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa.

4.

És intenció de l’Ajuntament de Manresa i de l’Ajuntament de Santpedor que
Aigües de Manresa, S.A, tingui la consideració de mitjà propi del municipi de
Santpedor.

Fonaments de dret
1.

Article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i 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,
segons els quals els ens locals han de prestar-se la col·laboració que sigui
necessària per a la consecució de les seves finalitats.
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2.

Article 191 del DL 2/2003, citat, segons el qual els ens locals poden establir
convenis o consorcis sobre serveis locals o assumptes d’interès comú, amb
la finalitat d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació econòmica,
tècnica i administrativa.

3.

Articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que regulen els convenis de
cooperació per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les
competències legalment atribuïdes, en la satisfacció de les quals tinguin un
interès comú.

Per tot això, com a alcalde president, previ informe de la Comissió Informativa de
Governació i Economia, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer.

Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Manresa i
l’Ajuntament de Santpedor, per tal de determinar la societat municipal
Aigües de Manresa, SA, com a mitjà propi i servei tècnic del municipi de
Santpedor

Segon.

Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i qualsevol altra
documentació que se’n derivi.

Tercer.

Trametre certificat de l’acord i còpia del conveni aprovat a la Direcció
General d’Administració Local, de conformitat amb l’article 309.1 del ROAS.
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CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I L’AJUNTAMENT DE
SANTPEDOR PEL QUAL ES DETERMINA LA SOCIETAT MUNICIPAL D’AIGÜES DE
MANRESA, SA, COM A MITJÀ PROPI I SERVEI TÈCNIC D’AQUEST SEGON.
REUNITS
A la casa consistorial de l’Ajuntament de Manresa, el dia ... de........

de 201...

D’una part, el Sr. Valentí Junyent Torras, alcalde de l'Excm. Ajuntament de Manresa, amb DNI
............... amb domicili als efectes d’aquest acte a la plaça Major, 1, de Manresa, que actua
en nom i representació de l'Ajuntament de Manresa, en atenció a l’art 21,1,b) de la llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i a l’art 53,1 a) 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. És
assistit pel secretari de la Corporació, Sr. José Luis González i Leal, que dóna fe de l’acte.
D’una altra, la Sra. Laura Vilagrà Pons, alcaldessa de l'Excm. Ajuntament de Santpedor, amb
DNI ..................................., amb domicili als efectes d’aquest acte a la Plaça Gran, 4, de
Santpedor , que actua en nom i representació de l'Ajuntament de Santpedor, en atenció a l’art.
21,1,b) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i a l’art 53,1 a) 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. És assistit per la secretària de la Corporació, Sra. Glòria Grant i Vilellla,
que dóna fe de l’acte.
Ambdues parts es reconeixen capacitat i competència suficients per a l’atorgament del present
acte en base als següents
ANTECEDENTS
Primer.- L’Ajuntament de Manresa gestiona els seus serveis públics d’abastament domiciliari
d’aigua potable i de clavegueram de manera directa a través d’una empresa municipal de
capital íntegrament públic participat al 100 % per l’Ajuntament de Manresa.
Segon.- La societat Aigües de Manresa, S.A., és susceptible de gestionar també els serveis
d’abastament domiciliari d’aigua potable i de clavegueram d’altres municipis diferents del de
Manresa.
Tercer.- L’art. 1r bis, apartat 2, dels estatuts d’Aigües de Manresa, S.A., estableix que la
societat tindrà la consideració de mitjà propi dels Ajuntaments i d’altres entitats locals, de
qualsevol classe que siguin aquestes, que subscriguin amb aquesta finalitat un conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa.
Quart.- És intenció de l’Ajuntament de Santpedor i de l’Ajuntament de Manresa, conveniar
que Aigües de Manresa, S.A, tingui la consideració de mitjà propi del primer d’ells.
En base als anteriors antecedents així com a l'art. 55 de la llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de
les bases del règim local, l'art. 191 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, i als art. 303 a 311 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’ Obres, activitats i serveis dels ens
locals, es convenen els següents:
PACTES
Primer.- Per aquest conveni l'Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Santpedor, constitueixen
una relació de cooperació consensuada als efectes de la prestació del serveis d’abastament
domiciliari d’aigua potable i de clavegueram.
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Segon.- De conformitat amb allò disposat a l’art. 1r. bis, apartat 2 dels estatuts d’Aigües de
Manresa S.A, es pacta que la societat té, des de la signatura d’aquest conveni i durant tota la
seva vigència, la consideració de mitjà propi de l’Ajuntament de Santpedor.
Tercer.- En consideració a la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de
Santpedor, Aigües de Manresa, S.A. està obligada a realitzar els treballs que, en les matèries
que constitueixen l’objecte social de l’empresa, li encomani aquest.
Quart.- Ni Aigües de Manresa, S.A., ni les seves filials o participades majoritàriament, podran
participar en els procediments per a l’adjudicació de contractes convocats per l’Ajuntament de
Santpedor. No obstant això, quan no concorri cap licitador podrà encarregar-se a Aigües de
Manresa, S.A. l’execució de l’activitat objecte de licitació pública.
Cinquè.- L’import de les obres, dels treballs, dels projectes, dels estudis, dels
subministraments o de la gestió de serveis públics realitzats per Aigües de Manresa, S.A. per
a l’Ajuntament de Santpedor, es determinarà aplicant a les unitats executades les tarifes
corresponents, que hauran de ser objecte d’aprovació per l’Ajuntament. Aquestes tarifes es
calcularan de manera que representin els costos reals d’execució i la seva aplicació a les
unitats produïdes servirà de justificant de la inversió, dels estudis, dels subministraments, dels
serveis realitzats o gestionats.
Sisè.- Aquest conveni té un termini de vigència inicial de 5 anys, essent prorrogable per
períodes de igual duració mitjançant comunicació expressa i recíproca abans de l’expiració
del termini inicial o de les successives pròrrogues.
Setè.- Aquest conveni s’extingirà pel transcurs del seu termini inicial de vigència o de
qualsevol de les seves pròrrogues. Als mers efectes d’informació, la part que interessi
l’extinció del conveni haurà de comunicar a l’altre la seva voluntat de no prorrogar la vigència
del conveni amb una antelació d’un mes al dia d’expiració del termini de vigència que es trobi
en curs, l’endemà del qual el conveni deixarà de tenir efectes, tret que s’hagi acordat
expressament la seva pròrroga.
Per constància dels antecedents consignats així com dels pactes presos s’estén, en el lloc i data
consignats a l’encapçalament, el present document per duplicat exemplar original, del qual en
resta un en poder de cada part signant”.

El senyor Josep Maria Sala, regidor del Grup Municipal de CIU, explica que el
conveni que es vol aprovar té la finalitat que l’Ajuntament de Santpedor pugui utilitzar a
l’empresa Aigües de Manresa, per les tasques referents a la gestió de l’aigua o del
clavegueram.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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L’alcalde, en atenció a les intervencions demanades sobre determinats punts, proposa
alterar l’ordre del dia, en el sentit de passar a tractar primer els punts sobre la
Proposició 7.8 de la Candidatura d’Unitat Popular per donar suport a l’Ateneu Popular
de la Sèquia i la Proposició 7.5 dels Grups Municipals de GMS, ERC i CUP en relació a
les retallades en els serveis sanitaris.
L’alcalde diu que començarà el senyor Ferran Tuneu Diaz en representació de
l’Associació Cultural Batzac, i tractarà la proposició corresponent al punt 7.8,
Proposició de la Candidatura d’Unitat Popular per donar suport a l’Ateneu Popular de la
Sèquia.
7.8

Proposició del Grup Municipal de la CUP per donar suport a l’Ateneu
Popular La Sèquia.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal de la CUP, de 14 d’octubre de
2011, que es transcriu a continuació:
“Atès que, des de la seva obertura l'octubre del 2009, l'Ateneu Popular La Sèquia ha
servit per revitalitzar un espai abandonat i per donar cabuda a les activitats que hi han
dut a terme les set entitats que en formen part.
Atès que l'ocupació de l'actual local fou deguda al desallotjament d'una anterior
ubicació al carrer Vallfonollosa, dut a terme a instàncies d'aquest ajuntament amb el
pretext de convertir aquell espai en locals per a artistes (objectiu que, a dia d'avui,
sembla ben llunyà).
Atès que el jovent que participa a l'Ateneu, mitjançant l'autogestió, ha aconseguit
revitalitzar un espai que, d'altra manera, estaria degradat i mancat de vida, i l'ha
convertit en un pol d'activitat al barri.
Atès que els i les joves manresanes tenen una gran mancança d'espais propis, i que
els pocs dels que disposen s'organitzen sense tenir en compte les seves necessitats.
Atès que, en el cas de ser desallotjat, l'espai que ara ocupa l'Ateneu es convertirà en
un més dels molts espais abandonats que, per culpa de l'especulació immobiliària i
dels errors de planificació d'aquest ajuntament, omplen el Barri Antic de Manresa.
Proposem:
1. Que aquest consistori reconegui la importància de la tasca desenvolupada per
l'Ateneu Popular la Sèquia i manifesti la seva solidaritat amb el jovent manresà que
en forma part.
2. Que l'Ajuntament de Manresa manifesti el seu desacord amb l'existència d'edificis
abandonats al nucli antic de la ciutat, sobretot quan es tracta d'edificis catalogats.
3. Que l'Ajuntament ofereixi un edifici actualment sense ús al jovent de la ciutat, per tal
que s'autogestioni d'acord amb les seves necessitats.
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El secretari dóna compte de l’esmena presentada pel Grup Municipal de CiU, de data
20 d’octubre de 2011, el contingut de la qual és el següent:
“Part expositiva, inclòs l’encapçalament, supressió.
Acord 1: Supressió
Acord 2 (que passaria a ser l’acord 1): L’Ajuntament de Manresa constata l’existència
d’edificis buits al nucli antic de la ciutat, inclosos edificis catalogats, i insta l’equip de
govern a impulsar polítiques per corregir aquesta situació.
Acord 3 (que passaria a ser l’acord 2): En el marc del Consell Sectorial de Joves, es
valorarà la idoneïtat de posar a disposició del propi Consell algun local gestionat
directament pels col·lectius juvenils interessats i obert a totes les entitats, associacions
o joves que manifestin l’interès de fer-ne ús .”
L’alcalde dóna la paraula al senyor Ferran Tuneu Diaz, en representació de
l’Associació Cultural Batzac, que ha demanat intervenir per donar suport a l’Ateneu
Popular de la Sèquia.
El senyor Ferran Tuneu, aclareix que degut a un problema burocràtic no s’han pogut
presentar al Ple en representació de la seva Associació Cultural, que és l’Alternativa
Cultural, i per això agraeix a l’Associació Cultural Batzac, que els hi ha permès
participar al Ple en el seu nom.
Explica que l’Ateneu de la Sèquia, és un espai ocupat, un espai rehabilitat i
autogestionat per un grup de joves de la ciutat. Creu que ja se saben els motius que
han portat a emprendre aquesta acció, i és que a Manresa hi ha un manca d’espais
d’oci alternatius. Espais d’oci, on es puguin fomentar opinions i pensaments crítics de
tot el que els envolta i imposen.
Comenta que està ubicat al C/Alfons XII, antiga Casa Llisach i per tant pertany al nucli
antic de Manresa. Diu que al nucli antic tal i com passava a la Casa Llisach, hi ha molts
edificis buits, desocupats, abandonats i molts d’ells de titularitat municipal. Continua
parlant de l’origen de l’Ateneu, diu que fa dos anys joves manresans van decidir donar
vida a un espai en desús i abandonat, obrint al públic i oferint un espai on no és
obligatori el consum, on les reunions juvenils son lliures i on es debaten opinions i es
tracten temes com “la situació actual”.
Continua explicant que és un espai que disposa d’una sala d’estudi, espai on es pot
fomentar l’esperit crític, obrint totes les tardes i un espai d’entitats manresanes que
abans s’havien de reunir a bars o al carrer, i un espai autogestionat per joves, destinat
a les seves necessitats.
Comenta que l’Ateneu durant aquests dos anys ha crescut molt, tant en volum de gent
que treballa, com en actes que es fan.
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També exposa que s’han fet desenes de xerrades sobre: sexualitat, cooperativisme,
consciència social, economia i crítica, benestar social, comerç ecològic i que el nombre
de passis de vídeos han augmentat molt. Vol destacar l’acte que l’Agrupació ciutadana
per a “la Consulta del 25 d’abril per la independència”, va celebrar, amb un concert i
una xerrada de Justícia i Pau amb l’Arcadi Oliveres.
Actualment set col·lectius utilitzen les instal·lacions de l’Ateneu, com poden ser: Jovent
d’Esquerra Independentista, Sindicat d’estudiants dels Països catalans, el col·lectiu
feminista Acció Lila, l’Associació de joves d’Alternativa Cultural, la Colla Bastonera
Manrússia Van del Pal, la Cooperativa ecològica La Guixa i el Grup de Teatre Borroc.
Per a la majoria d’ells és l’únic espai que tenen per fer reunions, per assajar, per deixar
materials, es a dir els hi és imprescindible tenir un local d’aquestes característiques.
Continua explicant que l’Ateneu és un lloc on tots han après a conviure-hi i a resoldre
els seus propis problemes. També diu que l’esperit i la vida que aquest espai els hi ha
donat diàriament, el continuaran tenint allà on siguin.
Gràcies al suport dels que participen i treballen a l’Ateneu han pogut néixer i créixer.
Diu que tot i que la ciutat no els hi dóna l que necessiten, continuaran lluitant.
Demana la comprensió de tots i espera que s’entengui la seva postura, les necessitats i
la seva petició, tant en nom de tots els col·lectius com dels que fan ús de les
instal·lacions de l’Ateneu. Acaba la intervenció agraint a la CUP per haver pogut
participar al Ple.
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, comença la intervenció
dient que tal i com ha explicat el Ferran ja saben què es fa actualment a l’Ateneu però
comenta que no ha explicat què faran si els joves són expulsats de l’edifici, dient que
no ho ha pogut dir, ja que no hi ha res per explicar.
Creu que el que passarà és que hi haurà un altre edifici del nucli antic de Manresa fentse malbé i sense cap ús, mentrestant, els joves que fins ara estan ocupant i donant
vida a aquest espai, es trobaran sense cap lloc per duu a terme les activitats i l’edifici
s’anirà fent malbé.
Entenen que no haurien de marxar de l’Ateneu però si no hi ha més remei, l’Ajuntament
hauria d’oferir als joves una alternativa on poguessin desenvolupar les seves activitats i
d’una manera autogestionada.
La senyora Àuria Caus, del Grup Municipal de CiU, comença la intervenció parlant
de l’esmena que ha presentat el seu grup a la Proposició 7.8, volen suprimir la part
expositiva, inclòs l’encapçalament i la supressió de l’acord 1.
Explica que no volen qüestionar les activitats culturals que es desenvolupen a l’Ateneu
popular la Sèquia, no creuen oportú reconèixer la seva tasca, ja que a la ciutat hi ha
moltes entitats, associacions i persones voluntàries que també treballen per Manresa
desinteressadament.
Referent a l’acord 3 (que passaria a ser l’acord 2) diu que en el marc del Consell
Sectorial de joves tot i que s’ha de reactivar, valoraran la idoneïtat de posar a
disposició del Consell algun local gestionat pels col·lectius juvenils interessats i obert a
totes les entitats, associacions o joves que manifestin l’interès per fer-ne ús.
Acaba dient que en referència a l’Acord 2, que passaria a ser l’Acord 1, cedeix la
paraula al regidor d’urbanisme, el senyor Ramon Bacardit.
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El senyor Ramon Bacardit, del grup municipal de CiU, explica referent al punt dos
de la Proposició de la CUP, que voldrien canviar-lo pel redactat següent: “l’Ajuntament
de Manresa constata l’existència d’edificis buits al nucli antic de la ciutat, inclosos
edificis catalogats, i insta l’equip de govern a impulsar polítiques per corregir aquesta
situació” diu que amb aquesta esmena sol·liciten l’aprovació.
L’alcalde diu que tenen la paraula els diferents Grups Municipals per odre de
menor a major i dóna la paraula al senyor Llort de Plataforma per Catalunya.
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC, comença la intervenció dient
que les lleis s’han de complir i que si la justícia dóna la raó als actuals propietaris de
l’edifici, hauran d’abandonar el local.
Està d’acord amb totes les activitats que fan, però creu que s’haurien de posar d’acord
amb l’ajuntament si realment hi ha edificis buits a Manresa i trobar un local nou per
totes les activitats que realitzen.
Diu que parlant amb gent del barri on es troba l’Ateneu, alguns estan d’acord amb el
que s’està fent i algunes persones li van explicar que a vegades es feien més coses a
fora del local que no pas a dintre i que no ho veien correcte.
Acaba dient que s’ha de fer el que digui el jutge i intentar buscar una solució per part
de les persones interessades i per l’ajuntament.
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, comenta que hi ha el punt
2 de la proposició que presenta la CUP que ells podrien subscriure fàcilment, diu que hi
ha una contradicció gran entre la quantitat de pisos en bon estat i desocupats a
Manresa i les famílies que no poden pagar el lloguer i poden ser desnonats, diu que el
mateix es podria dir dels locals.
Continua dient que ara es parla dels locals i del dret dels joves a autogestionar-se el
seu lleure i a disposar del seu espai de llibertat.
Creu que es possible compaginar el seu dret amb la legalitat i si es produeix el
desnonament, les entitats que ocupen el local de la Sèquia haurien de poder
desenvolupar les activitats en d’altres espais, sense que sigui imprescindible gaudir-ne
en exclusivitat, o compartir altres locals amb altres entitats.
Els joves que actualment estan al local de la Sèquia han de poder continuar
desenvolupant les seves activitats en favor de la ciutat, reactivant el Consell de Joves.
La senyora Sònia Diaz, del Grup Municipal del PSC, inicia la intervenció dient que
estan d’acord amb la línia que ha exposat Esquerra Republicana.
Agraeix les paraules del Ferran per donar a conèixer les activitats que es fan al local, ja
que les desconeixia.
Diu que és una llàstima que no es puguin desenvolupar les activitats si són desallotjats
o hagin d’instal·lar-se en un altre local poc apropiat.
Continua dient que no estan d’acord amb l’ocupació il·legal dels espais, reconeix que hi
ha molts espais buits al barri antic i per això entenen la proposta de CiU, que
l’ajuntament podria facilitar o buscar espais alternatius ja siguin públics o privats per
arribar a una acord i així poder ocupar-lo.
Recolza la moció de CiU perquè es pugui donar una alternativa a un espai per poder
seguir realitzant les activitats.
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Ferran Tuneu Diaz, el qual diu que s’ha parlat
d’un Consell de Joves, i que ells hi van participar amb la senyora Alsina i es pot donar
fe que no va funcionarDiu que ells eren els més interessats i creu que les condicions no van ser les correctes.
Continua la intervenció dient que ells no han anat al Ple a parlar del judici ni de la
legalitat, que ells volen explicar que es el que fan i volen demanar a l’ajuntament que
prengui responsabilitats.
Saben com està el procés judicial i no volen anar contra la llei, només volen exposar la
necessitat de tenir un espai ja sigui l’actual o un altre, per poder continuant
desenvolupant les seves activitats.
Manifesta que no s’entén la proposta de compartir amb d’altres entitats un local, en el
cas que l’ajuntament els en proporcionés un de nou, ja que ells actualment l’estan
compartint amb set entitats més, coordinant-se i autogestionat-se perfectament. Només
demanen responsabilitats i que l’ajuntament prengui part.
Explica que fa uns anys al local del carrer Vallfonollosa hi havia un local de propietat
municipal i un grup de joves va intentar ocupar-lo però que als dos mesos el van haver
de desallotjar, diu que ara el local està tapiat i ple de brutícia. Torna a dir que hi ha
molts locals desocupats i en desús a la ciutat.
Ha trobat incoherències d’alguns grups municipals que estan a la Sala, està d’acord
amb l’afirmació de la il·legalitat d’ocupar espais però diu que hi ha persones de partits
polítics asseguts a la Sala que han participat indirectament del local de l’Ateneu,
assistint per exemple a un concert del Carles Belda per la campanya del 25 d’abril,
creu que és incoherent i irresponsable posar-se ara en contra per de defensar un espai
quan gent dels propis partits hi ha participat.
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, vol explicar i deixar clar la
seva proposició ja que creu que potser no s’ha entès, diu que a la moció no es parla
del procés judicial ni fa referència a desacatar res ni anar en contra de cap decisió
judicial.
Diu que el que es demana és que es reconegui la importància de les tasques que es
desenvolupen a l’Ateneu.
També demanen que es reconegui que hi ha edificis abandonats i demanen que
s’ofereixi un edifici al jovent de la ciutat i que no ha de ser d’ús exclusiu. Diu que el
Consell de joves que no va funcionar, el formaven pràcticament les entitats que hi ha
ara a l’Ateneu. Vol aclarir que no han parlat del judici ni com fer la cessió de l’espai ja
que no volen condicionar la resposta de l’ajuntament.
Continua explicant que molts dels arguments que s’han fet servir no els entenen ja que
s’ha parlat de judicis i de cessions privatives i creu que a la moció no es fan referència
a aquests termes. Manifesta que l’esmena de CiU elimina l’exposició, no entenen com
es poden prendre uns acords sense tenir en compte una explicació del problema.
Suprimeix un punt, el segon punt canvia el sentit i el tercer punt ja entenen que s’han
de prendre accions més concretes, tenint en compte que no han demanat un espai per
aquestes entitats en concret sinó demanen un espai per tots els joves de la ciutat.
Acaba dient que votaran en contra de l’esmena i a favor de la seva proposició.
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PXC, manifesta que del judici
només ha fet un petit incís i diu que si l’edifici té un amo i aquest l’ha reclamat, hauran
de desallotjar-lo. Insisteix que reconeix que els joves han de tenir un local adequat.
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L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.8 del Grup Municipal de la CUP i comenta
que en primer lloc votaran l’esmena que correspon a la proposició 7.8 de l’ordre del dia
i el Ple l’aprova per 23 vots a favor (11 GMCIU, 4 GMS, 3 GMERC, 3 GMPP, 2
GMPxC) i dos vots en contra (2 GMCUP) i, per tant, es declara acordat:
“Acord 1: L’Ajuntament de Manresa constata l’existència d’edificis buits al nucli antic
de la ciutat, inclosos edificis catalogats, i insta l’equip de govern a impulsar polítiques
per corregir aquesta situació.
Acord 2: En el marc del Consell Sectorial de Joves, es valorarà la idoneïtat de posar a
disposició del propi Consell algun local gestionat directament pels col.lectius juvenils
interessats i obert a totes les entitats, associacions o joves que manifestin l’interès de
fer-ne ús.”
Com a conseqüència del resultat de la votació de l’esmena, la proposició 7.8 tal i com
ha estat presentada pel Grup Municipal de la CUP, decau.
L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia per debatre conjuntament les proposicions 7.5 i
7.11 de l’ordre del dia, així com una esmena presentada a la proposició 7.11.

7.5

Proposició dels Grups Municipals GMS, ERC i
retallades en els serveis sanitaris.

CUP en relació a les

El secretari presenta la proposició 7.5 del Grup Municipal de la CUP, el Grup Municipal
d'ERC i el Grup Municipal Socialista, de 16 d’octubre de 2011, que es transcriu a
continuació:
“-Atès que les retallades del govern de la Generalitat en l’àmbit de la sanitat pública a
Manresa i al Bages han comportat: una important reducció de llits hospitalaris i
sociosanitaris, la reducció dels serveis d’urgència a Cardona, Navàs i Manresa, la
reducció o eliminació d’un dels equips del Pades, un important creixement de les llistes
d’espera per especialistes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, la
reducció del nombre d’ambulàncies i recursos tant pel transport sanitari urgent com el
no urgent o programat i que tot plegat incideix en la capacitat i la qualitat de l’atenció
sanitària a la ciutadania.
-Atès que les esmentades retallades afecten també a les condicions econòmiques i
laborals de les persones que treballen en els diversos centres assistencials de forma
que: s’han produït acomiadaments i no renovacions de contractes temporals i
d’interinatge, reduccions de jornada laboral amb la corresponent reducció de la
retribució, reduccions salarials significatives i en molts casos no es substitueixen les
jubilacions, les baixes de malaltia i les vacances, de tal manera que es genera un fort
malestar entre els/les professionals que de seguir així pot arribar a afectar a l’atenció
als usuaris.
-Atès que les mesures adoptades són injustes, fan recaure el pes de la crisi
econòmica actual en les classes populars, generen més desigualtats i fan perillar la
cohesió social.
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-Atès que diversos col·lectius professionals de metges i infermeria, sindicats (UGT,
CCOO, SATSE, CATAC, Sindicat de Metges de Catalunya); partits polítics (PSC, ICV,
ERC, EuiA, CUP); associacions de veïns (FAVM i del Bages) i usuaris; societats
mediques i científiques de l’àmbit de la salut; personalitats del món de la gestió
sanitària, han expressat de forma reiterada i clara el seu rebuig a les mesures de
restricció pressupostari adoptades pel Govern de la Generalitat, tant en el seu
contingut com en la seva forma d’aplicació , sense un estudi detallat dels seu impacte i
sense concertació prèvia amb tots els actors implicats.
-Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar en data 22 de setembre de 2011 tres
resolucions que marquen el full de ruta del Departament de Salut pel període 20112014, resolucions que instaven de forma genèrica al Govern de la Generalitat a
generalitzar el sistema de finançament, a garantir, en un entorn de transparència i
cooperació amb els ajuntaments i entitats municipalistes, un Pla d’Inversions pels
propers quatre anys i a garantir, en l’elaboració del Pla de Salut 2011-2014, el diàleg
necessari amb els agents socials de l’àmbit de la salut.
Proposem al Ple de la corporació Municipal, l’adopció dels següents acords:
1.- Manifestar al govern de la Generalitat el malestar i desacord amb les mesures
adoptades que retallen els serveis d’atenció sanitària, així com les aportacions als
centres sanitaris, forçant d'aquesta manera l’eliminació de llocs de treball,
l’incompliment dels convenis col·lectius i les retallades salarials i de drets laborals.
2.- Expressar el suport als Ajuntaments i poblacions de la comarca que s’ha vist
especialment afectades com les localitats de Cardona i Navàs, que estan més
allunyades de Manresa i han perdut els serveis d’urgències de les nits als seus
corresponents CAP.
3.- Demanar a les fundacions Althaia i Fussam, les quals són presidides per l’Alcalde
de Manresa, que no hi hagi noves pèrdues de llocs de treball (ERO, acomiadaments,
no renovacions, etc.) i que demostrin la seva sensibilitat respecte dels seus/seves
professionals no retallant les seves condicions econòmiques i laborals que ja han estat
afectades i que per alguns col·lectius ja són força reduïdes.
4.- Fer les gestions necessàries a les administracions i proveïdors de serveis
corresponents per tal que no és redueixi ni l’equip ni el nombre de professionals del
Pades.
5.- Fer les gestions necessàries per obtenir el compromís ferm que els 26 llits de
llarga estada actualment ubicats als Centre Hospitalari de Manresa no siguin eliminats,
així com per recuperar els llits tancats a l’Hospital de Sant Andreu, tenint en compte les
necessitats de llits residencials degut al grau d’envelliment de la població a Manresa i
comarca.
6.- Promoure, junt amb les administracions i entitats proveïdores dels serveis sanitaris,
la informació i l’orientació de la població per la adequada utilització dels diversos
serveis d’urgència d’atenció primària, hospitalaris i d’emergències (112).
7.- Promoure la creació d’un àmbit d’informació i participació, amb presència
d’administracions, entitats proveïdores i una representació de la Plataforma de Defensa
de la Sanitat Pública del Bages.
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8.- Donar coneixement d’aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i al Delegat del Govern
a la Catalunya Central.”

7.11

Proposició del Grup Municipal de CiU sobre actuacions en defensa de la
sanitat pública.

El secretari presenta la proposició 7.11 del Grup Municipal de CiU, de 17 d’octubre de
2011, que es transcriu a continuació:
“Atès que, en el context de la necessària contenció pressupostària, l’afectació sobre els
recursos destinats a les polítiques sanitàries precisa d’un seguiment continuat i d’una
informació rigorosa a la població sobre les diverses decisions que s’adopten.
Atès que l’alcalde i la regidora de Sanitat tenen establerts des de fa setmanes canals
de comunicació en diverses direccions: responsables de la Conselleria de Salut,
gestors de les institucions sanitàries de la ciutat i la plataforma ciutadana en defensa
de la sanitat pública.
Atès que sobre els aspectes més sensibles per a la ciutadania, és altament
aconsellable el treball conjunt i l’intercanvi de posicionaments entre els diversos grups
a conforme el plenari de l’Ajuntament.
Atès que la consecució d’un sistema de finançament que faci justícia a l’esforç fiscal
que realitza la ciutadania del país és una de les vies que més han d’ajudar a garantir la
disposició dels recursos necessaris per a les polítiques socials en general i les
sanitàries en particular.
El grup municipal de Convergència i Unió proposa l’adopció dels següents
ACORDS
1.

L’alcalde mantindrà establerts de manera permanent els espais de trobada i
seguiment amb els responsables de la Conselleria de Salut, els gestors de les
institucions sanitàries de la ciutat i els representants de la Plataforma en
defensa de la sanitat pública.

2.

Abans del 31 d’octubre es constituirà una comissió formada per l’alcalde, com a
president, la regidora de Sanitat i un regidor o regidora de cadascun dels grups
municipals. En el marc d’aquesta Comissió s’informarà puntualment de tots els
aspectes que facin referència a la realitat de l’atenció sanitària a la ciutat. La
comissió es reunirà un mínim d’una vegada al mes, les altres vegades que
l’alcalde decideixi convocar-la o quan ho proposin conjuntament tres grups
municipals.

3.

L’Ajuntament farà arribar a la Comissió parlamentària creada a l’efecte el
posicionament favorable per aconseguir un pacte fiscal amb l’Estat que permeti
la gestió autònoma dels recursos generats per l’esforç fiscal de la ciutadania de
Catalunya.”
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El secretari presenta una esmena del Grup Municipal del PP, de 20 d’octubre de 2011,
referent a la proposició 7.11, la qual es transcriu a continuació:
“El tercer acord de la proposta es modifica per:
3.- L' Ajuntament farà arribar a la comissió parlamentària creada a l'efecte el
posicionament favorable per aconseguir un millor finançament envers l'Estat que
permeti la gestió excel·lent dels recursos generats per la ciutadania de Catalunya.”
L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep Fuentes Ribas, en representació de la
Federació d’Associacions de Veïns de Manresa i CCOO Bages-Berguedà, el qual ha
demanat intervenir en el punt 7.5 de l’ordre del dia.
El senyor Josep Fuentes, comença dient que fa aquesta intervenció en representació
de la Plataforma de Defensa de la Sanitat Pública del Bages que està formada per
diverses organitzacions veïnals, sindicals i polítiques preocupades pel deteriorament
que s’està produint a la sanitat pública de Manresa i el Bages. Explica que els sobta les
declaracions dels polítics i els gestors responsables de l’àmbit sanitari que diuen que
no passa res i que els ajustaments no perjudiquen els usuaris i que la qualitat és la
mateixa o fins i tot millor. Els dóna la impressió que viuen en móns diferents, ja que
això contrasta amb el que diuen molts usuaris, les persones que hi treballen i amb el
que viuen directament alguns dels membres de la Plataforma.
Tot seguit, el senyor Josep Fuentes posa alguns exemples de com afecten les
retallades als usuaris. Diu que s’han reduït llits de traumatologia, medicina interna i
geriatria aguda a Althaia. Els han explicat que no són necessaris perquè s’han millorat
els tractaments i es fa el seguiment a domicili, però d’altra banda es pregunta perquè
els boxes d’urgències estan ocupats per 2 i 3 malalts a l’espera que hi hagi
disponibilitat de llits a les plantes, amb les incomoditats que això significa per a ells i els
seus familiars.
També explica que s’han eliminat els serveis d’urgència de les nits a localitats
allunyades de Manresa com Cardona i Navàs. Amb un sol equip de metge i infermera a
Súria i a Sallent, respectivament, han d’atendre un territori molt més gran i amb molta
més població. Els usuaris hauran de desplaçar-se més lluny per ser atesos i sovint es
trobaran que quan vagin al CAP per una urgència el metge no hi serà perquè estarà
atenent a un malalt en un domicili allunyat.
Pel que fa al telèfon d’emergències 112, comenta que l’han presentat com la gran
solució però els sembla que té força mancances. Explica que pot passar que et deixin
en espera durant 15 minuts o que surti un contestador en anglès o alemany. Tot i que
aquest telèfon ja es operatiu a Manresa i part de la comarca, assenyala que excepte a
Cardona i a Navàs, no s’ha donat informació de com s’ha d’utilitzar i en quines
circumstàncies.
El senyor Josep Fuentes parla sobre l’increment de les llistes d’esperes. Diu que
algunes visites d’especialistes tenen llistes d’espera de 3 o 4 mesos. Més temps
d’espera encara per a proves diagnòstiques i per a intervencions quirúrgiques. Troba
que això no podia ser d’una altra manera si hi ha menys llits, menys personal i menys
temps de funcionament dels quiròfans. Tot plegat significa angoixa per als malalts que
no saben quan els operaran i també menys qualitat de vida.
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Comenta que a l’Hospital de Sant Andreu han tancat 36 llits sociosanitaris de llarga
estada. A algunes de les persones que ocupaven aquests llits els van donar l’alta
forçada i al cap de pocs dies estaven demanant una solució als serveis socials. A altres
persones, els van dir a la família que es busquessin una plaça de residència privada, el
que comporta que hagin de pagar uns preus astronòmics fins que l’avi o la família
acabin els pocs estalvis que tinguin. A unes altres persones els van buscar una plaça
pública concertada a residències fora de Manresa, fent que altres persones que
estaven en llista d’espera s’hagin d’esperar molt més per tenir un llit. El senyor Josep
Fuentes manifesta que a Manresa i al Bages hi ha una població força envellida i
aquesta pèrdua de llits perjudica als usuaris.
Per tot això es pregunta si és creïble que una reducció de 10 milions d’euros en els
ingressos d’Althaia i la FUSSAM, més la reducció a l’ICS (que no saben la quantitat
exacta) no afectarà els usuaris.
Sobre els aspectes laborals, el senyor Josep Fuentes assenyala que el factor humà en
qualsevol activitat és fonamental, i a la sanitat encara ho és més. Diu que volen
persones implicades i engrescades amb la feina que fan. Hi ha molt bons professionals
i la gran majoria fan el que poden, i més. Aquests professionals ja han patit no
renovacions de contractes temporals i d’interins, reduccions de jornada laboral, no
substitucions de jubilacions i baixes i alguns acomiadaments. La Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) declarava que les retallades posen en risc la
salut de la població, i amb referència a la manca de substitucions denuncien que els
metges han d’atendre més de 40 pacients al dia, el que impedeix fer una bona atenció.
Diu que el Govern de la Generalitat força retallades salarials, força l’incompliment dels
convenis, i es pregunta si és aquesta la manera d’estimular els professionals i si és
aquesta la manera de fomentar la qualitat de l’atenció. Assenyala que uns 2.700
professionals sanitaris del Bages, d’Althaia, de l’ICS i de la FUSSAM, segurament
veuran retallats els seus salaris. Això té repercussions en el consum, en el comerç, en
els serveis, i això encara genera més atur.
El que demanen al Ple de l’Ajuntament simplement és que els donin suport, que es
posin al costat dels ciutadans i dels treballadors, que diguin a la Generalitat que les
retallades no són la solució, que facin gestions per evitar algunes de les retallades, en
definitiva, que diguin que cal buscar altres solucions perquè aquesta crisi econòmica i
financera no la pagui la gent treballadora ni els col·lectius més febles.
El senyor Fuentes està convençut que hi ha alternatives però falta voluntat i valentia
política per portar-les a terme. Diu que és evident que Catalunya necessita un millor
finançament, però també s’ha de pensar en altres coses com considerar el tema dels
ingressos i posa alguns exemples:
-

Parla del cas de les mútues d’accidents i malalties professionals, que en molts
casos es treuen de sobre i no es fan càrrec de les malalties professionals i les
passen a la sanitat pública, amb els costos corresponents per aquesta. Després,
l’any 2010 les mútues van declarar un excedent de 5.000 milions d’euros, i es
pregunta perquè no s’exigeix a les mútues que compleixin la seva funció i que
paguin els serveis prestats per la sanitat pública.

-

També parla del frau fiscal, sobre el que una prestigiosa associació de tècnics
d’Hisenda diu que el 71% del frau fiscal que hi ha a Catalunya i a l’estat correspon
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a les grans empreses i fundacions, a la banca i a les grans fortunes. S’està parlant
d’uns 44.000 milions d’euros. Es pregunta perquè no s’ataca amb fermesa el frau
fiscal.
-

Sobre l’impost de successions diu que el Govern de la Generalitat elimina un
impost i beneficia a 500 de les famílies més riques de Catalunya. Paral·lelament
porta a la pràctica les retallades sanitàries i en altres matèries, les quals afecten a
una gran part de la població. Pregunta si això no sembla poc ètic.

I afegeix que encara podria dir molts més exemples.
Per acabar amb la seva intervenció, el senyor Josep Fuentes diu que li sembla injust
que la sortida de la crisi es faci a costa de generar més desigualtats i retallar l’incipient
Estat del Benestar que tenim, el qual el considera incipient si es compara amb la
mitjana de serveis i prestacions de l’Europa dels quinze. Troba que això perjudica a la
necessària cohesió social i que a més a més no ens traurà de la crisi, sinó que crearà
més pobresa i generarà una dinàmica de conflictes socials. Pensa que és necessari
que la veu de la ciutadania i de la gent treballadora exigeixi als governs un altre tipus
de solucions, començant pel de la Generalitat. I amb això, els ajuntaments hi poden
ajudar. Per això demanen a l’Ajuntament de Manresa que es posi al seu costat i que
lluiti per tenir una sanitat pública, digna, capaç i de qualitat.
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, diu que el senyor Josep
Fuentes ha manifestat molt bé en què consisteix la retallada i com afecta a la
ciutadania i només vol afegir un punt, que diu que s’ha tractat tangencialment però que
creu que és molt important, i que és el de l’espoli fiscal. Recorda que el passat mes,
aquesta mateixa Corporació va aprovar una moció amb relació a aquest tema. De totes
les coses que ha explicat el senyor Fuentes el senyor Jordi Masdeu diu que no es pot
oblidar l’espoli fiscal, és a dir, els milions que surten i que no tornen.
A part d’això, també vol puntualitzar que és molt important recordar que aquesta moció
es presenta a l’Ajuntament de Manresa però que la presenta la Plataforma per a la
Defensa de la Sanitat Pública del Bages, ja que afecta a la ciutat de Manresa però molt
especialment a la comarca del Bages, i amb la voluntat expressada per aquest
Ajuntament de voler exercir la capitalitat, aquesta és una molt bona ocasió per
demostrar-ho. Amb la moció es defensen no només els interessos de la ciutat de
Manresa sinó de la resta de pobles del Bages i molt especialment de Cardona, Sallent,
Navàs i Súria, que són les poblacions que en aquest moment estan patint més
durament les retallades.
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, agraeix la documentació, el to i la
sapiència amb què el senyor Fuentes ha exposat aquesta realitat. Anant a l’arrel del
problema explica que la sanitat es traspassa a Catalunya fa 30 anys, bàsicament pel
desig que els mateixos catalans gestionessin una cosa tan important, però ja d’entrada
mal finançada, i això s’ha arrossegat tots aquests 30 anys. A més a més, durant
aquests anys hi ha hagut un augment de població i durant 2 anys no es va satisfer des
del punt de vista del finançament, agreujant encara més tot aquest problema.
Assenyala que encara hi ha més greuges comparatius quan es traspassa l’INSALUD a
les comunitats autònomes espanyoles amb un finançament superior, ja que per
exemple, si Catalunya pogués destinar per ciutadà el que destina Euskadi es tindrien
2.500 milions d’euros més, quan el que sembla que estan intentant retallar són 800
milions d’euros.
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El senyor Pere Culell diu que tot i aquest mal finançament, ja des de l’època de
Convergència s’ha procurat donar un servei de sanitat molt pròxim, de qualitat i lluitant
per les llistes d’espera –cosa difícil en un sistema universal-. Creu que el que ha
precipitat tot això ha estat voler arribar al dèficit que se’ls exigia molt de pressa i
prenent decisions molt ràpides sense consensuar-les. Pensa que les formes són molt
importants i que no s’ha tingut en compte l’eficiència, el territori i no hi ha hagut un pla
consensuat cosa que ha generat por, malestar i afectació de la qualitat, perquè el tema
dels llits pot ser més qüestionable però només allargant les llistes d’espera pot voler dir
que les persones que estan esperant una intervenció pot ser que entremig tinguin
complicacions i que se les hagi d’operar d’urgència. Diu que tota aquesta situació
parteix del problema important del finançament.
Explica que hi ha gent que està treballant i que des del Col·legi de Metges s’ha creat un
fòrum, dirigit pel Dr. Vilardell, amb 300 metges de l’àmbit hospitalari, primari,
sociosanitari, mental i de la formació. Pensa que la Conselleria rectificarà degut a la
pressió. La sanitat és un percentatge important del pressupost i el greu problema que
té Catalunya és que la major part del pressupost és per a la salut, l’ensenyament i
serveis socials.
Comenta que s’ha fet una reunió per informar i fer un seguiment i troba que és molt
important i correcte disposar d’informació i fer-ne el seguiment, però també és cert que
això d’estar informats i seguir els temes ja ho fa molta gent.
I en la línia del senyor Jordi Masdeu, el senyor Pere Culell creu que Manresa és la
capital sanitària de la Catalunya Central i és la referència per a les comarques del
voltant. Creu que és un bon moment, no sap si per al regidor de Comarca, la regidora
de Salut o per a l’alcalde, per fer de capital i liderar les necessitats que la població està
demandant, tenint en compte que també ho estan fent alcaldes d’altres poblacions i
que això va més enllà del partidisme. Per tant creu que s’ha de tenir una posició més
proactiva i creu que això és, en el fons, el que defensa la moció, la qual reforça el que
vol la Plataforma.
El senyor Josep Lluis Irujo, del Grup Municipal Socialista, diu que no reiterarà
l’exposició que ha fet el senyor Fuentes perquè ha estat detallada i seria repetitiu.
Assenyala que s’ha de fer front a la crònica anunciada d’unes conseqüències que en el
seu dia, ell mateix en aquest Saló de Plens ja va dir que es produirien. Assenyala que
tothom pot entendre que en contextos de crisi econòmica la insuficiència financera
comporta la reducció de la despesa. Però el que estava anunciat era el conflicte. El
Departament de Salut, amb la reducció del 10% del pressupost de la sanitat abocava al
sistema sanitari a una situació crítica, que és la que s’està vivint aquests dies.
Expressa això sense afany de posar llenya al foc, ja que li agrada situar les coses en el
seu punt just, i per tant la seva intervenció no serà únicament a favor de la proposició
que subscriuen sinó per fer reflexionar als que veritablement tenen poder, que en
aquest cas és el Govern de la Generalitat i el Departament de Salut, perquè replantegin
de manera molt seriosa la línea que han adoptat. Diu que aquesta línia els aboca a un
conflicte en el món sanitari i en el món social perquè la salut, conjuntament amb
l’educació, segurament són els béns més preuats per a la ciutadania a l’actualitat, i diu
que això ho reconeixen pràcticament la majoria dels partits polítics. No pot creure que
CiU, que és un partit que quan va governar va contribuir enormement a la construcció
del sistema sanitari català, avui estigui situat monolíticament darrera de la política que
està fent el Departament de Salut. El senyor Josep Lluis Irujo diu a l’equip de govern
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que entendrà que no votin aquesta moció però que no poden estar d’acord amb el que
està succeint. Troba que el primer error greu d’aquestes retallades és la retallada lineal
del 10% sense tenir en compte ni línies de serveis ni territoris afectats. El segon error
és fer les retallades sense tenir en consideració a les forces polítiques, socials i la
ciutadania, que han demostrat sobradament la seva responsabilitat. En alguns fòrums
sembla que hom s’hagi de justificar si parla en contra de les retallades. El que
reclamen és que s’aturin aquestes retallades, o si més no el gruix de les retallades en
aquells serveis més sensibles i que es convoqui una mesa de concertació per redefinir
fins on s’ha d’aconseguir la màxima eficiència en el sistema sanitari, independentment
que es puguin trobar més línies d’ingressos via impostos (no vol caure en la línia fàcil
de l’impost de successions perquè són 50 milions d’euros i s’està parlant de 1.000
milions), via millora del finançament que rep Catalunya per part de l’estat espanyol,
però també amb prioritat en la despesa.
Els professionals de la sanitat estan indignats al veure com els seus serveis s’estan
retallant i en canvi no s’observa cap tipus de reducció de la despesa en els mitjans
audiovisuals de Catalunya. Pensa que potser per a la població deu ser més important
aquest sector que el sanitari.
Troba que és important posar-se d’acord en aquest tema perquè és essencial per a la
població i diu que es pot sintetitzar amb les següents línies programàtiques:
-

Tornar a fer seure a tots els agents socials i polítics de Catalunya per fer un nou
mapa de reordenació de les urgències i de l’atenció continuada i el transport
sanitari i de l’activitat necessària a totes les línies del sistema sanitari.
Que això es faci amb un model integral de llistes d’espera i temps de garantia de
visites a especialistes que sigui raonable i prudent.
Promoure un pacte. Aquesta situació no la pot continuar liderant un govern
enfrontat a tots els sectors socials, i ja no parla només del seu partit. Això també ho
reclamen els Col·legis professionals, i explica que el senyor Vilardell és el president
del Consell assessor en matèria de salut del president Artur Mas.

El senyor Josep Lluis Irujo reitera que la situació és greu i que la qualitat de
l’assistència sanitària s’està veient greument afectada i això s’ha de corregir perquè
sinó el conflicte anirà a més i s’anirà agreujant l’estat de salut de la població, però
també la percepció que s’està perdent un dels béns més preuats. Per tant, entre tots,
els que han construït i els que poden construir, s’ha de salvar aquesta situació limitant
aquestes retallades.
Assenyala que el Conseller d’Economia va xifrar el dèficit de l’administració catalana en
8.000 milions d’euros. La retallada en matèria de salut d’enguany és de 1.000 milions
d’euros. Suposadament la retallada en altres conselleries per aquest anys són 1.500
milions d’euros addicionals. En total són 2.500 milions d’euros amb el que el dèficit de
la Generalitat es podria absorbir en 3-4 anys. Diu que no s’ha de negar l’evidència de la
mala situació i anima a començar a treballar conjuntament salvaguardant el sistema
sanitari, perquè el que defineix també a una col·lectivitat és el model sanitari i quan es
reclamen els símbols d’identitat també s’hauria de defensar el nostre sistema sanitari
amb la mateixa contundència.
Torna a insistir en el fet que són moltes persones i professionals els que veuen que les
retallades no són justes ni equitatives en funció del bé social que ocasionen i els
sistema de salut no és únicament un generador de despesa sinó també un generador
de riquesa. Assenyala que el senyor Fuentes ha afirmat que cal anar amb compte amb
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les retallades en profunditat perquè ocasionen el temut cercle sense fi, diu que la
retallada sanitària també és una retallada a una activitat econòmica de primer ordre i si
es conjuguen els dos efectes beneficiosos que tindrien una moderació d’aquestes
polítiques entendrien que la solució podria ser molt més efectiva.
El senyor Josep Lluis Irujo explica que ha intentat fer una reflexió més genèrica perquè
l’Ajuntament de Manresa es pot pronunciar a favor o no d’aquesta moció i poc variaran
les coses si no es treballa per fer reconsiderar a qui realment té el poder per
reconsiderar aquestes mesures per tal que aturin les retallades i vagin a la recerca d’un
nou pacte que faci sostenible i que mantingui la qualitat en el mínim comú denominador
que el sistema sanitari català ha tingut i té perquè és un sistema prestigiós.
La senyora M. Mercè Rosich i Vilaró, del Grup Municipal de CiU, agraeix al senyor
Fuentes la seva intervenció i diu que coneixen la situació perquè han tingut l’oportunitat
de parlar directament d’aquests temes i pensa que han estat molt atents al que la
Plataforma de Defensa de la Sanitat Pública els ha manifestat. També agraeix les
intervencions del senyor Pere Culell i del senyor Josep Lluis Irujo perquè, com a
persones vinculades amb el món sanitari, han donat una perspectiva molt correcta de
la situació que estan vivint els hospitals i, per tant, creu que s’ha posat sobre la taula
una visió realista d’una situació que ha portat la situació econòmica del país i que
potser s’intuïa però que els que són aquí segurament no han estat els responsables.
Amb tot, diu que no poden votar favorablement la moció que han presentat de manera
conjunta els GM de la CUP, ERC i el Socialista. Quan s’analitza punt per punt el què es
demana hi ha coses amb les que no poden estar d’acord perquè es fan afirmacions
que no són del tot correctes. De tota manera, el seu govern és molt sensible a aquesta
realitat i el seu interès polític, social i personal és primerament vetllar pels llocs de
treball i també valorar les demandes que s’estan fent per mantenir la sanitat pública del
país.
Insisteix en el fet que, amb relació a alguns punts de la moció, el seu grup pensa que
no pot votar-los favorablement. Explica que l’alcalde és el president de la FUSSAM i
d’Althaia i que ella mateixa és membre de la Fundació i dels Comitès executius i, per
tant, poden participar però no els pertoca negociar. Creu que és un tema bàsicament
de negociacions laborals i que hi ha uns comitès d’empresa que són els que han de
treballar, i ells no formen part d’aquest comitè.
La senyora M. Mercè Rosich explica que a les converses amb la Plataforma i amb
altres estaments s’ha parlat del PADES. Fa saber que han fet gestions per aquest tema
i els han assegurat que els PADES no es modificarien. En aquests moments hi ha 2
equips de PADES i no es mouran.
Afegeix que també s’han preocupat pel tema dels llits i que els han informat que no es
perden llits i que en cas de necessitat s’utilitzarien. Els han dit que en aquests
moments, amb menys llits s’han fet els mateixos serveis perquè les estades dels
malalts són més curtes.
Un altre punt sobre el qual es preocuparan és del fet de promoure i informar a la
població de com han de ser els serveis. A l’última reunió que van fer amb la Plataforma
van prendre el compromís que des de l’Ajuntament es promouria un mitjà d’informació
als usuaris amb relació a on han de dirigir-se per a cadascun dels serveis que
necessitin. Es buscaran eines per difondre aquest missatge, com per exemple
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l’Apuntador o d’altres, i mirar de desbloquejar el sector hospitalari i que la gent s’adreci
més a l’assistència primària.
Amb relació a la creació d’un àmbit d’informació i participació, explica que hi ha un
Consell de Salut que funciona des de fa anys. També explica que el passat mes d’abril
es va presentar un Pla de Salut on hi van intervenir la majoria de les persones del
Consell de Salut, el qual està format per gairebé 40 persones però que està obert i en
el qual la Plataforma hi pot participar si ho vol. Així doncs, creu que és un punt des del
qual es pot fer incidència.
El que la ciutadania demana a la regidoria de Salut és que es preocupi per la salut dels
ciutadans de Manresa des de la perspectiva de promoció, prevenció, i que la ciutat
sigui més saludable. Com a regidora, diu que intenta buscar maneres de millorar la
salut dels ciutadans perquè no hagin de necessitar de forma tan majoritària els serveis
de salut i en això també creu que és important l’educació. El tema de l’educació també
hi entra en el Pla de Salut. Sobre el Pla de Salut recorda que hi va intervenir l’anterior
regidor de Salut de l’Ajuntament, assenyala que era molt aprofitable però hi han fet
alguns retocs.
La senyora M. Mercè Rosich insisteix que no poden donar suport a la moció i que per
tal de ser partícips en els punts de trobada i de gestió n’han fet una de nova.
Seguidament llegeix els 3 acords que proposen en la seva moció i assenyala que es
comprometen a participar perquè creuen que no es poden mantenir al marge d’una
realitat que afecta a tots.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, assenyala que s’ha de ser
molt curós amb el tema que s’està posant sobre la taula, que és la sanitat, curar
persones i donar solucions a les angoixes personals dels ciutadans i ciutadanes de
Manresa i comarca.
Considera molt acurada i molt encertada la intervenció del senyor Fuentes pels
problemes que representen les retallades de la sanitat a Catalunya, i a Manresa en
particular. Amb tot, diu que no es pot obviar que el Govern central exigeix que les
Comunitats Autònomes rebaixin un 20% els seus pressupostos. No vol entrar a valorar
on s’ha de retallar i quant, però diu que el Govern de la Generalitat, davant l’enorme
dèficit que existia a la sanitat, ha adoptat com a solució aplicar retallades
generalitzades al sistema hospitalari i ha traslladat aquesta gestió de retallada a
cadascun dels centres. Quan els professionals es queixen de la repercussió d’aquestes
retallades i quan els ciutadans i les administracions locals, independentment del color
polític, es queixen de la manca de diàleg, del desconeixement del territori i que tot
forma part d’una gran improvisació, això vol dir que la Conselleria de Sanitat no ha
actuat bé i no conforme a les formes, el consens i el diàleg amb el territori perquè cada
territori pot necessitar aplicar un percentatge diferent de retallada per no perdre la
qualitat assistencial de les persones, que és el mes important de tot.
S’han comentat moltes maneres de retallar, però ell, en qualsevol cas, no parlarà de
què es pot retallar. Amb tot, diu que el seu partit sempre ha tingut molt clar que hi ha
dos conceptes amb els que no es pot reduir la despesa o que si es fa hauria de ser el
mínim possible, els quals són la sanitat i l’educació. Posa sobre la taula dues
apreciacions:
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-

Apunta que l’existència del 50% de les empreses públiques és de difícil justificació,
i a més a més diu que són deficitàries.
Com un segon apunt esmenta el dèficit i la gestió de l’ACA, que no se sap ni com
ha arribat a aquest nivell.

Diu que només amb aquests dos elements ja es tenen els 2.000 milions d’euros que se
suposaven que s’havien de retallar en ensenyament i sanitat.
Continua dient que hi ha dos maneres de veure els plantejaments i els discursos: un
des de l’òptica que tot es negatiu i que cada vegada es va a pitjor, i un altre que cal ser
proactius per intentar superar d’una manera realista els greus problemes estructurals
que es tenen com a país. El senyor Xavier Javaloyes prefereix ser proactiu perquè no
creu que es pugui posar en entredit la qualitat assistencial actual, no pot ser que d’un
dia per l’altre, Catalunya, pionera pel que fa a la qualitat assistencial en tot l’estat, ja no
ho sigui. Diu que això no pot ser, per molta retallada o ajustament de despesa que es
faci. Com a Ajuntament, el Pla de Salut aprovat en l’anterior legislatura és un bon
exponent per treballar conjuntament de quina manera s’han de fer les actuacions
adequades. Afegeix, a més, que és un bon Pla de Salut. Troba que caure en
alarmismes és crear més angoixa a la gent necessitada i que això és perillós. Reitera
que el seu grup forma part d’aquesta actitud proactiva de confiar que hi ha diferents
camins per solventar i redreçar algunes de les decisions preses. També cal esmentar
com un punt de valor afegit que Manresa i la comarca del Bages continua tenint sota
pressupost i amb inversions previstes un nou hospital. Per molt que es vulgui, des
d’aquí no es podran eixugar despeses ni exigir més al món laboral sanitari, el qual ja
està suficientment implicat en aquest model. Però això no treu que s’hagi de ser curós
amb la ciutadania que necessita d’aquest sistema.
El senyor Xavier Javaloyes troba correcta la proposta de CiU en el sentit que cal estar
adequadament informat per millorar i proposar a les instàncies superiors que
s’escaiguin les millores que es detectin al territori i fins i tot fer les correccions que
siguin necessàries. Tot i això, sembla que situïn tota la problemàtica en els diners i que
tant és com es doni el servei. I com ha dit anteriorment, només amb dues accions
clares i contundents no hauria fet falta retallar en sanitat ni en educació, fins i tot amb
l’actual pacte fiscal. En qualsevol cas, el seu grup vol posar l’accent en que no es tracta
de tenir un pacte fiscal per tenir més diners sinó que es tracta de tenir un millor
finançament que permeti la gestió excel·lent dels recursos generats per la ciutadania
de Catalunya. Això implica molta més coresponsabilitat i exigència per part de totes les
administracions implicades en aconseguir una millora del finançament per tal que no es
malbarati, com ha passat en moltes ocasions fins ara.
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC, comenta que no s’estendrà en
la seva exposició perquè ja ho han explicat molt bé tant el senyor Josep Lluís Irujo com
el senyor Pere Culell, que són metges, així com el senyor Fuentes. Troba que es
necessita una sanitat de qualitat, com la que es tenia i la que es té encara. El senyor
Fuentes ha esmentat que actualment hi ha alguns problemes. Considera que el 90%
de la població fa ús de la sanitat pública i la resta, o bé perquè no vol o perquè té
diners per pagar una mútua, van a la privada. Pensa que la sanitat pública ha d’existir
amb la qualitat i el servei tant per als usuaris com per a la gent que hi treballa, perquè
si la gent que hi treballa no ho fa amb les condicions adequades el problema s’acaba
traslladant als usuaris. Recorda que el seu grup va portar una proposta fa 2 mesos
amb relació a la retallada del 10% a la sanitat catalana i que van ser els únics que van
votar favorablement; ara tornaran a votar que sí.
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El senyor Josep Fuentes, torna a intervenir amb la intenció de fer algunes precisions i
aportar algunes reflexions més.
Amb referència al tema dels alarmismes diu que té la impressió que no es poden tenir
posicions diferents perquè llavors es crea alarmisme. Troba que el que realment crea
alarmisme són les retallades, si aquestes no hi fossin ells no haguessin intervingut ni
haguessin dit res.
S’alegra que el PADES es mantingui, però pregunta si es mantindrà amb les mateixes
condicions amb que estava quant a personal abans que es jubilessin les persones que
no s’han substituït. Diu que és important que s’aclareixi aquesta qüestió.
Sobre els llits, la Plataforma sempre ha dit que aquest tema és una qüestió dinàmica.
Entenen que hi ha procediments nous que estalvien i escurcen les estades a l’hospital i
segurament es poden necessitar menys llits. Però els costa entendre que als boxes
d’urgències és molt habitual que hi hagin 2 o 3 persones a cada box i això els fa dubtar
si el nombre de llits que s’han retallat han estat més del compte.
Pensa que si l’Ajuntament, l’alcalde i la regidora estan als Patronats no poden dir que
no tenen competències. Creu que sí tenen una part de la competència ja que alguna
cosa tenen a dir, recomanar o suggerir per mirar que s’atenuïn segons quins
problemes.
La Plataforma se sent orgullosa d’haver contribuït a que, fruit de les negociacions per
un conflicte que es va tenir amb el Govern l’any 2006, es concretés per escrit el nou
hospital i el servei de radioteràpia. Tot i això, planteja que el tema del nou hospital i
d’aquests projectes a mig i llarg termini no tothom els viu amb la mateixa il·lusió, com
per exemple les persones que hi treballen i que no els han renovat el contracte, que els
han reduït la jornada laboral, que no li posen substitucions, etc. o les persones que
estan malaltes.
El senyor Josep Fuentes diu que haurien desitjat que l’Ajuntament de Manresa es
mullés dient-li a la Generalitat que les coses s’han de fer d’una altra manera. L’objectiu
de la Plataforma no és el conflicte pel conflicte sinó el conflicte perquè se’ls tingui en
compte en processos de negociació per resoldre les coses en positiu de cara al futur.
Volen tenir presència en aquests processos de negociació i a nivell de Catalunya, si es
parla de rectificar, és bo que ho faci l’administració i els metges però també és bo que
els altres col·lectius professionals i els representants dels usuaris també estiguin en
aquests organismes perquè tinguin una visió global i s’arribin a unes solucions que
tinguin el màxim de consens possible.
No s’anirà bé si únicament els temes s’han de resoldre amb retallades. Assenyala que
ha d’haver austeritat i tota una sèrie de coses que s’han començat a fer i que diu que
ells comparteixen, com per exemple el tema dels genèrics, una bona utilització dels
recursos sanitaris, però pensa que també s’ha d’abordar el tema dels ingressos perquè
no es podran resoldre les coses si únicament es fan retallades.
El senyor Josep Fuentes treu el tema dels impostos perquè diu que en els últims anys
hi ha hagut com una pugna per veure qui retallava més impostos i creu que s’han
passat de rosca. En aquests moments és necessari i és just que en un moment de
dificultat per al país que cadascú aporti el que tingui en la mesura de les seves
possibilitats, i diu que hauran d’aportar coses i acceptar sacrificis però el que no volen
és que els més poderosos no facin sacrificis o en facin molt pocs, i troba que està clar
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que això és el que està passant en aquesta societat. Troben a faltar la valentia de les
administracions per abordar aquests aspectes que són també necessaris si es volen fer
les coses bé.
El senyor Josep Fuentes finalitza la seva intervenció agraint l’atenció de tots els
presents.
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, vol explicar el sentit del vot
que emetrà el seu grup a les mocions. A la moció de Convergència, tot i que els
sembla interessant i positiu que es proposin àmbits de negociació no hi votaran en
contra però tampoc hi votaran a favor perquè els sembla insuficient. Sí que votaran a
favor de la moció que el seu grup ha presentat.
Completant el que s’ha dit en la primera ronda d’intervencions, el senyor Jordi Masdeu
diu que quan el senyor Josep Lluis Irujo ha mencionat que la sanitat és un generador
de despesa però també de riquesa i quan després ha dit que això amb TV3 no passa, li
diu que li sembla estrany que s’hagi descuidat una cosa que té tan a prop com és el
Ministeri de Defensa de la senyora Chacón, doncs no troba que de riquesa n’aporti
massa.
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, intervé per dir que s’abstindran en
la votació de la proposició presentada per Convergència perquè creuen que és
insuficient. La moció parla de seguiment, informació, etc. però pensa que ha quedat
molt clar que s’ha de tenir una posició proactiva, de participació i de debat al voltant
d’aquest tema que afecta a tothom.
El senyor Josep Lluis Irujo, del Grup Municipal Socialista, diu que votaran a favor
de la moció que com a grup han presentat. Pensa que les intervencions del senyor
Fuentes, especialment la segona, han estat molt constructives. A vegades es té la
impressió que aquestes plataformes actuen d’una manera incendiària, però el senyor
Fuentes ha donat un exemple de tot el contrari.
Respecte a la moció que presenta CiU diu que també votaran favorablement perquè,
tot i que amb relació a la que ells presenten els sembla insuficient, troben positiu que
es creïn espais de concertació perquè van en la línia del que ha dit en la seva primera
intervenció. Pensa que és positiu que hi hagi una comissió de seguiment de com
evoluciona l’estat sanitari de la ciutat i del territori i també pensa que és important que
l’ajuntament i l’equip de govern -amb l’alcalde al capdavant- prenguin consciència que
es poden fer moltes coses per reflexionar i fer aportacions, ja que la sanitat és un tema
cabdal per a la població i la gent vol fets i no bones paraules i bones intencions.
Reitera que votaran favorablement a les dues propostes, amb tot, reclamen a l’alcalde
que es posi al front d’aquesta comissió i que la convoqui per tal que entre tots es pugui
construir un nou escenari que permeti sortir de la crisi de la millor manera possible en
un aspecte tan essencial per a la població com són els serveis de salut.
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, amb la intenció d’aclarir la
proposició que presenten davant el posicionament dels diversos grups comenta que la
proposició demostra que el grup de CiU i el govern de la ciutat té clar que els ha de
preocupar el tema de la sanitat i el que està passant actualment. Diu que si CiU
presenta una proposició sobre aquest tema és perquè tenen clar que hi ha coses que
cal avaluar i analitzar entre tots.
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També assenyala que aquesta proposició obliga a l’alcalde a mantenir els contactes
que calguin amb les autoritats sanitàries, amb els gestors de les institucions sanitàries
de la ciutat i també amb la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública.
Sobre la comissió que crearan abans que acabi el mes d’octubre, explica que l’intent és
que no només es puguin liderar com a govern aquelles accions que sembli que la ciutat
ha de liderar sinó que es puguin liderar com a Ajuntament de Manresa, és a dir, hi ha la
voluntat que tots els grups municipals i els 25 regidors i regidores puguin arribar a
acords per tenir més força a l’hora de veure com es fan arribar els posicionaments.
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.5 dels Grups Municipals GMS, ERC i CUP, i
dóna un resultat d’11 vots afirmatius (4 GMS, 3 GMERC, 2 PxC i 2 GMCUP), 11 vots
en contra (11 GMCiU) i 3 abstencions (3 GMPP).
Havent-se produït un empat en el resultat de la votació, i de conformitat amb l’article
100.2 del ROF, l’alcalde el sotmet novament a votació i dóna el mateix resultat, amb la
qual cosa la proposició es rebutja amb el vot de qualitat de l’alcalde.
L’alcalde sotmet a votació l’esmena del GMPP a la proposició 7.11 del GMCiU, i el Ple
l’aprova per 14 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPP), 9 abstencions (4 GMS, 3 GMERC
i 2 GMPxC) i 2 vots negatius (2 GMCUP).
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.11 del Grup Municipals de CiU amb l’esmena
del GMPP incorporada, i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11 CiU, 4GMS i 3
GMPP) i 7 abstencions (3 GMERC, 2 PxC i 2 CUP), i per tant, es declara acordat:
“Atès que, en el context de la necessària contenció pressupostària, l’afectació sobre els
recursos destinats a les polítiques sanitàries precisa d’un seguiment continuat i d’una
informació rigorosa a la població sobre les diverses decisions que s’adopten.
Atès que l’alcalde i la regidora de Sanitat tenen establerts des de fa setmanes canals
de comunicació en diverses direccions: responsables de la Conselleria de Salut,
gestors de les institucions sanitàries de la ciutat i la plataforma ciutadana en defensa
de la sanitat pública.
Atès que sobre els aspectes més sensibles per a la ciutadania, és altament
aconsellable el treball conjunt i l’intercanvi de posicionaments entre els diversos grups
a conforme el plenari de l’Ajuntament.
Atès que la consecució d’un sistema de finançament que faci justícia a l’esforç fiscal
que realitza la ciutadania del país és una de les vies que més han d’ajudar a garantir la
disposició dels recursos necessaris per a les polítiques socials en general i les
sanitàries en particular.
El grup municipal de Convergència i Unió proposa l’adopció dels següents
ACORDS
1.

L’alcalde mantindrà establerts de manera permanent els espais de trobada i
seguiment amb els responsables de la Conselleria de Salut, els gestors de les
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institucions sanitàries de la ciutat i els representants de la Plataforma en
defensa de la sanitat pública.
2.

Abans del 31 d’octubre es constituirà una comissió formada per l’alcalde, com a
president, la regidora de Sanitat i un regidor o regidora de cadascun dels grups
municipals. En el marc d’aquesta Comissió s’informarà puntualment de tots els
aspectes que facin referència a la realitat de l’atenció sanitària a la ciutat. La
comissió es reunirà un mínim d’una vegada al mes, les altres vegades que
l’alcalde decideixi convocar-la o quan ho proposin conjuntament tres grups
municipals.

3.

L' Ajuntament farà arribar a la comissió parlamentària creada a l'efecte el
posicionament favorable per aconseguir un millor finançament envers l'Estat
que permeti la gestió excel·lent dels recursos generats per la ciutadania de
Catalunya.”

4.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

L’alcalde proposa el debat conjunt i votació separada dels dictàmens inclosos en els
punts 4.1.1 i 4.1.2 de l’ordre del dia, cosa que és acceptada per l’assentiment dels
presents.

4.1.1

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de les modificacions de
determinats articles de les Ordenances fiscals reguladores de tributs

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 7 d’octubre de
setembre de 2011, que es transcriu a continuació:
“ Per part del Servei de Tresoreria General i Gestió Tributaria d'aquest Ajuntament s'ha procedit a
l'elaboració del projecte de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels Tributs Municipals
que hauran de regir per l'exercici 2012.
Les modificacions proposades en les tarifes i els tipus impositius es consideren necessàries per tal
d'anivellar la previsió d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2012.
D'altra banda, en relació a determinades taxes, es recullen les propostes de noves tarifes o modificació
de les actuals, i de la seva gestió, efectuades pels diferents serveis de l'Ajuntament.
Finalment, es recullen les modificacions de caràcter tècnic convenients per a la correcta gestió i
recaptació dels tributs municipals.
Atesos els informes econòmics emesos per la tècnica en Economia, amb el vist-i-plau del Cap de
Secció de Tresoreria.
Vist l'informe emès per la cap de secció de gestió Tributària.
El Regidor delegat d'Hisenda proposa al Ple l'adopció dels següents
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ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les Ordenances Fiscals
reguladores de Tributs Municipals que a continuació es detallen:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES
ARTICLE 3
Es suprimeixen els apartatats 2 i 3 d'aquest article, per tal d'adequar-lo a la normativa actual:
ARTICLE 4
Es suprimeix aquest article, doncs la seva redacció era obsoleta i la nova redacció queda recollida a
l'article 3
ARTICLE 11
Es modifica l'apartat 1, que passarà a tenir la redacció següent, per tal de modificar els tipus impositius
i els llindars de valor cadastral dels tipus incrementats, per adequar-los al corresponent al 10% de
major valor cadastral, segons la base de dades cadastral actual:
1. Els tipus aplicables a aquest municipi seran
a. Per als béns immobles urbans:
0,613%
llevat dels tipus diferenciats assenyalats en la taula annexa, que s'aplicaran als béns
immobles amb un valor cadastral igual o superior a l’assenyalat, en funció de l'ús que
tinguin assignat segons el cadastre immobiliari urbà.
TIPUS
IMPOSITIU
0,764%
0,764%
0,764%
0,764%
0,764%
0,764%
0,764%
0,764%

US I DESCRIPCIÓ

A: magatzem i estacionament
C: Comercial
G: Oci i hostaleria
I: Indústria
K: Esportiu
M: Obres d'urbanització i jardineria, sòls sense edificar
O: Oficines
T: Espectacles

b. Per als béns immobles rústics:
c. Per als béns immobles de característiques especials:
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LLINDAR DE
VALOR (€)
15.142,08
272.904,76
812.389,35
738.635,90
4.841.418,79
612.053,36
367.832,60
10.005.121,32
0,457%
1,300%
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES
ARTICLE 5
S' afegeix un paràgraf a l'apartat 7, per concretar els casos d'exclusió del procediment general
d'autoliquidació de l'impost.
Tanmateix, en els casos en què la llicència es sol·licita pel constructor o aquell qui realitzi les
contruccions, instal·lacions o obres, i no directament per l’administració pública, es lliurarà
l’autoliquidaciuó al sol·licitant, en qualitat de subjecte passiu substitut, de conformitat amb l’apartat 2 de
l’article 3 d’aquesta ordenança.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT
DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
ARTICLE 2
S'afegeix una lletra a l'apartat 2 d'aquest article, per tal de concretar la realització del fet imposable:
h) Les adjudicacions judicials
ARTICLE 8
Es modifica l'apartat 5 d'aquest article que passa a tenir la redacció següent:
S’estableix una reducció en la base imposable de l’impost del 40%.
Aquesta reducció no és aplicable als casos en què els valors cadastrals resultants del procediment de
valoració col·lectiva que entrà en vigor l'any 2008 siguin inferiors als fins aleshores vigents.
El valor cadastral reduït en cap cas no pot ser inferior al valor cadastral del terreny abans del
procediment de valoració col·lectiva.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
ARTICLE 6
La tarifa a aplicar per la tramitació completa, en cada instància, de tota mena d'expedients de
competència municipal, des de la seva iniciació fins a la resolució final, inclosa la certificació i
notificació a l'interessat de l'acord que hi recaigui, serà la següent:

EPÍGRAF

CONCEPTE

1

CERTIFICACIONS I INFORMES
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1.1

D'acords d'òrgans municipals, actes de sessions i documents que
integrin un expedient administratiu, per cada acord, acte o documents

1.1.1
1.1.2

Fins a un màxim de dues cares de l'escrit
Per cada cara que excedeixi de dues

1.2
1.3

De crèdits contra l'Ajuntament d'ingressos o pagaments
D'havers actius o passius

1.4.a

Certificats d'aprofitament urbanístic

136,00

1.4.b.

Informes o certificats de compatibilitat urbanística d'un projecte
d'activitats

136,00

1.7

Expedició d'informes i atestats per part dels serveis de Seguretat
Ciutadana

1.7.a
1.7.b

Relatius a accidents esdevinguts dins el terme municipal
Relatius a altres intervencions portades a terme per la Policia Local

1.8

Certificat de documents o de dades no incloses en altres apartats, excepte certificats
de dades del padró d'habitants
En cas de certificat de dades cadastrals, la tarifa correspon a cada
finca o unitat urbana

1.9

Expedició de certificacions acadèmiques de l'Escola de Música

1.10

Informes sobre dades físiques i jurídiques o sobre valors cadastrals,
per cada finca o unitat urbana, quan no sigui possible la seva
expedició automàtica

1.11
1.11.a

Informes i consultes de l'article 88 de la Llei General Tributària:
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana,
relatiu a finques que requereixen de previ informe i valoració
cadastral:
Altres consultes

1.11.b
2
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.4
2.5

CÒPIA DE DOCUMENTS O DE DADES
Reproduccions de plànols i documents del planejament derivat:
Estudis de detall i plans especials
Documentació simplificada
Documentació completa
Plans parcials i planejament derivat
Documentació simplificada
Documentació completa
Documents o conceptes no determinats en els paràgrafs anteriors
Fotocòpies d'expedients, sempre que el seu lliurament sigui
autoritzat, per cada fotocòpia que excedeixi de 5:

2.5.1
2.5.2

A una cara
A dues cares
En cas de fotocòpies de plànols, s'aplicarà la tarifa següent
Format A4
Format A3
Format A2
Format A1
Format A0
S'exclou de l'aplicació d'aquest epígraf la reproducció de documents
que comporti una taxa específica determinada en aquesta ordenança.

2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7

4

TRESORERIA

4.1

Dipòsits provisionals per prendre part en tota mena de concursos i
subhastes, incloent els resguards dels que s'hagin constituït a la
Caixa de Dipòsits: l'ú per cent del seu nominal.
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10,45
2,50
5,45
3,10

52,10
10,45

7,45
15,90
7,15

15,90
15,90

27,30
82,30
55,00
163,00
3,85

0,21
0,41
0,21
0,33
5,90
5,90
8,30
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5
5.1
5.3
5.3.1
5.3.2

SERVEIS URBANÍSTICS
Tramitació d'expedients de declaració de ruïna
Planejament urbanístic
Tramitació de Plans Parcials, Plans Especials i/o Estudis de Detall
d'ordenació volumètrica, per Ha o fracció
Tramitació d'Estudis de Detall amb la finalitat d'assenyalament
d'alineacions i rasants

162,00
731,00
487,00

5.3.3
5.4.1

Tramitació de projectes d'urbanització
Tramitació de projectes de compensació per al desenvolupament
d'actuacions urbanístiques

487,00
487,00

5.4.2

Tramitació de projectes de reparcel·lació per a la normalització de
finques presentats pels administrats

487,00

5.5

Determinació d'alineacions i rasants sobre el terreny

243,50

5.6

Informació sobre viabilitat d'obtenir llicències de qualsevol tipus i
informes urbanístics diversos

5.6.1
5.6.2
5.7

Informació genèrica sense anàlisi de projecte
Informació específica amb anàlisi de projecte
Informe d'inspecció d'habitatges per a reagrupament familiar

6
6.1
6.2
6.4

ALTRES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
Informacions testificades
Reconeixement de la signatura
Expedició de targetes per a l'autorització de tinença i ús d'armes
accionades per aire o gas comprimit, d'arcs, ballestes i altres
similars, que, d'acord amb la legislació vigent, sigui de competència
municipal

7

DRETS D'EXAMEN
Drets acreditats per oposicions o concursos convocats per aquesta
Corporació,

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Grup A1
Grup A2
Grup C1
Grup C2
Grup AP

8

SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I PUBLICACIONS

8.1

Digitalització de documents a càrrec de la persona interessada, per
digitalització

8.2

Reproducció i comunicació pública en qualsevol mitjà de qualsevol
tipus de document administratiu del fons documental de l'Ajuntament
de Manresa, amb independència de la seva data i suport.

44,60

8.3

Cessió de documents originals per a exposicions

44,60

67,50
120,40
20,95
3,10
3,45
12,65

29,00
23,00
18,00
12,00
8,00

1,05

S'afegeixen els epígrafs 2.5.3 a 2.5.7 i es suprimeixen els epígrafs 1.5 i 6.3
Es modifica el redactat dels epígrafs 1.4.b, 2.5 i 5.7
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES,
PATENTS I DISTINTIUS
ARTICLE 5
1. El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

a)
b)

Placa de numeració
Plaques de senyalització de gual o de reserva d'aparcament, no
subjectes a llicència d'obres per restitució de l'existent.
Altres distintius o targetes acreditatives de llicències de venda
ambulant, parades i llocs de venda a la via pública, reserves
d'estacionament, autoritzacions per a circular en illes de vianants i
llicències d'auto-taxis

c)

d)

TARIFA (€)
13,40
26,80
2,80

Placa per contenidors o sacs de runes o altres similars
1. Placa per soldar, unitat

6,45

2. Placa sense soldar, unitat

5,25

ORDENANÇA NÚM. 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE
LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
ARTICLE 5
La quota tributària serà la que resulti d'aplicar les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
2
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5

Concessió, expedició i registre de llicències
Ús i explotació de la llicència, per cada llicència i any
Llicència per condutor assalariat, per llicència
Substitució de vehicles, per llicència
Tramitació i subrogació de llicències
"Inter vivos"
"Mortis causa"
Llicència per a la prestació de serveis fora del terme municipal, per
cada llicència i any

TARIFA (€)
83,80
80,80
80,80
80,80
167,60
83,80
8,40

ORDENANÇA NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE
VEHICLES, CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA

ARTICLE 6
1. El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE
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1

Grua Municipal:

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2

Grua Municipal:
Serveis dins del nucli urbà.
Actuacions amb trasllat al Dipòsit Municipal de vehicles:
de les 8 a les 20 hores
a partir de les 20 hores
Actuacions que acabin amb el trasllat del vehicle al Dipòsit Municipal,
però que compareix el titular del vehicle un cop iniciades les
maniobres de retirada:

86,00
95,00

1.1.2.1
1.1.2.2

de les 8 a les 20 hores
a partir de les 20 hores

43,00
48,00

2

Estada al Dipòsit Municipal de vehicles:

2.1

Primer dia o fracció

27,20

2.2

Altres dies, per dia o fracció

12,20

3

43,00

4.3

Col·locació i posterior retirada de paranys d'immobilització de
vehicles, per cada servei
Recollida de contenidors i altres béns mobles:
Recollida de contenidors, sacs de runa o altres béns mobles amb
camió cadena (1 hora):
Recollida de contenidors, sacs de runa o altres béns mobles amb
camió ganxo (1 hora)
Preu per hora o fracció de camió cadenes, a partir de la primera:

4.4

Preu per hora o fracció de camió ganxo, a partir de la primera:

58,30

4.5

Estada al Dipòsit dels contenidors, sacs de runa o altres béns mobles,
per dia a partir de les 24 hores:
Retirada d'altres béns mobles amb personal i vehicles municipals

11,70

4
4.1
4.2

4.6

69,70
93,30
46,70

52,10

ORDENANÇA NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONCESSIÓ DE
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS

ARTICLE 5
Les tarifes aplicables a cada tipus de llicència seran les següents:
EPÍGRAF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11

CONCEPTE

Obres majors (règim general), per m2
Obres majors provisionals, per m2
Obres majors en SNU, per m2
Parcel·lacions urbanístiques / Divisions horitzontals
Obres menors
Moviments de terres
Enderrocs
Comunicacions prèvies d'obres
Construcció, modificació, reforma o anul·lació de guals
Primera ocupació o utilització
Edificació de 1 habitatge
Edifici de 2 a 10 habitatges
Edifici de 10 a 25 habitatges
Edifici de més de 25 habitatges
Cates, cales, canalitzacions i similars a via pública
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2,1218
3,1666
3,1666
350,00
175,00
350,00
350,00
105,00
116,80
350,00
675,00
1.124,00
1.686,00
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11.1

Escomeses, connexions al clavegueram i rases de fins a 25 metres
lineals

291,00

11.2

Rases de més de 25 ml i fins a 200 ml

11.3

Rases de més de 200 ml

11.4

Estesa de cable per galeria subterrània existent o instal·lació en
façana
Meritaran el 50% de la tarifa 11.1, 11.2 o 11.3, en funció de la seva
longitud

11.5

Altres obres a la via pública (instal·lació de senyalització, instal·lació o
retirada de cabines telefòniques o d'altres tipus, instal·lació o retirada
d'hidrants, pals de fusta o suports d'altre material, arquetes,
sondatges i qualsevol altra obra a la via pública)

291,00

12
13
14

Pròrrogues de llicències
Modificacions de llicències, per m2
Modificacions de llicències que no comportin actuacions sobre
superfície construïda

116,00
1,1129
226,00

15
16

Canvis de titularitat
Tarifa mínima per llicències d'obres majors i modificacions de
llicències que comportin actuacions sobre superfície construïda.

60,70
350,00

17

Tarifa mínima, en cas de desistiment previ, denegació o no admissió
a tràmit

175,00

369,00
1.010,00

Es desglossa l'epígraf 11, i s'estableixen noves tarifes per als epígrafs 11.2 i 11.3

ARTICLE 7
S' afegeix un paràgraf a l'apartat 4, per concretar els casos d'exclusió del procediment general
d'autoliquidació de l'impost:
Tanmateix, en els casos en què la llicència es sol·licita pel constructor o aquell qui realitzi les
contruccions, instal·lacion o obres, i no directament per l’administració pública, es lliurarà
l’autoliquidaciuó al sol·licitant, en qualitat de subjecte passiu substitut, de conformitat amb l’apartat 2 de
l’article 3 d’aquesta ordenança.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT
D’ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA

ARTICLE 2
Es modifica la redacció de l'apartat 1 d'aquest article, ja que les actuals normatives sobre intervenció
en activitats han creat sistemes d'intervenció administrativa diferent.

1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
L’activitat municipal, tècnica, jurídica i administrativa, referent a l’avaluació ambiental, urbanística i
sectorial de les activitats del municipi, sigui quin sigui el règim d’intervenció administrativa al que
estiguin sotmeses, amb inclusió de la primera instal·lació, controls i revisions posteriors, els canvis de
titularitat, la primera inspecció obligatòria, les modificacions i la resta d’actuacions que procedeixin
d’acord amb la tipologia de l’activitat.
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Es modifica el redacatat de l'apartat 3 perquè alguns ítems estan duplicats:
3. Estan subjectes a aquesta taxa, a títol enunciatiu i no limitatiu:
a) La primera instal·lació de les activitats, qualsevol que sigui el règim d’autorització a què estiguin
sotmeses
b) Els canvis de titularitat
c) Les modificacions d’activitats.
d) Les revisions periòdiques de les autoritzacions i llicències ambientals
e) Els controls inicials de les activitats
f) Els controls periòdics de les activitats
g) L’adequació de les activitats preexistents a la normativa vigent
h) La submissió a control posterior a l’inici de l'activitat, a l'efecte de verificar el compliment de la
normativa reguladora de la mateixa (inspecció del funcionament de les activitats).

ARTICLE 3
S'afegeix un apartat 2, en relació al substitut del contribuent:
2. En tot cas, tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i contractistes de les
construccions, instal.lacions o obres.

ARTICLE 5
Les quotes que s'hauran de satisfer per a la concessió de les llicències a què es refereix l'article 2
d'aquesta ordenança seran les que resultin de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Llicències ambientals i llicències d'activitats
La quota tributària es determinarà segons la superfície de
l'establiment
Fins a 50 m2
De 51 a 100 m2
De 101 a 200 m2
De 201 a 400 m2
De 401 a 600 m2
De 601 a 1.000 m2
De 1.001 a 3.000 m2
De 3.001 a 5.000 m2
més de 5.000 m2
a partir de 5.000 m2, per cada 1.000 m2 o fracció
La superfície destinada a aparcament al servei d'una activitat principal
acreditaran el 50% de la quota prevista en l'escala anterior.

TARIFA (€)

1.085,00
1.455,00
1.805,00
2.335,00
2.680,00
3.030,00
5.015,00
8.745,00
12.820,00
1.520,00

Les activitats ramaderes, agrícoles o rústiques en general tributaran
per les actuacions municipals el 10% de les tarifes que resultin
d'aplicar els paràmetres establerts en aquest epígraf
2

Autorització ambiental i/o substantiva
Les activitats subjectes al règim d’autorització ambiental i/o
substantiva, tributaran per les actuacions municipals, el 50% de les
quotes previstes per a les llicències ambientals

3
3.1

Controls inicials i periòdics
La primera visita tècnica de comprovació per a la posta en marxa de
l'activitat no acreditarà cap quota addicional a la de la corresponent
llicència .
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3.2

Les segones i següents visites per al control inicial acreditaran
cadascuna una quota de

3.3

Els controls periòdics de qualsevol activitat acreditaran una quota del
25% de les previstes per a la primera instal·lació

4
4.1

Revisions
La revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes a
autorització ambiental, tributarà el 15% de les tarifes previstes per a la
primera instal·lació.

4.2

La revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes a llicència
ambiental, tributaran el 25% de les tarifes previstes per a la primera
instal·lació

5

Adequacions
L’adequació de les activitats existents degudament legalitzades a la
normativa vigent, tributaran el 25 % de les tarifes previstes per a la
primera instal·lació

6

Legalitzacions
La legalització de les activitats preexistents que no disposaven de
llicència tributarà d’acord amb l’escala de tarifes i quotes de la
primera instal·lació.

7

Canvis de titularitat
Els canvis de titularitat, sigui quin sigui el tipus de llicència o
autorització, acreditaran una quota única de

120,40

60,70

8
8.1

Modificacions
Les ampliacions de superfície sense canvi d’activitat tributaran en
funció de la superfície ampliada segons les quotes previstes per a la
primera instal·lació.

8.2

Les ampliacions d’activitats en el mateix local, sense ampliació de
superfície tributaran en funció de l’espai destinat a la nova activitat.
En cas de no ser possible la diferenciació física d’espais, tributaran el
50% de les quotes previstes per a la primera instal·lació.

8.3

Altres modificacions
226,00
En aquest epígraf s’inclouen les instal·lacions de climatització i ambientació musical
d’activitats prèviament legalitzades, sempre que aquestes instal·lacions no suposin un
canvia d’ús específic.

9
9.1

Activitats provisionals i/o temporals
Les obertures temporals per motiu de trasllat forçós per un període
màxim de 6 mesos no tributaran cap quota.

9.2

Les obertures temporals voluntàries tributaran un 10% de les quotes
previstes per a la primera instal·lació, si no superen el període d’un
mes, i el 50% fins a un màxim de 6 mesos. A partir de 6 mesos
tributaran la totalitat de la quota.
Els actes o espectacles de pública concurrència considerats llicències
temporals a l’ordenança municipal sobre establiments de pública
concurrència, tributaran una quota única de

9.3

120,40

Les obertures provisionals dels establiments de pública concurrència,
mentre es tramita la llicència definitiva, tributaran el 25% de la quota
corresponent a la primera instal·lació.
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10

Comunicacions prèvies a l'inici d'activitats (inclou la tarifa
corresponent a la inspecció del funcionament de l’activitat)
Les tarifes s’aplicaran en funció del grup al qual pertanyi l’activitat
(segons s’especifica en l’annex d’aquesta ordenança) i en funció de la
superfície que n’ocupi.

10.1
10.1.1
10.1.1.1
10.1.1.2
10.1.1.3
10.1.1.4

Amb projecte tècnic
Grup A: Usos comercials, oficines i serveis hotelers
Fins a 400 m2:
De 401 a 1.300 m2
De 1.301 a 2.500 m2
Més de 2.500 m2
* Pels establiments comercials es computarà la superfície de venda

10.1.2
10.1.2.1
10.1.2.2
10.1.2.3
10.1.2.4

Grup B: Usos de restauració i recreatius
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

1.406,00
1.789,00
2.172,00
2.684,00

10.1.3
10.1.3.1
10.1.3.2
10.1.3.3
10.1.3.4

Grup C: Usos industrials i anàlegs
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

1.148,00
1.453,00
1.760,00
2.167,00

10.1.4
10.1.4.1
10.1.4.2
10.1.4.3
10.1.4.4

Grup D: Usos d'aparcament
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

971,00
1.225,00
1.477,00
1.815,00

10.1.5

Grup E: Usos educatiu, esportiu, sanitari-assistencial, cultural i
associatiu

10.1.5.1
10.1.5.2
10.1.5.3
10.1.5.4

Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

971,00
1.225,00
1.477,00
1.815,00

10.1.6
10.1.6.1
10.1.6.2
10.1.6.3
10.1.6.4

Grup F: Usos agrícola, ramader i forestal
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

752,00
939,00
1.127,00
1.376,00

10.1.7
10.1.7.1
10.1.7.2
10.1.7.3
10.1.7.4

Grup G: Ús de serveis funeraris
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

1.088,00
1.376,00
1.663,00
2.047,00

10.2
10.2.1
10.2.1.1
10.2.1.2
10.2.1.3
10.2.1.4

Sense projecte tècnic
Grup A: Usos comercials, oficines i serveis hotelers
Fins a 400 m2:
De 401 a 1.300 m2
De 1.301 a 2.500 m2
Més de 2.500 m2

1.002,00
1.264,00
1.525,00
1.875,00
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* Pels establiments comercials es computarà la superfície de venda

10.2.2
10.2.2.1
10.2.2.2
10.2.2.3
10.2.2.4

Grup B: Usos de restauració i recreatius
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

1.285,00
1.633,00
1.980,00
2.443,00

10.2.3
10.2.3.1
10.2.3.2
10.2.3.3
10.2.3.4

Grup C: Usos industrials i anàlegs
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

1.028,00
1.297,00
1.567,00
1.926,00

10.2.4
10.2.4.1
10.2.4.2
10.2.4.3
10.2.4.4

Grup D: Usos d'aparcament
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

902,00
1.135,00
1.368,00
1.677,00

10.2.5

Grup E: Usos educatiu, esportiu, sanitari-assistencial, cultural i
associatiu

10.2.5.1
10.2.5.2
10.2.5.3
10.2.5.4

Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

902,00
1.135,00
1.368,00
1.677,00

10.2.6
10.2.6.1
10.2.6.2
10.2.6.3
10.2.6.4

Grup F: Usos agrícola, ramader i forestal
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

700,00
872,00
1.044,00
1.273,00

10.2.7
10.2.7.1
10.2.7.2
10.2.7.3
10.2.7.4

Grup G: Ús de serveis funeraris
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

1.002,00
1.264,00
1.525,00
1.875,00

12

Actuacions d'interès públic en sòl no urbanitzable

314,60

13

La no admissió a tràmit de la sol·licitud, el desistiment de l'interessat
previ a la resolució, o la denegació de la sol·licitud, acreditarà la quota
tributària de

175,00

Es suprimeix l'epígraf 11
ARTICLE 7
S' afegeix un paràgraf a l'apartat 5, per concretar els casos d'exclusió del procediment general
d'autoliquidació de l'impost.
Tanmateix, en els casos en què la llicència es sol·licita pel constructor o aquell qui realitzi les
contruccions, instal·lacions o obres, i no directament per l’administració pública, es lliurarà
l’autoliquidaciuó al sol·licitant, en qualitat de subjecte passiu substitut, de conformitat amb l’apartat 2 de
l’article 3 d’aquesta ordenança.
Es modifica l'enunciat del grup E de l'epígraf 10 i de l'annex, que passarà a ser el següent:
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Grup E: Usos educatiu, esportiu, sanitari-assistencial, cultural i associatiu

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES
ARTICLE 7
Les quotes que s'han de satisfer per la Taxa per prestació del servei de recollida d'escombraries són
les que resultin de l'aplicació de les tarifes següents:

EPÍGRAF
1
1.1
1.2
1.3
3
4

CONCEPTE
Habitatges
Carrers 1a. categoria
Carrers 2a. categoria
Carrers 3a. categoria
Parades fixes de venda a la via pública
Locals susceptibles d’ésser ocupats per alguna activitat mercantil,
que estiguin tancats i desocupats tot l’any.

TARIFA (€)
94,90
66,20
52,80
71,10
71,10

5 Oficines i despatxos professionals fins a 3 empleats; centres oficials,
religiosos o eclesiàstics; entitats culturals, esportives o benèfiques,
sense local d'espectacle; centres d’ensenyament de tot tipus, incloses
activitats culturals, esportives i autoescoles, amb un cens no superior
a 50 alumnes/any; establiments mercantils fins a 3 empleats situats
en locals amb una superfície cadastral inferior o igual a 8 m2, inclosa
la superfície descoberta afecta a l'activitat.

120,40

6 Establiments mercantils amb habitatges o sense, fins a tres empleats;
entitats culturals, esportives o benèfiques amb local d'espectacle;
centres d’ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals,
esportives i autoescoles, amb un cens de 51 a 100 alumnes/any.

241,00

7 Oficines i despatxos professionals de 4 a 10 empleats; hotels i
pensions sense restaurant; bars i cafès fins a 3 empleats;
establiments mercantils de 4 a 10 empleats; centres d'ensenyament
de tot tipus, incloses activitats culturals, esportives i autoescoles, amb
un cens de 101 a 400 alumnes/any.

356,00

8 Oficines i despatxos professionals d'11 o més empleats; bars i cafès
de 4 a 10 empleats; sales de festes discoteques i similars; cinemes i
teatres oberts al públic fins a 3 dies per setmana; bancs i d'altres
entitats de crèdit i estalvi; companyies de serveis públics; centres
d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals, esportives i
autoescoles, amb un cens superior a 400 alumnes/any.

587,00

9 Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de menjars fins a
30 habitacions, restaurants i d'altres establiments amb servei de
menjars; bars i cafès de més de 10 empleats; establiments mercantils
d'11 a 25 empleats, cinemes i teatres oberts més de 3 dies a la
setmana.

944,00

10 Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de menjars, de
més de 30 habitacions; clíniques, hospitals i d'altres centres
d'assistència sanitària; establiments mercantils de més de 25
empleats.

1761,00
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11 Llars d’infants públiques; habitatges amb residents que acreditin tenir
ingressos globals no superiors al salari mínim interprofessional
mensual vigent en la data d'acreditació de la taxa, i habitatges amb
residents que, tot i tenir ingressos globals superiors al salari mínim
interprofessional mensual, aquests no són superiors al 45% d'aquest
SMI per resident.

22,20

12 Retirada d'escombraries i runes que hagin estat abocades en solars i
terrenys privats:
a) Per desplaçament
b) Per m3 de recollida

60,80
41,22

ARTICLE 10
Es modifica l'article 2, per tal d'asegurar la declaració d'inici d'activitat econòmica a efectes d'aplicació
de la taxa:
Els contribuents de la taxa que hagin de tributar pels epígrafs 5 a 10 hauran de presentar, dins del mes
següent a la data d’inici de l’activitat, còpia de la declaració censal d’inici de l’activitat.

ORDENANÇA FISCAL NÚM.
MUNICIPAL

14

REGULADORA

DE LA TAXA DE CEMENTIRI

ARTICLE 6
El deute tributari es calcularà per mitjà de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
3.4
4

Traspàs dels drets de concessió sobre sepultures:
Nínxols unitaris :
Files primera i segona
Files tercera i quarta
Files cinquena i sisena
Nínxols dobles:
Files primera i segona
Files segona i tercera
D'altres sepultures
Urnes cineràries
Primera i segona filera
Tercera i quarta fileres (4a filera per a Sant Ferran B)
Conducció i trasllat de restes mortals
Tancament de sepultures:
Nínxols
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
D'altres sepultures
D’urnes cineràries
Sepultures del cementiri musulmà
Col·locar làpida de marbre o, en cas d’hipogeus, capelles o panteó,
col·locar llosa

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

De nínxols unitaris
De nínxols dobles
Hipogeus, capelles i panteons amb llosa
Panteons, per nínxol
Columbaris
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24,00
19,30
16,00
47,40
43,10
142,00
22,40
18,10
50,10

22,10
44,50
54,00
12,65
54,00

24,30
47,50
47,50
24,30
47,50
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4.6
4.7

Urnes cineràries
Sepultures del cementiri musulmà (només per la col·locació inicial o
per la substitució)

12,65
24,30

5
6
7
8

Inscripcions, per cada una
Decoració de sepultures
Reducció de restes i neteja general de sepultures
Col·locar marcs metàl·lics, costats, baranes metàl·liques i de marbre i
d'altres elements similars
Col·locar costats
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
Urnes cineràries
Col·locar marc
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
Urnes cineràries
Subministrament de fluid elèctric, per sepultura i any
Cadàvers en dipòsit:
Per deixar un cadàver a cambra frigorífica, per cada 24 hores o
fracció
Per la custòdia de restes en dipòsit, per cada 24 hores o fracció
Conducció /Trasllat de cadàvers o restes mortals:
Entrada de cadàvers o restes mortals amb origen a altres localitats o
cementiris

9,70
87,70
28,70

11.1.1
11.1.2

Entrada de cadàver o restes mortals
Entrada de cendres, preu per un cadàver o restes

60,00
34,50

11.2

Sortida de cadàvers o restes mortals amb destinació a altres localitats
o cementiris

11.2.1

Sortida de cadàvers o restes mortals

60,00

11.2.2

Sortida de cendres, preu per un cadàver o restes

34,50

11.3

Entrada de cadàvers o restes mortals amb origen al propi municipi

11.3.1
11.4

Entrada de cendres, preu per cadàver o restes
Embalsamar cadàvers

11.5

Tècniques de conservació

12

Drets d'enterrament:

12.1

Enterraments ordinaris

12.2

Enterraments altres sepultures

165,80

12.3

Enterrament religió islàmica

165,80

8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
9
10
10.1
10.2
11
11.1

13

D'altres serveis:

13.1

Expedició de títols de concessió de drets funeraris, per cada títol

13.2

Tramitació d'expedients de canvis de titularitat de sepultures, i
duplicats de títols de dret funerari, amb publicació d'anuncis oficials,
per sepultura
Inscripcions en la pàgina d'observacions o pàgines de beneficiaris,
designats amb caràcter voluntari, dels títols de concessió de drets
funeraris, per cada una

13.3

23,90
47,50
12,65
23,90
47,50
12,65
9,80
42,20
11,60

34,50
120,80
61,30
78,80

8,20
27,90
30,00

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
ARTICLE 10
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Es modifica l'apartat 1 d'aquest article
1. Les quotes resultants de l'aplicació del coeficient de ponderació regulat a l'article anterior
s'incrementaran mitjançant l'aplicació de l'escala d'índexs següent, en funció de la situació física de
l'establiment dins del terme municipal, i de la categoria o sector en què radiquin:
Categoria fiscal del carrer, tram de carrer o zona particularitzada
Primera
Segona
Tercera

Índex de
situació
2,66
2,31
2,14

Les categories dels diferents carrers, trams de carrer o zones particularitzades figuren a l'annex únic a
aquesta ordenança

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB
QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O
ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGES
CINEMATOGRÀFICS

ARTICLE 2
1. S’afegeix un apartat j) a l’article 2, amb el redactat següent:
Caixes, fruita, flors, revistes i altres elements destinats a la venda i situats a la via pública, encara que
siguin adossats a la façana de l’establiment de què es tracti

ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Parades i llocs de venda als mercats de la Plaça dels Infants, Plaça del
Carme, Plaça Major i Puigmercadal:

1.1

Per cada parada fixa de venda de fruites, verdures i similars, fins a dos ml
de longitud, per any

53,40

1.2
1.3
2

Per cada parada de més de dos ml, per ml i any
Per cada parada fixa per a la venda de planter, per ml i any
Quioscs, parades i altres instal·lacions similars de caràcter fix destinades
a l'exercici de qualsevol tipus d'activitat, que siguin objecte de concessió
administrativa, per ml o fracció de longitud ocupada a l'any

34,90
44,40
82,50

3

Parades i instal·lacions desmuntables per a la venda d'articles de tota
mena, espectacles, atraccions, jocs i altres indústries de carrer de tota
mena, situades al domini públic o en instal·lacions municipals amb motiu
de fires i festes tradicionals, per dia:

3.1
3.2

Tarifa mínima
A més, per ml o fracció

7,70
0,522066

3.3

A més, per m2 o fracció (aplicable a les atraccions de fira)

0,430183
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3.4

Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin espectacles
o representacions, fins a 4.000 m2 de superfície, per dia

106,30

3.5

Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin espectacles
o representacions de superfície superior als 4.000 m2, per dia

132,70

4

Quioscs, parades i altres instal·lacions desmuntables que no siguin
objecte de concessió administrativa per no suposar alteració o
transformació del domini públic.

4.1

Destinats a la venda de productes i articles de qualsevol tipus, per ml o
fracció de longitud ocupada i dia:

4.1.a)

Carrers de categoria especial: Plana de l'Om, Passeig de Pere III, Àngel
Guimerà, Plaça Espanya, Born, Pl. Sant Domènec, Nou, Muralla del
Carme, Muralla Sant Domènec, Cra de Vic (fins al C/. Sant Joan Bta de la
Salle) i Cra de Cardona (fins a C/. Bruc)

6,074045

4.1.b)

Carrers de 1ra categoria (segons classificació fiscal de carrers per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic)

4,568081

4.1.c)

Carrers de 2na i 3ra Categoria (segons classificació fiscal carrers per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic)

2,309140

4.2

Destinats a la venda de loteries, jocs d'atzar, així com els productes de
les anomenades "castanyeres", per ml o fracció de longitud ocupada al
dia:
Carrers de categoria especial
Carrers de 1a categoria
Carrers de 2a i 3a categoria
Tarifa mínima per cada aprofitament autoritzat
Parades, instal·lacions desmuntables o camions-tenda de venda
ambulant, situats en solars o en espais oberts del domini públic
degudament delimitats, regulats pel decret legislatiu 1/1993, de 9 de
març, amb dret a instal·lació en les dates variables autoritzades, per any:

4.2.a)
4.2.b)
4.2.c)
4.3
5

0,461830
0,311231
0,240954
22,90

5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
6
7

Carrers de categoria especial
Parades fins a 2 ml de longitud
Parades de més de 2 ml de longitud, per ml o fracció
Carrers de 1a categoria
Parades fins a 2 ml de longitud
Parades de més de 2 ml de longitud, per ml o fracció
Carrers de 2a i 3a categoria
Parades fins a 2 ml de longitud
Parades de més de 2 ml de longitud, per ml o fracció
Rodatge i filmacions cinematogràfic, per dia
Venda ambulant, en vehicle de motor procedent de l'exterior del municipi,
per vehicle i any

8

Exhibició, distribució o difusió, per qualsevol mitjà de publicitat de tot
tipus, en vehicles de motor i en carruatges, per dia:

8.a)

Mitjançant vehicles de qualsevol tipus, per vehicle

8.b)

Mitjançant persones com a suport material del missatge o intrument de
l'atenció, amb armilles, vestuari o qualsevol altre mitjà, per persona

9

Reserva del dret d'antiguitat a l'elecció de lloc de les fires i festes
tradicionals, tributarà el 50% de la quota que resulti de l'aplicació de
l'epígraf 3.

10

Serveis de vigilància i subministrament d'energia a les instal·lacions firals,
per kw i dia de potència contractada

4,919475

11

Costos unitaris de reposició en correctes condicions del deteriorament del
domini públic motivat per la realització d'espectacles ambulants, com són
els circs, teatres i similars (incloent la retirada dels cartells publicitaris
col·locats a les parets de les edificacions del terme municipal), per hora
de treball d'un empleat de neteja

22,45
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40,80
61,30
30,60
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20,40
309,00
309,00

91,80
9,00
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12

Utilització privativa del domini públic mitjançant caixes, fruita, flors,
revistes i altres elements destinats a la venda, i situats a la via pública,
encara que siguin adossats a la façana de l’establiment de què es tracti

12.1
12.1.1
12.1.2
12.2
12.2.1
12.2.2
13

Carrers de primera categoria
Per m2 o fracció i any
Per m2 o fracció i mes
Carrers de segona i tercera categoria
Per m2 o fracció i any
Per m2 o fracció i mes
Utilització privativa del domini públic amb elements no especificats als
epígrafs anteriors
Carrers de primera categoria
Per m2 o fracció i any
Per m2 o fracció i mes
Carrers de segona i tercera categoria
Per m2 o fracció i any
Per m2 o fracció i mes

13.1
13.1.1
13.1.2
13.2
13.2.1
13.2.2

98,10
16,35
73,50
12,25

98,10
16,35
73,50
12,25

S'afegeixen els epígrafs 12 i 13
Es modifica la unitat de mesura als epígrafs 1 a 5

ARTICLE 11
Es modifica l'apartat 2 d'aquest article, el qual quedarà redactat de la manera següent:

2.

En cas d’autorització d’espectacles ambulants, com circs o teatres, a
què fa referència l’epígraf 3 de les tarifes de l’article 5, la quantia de la
garantia serà, per cada llicència o autorització, de

765,00
€

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, CONTENIDORS,
GRUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS SEMBLANTS
ARTICLE 2
Es suprimeix el darrer paràgraf, ja que s'establiex una reducció per aquest concepte a l'article 3

ARTICLE 4
S’afegeixen els apartats 3 i 4 (i l’anterior apartat 3 passa a ser el nou apartat 5) amb el redactat
següent:
3. Estaran exempts de la taxa les ocupacions del domini públic derivades de construccions,
instal·lacions o obres per a les qual s’hagi obtingut la corresponent llicència urbanística i s’hagi
acreditat l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, durant un període de 2 anys, a comptar a
partir de la data de concessió de la llicència, llevat dels casos en què s’ocupin places d’aparcament
regulat en superfície sota temps limitat mitjançant zona blava.
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4. Tindran una reducció del 50% de la taxa les ocupacions del domini públic derivades de
construccions, instal·lacions o obres per a les qual s’hagi obtingut la corresponent llicència urbanística i
s’hagi acreditat l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, llevat dels casos previstos en
l'apartat anterior, i aquells en què s’ocupin places d’aparcament regulat en superfície sota temps limitat
mitjançant zona blava.
ARTICLE 5
1. La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
1.1
1.1.1

Ocupació del domini públic
Amb tanques, bastides o instal·lacions semblants
Ocupació del domini públic amb tanques, bastides o instal·lacions
semblants, per m2 o fracció al mes

TARIFA (€)

4,922286

Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació romangui per un període
superior a 18 dies.
1.1.2
1.2

Ocupació del domini públic amb tanques, bastides o instal·lacions
semblants, per m2 o fracció al dia
Amb runes, terres, sorra, llenya, materials d’obra, palets, eines o
qualsevol element d’obra, es trobin encerclats o dispersos al domini
públic, per m2 de superfície ocupada o fracció i dia

1.3

Amb puntals, cavallets o altres elements que es facin servir de suport
per calçar edificis

1.3.1

Ocupació del domini públic amb puntals, cavallets o altres elements
que es facin servir de suport per calçar edificis, per cada element i
mes.

0,273460
0,388818

16,421403

Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació romangui
per un període superior a 18 dies.
1.3.2

Ocupació del domini públic amb puntals, cavallets o altres elements
que es facin servir de suport per calçar edificis, per cada element i dia

1.4
1.4.1

Amb grues d’obres o instal·lacions semblants
Ocupació del domini públic amb grues d’obres o instal·lacions
semblants, per m2 o fracció al mes

0,912300

6,576835

Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació romangui
per un període superior a 18 dies.
1.4.2

Ocupació del domini públic amb grues d’obres o instal·lacions
semblants, per m2 o fracció al dia

1.5

Contenidors i altres elements auxiliars o complementaris del
transport, dipòsit de materials o recollida de runes de qualsevol mena,
procedents d’enderrocament d’obres, construccions o instal·lacions
de tot tipus

1.5.1

Ocupació del domini públic amb contenidors i altres elements auxiliars
o complementaris del transport, dipòsit de materials o recollida de
runes de qualsevol mena, procedents d’enderrocament d’obres,
construccions, o instal·lacions de tot tipus, per mes

0,365380

Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació romangui
per un període superior a 10 dies.
1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.1.3

Carrers de primera categoria
Carrers de segona categoria
Carrers de tercera categoria

Acta de la sessió plenària núm. 12 de 20 d’octubre de 2011

87,00
69,50
58,50

59

1.5.2

Ocupació del domini públic amb contenidors i altres elements auxiliars
o complementaris del transport, dipòsit de materials o recollida de
runes de qualsevol mena, procedents d’enderrocament d’obres,
construccions, o instal·lacions de tot tipus, per dia

1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3
1.5.3

Carrers de primera categoria
Carrers de segona categoria
Carrers de tercera categoria
Ocupació del domini públic amb contenidors no metàl·lics d’un metre
cúbic de capacitat, per dia

1.5.4

Ocupació del domini públic amb contenidors, i altres elements
auxiliars o complementaris del transport, dipòsit de materials o
recollida de runes de qualsevol mena, procedents d’enderrocament
d’obres, construccions, o instal·lacions de tot tipus, per any

1.6

Ocupació del domini públic amb taulons, tanques, palets o qualsevol
altre element d'obra amb la finalitat de reserva eventual d’aparcament
davant d’obres, per ml i mes

1.6.1.
1.6.2
1.6.3
1.7

Carrers de primera categoria
Carrers de segona categoria
Carrers de tercera categoria
Ocupació del domini públic amb qualsevol altre material no inclòs a la
resta d’epígrafs, per m2 de superfície ocupada o fracció i dia

12,946849
10,795935
8,603658
0,272998

1.8

Aprofitament especial o utilització privativa del domini públic per
qualsevol mitjà quan s’ocupin places d’aparcament regulat en
superfície sota temps limitat mitjançant zona blava, per plaça ocupada
i dia (llevat que sigui d'aplicació l'epígraf 1.5)
Tarifa mínima a aplicar per cada acte d’ocupació del domini públic
municipal, excepte quan aquest es realitzi per mitjà de contenidors o
altres elements auxiliars o complementaris del transport i suposi el
pagament de la tarifa de l'epígraf 1.5 d'aquest article

6,00

2

8,70
6,95
5,85
1,80
875,00

19,70

2. Quan algun dels elements o aprofitaments a què es refereixen els epígrafs anteriors estiguessin
instal.lats i situats a l'interior de la superfície delimitada per tanques, només serà d'aplicació la tarifa de
l'epígraf 1.1.
S'afegeix l'epígraf 1.8

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
Es modifica aquest apartat, ja que fa esment a un article l'ordenança que ha modificat la seva ubicació
Els apartats 3 i 4 de l'article 4 no seran d’aplicació a les construccions instal·lacions i obres per a les
quals s'hagi concedit la llicència d'obres i s'hagi acreditat l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres amb anterioritat a 1 de gener de 2009, i totes les ocupacions del domini públic que se'n derivin
no gaudiran de cap tipus de reducció en la taxa.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVAT
DE LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER LES ENTRADES I SORTIDES DE
VEHICLES EN EDIFICIS I SOLARS I LES RESERVES PER APARCAMENT EXCLUSIU,
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE TOTA MENA.

ARTICLE 2
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Es suprimeix el darrer paràgraf, ja que s'establiex una reducció per aquest concepte a l'article 3

ARTICLE 4
S’afegeixen els apartats 3 i 4 (i l’anterior apartat 3 passa a ser el nou apartat 5) amb el redactat
següent:
3. Estaran exempts de la taxa les ocupacions del domini públic derivades de construccions,
instal·lacions o obres per a les qual s’hagi obtingut la corresponent llicència urbanística i s’hagi
acreditat l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, durant un període de 2 anys, a comptar a
partir de la data de concessió de la llicència, llevat dels casos en què s’ocupin places d’aparcament
regulat en superfície sota temps limitat mitjançant zona blava.

4. Tindran una reducció del 50% de la taxa les ocupacions del domini públic derivades de
construccions, instal·lacions o obres per a les qual s’hagi obtingut la corresponent llicència urbanística i
s’hagi acreditat l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, llevat dels casos previstos en
l'apartat anterior, i aquells en què s’ocupin places d’aparcament regulat en superfície sota temps limitat
mitjançant zona blava.

ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Guals i reserves d'espai a la via pública per entrada i sortida de
vehicles dels edificis i terrenys.

1.1

Guals d’ús permanent, per cada metre lineal o fracció de reserva i
any:

1.1.a)
1.1.b)
1.1.c)
1.2

Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Guals d’ús horari, de 8 a 20 hores, per cada metre lineal o fracció i
any:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Guals d’ús horari, de 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores, per cada metre
lineal o fracció i any:

50,50
42,80
35,40

Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Coeficient corrector a aplicar a les tarifes dels epígrafs anteriors, en
funció del nombre de places d'aparcament dels locals i immobles que
gaudeixen de la reserva:

23,50
20,10
16,60

1.2.a)
1.2.b)
1.2.c)
1.3
1.3.a)
1.3.b)
1.3.c)
1.4

1.5

Capacitat
fins a 10 vehicles
d'11 a 25 vehicles
de 26 a 50 vehicles
de 51 a 75 vehicles
de 76 a 100 vehicles
de més de 100 vehicles
Tarifa mínima a aplicar per cada plaça d'aparcament

Acta de la sessió plenària núm. 12 de 20 d’octubre de 2011

TARIFA (€)

31,40
26,70
22,10

1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
8,20
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2

Per cada metre lineal o fracció de calçada afectada per reserves
d’espai en la via pública per càrrega o descàrrega de mercaderies;
com a principi o final de línia de serveis regulars interurbans de
transport col·lectiu de viatgers, serveis discrecionals d’excursions i
d’agències de turisme o similars, i els aparcaments concedits a hotels
i entitats, per any:

2.1

Reserves permanents durant tot el dia o fracció superior a vuit hores:

2.1.a)
2.1.b)
2.1.c)
2.2
2.2.a)
2.2.b)
2.2.c)
2.3
2.3.a)
2.3.b)
2.3.c)
3

Carrers de 1a. Categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Reserves permanents entre quatre i vuit hores:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Reserves permanents fins a quatre hores diàries com a màxim:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
La reserva d'aparcament per càrrega i descàrrega davant d'obres de
construcció, reforma o enderrocament d'immobles, satisfarà la tarifa
corresponent a l'epígraf 2 per cada metre lineal o fracció de calçada
afectada, dividida per mesos.

4

Reserves d'espais i aparcaments per càrrega i descàrrega de
mercaderies o altres motius, de caràcter no permanent, provocades
per necessitats ocasionals, per metre lineal o fracció de calçada
afectada per reserva i dia, qualsevol que sigui el nombre d'hores
autoritzat:

4.a)
4.b)
4.c)
5

Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Si la reserva d'espai o d'aparcament consisteix en el tancament
provisional de la circulació d'una via pública, s'aplicaran les tarifes de
l'epígraf 4 a la longitud del tram de carrers objecte del tancament,
amb els següents coeficients correctors, en funció de la durada del
tancament:

3,391827
2,771370
2,399098

Fins a 2 hores
De més de 2 a 4 hores
De més de 4 a 8 hores
Més de 8 hores
Aprofitament especial o utilització privativa del domini públic quan
s’ocupin places d’aparcament regulat en superfície sota temps limitat
mitjançant zona blava, per plaça ocupada i dia

0,25
0,50
0,75
1,00
6,00

6

7

Tarifa mínima a aplicar per cada acte o autorització de reserva
d'aparcament

221,70
184,60
147,40
129,90
111,50
91,60
70,10
59,70
49,40

21,20

S'afegeix un nou epígraf 6, i l'anterior 6 passa a ser el nou epígraf 7.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
Es modifica aquest apartat, ja que fa esment a un article l'ordenança que ha modificat la seva ubicació
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Els apartats 3 i 4 de l'article 4 no seran d’aplicació a les construccions instal·lacions i obres per a les
quals s'hagi concedit la llicència d'obres i s'hagi acreditat l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres amb anterioritat a 1 de gener de 2009, i totes les ocupacions del domini públic que se'n derivin
no gaudiran de cap tipus de reducció en la taxa.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB
TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA (€)

1
1.a)
1.b)
2

Aprofitaments ocasionats per dies o actes determinats, per dia:
Per cada taula amb un màxim de quatre cadires
Per cada cadira
Aprofitaments temporals autoritzats per períodes mensuals, per mes:

2.a)
2.b)
3

Per cada taula amb un màxim de quatre cadires
Per cada cadira
Taulats, empostissats i tribunes, per m2 de superfície ocupada i dia

12,00
3,26
0,5791

4

Tarifa mínima que s'ha d'aplicar per cada acte d'ocupació del domini
públic municipal amb els elements assenyalats als epígrafs anteriors

19,80

5

A les anteriors tarifes seran d'aplicació els següents coeficients
correctors en funció de la via pública on tinguin lloc l'aprofitament:

5.a)

Plaça Sant Domènec, i primer tram del Passeig de Pere III (entre Sant
Domènec i Àngel Guimerà)

1,60

5.b)

Segon tram del Passeig de Pere III (entre Àngel Guimerà i 11 de
Setembre)

1,40

5.c)

Tercer tram del Passeig de Pere III (entre 11 de setembre i Bonavista)

1,30

2,47
0,46

ARTICLE 10
1. Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del
domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà obligat al
reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar
prèviament el seu import.
En els casos de les ocupacions previstes a l’epígraf 2 (taules i cadires), el titular de la llicència estarà
obligat a constituir, amb caràcter previ, una fiança en metàl·lic en garantia de la reparació dels
possibles danys i del compliment de les obligacions inherents a la instal·lació, ocupació o retirada dels
elements col·locats, de conformitat amb l’escalat següent:
Fins a 5 taules
De 6 a 15 taules
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Més de 15 taules

174,90

Apartats 2, 3, 4 i 5 sense modificació
ARTICLE 6
S'afegeix un apartat 2 a aquest article, amb el redactat següent, per aclarir que l'ocupació del domini
públic sense autorització que comporti la imposició d'una sanció per aquest motiu no exclou l'obligació
de satisfer la taxa corresponent.
2. En cas que l'ocupació del domini públic no hagi estat autoritzada segons les ordenances municipals
vigents, la possible imposició d'una sanció per aquest motiu és compatible amb l'exacció de la taxa
motivada per l'ocupació efectiva del domini públic.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS
DE LA INSTAL·LACIÓ DE PORTADES, APARADORS, VITRINES, MARQUESINES,
VELES, PUBLICITAT I D’ALTRES ELEMENTS SIMILARS, REFERENTS A
ESTABLIMENTS O ACTIVITATS COMERCIALS, INDUSTRIALS, PROFESSIONALS O DE
SERVEIS
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Veles, paravents, tendals, parasols, marquesines i altres instal·lacions
semblants que no tinguin la consideració de construccions de
naturalesa urbana als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.

1.1

Per m2 o fracció de sòl o volada del domini públic objecte
d'aprofitament i any

1.2
2

Tarifa mínima, per cada element i any
Per m2 de superfície d'exposició o exhibició d'aparador, portada o
vitrina, situats al sòl o volada del domini públic municipal, calculada
multiplicant la base o el perímetre poligonal per la seva alçada, a l'any

12,55
22,832781

3

Cartelleres, columnes i altres instal·lacions situades al sòl o volada
del domini públic municipal que serveixin de suport físic de rètols,
anuncis i cartells publicitaris de qualsevol tipus d'activitat, establiment
o producte, per m2 o fracció de superfície d'exposició o exhibició i any

24,321876

4

Cartells situats en els pals o bàculs de l'enllumenat públic o en altres
instal·lacions similars, per cada cartell i dia:

5

Altres instal·lacions situades, totalment o parcial, al sòl o volada del
domini públic municipal, com reflectors lluminosos, aparells d'aire
condicionat o altres tipus d'elements no compresos als apartats
anteriors.

5.1

Per metre quadrat o fracció de sòl o volada del domini públic objecte
d'aprofitament i any
Tarifa mínima per cada element i any
Pancartes situades a la via pública per cada pancarta i dia:

5.2
6
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0,587363

12,55
31,60
5,13
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI
PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA
D’AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA
VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D’ALTRES INSTAL·LACIONS SEMBLANTS

ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
2

Per metre lineal o fracció de cable subterrani, a l'any
Per metre lineal o fracció de canonada subterrània destinada a la
conducció d'àrids, gasos o líquids, a l'any
Tancs o dipòsits per a combustibles o altres líquids, per metre cúbic,
que inclourà la gruixària del mur, de la solera i del sostre, a l'any

0,496364
0,587363

Aparells de subministrament de gasolina, per unitat i any
Aparells recreatius o de venda automàtica accionats per monedes,
per unitat a l'any
Caixes de ventilació de cambres subterrànies, per unitat a l'any
Cambres i corredors subterranis. per m3. a l'any
Instal·lacions elèctriques, de gas, telecomunicacions i altres similars,
situades en sòl o en la volada del domini públic municipal:

207,00
207,00

3
4
5
6
7
8

TARIFA (€)

4,922286

98,30
5,046377

Per m2 o fracció a l'any de superfície del domini públic ocupada
materialment per les instal·lacions, més la superfície d’afectació,
influència o restricció de l'ús públic.
8.a
8.b
8.c

Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria

65,30
33,20
13,20

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Concessió del domini de terrenys del Cementiri Municipal per a la
construcció de sepultures, per pam quadrat

2

Utilització de nínxols en règim de concessió administrativa, per un
termini de 5 anys, per cada període anual o fracció:

2.1

Seccions Verge de l'Alba

2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3

Nínxols de cantonada
Dobles, filera 1ª, núm., 501, 502, 717 i 718
Filera 1a, núm. 725, 726, 995 i 996
Filera 2a, núm. 727, 728, 997 i 998
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TARIFA (€)
12,445020

343,00
174,00
168,00
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2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6

Filera 3a, núm. 503, 504, 719, 720, 729, 730, 999 i 1000
Filera 4a, núm. 505, 506, 721, 722, 731, 732, 1001 i 1002
Filera 5a, núm. 507, 508, 723, 724, 733, 734, 1003 i 1004

149,00
86,20
51,80

2.1.2.
2.1.2.1
2.1.2.2.
2.1.2.3
2.1.2.4

Nínxols de columna
Dobles, filera 1ª, núm.525, 526, 533, 534, 685, 686, 693 i 694
Filera 1a, núm.755, 756, 765, 766, 955, 956, 965 i 966
Filera 2a, núm. 757, 758, 767, 768, 957, 958, 967 i 968
Filera 3a, núm.527, 528, 535, 536, 687, 688, 695, 696, 759,
760, 769, 770, 959, 960, 969 i 970

309,00
158,00
156,00
135,00

2.1.2.5

Filera 4a, núm.529, 530, 537, 538, 689, 690, 697, 698, 761,
762, 771, 772, 961, 962, 971 i 972

78,00

2.1.2.6

Filera 5a, núm.531, 532, 539, 540, 691, 692, 699, 700, 763,
764, 773, 774, 963, 964, 973 i 974

47,30

2.1.3.
2.1.3.1
2.1.3.2.
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.6

Nínxols normals
Nínxols de primera filera dobles
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

288,00
143,00
140,00
123,40
71,50
42,80

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Secció Verge de Montserrat A i Sant Ignasi (141 al 240)
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

203,00
183,00
152,00
131,60
100,90

2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3

Urnes cineràries
Secció Verge de Montserrat B
De primera filera
De segona filera
De tercera filera
Secció Sant Ferran B
De primera filera
De segona i tercera filera
De quarta filera

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

Secció Verge del Carme
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

124,70
138,00
103,40
90,20
69,10

2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5

Secció Verge de Núria
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

126,20
112,80
92,80
81,40
62,70

2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4

Secció Sant Pau
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera

81,40
118,00
102,30
61,40
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80,50
72,50
60,50
80,50
72,50
60,50
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2.6.5
2.6.6

Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera

35,40
20,30

2.7

Seccions Sant Joan, Sant Pere, Sant Josep, Sant Lluís, Sant Ramon, Sant
Carles, Sant Jaume i Sant Ignasi (1 al 140 i 296 a 635)

2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6

Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera

30,60
29,80
28,90
28,20
26,90
26,10

2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5

Secció Santa Clara
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

158,00
142,00
118,00
102,30
79,10

2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5

Secció de Sant Andreu
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

134,30
120,80
100,80
87,20
67,20

2.10

Altres nínxols

2.11

Sepultures Cementiri islàmic

2.11.1

Sepultures Cementiri Islàmic per un difunt, concessió a 5 anys,
per any

3

Utilització de nínxols i urnes cineràries en règim de concessió
administrativa, per un termini de 25 anys

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2

Secció de Sant Pau
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera
Secció Verge de l'Alba

1.012,00
1.461,00
1.270,00
763,00
446,00
254,00

3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4

Nínxols de cantonada:
Dobles, filera 1ª, núm.501, 502, 717 i 718
Filera 1a simples, núm.725, 726, 995 i 996
Filera 2a simples, núm.727, 728, 997 i 998
Filera 3a simples, núm. 503, 504, 719, 720, 729, 730, 999 i
1000

4.272,00
2.157,00
2.115,00
1.842,00

3.2.1.5

Filera 4a simples,
1002

núm. 505, 506, 721, 722, 731, 732, 1001 i

3.2.1.6

Filera 5a simples,
1004

núm.507, 508, 723, 724, 733, 734, 1003 i

3.2.2

Nínxols de columna:

33,70
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123,70

1.079,00
643,00
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3.2.2.1

Dobles,
694

3.2.2.2

filera 1a,

núm.525, 526, 533, 534, 685, 686, 693 i

3.900,00

Filera 1a simples,
966

núm. 755, 756, 765, 766, 955, 956, 965 i

1.950,00

3.2.2.3

Filera 2a simples,
968

núm. 757, 758, 767, 768, 957, 958, 967,

1.925,00

3.2.2.4

Filera 3a simples, núm. 527, 528, 535, 536, 687, 688, 695,
696, 759, 760, 769, 770, 959, 960, 969 i 970

1.668,00

3.2.2.5

Filera 4a simples, núm. 529, 530, 537, 538, 689, 690, 697,
698, 761, 762, 771, 772, 961, 962, 971 i 972

971,00

3.2.2.6

Filera 5a simples, núm. 531, 532, 539, 540, 691, 692, 699,
700, 763, 764, 773, 774, 963, 964, 973 i 974

590,00

3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6

Nínxols normals:
Dobles, filera 1a
Filera 1a simples
Filera 2a simples
Filera 3a simples
Filera 4a simples
Filera 5a simples

3.569,00
1.784,00
1.758,00
1.519,00
888,00
530,00

3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

Secció Sant Ignasi (núm. 141 a 240) i Verge de Montserrat B
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera (V Montserrat)

2.530,00
2.261,00
1.887,00
1.637,00
1.262,00

3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

Secció Verge de Núria
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

1.561,00
1.400,00
1.169,00
1.012,00
783,00

3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3

Urnes cineràries Verge de Montserrat B
De primera filera
De segona filera
De tercera filera

1.017,00
915,00
761,00

3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.7

Secció Verge del Carme
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Seccions de Sant Pere, Sant Josep,
Sant Jaume i Sant Carles

3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5

Secció Santa Clara
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

3.9

Secció Sant Andreu

Sant Lluís,

Sant Ramon,

Acta de la sessió plenària núm. 12 de 20 d’octubre de 2011

1.556,00
1.735,00
1.299,00
1.128,00
870,00
430,00

2.349,00
1.779,00
1.482,00
1.284,00
987,00
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3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5

Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

3.10
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.10.3.1
3.10.3.2
3.10.4
3.10.4.1
3.10.4.2
3.10.5
3.10.5.1
3.10.5.2
3.10.5.3
3.10.6
3.10.6.1
3.10.6.2
3.10.7
3.10.7.1

Altres nínxols
Secció Sant Fruitós “B”, (entre els núm. 341 i 560)
Secció Sant Fruitós “C”, (entre els núm. 261 i 430)
Secció Sant Fruitós “D”
Secció Sant Fruitós “D”, (entre els núm. 1 i 260)
Secció Sant Fruitós “D”, (entre els núm. 261 i 430)
Secció Sant Fruitós “E”
Secció Sant Fruitós “E” (entre els núm. 1 i 260)
Secció Sant Fruitós “E” (entre els núm. 261 i 430)
Secció Sant Fruitós “F”
Secció Sant Fruitós “F” (entre els núm. 1 i 260)
Secció Sant Fruitós “F” (entre els núm. 261 i 430)
Secció Sant Fruitós “G (entre els núm. 1 i 170)
Secció Sant Antoni
Secció Sant Antoni (entre els núm. 1 i 255)
Secció Sant Antoni (entre els núm. 256 i 265)
Seccions Sant Enric, Sant Miquel, Sant Joaquim, Sant Ferran
Seccions S. Enric, S. Miquel, S. Joaquim, S. Ferran, nínxols
unitaris

3.10.7.2

Seccions S. Enric,
dobles

3.10.8

Seccions Santa Rosa, Verge de Montserrat, Sant Jordi, Santa
Eulàlia, Verge de l’Alba, Santa Teresa, Verge de la Mercè

3.10.8.1
3.10.8.1.1
3.10.8.1.2
3.10.8.2
3.10.8.2.1
3.10.8.2.2
3.10.8.3

Secció Santa Rosa (entre els núm. 1-328)
Secció Santa Rosa (entre els núm. 1-328), nínxols unitaris
Secció Santa Rosa (entre els núm. 1-328), nínxols dobles
Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015)
Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015), nínxols unitaris
Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015), nínxols dobles
Seccions Verge de Montserrat (entre els núm. 1-95), Sant Jordi,
Santa Eulàlia

3.10.8.3.1

Secs. V. de Montserrat (entre els núm. 1-95),
nínxols unitaris

S. Jordi,

S. Eulàlia,

699,00

3.10.8.3.2

Secs. V. de Montserrat (entre els núm. 1-95),
nínxols dobles

S. Jordi,

S. Eulàlia,

1.399,00

3.10.8.4

Seccions Verge de l’Alba (entre els núm. 1-488),
Verge de la Mercè

3.10.8.4.1

Sec. V. de l’Alba (entre els núm. 1-488),
nínxols unitaris

Esterasa,

V. de la Mercè,

699,00

3.10.8.4.2

Sec. V. de l’Alba (entre els núm. 1-488),
nínxols dobles

Esterasa,

V. de la Mercè,

1.399,00

3.10.9

Seccions Santa Agnès, Sant Ignasi i altres seccions i/o nínxols no
especificats expressament (excepte seccions Sant Joan i Sant Ignasi
(1 al 140 i 296 a 635))

3.10.9.1

Secció Santa Agnès (núm. de nínxol parell de l’interval 662-690 i
núm. de nínxol senar de l’interval 841-869)
Secció Sant Ignasi (entre els núm. 636-675)
Altres seccions i/o nínxols no especificats expressament (excepte
seccions Sant Joan i Sant Ignasi (1 al 140 i 296 a 635))

3.10.9.2
3.10.9.3

S. Miquel,

2.012,00
1.810,00
1.508,00
1.308,00
1.007,00

S. Joaquim,

S. Ferran,

nínxols

641,00
682,00
699,00
699,00
699,00
699,00
699,00
699,00
699,00
699,00
699,00
699,00
1.399,00

699,00
1.399,00
699,00
1.399,00

Santa Teresa,
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3.11
3.11.1

Sepultures Cementiri Islàmic
Sepultures Cementiri Islàmic per un difunt, concessió a 25 anys

1.547,00

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D’EQUIPAMENTS I BÉNS MUNICIPALS

ARTICLE 1
Es modifica aquest article, per tal d'incloure dins de l'ordenança altres supòsits d'utilització
d'equipaments municipals que no tinguin el caràcter d'esportius o culturals

En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del reial decret
legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix
la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d’equipaments i béns municipals, que es regirà
per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat
reial decret legislatiu 2/2004.

ARTICLE 2
Es modifica aquest article que passa a tenir el següent redactat, ja que s'incorporen les noves tarifes
per la utilització de les sales esportives, de les sales del Centre Cultural del Casino, del viver
d'empreses i de la Sala de Plens o altres espais municipals per a la celebració de casaments civils.

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'aprofitament especial o utilització privativa del domini
públic municipal derivat de la utilització dels equipaments i instal.lacions municipals que es relacionen:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Pavellons PAV-3
Sales esportives
Pavelló Nou Congost
Camps poliesportius de terra
Centre Cívics Municipals
Auditori del Conservatori Municipal de Música
Sala Polivalent del Casal de joves la Kampana
Estadi de futbol del Congost, inclosa la sala de reunions
Estadi d'atletisme del Congost
Pistes poliesportives
Sales del Centre Cultural del Casino
Entarimats
Viver d'empreses
Sala de Plens o altres espais municipals, per a la celebració de casaments civils

ARTICLE 5
1. La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Pavellons PAV-3
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1.1
1.1.1
1.1.2

Ús esportiu
Tarifa normal de tot el PAV-3, per hora
Tarifa normal d’1/3 de pista, per hora

1.1.3

Tarifa especial

45,00
17,50
GRATUÏT

a) Utilització per equips i/o esportistes sèniors amb conveni amb
l'Ajuntament
b) Utilització per equips inferiors i/o esportistes fins a la categoria
juvenil inclosa
c) Utilització per grups d'alumnes de centres educatius en hores
lectives
d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i escoles
e) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments esportius
extraordinaris
f) Utilització per entrenaments especials (grups tecnificació esportiva)
1.2
1.2.1
1.2.2

g) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social
Ús no esportiu
Tarifa normal , per hora
Tarifa especial:
a) Activitats benèfiques i socials sense ànim de lucre
b) Activitats amb conveni amb l'Ajuntament de Manresa
c) Activitats formatives i de lleure no lucratives.

2
2.1
2.1.1

SALES ESPORTIVES
Sales de gimnàstica, judo i polivalents
Tarifa normal. Per a activitats dirigides de grups de menors de 18
anys (per hora o fracció)

2.1.2

Per equips o grups majors de 18 anys i/o competicions amb entrada
de pagament
Tarifa especial
a) Utilització per entitats amb conveni amb l'Ajuntament

2.1.3

70,00
GRATUÏT

10,00
15,00
GRATUÏT

b) Utilització per grups d'alumnes de centres educatius en hores
lectives
c) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i escoles
d) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments esportius
extraordinaris
e) Utilització per entrenaments especials (grups tecnificació esportiva)
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

f) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social
Sala de musculació
Entrada individual a la sala de musculació
Entrada de grup i/o equips inferiors (fins a18 anys)
Entrada de grup i/o equip sènior
Tarifa especial
a) Utilització per entitats amb conveni amb l'Ajuntament
b) Utilització per grups d'alumnes de centres educatius en hores
lectives
c) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i escoles

3,00
8,00
15,00
GRATUÏT

d) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments esportius
extraordinaris
e) Utilització per entrenaments especials (grups tecnificació esportiva)
f) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social

Acta de la sessió plenària núm. 12 de 20 d’octubre de 2011

71

3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Pavelló Nou Congost
Ús esportiu
Tarifa per hora d'entrenament
Tarifa per hora de 1/2 de pista
Tarifa especial:
a) Utilització per equips i/o esportistes sèniors amb conveni amb
l'Ajuntament
b) Utilització per equips inferiors i/o esportistes fins a la categoria
juvenil inclosa
c) Utilització per grups d'alumnes de centres educatius en hores
lectives
d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i escoles

58,00
29,00
GRATUÏT

e) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments esportius
extraordinaris
f) Utilització per entrenaments especials (grups tecnificació esportiva)
3.3.4
3.3.5

g) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social
Per hora de competició amb ocupació de mitja graderia
Per hora de competició amb ocupació de tota la graderia

3.4
3.4.1
3.4.4

Ús no esportiu del pavelló
Tarifa per hora reservada. Activitats amb caràcter lucratiu.
Tarifa especial. Activitats benèfiques, socials, culturals i de lleure no
lucratives

3.4.5

Utilització tota la temporada d'espais auxiliars (oficines, vestidors,
sala premsa, ...)

3.5
3.5.1
3.5.2

Ús per concert o espectacle cultural
Tarifa normal per jornada sencera .Activitats amb caràcter lucratiu
Tarifa reduïda per jornada per a entitats inscrites al registre municipal
d'associacions
Tarifa especial per jornada per a entitats amb conveni de programació
municipal

3.5.3

4
4.1
4.2
4.3

Utilització d'entarimats, per m2 o fracció de tauler i dia:
Tarifa normal
Tarifa reduïda, per a entitats sense ànim de lucre
Tarifa especial, per a entitats amb conveni amb l’Ajuntament

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

CAMPS POLIESPORTIUS DE TERRA
Ús esportiu
Tarifa normal per hora. Camp de futbol 11.
Tarifa normal per hora. Camp de futbol 7.
Tarifa especial:
a) Utilització per equips i/o esportistes d'entitats amb conveni amb
l'Ajuntament
b) Utilització per equips i/o esportistes de categories inferiors
c) Utilització per grups d'alumnes de centres d'ensenyament i/o
centres d'acollida
d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i escoles

5.2
5.2.1
5.2.2

e) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social
f) Activitats socioeducatives i d'esport de lleure no lucratives
Ús no esportiu
Tarifa normal per hora. Activitats amb caràcter lucratiu.
Tarifa especial. Activitats benèfiques, socioeducatives i¨culturals no
lucratives
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65,00
93,00

116,00
GRATUÏT
1.049,00

2.518,00
1.010,00
GRATUÏT

9,30
1,30
GRATUÏT

23,00
12,00
GRATUÏT

68,00
GRATUÏT
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6

Utilització de les diferents instal·lacions dels centres cívics
municipals, per a activitats i/o iniciatives que suposin pagament
d'entrada i/o inscripció

6.1

En horari habitual de funcionament: de dilluns a dissabte, de 9 a 14
hores i de 16 a 21 hores, per sessió (cada 2 hores o fracció)
Tarifa reduïda: per a entitats amb conveni amb l'Ajuntament de
Manresa, per sessió (cada dues hores o fracció)
Tarifa normal per a entitats sense ànim de lucre, per sessió (cada
dues hores o fracció)
Tarifa normal per empreses, per sessió (cada dues hores o fracció)

6.1.1
6.1.2
6.1.3

GRATUÏT
GRATUÏT
35,00

6.2
6.2.1

En horari extraordinari: fora de l'horari habitual, diumenges i festius
Tarifa reduïda: per a entitats amb conveni amb l'Ajuntament de
Manresa, per sessió (cada dues hores o fracció)

6.2.2

Tarifa normal per a entitats sense ànim de lucre, per sessió (cada
dues hores o fracció)

6.2.3

Tarifa normal per empreses, per sessió (cada dues hores o fracció)

7

Auditori Miquel Blanch del Conservatori de Música, per acte o
sessió

7.1

Tarifa normal: empreses amb finalitat lucrativa i entitats sense
conveni amb l'Ajuntament, per hora o fracció

7.2

Tarifa especial: empreses amb conveni amb l'Ajuntament, per a actes
amb entrada de pagament, per hora o fracció

77,00

7.3

Tarifa reduïda: entitats amb conveni amb l'Ajuntament, per a actes
amb entrada gratuïta . Centres d'ensenyament públics i concertats.
Fora de l'horari d'obertura del conservatori, per hora o fracció

31,00

7.4

Centres d'ensenyament públic i concertat: en horari de funcionament
del Conservatori ( de dilluns a divendres , de 9 a 22 h).

7.5

Utilització de la cabina de gravació, per hora o fracció

8
8.1
8.2

Sala polivalent del Casal La Kampana
Tarifa normal, per sessió de 2 hores o fracció
Tarifa especial, per sessió

9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3

ESTADI DE FUTBOL DEL CONGOST
Ús esportiu de l'Estadi de Futbol del Congost
Tarifa normal per hora. Ús de tot el camp de futbol 11
Tarifa normal per hora. Ús de camp de futbol 7
Tarifa especial:
a) Utilització per equips i/o esportistes de categories inferiors
b) Utilització per grups d'alumnes de centres d'ensenyament
c) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments extraordinaris o de
tecnificació

GRATUÏT
50,00
102,00

103,00

GRATUÏT
32,00

32,10
GRATUÏT

77,00
39,00
GRATUÏT

d) Utilització per equips i/o esportistes d'entitats amb conveni amb
l'Ajuntament
e) Utilització per grups de gent gran, disminuïts i d'integració social
f) Activitats socioeducatives i d'esport de lleure no lucratives
10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3

ESTADI D'ATLETISME DEL CONGOST
Ús esportiu
Tarifa normal per hora a particulars
Tarifa mensual a particulars
Tarifa especial:
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2,15
37,00
GRATUÏT
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a) Utilització per esportistes d'entitats amb conveni amb l'Ajuntament
b) Utilització per esportistes de categories inferiors i/o esport adaptat
c) Utilització per grups d'alumnes de centres educatius i/o centres
d'acollida
d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i escoles

10.1.4
10.1.5
10.2
10.2.1
10.2.3
10.3
10.3.1
10.3.2

e) Utilització per esdeveniments esportius extraordinaris d'interès
ciutadà
f) Activitats per gent gran, socioeducatives i d'esport de lleure no
lucratives
Tarifa per hora de grup
Tarifa mensual de grup (mínim 3 usuaris) amb enllumenat
Ús no esportiu de l'Estadi d'Atletisme
Tarifa normal per hora per a activitats lucratives
Tarifa especial. Activitats benèfiques, socioeducatives i/o
socioculturals sense ànim de lucre
Sala de reunions
Tarifa normal. Per a empreses o grups amb finalitat lucrativa i entitats
sense conveni amb l'Ajuntament, per hora o fracció
Tarifa especial:
a) Utilització per equips i/o esportsites de categories inferiors
b) Utilització per grups d'alumnes de centres d'ensenyament en hores
lectives

27,00
125,00
122,00
GRATUÏT
10,00
GRATUÏT

c) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments extraordinaris o de
tecnificació
d) Utilització per equips i/o esportistes d'entitats amb conveni amb
l'Ajuntament
e) Utilització per grups de gent gran, disminuïts i d'integració social
f) Activitats socioeducatives i d'esport de lleure no lucratives
11
11.1

PISTES POLIESPORTIVES
Tarifa normal per activitat reglada i dirigida amb enllumenat i ús de
vestidors

11.2

Tarifa especial:
a) Utilització per equips i/o esportistes sèniors amb conveni amb
l'Ajuntament
b) Utilització per equips i/o esportsites de categories inferiors
c) Utilització per grups d'alumnes de centres d'ensenyament en hores
lectives
d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i escoles

15,50
Gratuït

e) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments esportius
extraordinaris
g) Utilització per gent gran, socioeducatives i esport de lleure no
lucratives
12
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.2
12.2.1
12.2.2
12.2.3

SALES DEL CENTRE CULTURAL DEL CASINO
En horari habitual de funcionament del centre
Sala d'actes
Tarifa especial (entitats sense ánim de lucre)
Tarifa normal per a empreses (màxim 5 hores)
Tarifa normal per a empreses (jornada sencera o més de 5 hores)
Sala de reunions
Tarifa especial (entitats sense ánim de lucre)
Tarifa normal per a empreses (màxim 5 hores)
Tarifa normal per a empreses (jornada sencera o més de 5 hores)

13

VIVER D'EMPRESES
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GRATUÏT
150,00
200,00
GRATUÏT
75,00
100,00
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Allotjament a un dels mòduls del viver d'empreses, per mes o fracció
Primer any d'allotjament
Segon any d'allotjament
Tercer any d'allotjament
Aquesta tarifa dóna dret a la utilització privativa i exclusiva del mòdul
adjudicat, l'equipament mobiliari, connexió a internet, Wifi, i els
serveis de neteja i climatització.

200,00
225,00
250,00

Resta exclòs de la tarifa qualsevol altre servei no enumerat
anteriorment
14

SALA DE PLENS
Utilització de la Sala de Plens o altres espais municipals, per a la
celebració de casaments civils

100,00

S'inclouen les despeses de neteja i enllumenat

2. No es possible l'ús d'aquestes instal.lacions a títol particular.
3. Les tarifes no inclouen les despeses de neteja, assegurança i vigilància, que són a càrrec de l'entitat
organitzadora (llevat que s'especifiqui el contrari).
S'afegeixen els nous epígrafs 2, 3.3.2, 10.1.5, 10.3, 12, 13 i 14

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE
TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Cartografia impresa

1.1
1.1.1
1.1.2

Sèrie de cartografia cadastral
Format A1 (Escales 1:500, 1:2000 i 1:5000)
Format A0 (Escala 1:10000)

8,30
12,35

1.2
1.2.1
1.2.2

Sèrie de cartografia topogràfica
Format A1 (Escales 1:500, 1:2000 i 1:5000)
Format A0 (Escala 1:10000)

8,30
12,35

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

Còpies de plànols existents (inclou Pla General)
Format A4
Format A3
Format A2
Format A1
Format A0

1.4

Plotejat de cartografia temàtica existent, ortofotos amb toponímia i
aixecaments taquimètrics existents

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

Format A4
Format A3
Format A2
Format A1
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TARIFA (€)

0,21
0,33
5,90
5,90
8,30

8,30
12,35
16,60
24,90
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1.4.5

Format A0

1.5
1.5.1
1.5.2

Fitxes i cèdules
Fitxa urbanística
Cèdula cadastral

2

Cartografia en format digital

2.1
2.2

Ortofotos georeferenciades 1:2000 (format JPG o TIFF)
Cartografia en format DWG o DXF. (Els preus per full són segons la
divisió de fulls 1:500 de l'Ajuntament)

2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.1.6
2.2.1.7
2.2.1.8
2.2.1.9
2.2.1.10
2.2.1.11
2.2.1.12
2.2.1.13
2.2.1.14
2.2.1.15
2.2.2.
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6
2.2.2.7
2.2.2.8
2.2.2.9
2.2.2.10
2.2.2.11
2.2.2.12
2.2.2.13
2.2.2.14
2.2.2.15
2.3

Per full
Illes i referències d'illa
Parcel·les i referències de parcel·la
Subparcel·les i altimetries
Noms de carrer
Números de policia
Límit del terme municipal
Barris districtes i seccions
Entitats singulars i nuclis de població
Corbes de nivell i Cotes altimètriques
Edificacions de rústica
Vies de comunicació i toponímia
Hidrografia i toponímia
Zones arbrades i marges i toponímia
Línies elèctriques
Voreres i altres elements d'urbanització
Per capa completa
Illes i referències d'illa
Parcel·les i referències de parcel·la
Subparcel·les i altimetries
Noms de carrer
Números de policia
Límit del terme municipal
Barris districtes i seccions
Entitats singulars i nuclis de població
Corbes de nivell i Cotes altimètriques
Edificacions de rústica
Vies de comunicació i toponímia
Hidrografia i toponímia
Zones arbrades i marges i toponímia
Línies elèctriques
Voreres i altres elements d'urbanització
Aixecaments taquimètrics i determinació d'alineacions i rasants en
format DWG o DXF

2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.2

Aixecaments taquimètrics (preu per Ha o fracció)
Existents
De nova elaboració
Fitxer en format digital corresponent a l'informe d'alineacions i rasants
(aixecament taquimètric a part)
Cartografia en format EXPORT d'Arc/Info o en format SHP i taules
alfanumèriques associades en format DBF.
Barris, districtes i seccions i taula de barris
Entitats singulars i nuclis de població
Adreces (Números de policia) i taula de carrers
Illes
Illes i parcel·les
Illes, parcel·les i subparcel·les
Suports magnètics
Disquet de 3,5 polzades i 1,44 Mb de capacitat, format PC (FAT)

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
2.5.1
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40,20

8,30
4,00

60,00

1,00
4,00
5,96
0,67
1,00
0,35
0,35
0,35
1,41
0,67
0,67
0,67
0,67
0,35
0,67
75,80
304,00
454,00
50,20
75,80
25,20
25,20
25,20
100,90
50,20
50,20
50,20
50,20
25,20
50,20

97,90
300,80
8,30

40,20
8,30
1.197,00
100,90
404,00
605,00
1,00
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2.5.2

CD-R de 650 Mb de capacitat, format PC (ISO9660 o Joliet)

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2
4

Planejament
Pla general
Documentació completa en suport magnètic
Memòria
Normativa
Annex a la normativa
Programa d'actuació
Estudi econòmic i financer
Planejament derivat de redacció pública
Estudis de detall
Altres figures de planejament derivat
Ordenances municipals de qualsevol tipus, per cada exemplar en
paper
Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni HistòricoArquitectònic i Ambiental de Manresa

7
8
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3

2,60

134,00
26,50
17,70
13,40
8,85
13,40
40,20
80,30
6,70
73,10

Altres reproduccions de plànols, per m2 de reproducció
Subministrament d'informació
En suport paper
Llistats
Etiquetes
En suport magnètic
Per registre
Disquet de 3,5 polzades i 1,44 Mb de capacitat, format PC (FAT)
CD-R de 650 Mb de capacitat, format PC (ISO9660 o Joliet)

5,00

4,50
0,041365
0,082728
1,00
2,60

Es suprimeixen els epígrafs 5 i 6

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30, REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA
ESPECIAL
ARTICLE 5
EPÍGRAF

CONCEPTE

a)
b)

Per cada hora:
Un policia local
Un cotxe patrulla (amb un agent)

TARIFA (€)

21,20
27,20

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS CULTURALS, EDUCATIUS I ESPORTIUS

ARTICLE 5
1.

La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:

EPÍGRAF

CONCEPTE

2

Activitats físiques per a adults
(Tarifa aplicable a la totalitat del curs 2012 / 2013)
Activitats amb grups de més de 12 places
Activitats 1 hora setmana
Activitats 2 hores setmana

2.1
2.1.1
2.1.3
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TARIFA (€)

54,00
77,00
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2.1.4

Activitats 2 hores setmana (tarifa aplicable als alumnes inscrits entre
gener i juny 2013 del curs 2012/2013)

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Activitats amb grups de 12 o menys places
Activitats 1 hora setmana
Activitats 1,5 hores setmana
Activitats 2 hores setmana
Activitats 2 hores setmana (tarifa aplicable als alumnes inscrits entre
gener i juny 2013 del curs 2012/2013)

3

Activitats físiques per a la gent gran
(Tarifa aplicable a la totalitat del curs 2012 / 2013)
Manteniment físic 1 hora/setmana
Manteniment físic 2 hores/setmana

3.1
3.2

58,00

73,00
92,00
110,00
77,00

11,00
22,00

Es suprimeix l'epígraf 1
L'epígraf 4 no es modifica

ARTICLE 10
S'afegeix un apartat 4, amb la redacció següent:
El pagament de la taxa establerta a l'epígraf 2 (activitats físiques per a adults) es podrà satisfer en dues
mensualitats, entre els mesos d'octubre i febrer.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS,
EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
1.1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

Museu Comarcal
Entrada general
Centre d'interpretació del carrer del Balç (CICB)
Grups de menys de 15 pax. Preu per grup
Tarifa adult
Tarifa reduïda
Tarifa agència de viatge
Tarifa grup escolar (menys de 20 pax)
Grups a partir de 15 pax. Preu per persona
Tarifa adult
Tarifa reduïda
Tarifa agència de viatge
Tarifa grup escolar (menys de 20 pax)
Visites guiades i itineraris que inclouen el CICB
Grups escolars / Grups > 20 alumnes /per alumne
Grups escolars / Grups fins a 20 alumnes /per grup
Jornades festives de la ciutat
Es celebraran els dies 21 de febrer i dilluns de Festa Major
Museu Comarcal i Carrer del Balç
Entrada combinada Museu Comarcal i Carrer del Balç
Entrada en la celebració de "La nit dels museus"
Sales d'exposicions del Centre Cultural del Casino

3
3.1
3.2
4
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TARIFA (€)

3,00

75,00
60,00
60,00
50,00
5,00
4,00
3,20
2,50
3,50
70,00
3,00

6,00
gratuït

78

Visita d'exposicions
Excepcionalment, en els casos on es consideri justificat es podrà
establir una tarifa per la visita d'exposicions

gratuït

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS VETERINARIS I LLUITA SANITÀRIA CONTRA LA RÀBIA
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA (€)

1
2
3
4
5

Inscripció, registre i placa de gossos
Dipòsit de gossos, per dia o fracció
Servei de donació d’animals
Servei de recollida i custòdia d’animals de companyia
Expedició de llicència de tinença d'animals potencialment perillosos

21,00
12,60
31,40
183,50
10,50

6
7

Servei urgent de recollida d'animals de companyia en horari diürn
Servei urgent de recollida d'animals de companyia en horari festiu i/o
nocturn

62,90
103,00

8
9
10
10.1
10.2

Servei d'eutanàsia i eliminació d'animal de companyia
Visita veterinària d'animal de companyia
Recollida i captura de coloms en immobles particulars
Instal.lació i recollida de gàbia
Visita de control, per cada una

62,90
26,30
62,90
10,50

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS SOCIALS
ARTICLE 7
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Teleassistència (€ / mes)

TARIFA (€)
4,80

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS DE MANRESA

ARTICLE 6. Quota tributària
La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent:
Utilització privativa d'un hort i les seves instal·lacions i serveis comuns, per any:
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74,40
€
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ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
ARTICLE 6. Quota tributària
1. La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nínxols
Nínxols dobles
Urnes cineràries
Capelles
Ossari
Panteons
Columbari
Hipogeus
Sepultures cementiri musulmà

TARIFA (€)
11,05
16,55
8,90
154,15
33,10
165,20
16,55
132,15
132,15

ORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ
SANITÀRIA
ARTICLE 6. Quota tributària
1. La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Tramitació de l'autorització sanitària a establiments de venda de carn
fresca i derivats
Tramitació de l'autorització sanitària a menjadors col·lectius i plats
preparats
Tramitació de l'autorització sanitària d'establiments dedicats a la
realització de pírcings i tatuatges
Inspecció d'habitatges, locals i establiments
Primera visita
Visita de comprovació

2
3
4
4.1
4.2

TARIFA (€)
128,80
118,50
82,40
51,50
30,90

SEGON: S'afegeix un disposició addicional (la que per ordre correspongui) a totes les ordenances
fiscals amb el redactat següent:
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu la promulgació de normes posteriors
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Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa.

TERCER: Es modifica el text de la disposició final de totes les ordenances detallades en aquest
dictamen, que passaran a tenir el redactat següent:
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2012, i continuarà en vigor
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

QUART: Aprovar provisionalment les modificacions en la classificació fiscal dels carrers de la ciutat a
efectes de l’aplicació de les ordenances fiscals que tot seguit es relacionen:
La classificació de les vies de la ciutat serà la següent:
I) Taxa per recollida d'escombraries
II) Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
S'afegeixen els carrers següents, que fins ara no constaven a la relació, o bé es modifica la categoria
anterior:
Categoria
I
II
Carrer de Lola Anglada
Carrer de la Pica d'Estats (entre carrer Cadí i carrer del Pla dels Ametllers)
Carrer Verge de les Angústies (entre Passatge Coll de Jou i carrer de la Pica d'Estats)
Carrer de Sant Antoni Abat
Carrer de la Serra de Busa
Passatge dels Rasos de Peguera
Passatge Coll de Jou
Carrer Sant Joan
Carrer Pla dels Ametllers

1a
1a
1a
1a
1a
3a
1a
1a
1a

1a
1a
1a
1a
1a
3a
1a
2a
1a

CINQUÈ: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció dels articles, al
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de
més difusió de la província. En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi
les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi formulat
cap reclamació o al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
SISÈ: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província els acords
elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats i de les ordenances aprovades, que entraran
en vigor el dia primer de gener de 2012 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.”

4.1.2

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de les modificacions de
l’Ordenança reguladora dels preus públics i els seus annexos per a
l’exercici 2012.

“Dictamen de 7 d’octubre de 2011, a proposta del regidor delegat d’Hisenda:
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Per part del Servei de Tresoreria General i Gestió Tributària d'aquest Ajuntament
s'ha procedit a l'elaboració del projecte de modificació de l’annex de tarifes a
l'Ordenança General Reguladora dels Preus Públics que hauran de regir per
l'exercici 2012.
Les modificacions proposades en les tarifes i els tipus impositius es consideren
necessàries per tal d'anivellar la previsió d'ingressos i despeses del pressupost de
l'exercici 2012.
Atesos els informes econòmics emesos per la tècnica en Economia, amb el vist-iplau del Cap de Secció de Tresoreria.
El Regidor delegat d'Hisenda proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS
PRIMER: Aprovar
següents:

provisionalment

la

modificació

dels

articles

ARTICLE 1
Es modifica aquest article, per adequar-lo a la normativa actual, i passarà a tenir el
redactat següent:
1. Fent ús de les facultats concedides per l’article 47 del reial decret legislatiu
2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, aquest Ajuntament
estableix els preus públics per la prestació dels serveis públics o la realització
d’activitats de la seva competència.
2. L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regirà per aquesta
Ordenança, pel capítol VI del títol I del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’hisendes locals, i, supletòriament, pel títol III de la Llei
8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.
S'afegeix una disposició addicional, per tal que es puguin adequar automàticament
els canvis en les normatives a què es fa referència a l'ordenança.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu la promulgació de normes
posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en
què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de que porten causa.
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SEGON: Aprovar provisionalment la modificació de les tarifes següents, contingudes
als annexos de tarifes a l'Ordenança General reguladora dels preus públics:
1. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
Epígraf

Concepte

2
2.a)
2.a) 1
2.a) 2
2.b)
2.b) 1
2.b) 2

Fotocòpies :
Foli i DINA 4
Una cara
Dues cares
DINA 3
Una cara
Dues cares

3
3.1
3.2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Catàlegs de les exposicions del Centre Cultural El Casino
Catàleg de gran format
Catàleg de petit format
Llibre El llibre dels arbres de Manresa, per exemplar
Llibre La ciutat i l’aigua, per exemplar
Llibre La ciutat i l’energia, per exemplar
Llibre La ciutat i el treball, per exemplar
Llibre Els megàlits, per exemplar
Llibre Minorisa aeterna, per exemplar
Llibre Homenatge a l’Angel Servet i Martí, per exemplar
Llibre Manresa i Sant Ignasi de Loiola, per exemplar
Llibre L’escut de Manresa, per exemplar
Llibre La galeria de manresans il.lustres, per exemplar
Llibre receptes d’un confiter, per exemplar
Llibre Manresa innova, per exemplar
Llibre En veu de dona. La fàbrica nova de Manresa per exemplar
Llibre Manresa: la transformació de la ciutat, per exemplar
Llibre El patrimoni festiu de Manresa. La imatgeria per exemplar
Llibre El patrimoni festiu de Manresa. La festa per exemplar
Llibre joc Les figures de la Festa a Manresa.
Llibre El patrimoni festiu de Manresa. La dansa, per exemplar
Llibre Manel Fontdevila. Retrat d'un cronista
Llibre Lligams. La trajectòria d'Agustí Penadés
Llibre El patrimoni festiu de Manresa.Els Pastorets
Llibre Un passeig per l’art. d’Àngels Freixanet
Llibret Menjar a taula

Tarifa (€)

0,21
0,41
0,30
0,46

20,60
10,50
5,35
9,30
9,30
9,30
4,85
4,35
9,30
6,20
6,20
9,30
6,20
10,50
10,50
15,45
18,55
18,55
12,35
20,60
15,45
20,60
20,60
15,45
5,00

La resta de tarifes no es modifica
2. SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS
Epígraf

Concepte

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1

Colònies esportives infantils:
Període d'1 setmana intensiva (matí i tarda, dinar inclòs)
Jornada de recreació esportiva (un dia)
Període d'1 setmana mitja jornada (sense dinar)
Període d'1 setmana mitja jornada (dinar inclòs)
Aula de l'Esport
Cursos de formació. Per hora
Utilització per entitats amb conveni amb l'Ajuntament
Utilització per grups d'alumnes de centres educatius i/o AMPES
Utilització per esdeveniments extraordinaris d'interés ciutadà
Cursos al casal de joves La Kampana
Cursos que no inclouen material
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80,00
20,00
51,00
63,00
2,50
Gratuït
Gratuït
Gratuït
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3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
6
7
7.1
7.2

Cursos de fins a 4 sessions de durada
Cursos de 4 a 8 sessions de durada
Cursos de més de 8 sessions de durada
Cursos que inclouen material
Cursos de fins a 4 sessions de durada
Cursos de 4 a 8 sessions de durada
Cursos de més de 8 sessions de durada
Cursos de formació en tecnologies de la informació i
comunicació (€/hora)
Curs d'autoformació en gestió de la innovació
Per hora
Per curs complet

10,30
20,60
30,90
15,50
25,80
36,10
1,35
3,45
157,40

Es suprimeix l'epígraf 8
Les tarifes no detallades no es modifiquen
1. Les tarifes anteriors no inclouen el material o publicacions que puguin lliurar-se als assistents als
cursets o colònies, els quals hauran d’abonar-se en funció dels preus públics o taxes que siguin
d’aplicació.
2. Gaudiran d'una reducció del 65% de la tarifa dels epígrafs 1, 4 i 5 (colònies esportives, aules de
cultura i tallers d'art) les famílies amb dificultats econòmiques i socials, previ informe dels serveis
socials d'aquest Ajuntament.

Els apartats 3, 4 i 5 no es modifiquen

3. PRODUCTES I SERVEIS DE L'OFICINA DE TURISME DE MANRESA
Epígraf

Concepte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
11
12
13
14
15
15.1
15.1.1
15.1.1

Bosses
Samarreta "Manresa, ciutat mil.lenària"
Carpetes
Guia turística de Manresa
Gorra "Manresa ciutat Mil.lenària"
CD / DVD "Manresa ciutat Mil.lenària"
Manresa viva (llibre)
Tríptics generals
Pòsters
Pòsters (pack 4)
Pòster la Seu de nit
Pòster retaule Sant Esperit
Pòster la Cova de Sant Ignasi
Pòster modernisme
Plànol guia
Tríptic ruta ignasiana
Tríptic la Seu
Tríptic festes i esdeveniments
Tríptic festes de la llum / Fira de l'Aixada
Visites guiades
Visita general:
Grups de menys de 15 pax. Preu per grup:
Tarifa normal
Català / Castellà
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Anglès / Francès
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Tarifa (€)
gratuït
7,00
gratuït
14,50
3,50
6,50
50,00
gratuït
1,50
0,50
0,50
0,50
0,50
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït

45,00
67,50
90,00
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15.1.2

15.1.2
15.1.2.1

15.1.2.2

15.2
15.2.1

15.2.2

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Tarifa reduïda
Català / Castellà
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Anglès / Francès
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Grups a partir de 15 pax. Preu per persona:
Tarifa normal
Català / Castellà
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Anglès / Francès
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Tarifa reduïda
Català / Castellà
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Anglès / Francès
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Visita teatralitzada:
Tarifa normal
Grups de menys de 20 pax. Preu per grup
Grups a partir de 20 pax. Preu per persona
Tarifa reduïda
Grups de menys de 20 pax. Preu per grup
Grups a partir de 20 pax. Preu per persona
Polo "Manresa, ciutat mil.lenària"
Motxilla "Manresa, ciutat mil.lenària"
Jaqueta "Manresa, ciutat mil.lenària"
Poster "la Manresa al 1375"
Bolígraf fusta
Imant
Llapis colors
Llibre per pintar
Punt de llibre llis
Punt de llibre troquelat
CD "El retaule de la Llum" 2001 (Orfeó Manresà)
Llibre "la Seu de Manresa"

60,00
90,00
120,00

36,00
54,00
72,00
48,00
72,00
96,00

3,50
4,50
6,00
4,50
6,75
9,00

2,80
3,60
4,80
3,60
5,40
7,20

120,00
6,00
100,00
5,00
18,00
12,00
28,00
3,50
1,50
2,00
3,00
4,50
1,50
2,00
17,00
10,00

4. AUTOFOTOCÒPIES
Epígraf

Concepte

1
2

Biblioteca del Casino, per cada targeta vàlida per a 25 fotocòpies
Casal La Kampana, per cada fotocòpia
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5. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE COMPACT DISCS, CD ROMS I ALTRES PUBLICACIONS
EN SUPORT MAGNÈTIC
Epígraf

Concepte

1
2

Exemplar en format CD de la Col·lecció Músiques de Manresa
DVD Viure en una dictadura, els primers anys del franquisme a
Manresa (1939 -1959)
CD Aiguallum

4

Tarifa (€)
10,70
8,20
10,40

La resta de tarifes no es modifica

6.

PREUS PÚBLICS DIVERSOS

Epígraf

Concepte

2

El joc de Manresa

Tarifa (€)
20,60

La resta de tarifes no es modifica

7. PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE PRODUCTES CULTURALS
Epígraf

Concepte

1

Làmina La Crema del Paper Segellat

Tarifa (€)
5,20

TERCER: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant
trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial
de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província. En aquest
termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o al·legació, els
acords adoptats restaran aprovats definitivament.

QUART: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província els
acords elevats a definitius i les tarifes modificades, les quals entraran en vigor el dia primer de gener
de 2012 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

CINQUÈ: Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 2012 les dotacions oportunes per la
cobertura de la diferència resultant, en aquells casos que per raons socials, benèfiques, culturals i
d'interès públic, el rendiment de les tarifes dels preus públics no cobreixi el cost del servei o activitat de
què es tracti.”

El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, comença la intervenció
explicant la proposta d’Ordenances Fiscals per a l’exercici del 2012 i diu que s’ha de
tenir en compte la situació general del país i de la ciutat, implicant un manteniment
d’equilibris necessaris.
Comenta que no s’ha plantejat l’aprovació del 100% de les Ordenances Fiscals ja que
amb posterioritat, es tramitaran la resta de les ordenances per a la seva consideració al
Ple del mes de desembre i la seva futura aprovació.
Diu que les ordenances que han quedat fora de les que es presenten, fan referència a
les Llars d’infants, al Conservatori i Escola de Música, l’Escola d’Arts i el transport urbà,
i es queden a banda ja que la situació d’equilibri d’aquests tributs obliga a fer un estudi
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tant pel que fa al servei, com a la composició de la despesa i el reordenament dels
ingressos.
Comenta que les Ordenances que s’han presentat al Ple es divideixen en dos blocs: un
que té una aplicació directa amb l’estimació d’IPC de cara a finals d’any i un altre que
té unes diferències i aplicacions algunes per sobre i d’altres per sota de l’IPC estimat a
31 de desembre.
Explica que en exercicis anteriors el que es portava a votació eren les ordenances amb
un IPC referencial al mes d’agost, cosa que ells no han fet ja que volen ajustar al
màxim l’IPC real a les ordenances, IPC que ara s’estima en un 3%.
Creu que seria bo calcular cada any les ordenances de l’any següent i que s’anessin
reajustant per sobre o per sota del tancament real de l’any en curs, amb la qual cosa
en el decurs de varis anys l’aplicació de l’IPC seria la de l’IPC real.
Vol fer un repàs donant èmfasi a les que tenen modificacions respecte a l’IPC del 3%.
Parla de l’Ordenança Núm. 1 reguladora de l’IBI, que té un increment del 3%; a raó de
la revisió cadastral al 2007 es van canviar els criteris i a l’hora d’increments posteriors,
mai són increments lineals, sinó que l’increment és calcula sobre el total de la massa
d’ingressos de l’IBI a nivell municipal, havent-hi un coeficient d’ajustament que és el
que es rebaixa perquè l’increment sigui a l’entorn del 3%.
Per l’any 2012 els coeficients per als immobles urbans (el general de la ciutat) estava
amb 0,66 i passa a un 0,613, el de rústica que estava a un 0,47 passa a 0,457, el de
característiques especials queda en 1,3% i el coeficient que es diferencial per alguns
casos d’activitats urbana ara queda en 0,764, quan abans estava 0,82.
Creu que s’ha d’assenyalar que l’increment que es presenta en xifres absolutes
representaran en -10€ i +25€ respecte l’exercici de 2011.
L’impost sobre vehicles de tracció mecànica i l’impost sobre construccions i
Instal·lacions i Obres l’ICIO, tindran un increment 0.
En referència a l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues),
l’any 2012 serà el cinquè any posterior a la nova revisió cadastral. Donat que aquests
cinc primers anys l’ajuntament aplica una reducció amb un barem entre el 40% i 60%,
l’any 2011 està en el 50 i pel 2012 es proposa la reducció del 40% pel que fa referència
a la base imposable, tenint en compte que de cara al 2013 ja no hi haurà possibilitat de
fer cap tipus de reducció.
L’Ordenança fiscal núm. 9, taxa de retirada de vehicles, l’increment es situa en un 8% i
això representa que la retirada de vehicles en horari diürn (8h matí a 20h vespre),
passarà a ser de 86 € i horari nocturn (20h vespre a les 8h matí) passarà a ser de 95€.
La resta de tarifes que fa referència a aquesta Ordenança s’incrementen un 3%.
Pel que fa a la taxa de recollida d’escombraries, tenint en compte que el passat 17
d’octubre es va posar en marxa el nou servei amb un lleuger increment de cost
respecte al que hi havia amb anterioritat, amb referència a la taxa de recollida de
deixalles (part que cobreix la taxa) amb l’afegit que l’Agència Catalana de Residus
aplica un increment a partir de l’1 d’octubre d’enguany de tones dipositades en
l’abocador passa de 10€ a 12€/tona, tenint en compte la regularització del servei i
l’increment de 2€/ tona, la proposta de tarifa per l’any 2012 té un increment del 3,35%.
S’ha plantejat una modificació en aquesta Ordenança, referent a les tres categories
dels carrers.
Explica que des de fa anys el servei de recollida de deixalles estava taxat per tres
categories de carrers, però ara amb la modernització del servei i amb l’ànim
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d’equiparar les taxes de recollida, els carrers de categoria 3 des de l’any 2012 a l’any
2014 s’equipararan als de la categoria 2. Així l’any 2014 quedaran dues taxes, una pels
carrers de categoria 1 i una altra als carrers de categoria 2.
Actualment la diferència de les taxes pels carrers de categoria 1 i categoria 2 pel
mateix servei és del doble.
Continua explicant la taxa núm. 17 d’ocupació de la via pública en parades i mercats,
s’ha fet un estudi i la proposta i es tracta de separar els mercats del que són altres
activitats (circ, atraccions de fires,..), la forma de quantificat pel que fa als mercats es
farà per metres lineals de venda i les altres activitats per metres quadrats d’ocupació
de l’espai públic.
En relació a l’article 5è de l’Ordenança 17, també s’incrementen un 50% de les tarifes
de rodatges cinematogràfiques i venda ambulant.
Referent a l’Ordenança número 18, reguladora de l’ocupació de la via pública amb
tanques, vestides i materials d’obres, s’introdueix una modificació de la taxa ja que
l’any 2008 es va crear una exempció d’aquesta taxa per les empreses constructores
que havien pagat la llicència d’activitats i l’ICIO i tenint en compte la situació actual, es
proposa incorporar aquesta taxa però mantenint una exempció per les llicències i l’ICIO
només per un període de dos anys des de l’obtenció de la llicència per poder construir,
i passat aquests dos anys s’aplicarà aquesta taxa amb una bonificació del 50%.
La taxa número 20 d’ocupació de via pública amb taules i cadires, l’increment passa de
8€ a 12€ per unitat, i les altres tarifes d’aquesta Ordenança tenen un increment del 3%.
En relació a les taxes d’utilització d’equipaments i béns municipals, hi ha una reducció
del 50% respecte la tarifa d’utilització del pavelló del Congost per concerts i
espectacles, amb la finalitat de canalitzar els espectacles de caràcter nocturn a
aquesta zona.
S’incorpora una taxa nova per la utilització de la Sala de Plens per casaments, amb
una tarifa de 100€.
L’Ordenança 35 referent a les taxes de Museus s’ha fet una modificació, creant una
tarifa especial de 3€, .els dies 21 de febrer i el dilluns de la Festa Major. La nit dels
Museus s’incorpora amb una taxa gratuïta, inclusive la zona de Museu del Carrer del
Balç.
El senyor Sala acaba la seva intervenció dient que aquestes són les modificacions que
es plantegen respecte les Ordenances fiscals per a l’exercici 2012.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, inicia la seva intervenció dient
que li hagués agradat que el senyor Sala s’hagués pronunciat sobre l’esmena que han
presentat i així tindrien més informació.
Explica que ells proposen que es gravin amb una taxa els caixers automàtics que estan
a la via pública, per posar al dia l’Ordenança, ja que es graven aparells recreatius o de
venda automàtica a la via pública, quan gairebé ja no en queden, i en canvi els bancs i
caixes que fan ús de la via pública no paguen res. Per això sol·liciten que s’inclogui
aquesta taxa.
Diu que en referència a l’exposició que ha fet l’equip de govern, no votaran
favorablement, ja que creuen que no és correcte augmentar la taxa d’escombraries ja
que augmenta més del 3% i per tant més de l’IPC, també perquè és una taxa que
arriba a tothom i en particular pels que tenen uns ingressos molt modestos i perquè és
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una taxa directe, pagant igual el que té una renda més alta o més baixa o qui genera
més o menys residus. Els hi sembla un error augmentar-la.
Tampoc comparteixen la reducció de la taxa pels solars buits no edificats, entenen que
la construcció no passa per uns bons moments, però creuen que com a mínim si
encara son propietaris d’un solar això és tenir un bon coixí econòmic i per tant poden
seguir pagant el que pagaven.
Acaba la intervenció dient que no votaran favorablement però que s’abstindran en el
cas que l’equip de govern recolzi l’esmena.
Diu que ha detectat una contradicció entre els arguments que ha exposat ara l’equip de
govern i els que exposaven quan eren a l’oposició, els quals criticaven d’una manera
duríssima qualsevol augment d’impostos que sobrepassessin l’IPC.
El senyor Albert Pericas del Grup Municipal de PXC, comença la intervenció dient
que des del seu grup son partidaris de no augmentar la pressió fiscal sobre el
contribuent.
Continua dient que valoren negativament que el 72% dels rebuts de l’IBI augmentin un
3%, ja que és el que es nota més a les butxaques dels ciutadans, on la situació
econòmica de les famílies està en perill, portant a situacions negatives en les
economies domèstiques.
Diu que si l’impost es tractés per separat en un altre dictamen el seu vot podria variar,
però ja que el tracten conjuntament s’abstindran.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, explica que tot i ser la
primera legislatura en la que estan governant en la qual presenten unes taxes i uns
impostos, no comparteixen en absolut els increments que han posat sobre la taula, ja
que creu que en aquests moments caldria una congelació dels tributs.
Continua dient que entenen que hi ha quelcom més darrera d’aquesta taula d’impostos
que han posat sobre la taula, entenen també que això els hi facilitarà una tasca que
d’aquí a 60 dies l’han de presentar al Ple.
Explica que encara queden pendent algunes taxes al dia d’avui i d’aquí a 60 dies han
de tenir els pressupostos 2012. Diu que els hi preocupa la morositat dels ciutadans per
front als tributs municipals, també els hi preocupa els compromisos adquirits en
governs anteriors que s’hagin trobat sobre la taula comprometent també als ciutadans
de Manresa.
Entenen que l’IBI, vehicles, ICIO són impostos que estan al màxim, i no es poden tocar.
Creu que s’hauria d’intentar amb algun govern baixar els impostos. Diu que l’ICIO
tampoc es pot pujar més ja que ara no es construeix res, i els hi preocupen que
mantinguin el tipus màxim perquè no deixa de ser un topall a una possible necessitat
d’inversió.
Continua parlant dels elements que van per sobre del 3% hipotètic, regularitzaran a
l’alça o a la baixa depenent de l’IPC que hi hagi, però creu que la capacitat que
l’ajuntament hauria de generar per tenir una massa crítica d’impostos va més enllà de
fer pujades lineals de l’IPC en aquests moments. Creuen que seria important saber
com presenten les taxes que al dia d’avui no s’aproven i diu que també seria important
saber de quina manera canalitzaran el pressupost del 2012 i saber com es canalitzaran
les despeses necessàries per fer front als compromisos adoptats per l’ajuntament, i
com s’afrontaran les mesures estructurals de l’ajuntament, per intentar resoldre els
problemes interns de l’ajuntament.
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Creu que els objectius han de ser la racionalització pròpia d’aquests propis serveis
integrats de l’administració i l’objectiu de rebaixar el dèficit de l’ajuntament, ja que
durant el 2012 s’han de fer coses a la ciutat de Manresa. Diu que no estan d’acord amb
el dictamen que es porta a aprovar però entenen que com a grup municipal i polític
d’aquesta ciutat han de tenir decència política i de responsabilitat sobre les finances de
l’administració.
Confien que d’aquí a 60 dies es veurà que és el que volen fer a través de la
presentació dels pressupostos, diu que per això s’abstindran.
Agrairia s’introdueixi l’esmena de la CUP ja que es una mesura necessària i adequada.
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, comença la intervenció dient que
els ajuntaments estan mal finançats, ja que s’estan donant molts serveis que no els hi
corresponen i això s’ha de tenir en compte.
Explica que les ordenances fiscals presentades les troben raonables, ja que serveis
com l’IBI que tenen una funció redistributiva en aquests moments econòmics és
important.
Creu positiu el fet de canviar les categories dels carrers i sobre el tema de la neteja i
les escombraries vol recordar que el sobrecost és per compensar el cost real del servei
ja que durant anys no s’ha fet.
Diu que estan a favor de votar el punt 4.1.2 de forma separada, però creu que es cert
que sense saber que es vol fer d’aquests diners i que se sabrà amb el pressupost
s’abstindran.
Creu que igual que ha exposat el senyor Javaloyes de fer-se seva l’esmena presentada
per la CUP també votarien a favor.
El senyor José Luís Irujo, del Grup Municipal del PSC, manifesta que serà un Ple
d’ordenances tranquil, diu que no costa res fer una oposició normal, diu això ja que
amb el que han presentat no s’entén l’encarnissament que tenien quan estaven a
l’oposició en anys anteriors.
Diu que és curiós el fet d’haver de dir que els hi semblen raonables i que inclús el seu
grup s’ha plantejat la idea de votar a favor, tot i no tenir un pacte estable de govern,
creu que no costa res fer oposicions que siguin creïbles.
Vol donar l’opinió sobre les ordenances fiscals que han presentat, pensen que són
unes ordenances sensates, fetes amb rigor i cura i adequades al moment que vivim. Li
volen reconèixer al senyor Sala les ordenances que ha presentat, amb algun
comentari, com podria ser l’increment ajustat a l’IPC, ja que com ajuntament no es pot
deixar de créixer, adequant els serveis que es presten amb el que ens costen.
En referència a la cronologia de càlcul de l’IPC la troba correcte ja que tenen el
compromís de regularitzar-lo a 31 de desembre, dient que ells el calculaven al mes
d’agost per fixar una data fixa.
Diu que es cert que hi ha impostos que estan amunt (ICIO, Impost de vehicles,...) i que
s’està fent un esforç per reduir les plusvàlues, passant el coeficient reductor del 50 al
40%.
Afirma que hi ha taxes que augmenten per sobre de l’IPC estimat del 3%, afectant
algunes a col·lectius que no són tota la població universal de Manresa, referint-se a la
taxa de retirada de vehicles que puja més.
Creu que el tema de la taxa de recollida de les escombraries és més delicat, ja que és
una taxa universal que afecta de forma desigual per rendes altes i per rendes baixes,
però s’ha de tenir en compte que s’ha posat en marxa la nova concessió i hi ha
l’increment del 20% fixada per l’Agència Catalana de residus, 12 euros per tona
d’escombreries.
Els hi preocupa lleugerament que dels tres sectors en què està categoritzada la taxa
passin a ser dos sectors, creu que tindrà una repercussió sobre el sector tres.
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Finalment diu que els rebuts es pagaran igual que amb l’anterior govern, i un % petit
pagaran més, ja que es corresponen a solars o promotors immobiliaris que tenen grans
superfícies habitables, no afectant al gruix de la població.
La població pagarà l’IBI que ha estat pagant durant els últims anys, creu que el
problema que ha tingut Manresa es que l’última revisió cadastral va coincidir amb
l’inicia de la crisi, cosa inevitable. Creu que la distribució dels increments dels rebuts de
l’IBI del 2012 serà molt semblant a la d’aquest any.
Creu que no cal caure amb la demagògia i diu que no votaran en contra. Entenen que
s’està estudiant l’adequació de les taxes que no s’han portat al Ple (escoles bressol,
escola de música,..).
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, vol comentar alguna de les
coses que s’han dit. Pels que no estan d’acord quan es planteja que perquè les
escombraries augmenten en un 3,35%, diu que una de les finalitats que tenen les taxes
es cobrir el 100% del seu cost. Diu que si aquest any per una banda hi ha un nou
servei, sent una millora per tots, però que representa un increment de cost i per una
altra banda l’Agència Catalana de Residus ha incrementat en un 20% la taxa sobre les
tones abocades a l’abocador, per això es veuen amb l’obligació de presentar una
proposta perquè el Ple la pugui aprovar amb el sentit que aquesta proposta cobrirà el
cost real del servei.
Respecte al tema de l’IPC, diu que el que els hi ha semblat més normal no és
augmentar la pressió, és mantenir la pressió fiscal, i això vol dir aplicar única i
exclusivament l’IPC, que entenen que serà l’IPC real i sinó es regularitzarà, però si
mantenen el nivell d’IPC, tècnicament es podria entrar en moltes consideracions, però
no s’està incrementant la pressió fiscal de forma genèrica, el que representen el 80 o el
90% dels impostos s’estan mantenint al 3%, si es considera que els vehicles no els
incrementen estan baixant la pressió fiscal. I respecte a les empreses constructores si
considerem que l’ICIO no s’augmenta s’està baixant la pressió fiscal, creu que potser
es demagògia però des del punt de vista que una cosa no s’incrementa d’un any per
l’altra vol dir que s’està baixant el preu ja que s’està a banda alta.
Continua la intervenció explicant el perquè dels solars (un 10%) ve donat per dues
raons; una seria que la situació econòmica és d’absolut bloqueig des del punt de vista
constructiu i això fa que una possibilitat de negoci, tenint en compte les notícies dels
últims dies que la banca espanyola té terrenys adjudicats que durant els propers 40
anys els hauran de col·locar, bloquejant encara més tota la situació de dificultat de
posar en marxa el tema constructiu, com els solars que costen la meitat del que valien
fa cinc anys, i la impossibilitat de compra venda es molt baixa, això implica que la gent
tingui immobilitzats que no poden posar en marxa, ja que no és un problema de
comprar o vendre és un problema que algú vulgui comprar o vendre.
També parla que fa tres anys a la Mesa de la Construcció, es va arribar a un pacte
d’incrementar l’ICIO del 3,85 al 4% i a canvi treure la taxa d’ocupació de vies públiques
de grues, tanques, contenidors, etc,..però donat l’estancament de la construcció i amb
l’ànim d’aconseguir poder tornar a posar aquesta taxa amb la finalitat d’aconseguir un
reordenament de la via pública i com que això tindrà un cost, aquesta aplicació, si
s’aprova, com que serà amb una exempció de dos anys, es buscarà la llicència de dos
anys enrere, es a dir totes les llicències donades als anys 2007,2008,2009 i 2010 a
partir de l’1 de gener ja seran d’aplicació i hauran de contribuir fins a finalitzar o
reprendre les obres que puguin estar parades.
Pel que fa als caixers automàtics, diu que no tenen cap inconvenient en assumir
l’esmena presentada tot i que creu que no està elaborada de la millor manera, ja que
es demana l’aplicació d’una taxa sobre un element, sense haver-hi cap estudi de
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costos ni cap estudi de mercat, sí que hi veu la possibilitat de fer uns estudis i
presentar-lo com al·legació a les pròpies ordenances com a una proposta ferma.
L’alcalde intervé dient que sí que es podria fer per al Ple del mes de novembre, però
com no hi ha el període d’exposició pública es passaria a fer l’aplicació d’aquesta
ordenança al 2013, de manera que si s’agafa el compromís de fer un redactat correcte,
curós i refet sobre el que s’ha presentat, amb els possibles precedents que hi ha, tal i
com va dir el senyor Majó a la Junta de Portaveus al voltant d’aquesta taxa, però que si
s’agafa el compromís, tot i que no es pugui aplicar durant l’any 2012, en el Ple de
novembre de manera que al 2013 ja quedaria introduïda en el conjunt de la resta
d’ordenances i per tant es recull la voluntat que s’ha exposat tant a l’esmena com
d’altres grups en l’explicació de vot, que seria un sentit majoritari si fos assumida per
l’equip de govern, encara que aquesta exposició pública no permetria que es pogués
cobrar en el 2012.
Acaba dient que no veu dolent que no es pugui cobrar al 2012, ja que amb la quantitat
de crèdits que s’hauran de demanar als bancs no fos cas que per aquesta taxa es
tingués dificultat d’entrar amb una negociació més amable.
Creu que es si pren un ferm compromís, aquesta taxa al 2013, amb el redactat correcte
i amb la quantitat pactada amb els grups es podria introduir.
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, diu que si aquesta és la
forma jurídica adequada per tirar endavant aquesta taxa, la troba correcta, i es pot
plantejar com a proposta.
Continua explicant en referència a les intervencions sobre la reducció d’impostos i
rebaixar el dèficit, diu que es poden dir moltes coses, però per rebaixar el dèficit hi ha
tres vies complementàries: la gestió, incrementar els ingressos i la tercera seria baixar
les despeses. Continua dient que les despeses es poden baixar de vàries maneres,
amb racionalització i amb gestió, però diu que els ingressos també s’han d’augmentar, i
no ens podem refiar amb el que cobren ara que vinguin per la via de la subvenció o del
fons transnacional de cooperació municipal, que el que fan es pagar un milió menys del
que pagaven abans, així no es pot refer el dèficit que té l’ajuntament.
Els ingressos s’han de mantenir a nivell i quan es fa un increment que és l’IPC, no és
augmentar la pressió fiscal, això no es pot vendre així, ja que no es cert. I afirma que el
compromís en el moment que es presenti el pressupost, això ha estat i serà un debat
repetitiu històricament, dient que ara aprovem els ingressos però no se sabrà que es
farà amb els diners, cosa normal, però explica que fer poder fer un pressupost s’ha de
saber de quins ingressos pots comptar a fi i efecte de fer un pressupost d’una manera
o una altra, tot i que amb els compromisos adquirits per part de governs anteriors,
comptant també la morositat dels últims quatre anys. Creu que la tendència de cara a
finals d’anys si no s’arreglen les coses és d’empitjorament.
Acaba dient que les intervencions d’ERC i del PSC, s’han bellugat amb unes
aportacions que estan en la línia del govern.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, diu que li ha sorprès les
últimes aportacions que ha fet el senyor Sala referents a la seva intervenció. És cert
que es comparteix el criteri de la reducció del dèficit, però li respon dient que ell no ha
parlat de xecs en blanc, diu que ha parlat de xecs en blanc però no de condicionament
sinó que pel plantejament que aportin pel pressupost del 2012 depenent dels ingressos
que tinguin estipulats a través de les taxes que s’aproven ja se’n parlarà. Diu que si vol
li pot fer un xec en blanc per 14 o 15 milions, fent efectiu els seus deutes...però que si
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el que demana és una recaptació popular per eixugar el dèficit de la gestió que s’havia
portat, diu que encantat de la vida de poder col·laborar. Però diu que si es formalitzen
els xecs en blanc, que es facin efectius.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, manifesta que en relació a la
seva esmena sobre els caixers automàtics, si el secretari diu que la forma de l’esmena
és inaplicable, diu que la retiraran, cosa que no farà si ho demana l’equip de govern. Ell
entén que l’esmena està clara ja que es proposa equiparar els caixers automàtics als
aparells recreatius i vendes automàtiques accionats per monedes. No creu que calguin
estudis de costos ni de mercat per aplicar aquesta taxa. Comenta que sinó hi ha
voluntat política no cal marejar més la perdiu per una taxa d’aquesta quantitat.
L’alcalde diu que ells tenen voluntat política, però si creu que s’ha de consultar la
voluntat tècnica, amb un redactat que defineixi quina exposició pública i si es
d’aplicació immediata, creu que és important saber que si les ordenances s’aproven
ara, no és caprici del Sr. Sala. S’aproven ara perquè si se sotmet a la consideració dels
25 membres del consistori i supera la votació, tingui l’exposició pública i siguin
validables per fer un pressupost el 15 de desembre, creu que s’ha d’escoltar al
secretari i diu que la voluntat política està supeditada a una realitat jurídica.
A petició de l’alcalde, el secretari intervé i explica que en relació a les taxes per
aprofitament privatiu del domini públic, és absolutament necessari que hi hagi un estudi
de costos, és ineludible, i en relació a la redacció pròpia de l’ordenança, creu que falten
elements tècnics, com podrien ser: el fet i la base imposable, la tarifa, i d’altres
aspectes que no permeten que aquest text pugui ser aprovat de manera provisional i
exposat al públic.
Diu que no és pot aprovar en aquest moment i que en un futur es podria aprovar tot i
que el problema està que per dates no podrà entrar en vigor, tenint en compte que
entrar en vigor, és a posteriori de la publicació íntegra de l’ordenança al BOP, i si
s’aprovés al Ple del mes de novembre, 30 dies d’exposició pública més el temps per
publicació, no s’arribaria al dia 1 de gener, i al no arribar al dia 1 de gener no podria ser
aplicable, sempre que el període impositiu sigui d’un any, no podria ser aplicable fins
l’altre any, perquè l’any vinent ja no quedaria complet.
L’alcalde demana al senyor Majó que més enllà del compromís polític de l’equip de
govern, si considera si s’ha de votar l’esmena o s’ha de retirar.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal del CUP, diu que votar una cosa que és
inaplicable no té sentit i si el secretari diu que no es pot aplicar, la retiren.
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, diu que assumeixen el
compromís, que faran els estudis i memòries necessaris, i que intentaran que pugui ser
d’aplicació sinó per al 2012, per al 2013.
L’alcalde sotmet a votació el dictamen 4.1.1 i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11
CiU) i 14 abstencions (4 PSC, 3 ERC, 3 PP i 2 PxC, 2 CUP) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde sotmet a votació el dictamen 4.1.2 i el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (11
CiU, 3 ERC) i 11 abstencions (4 PSC, 3 PP i 2 PxC, 2 CUP) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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4.1.3

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la creació d’una aplicació
pressupostària de Serveis Socials referent a subvencions nominatives

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 10 d’octubre de
2011, que es transcriu a continuació:
“En data 20 de desembre del 2010, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el
Pressupost municipal.
En data 6 d’octubre de 2011, la Cap de Servei de Salut, Serveis Socials i Participació
ha emès un informe per la creació de l’aplicació pressupostaria 231.1.489.20 – Ajuts
econòmics. Subvencions nominatives per tal de col·laborar en el finançament del
banc d’aliments de la Fundació rosa Oriol, servei al qual l’Ajuntament hi deriva molts
usuaris.
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de l’esmentada llei així com a l’article 23 de les bases
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de l’
Ajuntament de Manresa.
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per a
l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus
beneficiaris.
L’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
determina al seu apartat 2.e que és competència del ple l’aprovació i modificació dels
pressupostos municipals, quedant regulant el procediment al Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals.
Per tot l’exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la creació de l’aplicació pressupostària, 231.1.489.20 –
Ajuts econòmics. Subvencions nominatives.
Segon.- Aprovar la següent modificació pressupostària per a l’exercici 2011:
PARTIDA
231.1.489.20

CONCEPTE
Ajuts econòmics.
Subvencions nominatives

CREACIÓ
30.000,00 €

BAIXA

JUSTIFICACIÓ
Cal crear una partida per fer
un conveni de col·laboració
amb la Fundació Rosa Oriol i
donar suport al banc dels
aliments, al qual des de
serveis socials hi derivem
molts usuaris1.
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231.1.227.99

Ajuts econòmics. Altres
treballs realitzats per
empreses
TOTAL

----

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

Tercer.- Exposar al públic l'expedient de modificació de les esmentades aplicacions
pressupostàries per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal manera que
de no presentar-se’n cap s'entendrà la modificació definitivament aprovada, cas en el
que es publicarà el text de l' acord elevat a definitiu al BOP a efectes de la seva
entrada en vigor.
Quart.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura
de quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.”
El senyor Josep M.Sala, del Grup Municipal de CIU, explica que l’objecte del
dictamen és la creació d’una aplicació pressupostària, partida d’ajuts econòmics, per
un conveni de Col·laboració amb la Fundació Rosa Oriol, i donar suport al banc dels
aliments, que es fa des de Serveis Socials.
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, diu que no entenen perquè
aquesta partida no la pot gestionar directament el departament dels Serveis Socials de
l’ajuntament i s’ha d’externalitzar.
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, demana si hi ha un conveni i si és
així quins criteris i quin seguiment se’n farà. .
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, li respon dient que el propi
dictamen parla de subvencions nominatives, i com no existia el concepte, s’ha hagut de
crear, ja que totes les subvencions tenen un reglament de control de com s’utilitzen i
amb què s’utilitzen, reglament que ja té el departament de Serveis Socials per aquests
tipus de gestions.
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, li demana si és un traspàs directe
d’uns fons que es destinava a Serveis Socials i ara de forma nominal va a parar a
aquesta Fundació.
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, explica que els recursos no
surten estrictament de Serveis Socials, sinó que surten d’ajuts econòmics d’altres
treballs realitzats per altres empreses, i una d’aquestes empreses serà aquesta
Fundació, però donat que és una subvenció nominativa ha d’estar creat específicament
el nom de la institució i com no estava creat és per això que s’ha hagut de crear el nom
de la institució, perquè sinó no es podrien traspassar els diners.
Això ve d’una partida que és “Treballs realitzats per altres empreses”, amb un import de
30.000,00€.
La senyora Mercè Rosich, del Grup Municipal de CIU, intervé dient que és una
quantitat que va al Banc d’aliments, diu que hi ha una Fundació que en aquests
moments és la que ajuda amb el tema de control, seguiment i aportació d’aliments a
persones necessitades, i que aquest import que era de l’ajuntament per donar algun
servei social, l’han passat directament al banc d’aliments perquè el puguin facilitar a
famílies necessitades.
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Ara hi ha una plataforma d’aliments que és el que ha encarregat l’ajuntament com a
gestor del repartiment d’aliments ja que l’ajuntament no disposava dels recursos
necessaris. I diu que tots els aliments que es donen són per a persones derivades dels
Serveis Socials i durant el temps que sigui necessari.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11 CiU, 4
GMS, 3 ERC), 2 vots negatius (2 CUP), i 4 abstencions (2 GMPP, 2 GMPxC), i 1
abstenció legal del regidor del grup municipal del PP, senyor Xavier Javaloyes, per
trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb l’article 100.1 del
ROF i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde proposa el debat conjunt i votació separada dels dictàmens inclosos en els
punts 4.1.4 i 4.1.5 de l’ordre del dia, cosa que és acceptada per l’assentiment dels
presents.

4.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga per un any del
Confirming d’import 3.000.000 € signat amb el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, SA, el 20 de novembre de 2010.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 10 d’octubre de
2011, que es transcriu a continuació:
“Veient la situació de l’economia i les dificultats d’alguns proveïdors per obtenir
finançament a les seves respectives entitats financeres, s’ha instruït, per tercer any,
expedient administratiu per a la contractació d’un producte financer, per a la gestió de
les ordres de pagament ja acceptades a càrrec de l’Ajuntament de Manresa, i a favor
dels nostres proveïdors.
Aquest producte financer es l’anomena’t “Confirming”, que el que fa es afavorir l’accés
a fonts de finançament, si així ho desitgen, dels nostres proveïdors.
Vist que en data 30 de Novembre del 2010, es signà un confirming amb el Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., i que existeix la possibilitat de prorrogar-lo per un any,
amb unes noves condicions financeres del mateix.
Vist que la xifra de pagaments que es fa servir per aquest contracte es de 3.000.000€,
import que en cas de demora al venciment de la data de pagament de les remeses
cedides, s’ha de computar com l’equivalent a una operació de tresoreria.
Vist el que disposen els articles 51 i 52.2 del Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
Març pel que s’aprovà el text refós de la llei reguladora de les hisendes Locals, en el
sentit que es podran concertar operacions de crèdit a curt termini, que no excedeixin
d’un any, sempre que en el seu conjunt no superin el 30% dels ingressos liquidats per
operacions corrents en l’exercici anterior, aquest import per a l’any 2010 fou de
70.352.547€, i que fins al moment present i sense comptar aquesta operació que es
proposa prorrogar, s’han aprovat, signat i estan vigents operacions de tresoreria i de
confirming per un import total de 7.500.000€.
Vist l’informa del Sr. Interventor de data 10 d’Octubre del 2011.
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Per tot això el Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Governació, proposa al Ple de la Corporació
municipal l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Prorrogar per un any el producte financer anomenat “Confirming” d’import
3.000.000€, signat amb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. en data 30 de
Novembre del 2.010 i amb les següents noves condicions:
Termini de durada: 1 any
Dates de les remeses de pagament: Mínim 15 dies i màxim 180 dies.
Condicions pels proveïdors:
Termini de finançament: Màxim de 180 dies.
Comissió d’assegurament: 0,3%.
Tipus d’interès: Euribor del termini de la bestreta +3,5%.
Condicions per l’Ajuntament en cas de post-confirming:
Termini de finançament: Màxim 90 dies més.
Tipus d’interès: Euribor 90 dies + 3,25%.
SEGON.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris
per a la formalització de la pròrroga del contracte del producte financer esmentat a
l’acord primer.”

4.1.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concertació d’una operació de
préstec per import d’1.000.000 € amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
SA, per cobrir part del romanent de tresoreria negatiu de l’exercici 2010.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 5 d’octubre de
2011, que es transcriu a continuació:
“L’Ajuntament de Manresa va tancar l’exercici del 2010 amb un romanent de tresoreria
negatiu i per un import de 9.414.662,92€.
Vist el que disposen els articles 177 i 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel que s’aprovà el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el
sentit que una de les alternatives per a solucionar l’esmenta’t romanent de tresoreria
negatiu, es concertar una o varies operacions de crèdit però amb determinades
condicions, i que son:
a) que el seu import no superi el 5% dels recursos per operacions corrents del
pressupost (capítols 1 a 5 d’ingressos = 73.004.236 qual 5% es 3.650.211,80€)
b) que la càrrega financera total, inclosa la de la present operació no superi el 25%
dels expressats recursos (25% de 73.004.236 = 18.251.059), xifra a la que no
s’hi arribarà amb molta diferencia.
c) que la operació quedi cancel·lada abans no es procedeixi a la renovació de la
Corporació que la concerta (la Generalitat de Catalunya recomana la data de
30/6/2015).
Vistes les ofertes presentades i l’informa d’Intervenció de data 4 d’Octubre del 2.011.
Per tot això el Tinent d’alcalde d’Hisenda i Governació, proposa al Ple de la Corporació
municipal l’adopció dels acords següents:
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PRIMER.- Concertar una operació de préstec d’un import de 1.000.000€ amb Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., per a cobrir part del romanent de tresoreria negatiu de
l’exercici 2010; i quals característiques en la oferta presentada son les següents:
-Termini: 3,5 anys. Amortitzacions trimestrals.
-Tipus interès: Euribor 90 dies + 4%. Liquidacions i revisions trimestrals.
-Comissió d’obertura: 0,75%.
-Comissió d’amortització anticipada: Exempt.
SEGON.- Comunicar a la Direcció General de Política Financera Assegurances i Tresor
de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes següent al
de la formalització del préstec, i per mitjà dels models CL1, CL2, CL3 i CL4.1; i alhora
els models PR.0 i PR.1.2 i la memòria associada als mateixos; tot això d’acord amb el
que disposen els articles 3 i 4 de l’ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, i de l’informa d’Intervenció
de data 4 d’Octubre del 2.011.
TERCER.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris
per a la formalització del contracte de préstec esmentat a l’acord primer.”
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, inicia la seva intervenció
explicant que són dos assumptes financers, complementaris i temes diferents.
El primer dictamen diu que fa referència a una pròrroga demanada al Banc Bilbao
Vizcaya del confirming que ja es té amb aquesta entitat des de novembre de l’any
2010.
Comenta que les condicions del confirmig han canviat lleugerament, com és la
comissió fixa per al proveïdor, que era de 0,25% i ara és d’un 0,30%, i el tipus d’interès
per al proveïdor amb l’euríbor era de + 2,5 punts, sent ara de + 3,5 punts.
Diu que les condicions per a l’Ajuntament si es demana un post-confirming són; el tipus
d’interès que es pagava amb l’euríbor de 90 dies era ( +1,75) i ara amb la nova revisió
fan l’euríbor a 90 dies +3,25%.
Aquesta operació juntament amb la del Banc de Sabadell, són les que permeten donar
una certa agilitat en el pagament dels proveïdors i així no tenir factures pendents de
circular.
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, pel que fa a dictamen 4.1.5,
diu que la situació amb les entitats financeres no passa pel millor moment.
Explica que les implicacions internacionals, fan que els bancs siguin prudents i els hi
costa molt facilitar líquid a les administracions publiques, i en concret a l’Ajuntament de
Manresa.
Continua explicant que dels 3.650.211,80 euros que té l’Ajuntament per endeutar-se,
fins el dia d’avui hi ha un milió d’euros, tot i així es continuen fent les gestions amb les
entitats financeres per completar aquesta xifra que hauria d’ajudar a facilitar el
funcionament de tresoreria de l’Ajuntament .
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L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.4 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23
membres presents, i 2 abstencions legals (una del regidor del Grup Municipal de la
CUP, el senyor Jordi Masdeu i una altra del regidor del grup municipal de PXC, el
senyor Albert Pericas, per trobar-se absents de la Sala en el moment de la votació),
d’acord amb l’article 100.1 del ROF, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.5 a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius ( 11
GMCIU, 4 GMS, 3 GMERC, 1 GMPXC), 5 abstencions ( 3 GMPP, 2 GMCUP), i 1
abstenció legal, d’un regidor del grup municipal de PxC, el senyor Albert Pericas, per
trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb l’article 100.1 del
ROF, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.6

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 19/2011, dins del Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 7 d’octubre de
2011, que es transcriu a continuació:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2012, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit,
degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, per a
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden
demorar fins a l’exercici del 2012.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 19/2011 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 19/2011 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin
presentat reclamacions.”
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El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, explica que l’objecte del
dictamen és l’aprovació d’un canvi de partides, dels 30.000,00 euros que ja s’havien
comentat anteriorment, fent referència que abans es parlava de la creació de la partida,
ja que com a nom de Fundació, no existia i s’havia de crear i ara és on es fa el canvi
econòmic dels 30.000,00€ de la partida d’Altres treballs realitzats per empreses a la
partida de subvencions nominatives.
Explica que també hi ha un canvi de partida de 5.500,00 €, per habilitar crèdit per un
projecte de reforç escolar.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11 CiU, 4
GMPSC, 3 ERC), i 6 abstencions (3 GMPP, 1 GMPxC, 2 GMCUP), i 1 abstenció legal
del regidor del grup municipal del PxC, senyor Albert Pericas, per trobar-se absent de
la Sala en el moment de la votació, d’acord amb l’article 100.1 del ROF i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.7

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 21/2011, dins del Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 13 d’octubre de
2011, que es transcriu a continuació:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2012, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit,
degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, per a
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden
demorar fins a l’exercici del 2012.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 21/2011 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 21/2011 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin
presentat reclamacions.”
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El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, comenta que el dictamen
fa referència a un canvi de partides, per una banda reforçant una partida amb la finalitat
de comprar un vídeo projector per l’edifici dels Infants i l’altra partida també per
reforçar-la i així poder portar a terme les II Jornades de Tècnics de Protecció Civil i
Polítics.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11 CiU, 4
GMPSC, 2 GMCUP), i 7 abstencions (3 GMERC, 3 GMPP, 1 GMPxC), i 1 abstenció
legal del regidor del grup municipal del PxC, senyor Albert Pericas, per trobar-se
absent de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb l’article 100.1 del ROF i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.8

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la relació de baixes dels drets
reconeguts i obligacions reconegudes, per import d’1.436.629,85 € els
drets, i de 114.307,27 € les obligacions.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 3 d’octubre de
2011, que es transcriu a continuació:
“Atesa la conveniència de procedir a la depuració dels drets reconeguts i obligacions
reconegudes segons relació preparada per Intervenció, amb la finalitat de reflectir de la
manera més real possible la situació econòmico-financera de la Corporació, es proposa
al Ple de la Corporació, l’adopció de l’acord següent:
Aprovar la relació de baixes dels drets reconeguts i obligacions reconegudes, que han
resultat sobrants de les previsions contretes en el seu dia i que es relacionen a l’annex
únic a aquesta proposta, per un import total els drets de 1.436.629,85 €, i les
obligacions de 114.307,27 €.”
RELACIO DE BAIXES D'OBLIGACIONS RECONEGUDES DE PRESSUPOSTOS TANCATS. ANNEX UNIC

EXERCICI

PARTIDA

NÚM.OPERACIÓ
O

2006

2006

3304 48920

220060236340

1690 465

220060236339

PROVEÏDOR

EXERCICI 2011

EXPLICACIÓ

EUROS

O/

220111003272

G60994696.ASSOCIACIÓ
MISTERIOSA LLUM

Conveni per programa actes
Festes de la Llum 2006.

6.500,00

220111003273

P5800009B.- CONSELL
COMARCAL DEL
BAGES

Conveni Oficina Informació al
Consumidor OCIC, any 2006.

13.046,78

Conveni Oficina Informació al
Consumidor OCIC.

13.556,00

Reparcel·lació UA DOLORS
NORD

114,19

2007

1690 465

220070032455

220111003274

P5800009B.- CONSELL
COMARCAL DEL
BAGES

2008

9310 6002107

220080002640

220111003275

(...) (...)
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2009

2009

2009

1331 467

1711 489

4310 465

220090027685

220090027700

220090027683

220111003276

P5890049I.AUTORITAT DEL
TRANSPORT
METROPOLITÀ

220111003277

Conveni manteniment i
G60088044.- ASSOC.
conservació espais i
EMPRESARIS POLIGON infrastructures del P.I.
IND. BUFALVENT
Bufalvent 2009.

220111003278

P5800009B.- CONSELL
COMARCAL DEL
BAGES

Conveni Oficina Informació al
Consumidor OCIC.

11.600,00

Conveni Oficina Informació al
Consumidor OCIC.

3.600,00

2.160,00

Conveni integració dins
sistema tarifari integrat servei
Transport comarca Bages.

32.427,06

6.641,25

2010

4930 465

220100024486

220111003279

P5800009B.- CONSELL
COMARCAL DEL
BAGES

2010

24120 226

220100024927

220111003280

B63425813 RACIONAL
PREMIA, SL

Formació Curs electrificació
fotovoltaica eolica. Duplicat

220111003281

J65031957 INSTITUTO
INNOVACIO ATENCIO
DEPENDENCIA

Formació sector serveis a les
persones ILOQUID.
Diferència a la baixa.

220111003282

B63582738 MUNBY
2004, SL

Curs formatiu prevenció
riscos laborals. Assistència
menys alumnes

1.119,68

220111003283

A60490067 FOMENT
REHABILITACIÓ
URBANA DE MANRESA

Encàrrec de gestió.
"Rehabilitació habitatges
socials". P.O. IMPULS
TREBALL 2010

1.000,00

220111003284

A60490067 FOMENT
REHABILITACIÓ
URBANA DE MANRESA

Encàrrec de gestió.
"Rehabilitació habitatges
socials". P.O. IMPULS
TREBALL 2010

4.711,00

220111003285

A08294282 AIGÜES DE
MANRESA,S.A.

Encàrrec de gestió.
"Rehabilitació espais públics".
P.O. IMPULS TREBALL 2010

5.350,08

2010

2010

2010

2010

2010

24121 226

24131 226

24131 440

24131 440

24131 441

220100024615

220111001624

220100024502

220111003271

220111002867

252,00

2010

24171 226

220100024598

220111003286

B63437412 CROMLEC
FORMACIÓ, SL

Curs formatiu disseny gràfic
IMPULS/TREBALL. No es
van poder realitzar totes les
hores contractades.

2010

24172 226

220100024601

220111003287

(...) (...)

Test imatge digital
LABORALIA. Duplicat

3.016,00

220111003288

P5890049I.AUTORITAT DEL
TRANSPORT
METROPOLITÀ

Conveni adhesió dels serveis
transport públic comarca del
Bages al sistema tarifari
integral de l'ATM.

8.520,83

2010

4400 467

220100024492
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240,00

2010

4910 226

220100024910

220111003289

J60091451.- BINARY
TRAINING, SCP

Cursos TIC

200,00

2010

4910 226

220100024912

220111003290

J60091451.- BINARY
TRAINING, SCP

Cursos TIC

100,00

220111003291

A08612103.SUPERMERCADOS
LLOBET, S.A.

Aliments amb destí Programa
esmorzars saludables, 1r.
Trim. Curs 2010-2011.

152,40

TOTAL ...................................

114.307,27

2010

3120 221

220100024962

RELACIÓ DE BAIXES DE DRETS RECONEGUTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS. EXERCICI 2011

EXERCICI

CONCEPTE

REFERÈNCIA
RD

REFERÈNCIA
RD/

ORGANISME

EXPLICACIÓ

1999

49001

119990016308

120111000979

AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL
PENEDES

Subvenció projecte MIPEVIN de formació empreses
sector del vi

2005

79001

120111000967

12011100980

SUBVENCIÓ UNIO EUROPEA

Rehabilitació entorn antic torrent de Sant Ignasi.
Subvenció desprogramada

2006

46201

120060006540

12011100981

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Accions pilot consolidació d'empreses.

2.558,18

2006

46201

120060217466

120111000982

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Accions pilot consolidació d'empreses.

3.600,00

2007

75500

120070001788

120111000983

GENERALITAT DE CATALUNYA

Obres construcció vestidors camp futbol del
CONGOST. Requeriment Generalitat.

1.275,00

2007

45513

120070002505

120111000984

GENERALITAT DE CATALUNYA

Accions formació ocupacional. Subvenció no
justificada en la seva totalitat.

4.010,80

2008

4501

120080000014

120111000985

GENERALITAT DE CATALUNYA

Programa de Garantia Social 2007-2008. PLANS
OCUPACIÓ

2008

47004

120080001962

120111000986

ABACUS, SCCL

EUROS

14.668,96

142.224,72

19.404,00

Subvenció "XVI Fira de l'Estudiant del Bages". Des
del Servei Educació diuen que l'empresa Abacus es
resisteix a pagar

2.250,00

2.098,50

2008

45061

120080004058

120111000987

GENERALITAT DE CATALUNYA

Creació i manteniment oficina tècnica Pla Local
Inclusió Social. Subvenció no justificada en la seva
totalitat

2008

45000

120080006446

120111000988

GENERALITAT DE CATALUNYA

Estudi impacte socioeconomic canvis previstos en el
sector sociosanitari de Manresa.

2008

45000

120080006448

120111000989

GENERALITAT DE CATALUNYA

PLA ESTRATEGIC MANRESA PEM 2015. FDL

1.436,57

2009

45065

120090000110

120111000990

GENERALITAT DE CATALUNYA

Foment participació activitats extraescolars.
Subvenció no justificada en la seva totalitat.

2.400,00

2009

45013

120090000113

120111000991

GENERALITAT DE CATALUNYA

Programes de formació

2009

45017

120090000115

120111000992

GENERALITAT DE CATALUNYA

Accions ocupacionals RMI

2009

45006

120090000124

120111000993

GENERALITAT DE CATALUNYA

PLANS OCUPACIO

2009

45003

120090000125

120111000994

GENERALITAT DE CATALUNYA

ITINERARIS PERSONAL INSERCIÓ
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9.734,00

10.134,99

1.731,04

103

2009

45000

120090000136

120111000995

GENERALITAT DE CATALUNYA

Pla difusió i comercialització producte turístic.
Renúncia de la subvenció

2009

75080

120090000245

120111000996

GENERALITAT DE CATALUNYA

Redacció honorairs obres CEIP LA FLAMA.
Subvenció no justificada en la seva totalitat

50.395,58

2009

45042

120090000248

120111000997

GENERALITAT DE CATALUNYA

Projecte @ Manresa modernització dels serveis.
Subvenció no justificada en la seva totalitat

35.700,00

2009

45007

120090000250

120111000998

GENERALITAT DE CATALUNYA

Projecte innovador . Industria Ocupació Qualitat al
Bages

6.639,10

2009

45020

120090000623

120111000999

GENERALITAT DE CATALUNYA

Assessorament suport a la creació empreses.
INICIA. Justificació no acceptada en la seva totalitat.

8.098,42

2009

45013

120090000947

120111001000

GENERALITAT DE CATALUNYA

Programa Qualificació Professional Inicial. Resolució
reintegrament

29.862,19

2009

45000

120090004280

120111001001

GENERALITAT DE CATALUNYA

Serveis ajuda a domicili. Subvenció no justificada en
la seva totalitat

60.287,40

2010

47000

120100000602

120111001002

EDICIONS INTERCOMARCALS,
SA

Aportació XXV edició del premi de música 2010

2010

45069

120100001006

120111001003

GENERALITAT DE CATALUNYA

Prestació servei Punt de Trobada a la comarca del
Bages.

75.409,15

2010

45009

120100000215

120111001004

GENERALITAT DE CATALUNYA

Subvenció AODL Pilar Lopez

12.151,45

2010

45056

120100001015

120111001005

AGENCIA DE RESIDUS DE
CATALUNYA

2010

72000

120100001151

120111001006

MINISTERIO
ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Fons estatal ocupació i sostenibilitat local FEOSL
2010. Disminució en el preu de l'obra.

10.538,67

2010

72000

120100001152

120111001007

MINISTERIO
ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Fons estatal ocupació i sostenibilitat local FEOSL
2010. Disminució en el preu de l'obra.

36.140,12

2010

46101

120100001168

120111001008

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Subvenció acciond formatives i tallers INDRA

2010

46115

120100002299

120111001009

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Publicitat mercats Plaça Major.

1.301,06

2010

45039

120100002681

120111001010

GENERALITAT DE CATALUNYA

Actuacions desenvolupament medi rural i pesquer
Pla estratègic creació clúster.

5.454,80

8.765,18

4.000,00

2.380,00

750,00

Ajuts foment recollida selectiva FORM. Subvenció no
justificada en la seva totalitat

7.572,44

600,00

2010

45000

120100004132

120111001011

GENERALITAT DE CATALUNYA

Escolarització nes i nenes en situacions
desfavorides. Subvenció no justificada en la seva
totalitat

2010

45036

120100004784

120111001012

GENERALITAT DE CATALUNYA

Facilitar accés als 3 museus. Impossibilitat
econòmica i temporal.

2010

45065

120100005823

120111001013

GENERALITAT DE CATALUNYA

Organització del del servei acollida matinal infants.
Imposible oferir servei per manca de nens

472,00

2010

45035

120100005824

120111000776

GENERALITAT DE CATALUNYA

Fira de l'Aixada 2010. Subvenció no justificada en la
seva totalitat

566,37

2010

75081

120100003580

120111001016

GENERALITAT DE CATALUNYA

Pla de Barris pel Nucli Antic de Manresa

845.426,39

TOTAL
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El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, explica que el dictamen fa
referència a una actualització de partides en la que es donen de baixa alguns drets i
obligacions reconeguts amb la finalitat de sanejar la comptabilitat pressupostària. Això
representa una baixa de drets de 1.436.000 € contra una baixa d’obligacions de
114.000 €, i implica un increment dels romanents de tresoreria negatius de
1.322.000 €.
Comenta que hi ha algunes baixes significatives, sobretot pel que fa a drets, com són
els 142.000 € que fan referència a la realització de l’entorn de l’antic torrent de Sant
Ignasi, els 845.000 € del Pla de Barris del Nucli Antic o els 60.000 € del Servei d’Ajuda
Domiciliària –a causa que no es va justificar la subvenció en la seva totalitat-. El
conjunt de totes aquestes partides és el que dóna una baixa de drets de 1.436.000 €.
Finalitzada la seva explicació, el senyor Josep Maria Sala demana el vot favorable al
dictamen.
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, considera que s’està parlant
de quantitats molt elevades –com en el cas del Pla de Barris- i per això demana que
expliquin perquè s’han deixat de cobrar aquestes subvencions. Pensen que si això és
degut a que hi ha coses que no s’han fet des de l’Ajuntament algú hauria d’assumir les
responsabilitats.
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, respon que, pel que fa al
cas del Pla de Barris, la Generalitat no ha subvencionat algunes de les obres per un
problema de criteris. Explica que el projecte del Pla de Barris requeria una sèrie de
requisits i segons la interpretació que es va fer es van tirar endavant les actuacions,
que en conjunt creu que varen ser de més de 12 milions d’euros. Un cop les obres van
estar fetes, la Generalitat va fer inspeccions i van considerar que aquelles obres no
quedaven a dins dels paràmetres que prescrivia la normativa del Pla de Barris, i que
per tant, no podien ser finançats amb els recursos del Pla de Barris. Però l’obra ja
estava feta i el proveïdor ha de cobrar, així que se’ls ha de pagar amb recursos
municipals atès que la subvenció com a tal no es cobrarà mai de la Generalitat perquè
aquestes xifres han quedat fora dels totals a subvencionar.
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, diu que entén les
explicacions però els sobta que els responsables d’aquest tema hagin deixat passar
una quantitat tan gran. Demanen si és possible que se’ls informi exactament de quines
han estat les intervencions que no han estat subvencionades i els motius pels quals les
han rebutjat, ja que pensen que hi ha hagut algun tipus de negligència.
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, es compromet a facilitar
aquesta informació. En aquests moments no disposa de la mateixa però la faran
elaborar a fi i a efecte de respondre a la pregunta que formula el senyor Jordi Masdeu.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (11 CiU, 3
ERC, i 2 PxC) i 9 abstencions (4 GMS, 3 PP i 2 CUP) i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.
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4.2

REGIDORIA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA

4.2.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació d’una aplicació
pressupostària de Seguretat Ciutadana referent a subvencions nominatives.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 11 d’octubre de
2011, que es transcriu a continuació:
“En data 20 de desembre del 2010, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el
Pressupost municipal que, entre altres, conté l’aplicació pressupostària 231.0.489.20,
relativa a subvencions nominatives d’atenció social bàsica que requereixen de
modificació de les previsions inicials.
Que a l’aplicació pressupostària 130.0.48920 relativa a subvencions nominatives, amb
un import de 1300 euros i amb destí al Montepio de Conductors, no es farà efectiva
durant aquest exercici 2011, de tal forma que es preveu que a 31 de desembre,
aquesta aplicació segueixi amb l’import inicialment consignat.
Atès que la consignació inicial de l’aplicació pressupostària 130.0.226 – Estructura
general de la Seguretat. Despeses diverses – és insuficient per tal de cobrir les
despeses que es preveuen fins al final del present exercici econòmic, tenint en compte
que cal cobrir entre d’altres despeses no inicialment previstes.
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de l’esmentada llei així com a l’article 23 de les bases
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de l’
Ajuntament de Manresa.
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per a
l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus
beneficiaris.
L’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
determina al seu apartat 2.e que és competència del ple l’aprovació i modificació dels
pressupostos municipals, quedant regulant el procediment al Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals.
Vist l’exposat anteriorment, i com a regidora delegada de Seguretat Ciutadana,
proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària, 130.0.48920
relativa a subvencions nominatives de tal manera que la nova redacció serà:
Aplicació pressupostària 130.0.48920:Estructura general de la Seguretat. Subvencions
nominatives.
Total 100,00
Montepio de Conductors
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Segon.- Aplicar l’import de 1.200 euros que resulta de la modificació de l’aplicació
pressupostària 130.0.48920 - Estructura general de la Seguretat. Subvencions
nominatives - a l’aplicació pressupostària 130.0.226 – Estructura general de la
Seguretat. Despeses diverses.
Tercer.- Exposar al públic l'expedient de modificació de les esmentades aplicacions
pressupostàries per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal manera que
de no presentar-se’n cap s'entendrà la modificació definitivament aprovada, cas en el
que es publicarà el text de l' acord elevat a definitiu al BOP a efectes de la seva
entrada en vigor.
Quart.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura
de quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.”
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, diu que per aquesta
modificació pressupostària, al ser una subvenció nominativa s’ha d’especificar en el
redactat que es tracta del Montepio de Conductors. Diu que es tracta de 100 € i que
s’ha de passar per Ple a fi i a efecte de crear una aplicació especifica i demana el vot
favorable dels presents.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 CiU, 4
GMS, 3 ERC, 2 PxC i 2 CUP) i 3 abstencions (3 GMPP) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE

5.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre
l’Agència d’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa relatiu a
l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de Mediació per al lloguer social
situades en aquest municipi.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, d’11 d’octubre de
2011, que es transcriu a continuació:
“L’Agència de l’habitatge de Catalunya proposa formalitzar el “Conveni de col·laboració
entre l’agència de l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, relatiu a l’Oficina
Local d’Habitatge i la borsa de mediació per al lloguer social situades en aquest
municipi.”
El 22 de juny de 2006 es va signar un conveni amb la finalitat d’establir els termes i les
condicions de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament de Medi ambient i
Habitatge, per a la gestió de serveis en matèria d’habitatge de competència del
Departament esmentat. La signatura del conveni va donar lloc a la creació de l’oficia
local d’habitatge, que ha anat desenvolupant les funcions encomanades, amb la
col·laboració del citat Departament de la Generalitat. El conveni fou objecte de
successives pròrrogues, fins a la darrera, que tenia vigència fins al dia 30 de juny de
2011.
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El conveni que es proposa per al segon semestre de 2011 manté el mateix objecte,
amb l’afegit de la Borsa de mediació per al lloguer social d’àmbit municipal, amb la
finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a
l’habitatge.
Per al finançament de l’Oficina a càrrec del Departament de Medi ambient i Habitatge
es contempla un pagament fix inicial per serveis bàsics, per import de 25.612€ per al
segon semestre, i un pagament en funció del nombre d’expedients tramitats de
conformitat amb els compromisos derivats del protocol anual. Finalment es preveu una
aportació màxima per a aquest semestre de 61.100€
La vigència del conveni finalitza el dia 31 de desembre de 2011, i pot ser prorrogat per
mutu acord de les parts.
La Constitució espanyola inclou entre els principis rectors de la política social i
econòmica, el dret a un habitatge digne i adequat.
L’article 2.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, sobre l’abast de les competències urbanístiques, atribueix als òrgans
administratius les facultats pertinents i necessàries per a regular i promoure l’ús del sòl,
de l’edificació i de l’habitatge.
L’article 8è de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, fa referència a les competències
dels ens locals en matèria d’habitatge, incloent la creació de les oficines locals
d’habitatge per a la gestió conjunta, amb l’Administració de la Generalitat, de funcions i
serveis vinculats a l’habitatge.
El Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, dedica el
capítol 5è a les oficines locals d’habitatge, que s’estableixen en virtut de convenis amb
els Ajuntaments i amb l’objecte d’assegurar la màxima cobertura territorial en la
prestació dels serveis i ajusts que preveu el mateix Decret. Els articles 98 i 99 del
Decret regulen les funcions de les oficines i la forma de finançament.
L’Ajuntament de Manresa va aprovar el 16 d’abril de 2007 el Pla local d’habitatge per al
període 2006-2015, el qual se’n va donar l’assabentat per part de la Direcció General
de Promoció de l’Habitatge, en data 3 de febrer de 2009, en virtut d’allò diposat a
l’article 14.11 de la Llei 18/2007.
El 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, regula al Títol XIII les relacions
interadministratives, i en l’article 144 es recull com a principi d’actuació de
l’Administració de la Generalitat i dels ens locals, el de “cooperació, la col·laboració i
l’assistència recíproques per al millor compliment de les funcions que corresponen a
les altres administracions. (...)”.
I també, la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d’abril), estableix que
l’Administració local i les altres Administracions ajustaran les seves relacions als
deures d’informació mútua i col·laboració, entre d’altres.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
Per tot l’exposat, el regidor delegat d’urbanisme i paisatge, i previ informe de la
comissió informativa de territori i paisatge proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta del CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MANRESA,
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RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE I LA BORSA DE MEDIACIÓ PER AL
LLOGUER SOCIAL SITUADES EN AQUEST MUNICIPI, com a proposta per al segon
semestre de l’any 2011, d’acord amb el text que s’adjunta, en la mesura que aquest
s’emmarca en els principis i normativa que s’ha esmentat en l’informe.
Segon.- FACULTAR a l’alcalde-president per a la signatura d’aquest conveni i
d’aquells altres documents que siguin necessaris per a la seva efectivitat.
Tercer.- DISPOSAR que els pagaments de les aportacions econòmiques s’efectuïn a
l’empresa Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FÒRUM SA) al nº de
compte 2013-6010-12-0201323703.
Quart.- COMUNICAR els anteriors acords a l’Agència de l’habitatge de Catalunya i a
l’empresa Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FORUM SA) per al seu
coneixement i efectes.”
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El senyor Miquel Davins, del Grup Municipal de CIU explica l’acord que es proposa
adoptar, tal com consta en el dictamen.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, manifesta l’aprovació
favorable del dictamen, però voldrien aprofitar la intervenció ja que s’està parlant de
l’Oficina local d’habitatge i fer una crida a què es torni a parlar amb ADIGSA per tal que
tots els edificis que estan en lloguer passin a titularitat municipal o com a mínim que es
gestionin des de l’Oficina local d’habitatge amb els recursos necessaris per poder-ho
fer.
Recorda l’edifici de Sant Francesc que es van fer per gent jove, diu que de 32
habitatges, n’hi ha 15 de buits.
També diu que a Manresa hi ha 52 habitatges d’ADIGSA buits i per això entenen que
ADIGSA no està fent una bona gestió dels habitatges de Protecció Oficial de lloguer.
Creuen que es podrien fer les gestions necessàries per tal que l’Ajuntament pogués
gestionar amb els recursos necessaris una millor gestió.
El senyor Miquel Davins, del Grup Municipal de CIU, diu al senyor Majó que ja
s’estan fent les pertinents converses perquè passin a ser gestionats per FORUM.
Del total de 2.532 pisos que té ADIGSA a Manresa, 2.282 estan ja lliurats, amb lloguer
lliurat n’hi ha 195, lloguer d’hipoteques de protecció oficial n’hi ha 52, lloguer no lliurat
són 3.
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S’ha tingut converses amb ADIGSA i FORUM perquè els pisos que no estan lliurats
passin a gestionar-se per FORUM, SA.
L’alcalde sotmet a votació el dictamen el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (11 CiU, 4
GMS, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMCUP) i 2 abstencions (2 GMPxC) i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.1.2

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del
Pla General. Unitat d’Actuació Bisbe Perelló (UA 20).

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de 3 d’octubre de
2011, que es transcriu a continuació:
“El Text refós del Pla General aprovat definitivament el 23 de maig de 1997, determina
la unitat d’actuació Bisbe Perelló (UA 20), delimitada pels carrers Maria Aurèlia
Capmany, Sant Blai i la carretera Pont de Vilomara. D’acord amb el que es fixa a les
disposicions transitòries del Pla general, aquest recull les determinacions de l’estudi de
detall que, en desenvolupament de l’ordenació volumètrica d’aquesta illa, s’havia
aprovat el 15 d’octubre del 1991.
En data 11 de novembre de 2010, la Junta de compensació de la unitat d’actuació
planteja la reparcel·lació de l’àmbit. En el procés es posen de manifest uns desajustos
entre les determinacions normatives del Pla i el que es desprèn de la documentació
gràfica del mateix; es planteja doncs, la necessitat de corregir aquests desajustos
d’acord amb les pautes d’interpretació establertes pel Pla general i la normativa
urbanística. L’ajust es centra en fixar una nova delimitació del sòl públic que reflecteixi
la taula de característiques de l’àmbit, qualificant com a sistema d’espais lliures l’espai
de jardí privat situat als extrems dels fronts d’edificació dels carrers Maria Aurèlia
Capmany i carretera del Pont de Vilomara i també una petita porció dels espais de jardí
privat situat a la façana d’aquests mateixos front, millorant l’accessibilitat a l’interior
d’illa. L’ajust que no afecta a les altres característiques del polígon –delimitació, sostre
edificable, sistema d’actuació i objectius–.
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.
L’article 96 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme (TRLU), disposa que la modificació de qualsevol dels elements d’una
figura de planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació. 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 (art. 97 TRLU). En aquest sentit, el document elaborat pels serveis
tècnics estableix la justificació de la modificació que consisteix en corregir els
desajustos existents entre les determinacions normatives del Pla general respecte la
documentació gràfica en l’àmbit de la UA20 “Bisbe Perelló”.
L’article 10.1 TRLU, estableix les regles d’interpretació del planejament urbanístic, i
quan es produeixen contradiccions o imprecisions es resol atenent als criteris de major
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dotació dels espais públics, i en tot cas, preval la documentació escrita per sobre de la
gràfica.
Quant a la tramitació, d’acord amb l’article 87 TRLU, un cop aprovat inicialment el Pla
s’haurà de sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte de
què puguin formular-se al·legacions i, alhora, sol·licitar informe als organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials, si escau. En el present supòsit, atès que es
tracte de corregir la discordança existent entre la documentació escrita i gràfica, es
considera suficient sol·licitar informe d’Habitatge, Informe d’aigües i Informe de
sostenibilitat Ambiental al Departament de Territori i Sostenibilitat de conformitat amb
allò que prescriu l’article 85.5 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,
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni.
El regidor delegat d'Urbanisme i Paisatge, proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents:
ACORDS
“1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL.
UNITAT D’ACTUACIÓ BISBE PERELLÓ (UA 20), redactat pels serveis tècnics
municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 85 Decret legislatiu 1/2010, de
3 de d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
2n. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA inicialment aprovat, amb tota la
documentació que l’integra, durant un termini d’un mes, a comptar des del dia hàbil
següent al de la darrera publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província i en un dels diaris de més circulació, i en els mitjans telemàtics, als efectes
de presentació d’al·legacions, tal com ho disposa l’article 85.4 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme, i article 23.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
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3r. SOL·LICITAR informe d’Habitatge, Informe d’aigües i Informe de sostenibilitat
Ambiental al Departament de Territori i Sostenibilitat de conformitat amb allò que
prescriu l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.”
El senyor Ramon Bacardit del Grup Municipal de CIU, diu que el dictamen fa
referència a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General. Unitat
d’Actuació Bisbe Perelló (UA 20). És una modificació consistent en corregir una
discordança entre la documentació escrita i la gràfica que preveia el Pla General de
l’any 1997.
Explica que la fitxa de característiques de la Unitat d’Actuació preveia una superfície de
sòl públic i privat determinada, i hi havia una discordança amb la documentació gràfica
dels dos.
En aquests casos segons preveu la Llei d’Urbanisme, preval el criteri de menor
aprofitament o de major interès en l’espai públic. I per aquest motiu aquesta Unitat
d’Actuació té un excés en la documentació escrita de sòl privat respecte la
documentació gràfica i el que es fa es treure una part de jardí privat (qualificació J) en
els extrems de l’illa nord i sud i el petit aprofitament
privat esdevé sòl públic, de manera que el sòl públic que hi ha a l’interior serà més
accessible.
L’ajust no afectarà a les altres característiques del polígon com la seva delimitació, el
sostre, el sistema d’actuació o els objectius pel qual estava previst.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’ENSENYAMENT

6.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del nou conveni subvencional entre
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Manresa per al finançament de l’Escola de Música
Municipal, curs 2010-2011.

El secretari presenta el dictamen de regidor delegat d’Ensenyament de 30 de setembre
de 2011, que es transcriu a continuació:
“Segons el que disposa el vigent Conveni Marc signat el 9 de juliol de 2008 entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis
de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, per al sosteniment de
les escoles de música i dansa de titularitat de l’Administració local de Catalunya; el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha de col·laborar en el
sosteniment de la despesa corrent ocasionada per les despeses de personal docent i
les despeses de funcionament de les escoles de música i/o dansa .
El 18 d’octubre de 2010, l’Ajuntament de Manresa va presentar una sol·licitud de
subvenció al Departament d’Ensenyament per al sosteniment de l’Escola de Música
Municipal de Manresa, curs 2010-2011.
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En data 29 de juliol de 2011 i amb registre d’entrada E-2011-43886, la Generalitat de
Catalunya ens va trametre un primer conveni entre el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Manresa per al finançament de l’Escola de Música Municipal durant el
curs 2010-2011 i amb data 22 de juliol de 2011.
En data 26 de setembre de 2011 i amb registre d’entrada E-2011-51296, la Generalitat
de Catalunya ens ha tramés un segon conveni entre el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Manresa per al finançament de l’Escola de Música Municipal durant el
curs 2010-2011 que substitueix l’anterior del dia 22 de juliol de 2011.
El primer conveni preveia una subvenció de 115.200,00€ per l’Ajuntament de Manresa,
però en aquest segon conveni la subvenció passa a ser d’un total de 176.640,00€
Així mateix, és d’aplicació l’article 71 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 virtut
dels qual els ens locals poden exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres
administracions Públiques i, en particular les relatives als conservatoris i escoles de
música.
Segons preveu l’article 27 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, els poders públics garantiran l’exercici efectiu del dret a l’educació mitjançant
una programació general de l’ensenyament, amb la participació efectiva de tots els
sectors afectats, que atengui adequadament les necessitats educatives i la creació de
centres docents.
Pel que fa referència a l’organització, accés i titulació dels ensenyaments professionals de
música i dansa són d’aplicació els articles 48 i següents de la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’Educació.
Respecte a la signatura de convenis de col·laboració són d’aplicació els articles 303 i
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals i l’article 88 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu.
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.
Pel que fa referència a l’òrgan competent, l’article 30é de les Bases d’execució del
pressupost per l’any 2011 preveuen la possibilitat d’acceptació per Ple quan l’ens
concedent així ho sol·liciti.
D’acord amb la clàusula quarta del conveni entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa pel finançament de l’Escola de
Música per al curs 2010-2011, s’estableix que per poder efectuar-se el lliurament de
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l’import de la subvenció cal l’acord del Ple de l’Ajuntament pel qual s’accepta l’esmentada
subvenció.
Vistos els informes emesos per la tècnica d’Ensenyament, en data 27 de setembre de
2011, i pel Cap de l’Oficina de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les Persones, en
data 28 de setembre de 2011.
És per això que aquesta Regidoria, en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER.- Deixar sense efecte el conveni subvencional per al finançament de l’Escola
de Música Municipal, curs 2010-2011, signat el 22 de juliol de 2011 i convalidat pel Ple
de l’Ajuntament de Manresa el 15 de setembre de 2011.
SEGON.- Aprovar el nou conveni subvencional entre el Departament d'Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per al finançament de l’Escola de
Música Municipal, curs 2010-2011.
TERCER.- Acceptar i consignar pressupostàriament la subvenció establerta en el conveni
esmentat, de conformitat amb la seva clàusula segona, per un import màxim de
176.640,00€. “
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El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CIU, explica que el dictamen fa
referència al dictamen ja aprovat pel Ple del mes de setembre, sobre l’aportació de la
Generalitat de Catalunya de les places d’escola municipal de música. Diu que aquest
dictamen té l’objecte d’eliminar el conveni que s’havia subscrit anteriorment per
subscriure’n un de nou, que inclou l’aportació de 460€ per plaça.
El conveni aprovat al mes de setembre suposava una quantitat de 115.200,00 € i
quedarà sense efecte, i el que es preveu aprovar correspon a 176.640€.
El senyor Adam Majó del Grup Municipal de la CUP, pregunta com es compensarà
aquesta manca de recursos.
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CIU li respon que s’ha parlat i ajustat
les qüestions amb la concessionària. I d’ara en endavant té relació amb els costos que
ha de tenir, valorant el marge d’actuació. El cost de la plaça es superior a les escoles
de música municipals de la província de Barcelona, i respecte al tema dels ingressos ja
es valorarà ja que s’ha de tenir en compte els preus públics i de quina manera l’usuari
podrà contribuir, tenint en compte l’element comparatiu.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.

PROPOSICIONS

7.1

Proposició del Grup Municipal de PxC sobre substitució de la barana del
pont de Sant Francesc.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya
(PxC), de 14 d’octubre de 2011, que es transcriu a continuació:

“Ocasionalment en el pont de Sant Francesc es pinten les seves baranes per motius
de manteniment, però a causa del deteriorament del material (ferro) de què estan
compostes, representa una despesa inútil i costosa.
- Atès que per l’antiguitat del material, la barana en alguns trams, pràcticament s’ha
desintegrat.
- Atès el perill que representa per els vianants una barana que cau per si sola.
- Atès el perill que representa per la circulació de vehicles que passa per sota del pont,
un possible despreniment de dita barana.
- Atès que la restauració de la barana del pont de Sant Francesc es ja impossible a
causa del seu deteriorament.
Des de PxC proposem:

Acta de la sessió plenària núm. 12 de 20 d’octubre de 2011

127

Que es dugui a terme al més aviat possible la substitució de la barana del pont de Sant
Francesc a causa del seu deteriorament i perillositat.”
El senyor Sebastià Llort, del Grup Municipal de PxC, aclareix que el pont de Sant
Francesc és el que hi ha davant de l’hotel Pere III, diu que s’ha pintat una mica però
que hi ha passat algunes vegades i troba que les baranes estan molt deteriorades.
Comenta que sota aquest pont hi passa una carretera d’arribada a Manresa i de sortida
cap a Barcelona, i que per tant, hi passen molts cotxes i això podria ser un perill perquè
en algunes zones la barana està bastant esquerdada i podria caure. Assenyala també,
que encara que no ho sembli hi passa força quitxalla que va cap el Xup. En alguns
punts de la barana surten puntes de ferro i creu que és perillós. Demana que es
pogués canviar per una de nova perquè seria gastar diners en va anar pintant i fer-li
arranjaments. Per tot això sol·licita que es voti a favor de la proposició.
El senyor Domingo Beltran, del Grup Municipal del PP, diu que el seu grup no pot
votar favorablement aquesta proposició perquè entenen que aquest pont és
competència de la Diputació de Barcelona, i per tant, l’Ajuntament de Manresa no té
competència sobre aquesta instal·lació.
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal Socialista, explica que s’oposaran a
qualsevol proposta o moció que faci el partit de PxC, no obstant apunta que sí que és
cert que s’oposen a les mocions que fan com a grup i no tant contra la proposta en sí.
Per això diu que el seu vot serà negatiu, però demanen al govern que ho tinguin en
consideració i que prenguin les mesures oportunes al respecte.
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, diu que el seu grup votarà
en contra d’aquesta proposició atès que troben que hi ha certa confusió en la part
expositiva. Tota la detecció que esmenten de descomposició, desintegració i
despreniment, diu que ho anat a mirar i que no és el cas; segurament al que fan
referència és a una part de la bionda que hi ha a l’inici entrant des del Xup, que
certament és així, però en cap cas la barana del pont de Sant Francesc presenta
aquest estat que detallen.
L’alcalde sotmet la proposició del Grup Municipal de PxC a votació, i el Ple la rebutja
per 21 vots negatius (11 GMCiU, 4 GMS, 3 GMERC i 3 GMPP), 2 abstencions (2
GMCUP) i 2 vots afirmatius (2 GMPxC).

7.2 Proposició del Grup Municipal de PxC sobre estacionament de vehicles en
zones no permeses.
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya
(PxC), de 14 d’octubre de 2011, que es transcriu a continuació:
“Atesa la prohibició d’estacionar o aparcar cotxes en zones de minusvàlids, zones de
càrrega i descàrrega, parades de bus i taxi. (carrega i descarrega dintre dels seus
horaris)
Atès que a diari dites zones estan plenes de vehicles no autoritzats que ocupen
aquests espais
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Atès que els vehicles autoritzats per estacionar en aquestes zones han d’efectuar el
seu servei en doble fila, el que comporta un risc per a la càrrega i descàrrega amb el
conseqüent col·lapse en la mobilitat del trànsit rodat
Atès que l’Ajuntament disposa de suficients agents i vehicles de la policia local per fer
un seguiment d’aquestes zones
Des de Plataforma per Catalunya proposem:
Que la Regidoria de Seguretat Ciutadana destini permanentment un vehicle policial
per al seguiment de vehicles mal estacionats o aparcats en zones de minusvàlids,
zones de càrrega i descàrrega, parades de bus i taxi (carrega i descarrega dintre dels
seus horaris).”
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC, presenta la proposta tot
recordant que aquest és un problema que ve de fa temps. Fins i tot ja van presentar
una proposta en aquest sentit en l’anterior legislatura en la qual demanaven a la
Regidoria de Seguretat Ciutadana que instés a la Policia Local que multessin els
vehicles estacionats en zones no permeses com zones de càrrega i descàrrega,
parades de taxi i de bus, etc. Donat que en aquella època l’ambient entre la Policia i el
Govern era tens la cosa va passar sense més, però el problema segueix persistint i els
vehicles continuen ocupant aquestes zones on no haurien de ser-hi. Tot això comporta
una sèrie d‘inconvenients als vehicles que per serveis sí que necessiten aquests
espais. El senyor Albert Pericas demana que, mentre no hi hagi urgències més
importants, hi hagi un vehicle de la Policia de forma permanent que controli i faci un
seguiment d’aquestes zones per detectar els vehicles que no estan autoritzats a
estacionar-hi. Troba que de feina no li faltarà a aquest vehicle perquè, excepte les
zones reservades a minusvàlids, troba que la resta estan bastant col·lapsades,
especialment les de càrrega i descàrrega. Per tot això, demana el vot favorable a la
proposta.
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal Socialista, explica que el sentit del
vot del seu grup continuarà sent negatiu pels motius que ha exposat en la moció
anterior però vol assenyalar que són coneixedors que aquest és un problema persistent
de difícil solució. Per això posa de manifest que s’hauria de tenir en compte i mirar de
solucionar-lo.
La senyora Olga Sánchez, del Grup Municipal de CiU, comenta que el vot del seu
grup no serà favorable a la proposició tot i que diu que és cert que aquests
estacionaments són supòsits expressament recollits en l’ordenança de Circulació i
Mobilitat i que la Policia Local té la funció de vigilància i ordenació del trànsit. Entenen
que la proposta en si no seria eficient ni eficaç tenint en compte, entre altres coses, les
dimensions de la ciutat, la impossibilitat de ser en temps real a totes les zones de
càrrega i descàrrega i altres coses més, però sobretot perquè a nivell operatiu
consideren molt més òptima la forma en que s’està treballant en l’actualitat, la qual
explica tot seguit. D’una banda es porten a terme les actuacions ordinàries, les quals
es fan a través de les unitats de motoristes que tenen entre d’altres funcions la
disciplina d’estacionaments. A més a més també hi ha els agents destinats als 4
districtes que dins de la seva àrea d’influència també fan disciplina d’estacionaments. I
també hi ha la unitat de recolzament, que són aquells agents que es desplacen amb
escúter i que estan destinats preferentment a atendre requeriments dels ciutadans, i
entre ells, els estacionaments prohibits. Totes aquestes accions ordinàries en matèria
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de disciplina no només es materialitzen amb una denúncia sinó que també tenen
l’important valor afegit de la pròpia informació que generen i que ben gestionada
permet planificar de forma molt més acurada les altres accions que s’entenen com
extraordinàries i que són les campanyes municipals que com a Ajuntament s’impulsen
(campanyes de control i disciplina com la del bus urbà, de càrrega i descàrrega,
minusvàlids, etc.), algunes d’elles ja s’estan portant a terme. A banda d’aquestes
campanyes pròpies també hi ha les específiques que impulsa el Servei Català de
Trànsit i que es planifiquen durant cada exercici (velocitat, alcoholèmia, seguretat
passiva, etc.) i que no només es porten a terme des de Policia Local sinó que també
les fan els Mossos d’Esquadra. Per tot plegat, considera que és més òptima aquesta
forma d’actuació, per la qual cosa el vot no serà favorable a la proposta.
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC, diu que aquesta argumentació
és exactament igual que la que li va donar el regidor de Seguretat Ciutadana de la
legislatura passada que en el seu moment va explicar que es volien fer més de 40
campanyes de conscienciació, però troba que el resultat està sent el mateix i tot
continua col·lapsat, per tant, tot el que li ha pogut dir no li serveix de res.
L’alcalde sotmet la proposició del Grup Municipal del PxC a votació, i el Ple la rebutja
per 18 vots negatius (11 GMCiU, 4 GMS i 3 GMERC), 5 abstencions (3 GMPP i 2
GMCUP) i 2 vots afirmatius (2 GMPxC).
L’alcalde proposa debat conjunt, però votació separada de les proposicions 7.3 i 7.4 i
s’aprova per assentiment dels presents.
7.3

Proposició del Grup Municipal del PP referent a la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del Partit Popular, de 17
d’octubre de 2011, que es transcriu a continuació:
“Atès que l’ Ordenança Fiscal en l’apartat de les bonificacions diferencia clarament del
Barri Antic a la resta de la ciutat.
Atès que l’objectiu que perseguia la bonificació del 95% al Barri Antic era el
d’estimular la inversió privada per a la recuperació, millora i rehabilitació dels immobles,
evitant així l’encara més degradació arquitectònica del barri.
Atès que en els darrers anys s’han efectuat un gruix important d’inversions públiques al
barri antic per a la recuperació i estímul del mateix barri.
Atès que existeix un greuge en la resta de la ciutat al no tenir dret al mateix grau
percentual per a la millora, reforma, manteniment i rehabilitació amb independència
dels anys de la seva edificació.
Atesa la importància que té en el món econòmic i laboral la reforma, rehabilitació,
millora i manteniment d’immobles, finques i habitatges; oimés en les circumstàncies
actuals en les que l’edificació de nous immobles és escassa.
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PROPOSEM:
L’Ajuntament de Manresa iniciarà l’estudi per equiparar d’igual manera les
bonificacions a aplicar en l’Ordenança Fiscal número 3 referent a l’article 4-Bis al
conjunt de tota la ciutat de Manresa.
Que en el termini d’abans d’acabar aquest any 2011 estigui resolt aquest estudi.”

7.4

Proposició del Grup Municipal del PP per a l’estudi de la retirada
progressiva de l’Ordenança fiscal núm. 22, article 5, epígraf, referent a la
taxa sobre els aparadors comercials.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del Partit Popular, de 17
d’octubre de 2011, que es transcriu a continuació:
“Atesa la necessitat de donar recolzament i facilitar a l’emprenedor la seva tasca
d’aconseguir la implementació dels seus establiments a la nostra ciutat i de recolzar a
les activitats comercials existents a la nostra ciutat.
Atesa la importància de la dinamització comercial de la nostra ciutat envers la
consolidació d’uns espais i vèrtexs comercials que possibiliten l’espai de comunicació
social i veïnal.
Atesa la importància d’aquests establiments i negocis en la consecució de creació
d’activitat i de llocs de treball.
Atesa la vitalitat i importància de les entitats i associacions de comerciants per a
cohesionar i treballar per a la millora dels comerços i dels espais públics de la ciutat i
dinamitzar l’activitat econòmica i comercial de Manresa.
PROPOSEM:
L’Ajuntament de Manresa iniciarà i durà l’estudi adient conjuntament amb les entitats i
associacions comercials de la ciutat, per establir un conveni de col·laboració que
permeti de manera progressiva i paulatina la retirada de l’ordenança fiscal 22 art.5
epígraf 2, l’ impost d’aparadors.
Que en el termini d’ abans d’acabar aquest any 2011 estigui resolt aquest estudi.”
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, explica que amb aquestes
dues propostes pretenen que l’Ajuntament iniciï l’estudi adequat per dur a terme els
objectius que s’assenyalen.
En una, es fa referència a les bonificacions que s’obtenen quan es tracta de dur a
terme rehabilitacions dintre del nucli antic i fora d’aquest nucli antic segons està definit
en el mapa de la ciutat. Consideren que, per una banda, l’efecte de la rehabilitació,
millora i manteniment d’immobles, finques i habitatges és un dels elements
dinamitzadors propis de l’economia actual que es té en aquests moments i que a més a
més caldria intentar abocar un estímul en aquest sentit. D’altra banda, convindria
equiparar en aquesta ordenança el nucli antic respecte la resta de la ciutat ja que quan
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es va fer aquesta bonificació del 95% per al Barri Antic era per estimular la inversió
privada per a la recuperació, millora i rehabilitació dels immobles evitant la degradació
que estava patint en aquells moments el barri i era una de les mesures a part del
desenvolupament que FORUM començava a tenir. Aquesta bonificació de taxa no és
de fa pocs anys, sinó que parteix de l’any 95 o 97 aproximadament. En aquells
moments FORUM estava a les beceroles pròpies d’un projecte que es va traduir a
través del PIRNA, el qual va ser aprovat i que ha comportat que el barri antic hagi
obtingut una sèrie d’inversions publiques importants per a l’objectiu que es perseguia:
la remodelació, la recuperació i l’estímul del barri. Troba que formaria part d’un altre
debat si aquest objectiu s’ha assolit plenament i de manera adequada. En qualsevol
cas, el senyor Xavier Javaloyes diu que la resta de la ciutat es troba amb un greuge
quan s’hi aplica la reducció de la taxa per a aquest tipus d’obres i millores, i recorda
que en aquest moment la reducció és d’un 50% per iniciativa del seu grup.
El senyor Xavier Javaloyes diu que el seu grup considera que s’ha de fer aquest estudi
bàsicament perquè no és una situació igualitària per a tothom. Consideren els anys
dels edificis és l’element que hauria de prevaldre per sobre de tot, ja que hi ha molts
edificis fora del nucli antic que superen els 50 anys i que també tenen una necessitat
imperiosa de rehabilitació i que es troben amb un greuge comparatiu per motiu de la
seva ubicació geogràfica en la ciutat. Amb això vol posar un exemple del perquè
demanen aquest estudi per tal que, d’una banda es pugui equilibrar l’estructura de
bonificacions i d’altra banda es pugui dur a terme.
Quant a la segona proposta que presenta el Grup Municipal del PP, el senyor Xavier
Javaloyes diu que també proposa que es faci un estudi per obtenir una progressiva
retirada de l’ordenança fiscal de l’impost d’aparadors. Creuen que la dinamització
comercial de la ciutat consolida uns espais i uns vèrtexs importants que possibiliten la
comunicació social i veïnal i que a més a més dóna importància a la consecució de la
creació d’activitats i llocs de treball. Ho troben com una mena d’estímul, tot i que admet
que no serà la panacea i és evident que no serà gràcies a això que s’obtindrà molta
més activitat econòmica, però sí que s’ha d’anar al costat dels emprenedors de la ciutat
ja siguin grans o petits. S’ha de recolzar als que decideixen obrir un negoci a la ciutat
de Manresa en situacions com les actuals, als que creen activitat econòmica i
productiva i que a més a més generen la possibilitat de nous llocs de treball. És un petit
estímul per denotar que l’Ajuntament no els va perseguint per fer recaptació sinó que
està al seu costat per creació de llocs de treball i per estimular la productivitat
econòmica. És per això que demana el vot a favor als presents.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, amb relació al que plantejava
el senyor Xavier Javaloyes sobre si s’havien aconseguit els resultats esperats al nucli
antic després dels anys que s’hi ha estat intervenint, troba que no és agosarat si
respon que no. De fet, diu que el nucli antic continua sent la zona amb la renda per
càpita més baixa i amb el nombre d’edificis, habitatges i baixos buits, per tant és
evident que no s’han aconseguit. En tot cas, aquesta bonificació sobre les llicències
d’obres no ha aconseguit el seu objectiu, però tampoc segur que no ha estat un
inconvenient o un obstacle, per això el seu grup opta per mantenir-lo perquè mal no
farà al nucli antic aquesta petita discriminació positiva que representa aquesta
bonificació. Per tant votaran en contra de la primera proposició.
Pel que fa a la segona, el senyor Adam Majó entén que aquest Ajuntament no està en
condicions de renunciar a ingressos. Diu que, si bé té un cert sentit el que ha exposat
el senyor Xavier Javaloyes i que des de l’oposició seria molt fàcil votar-hi
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favorablement, no ho poden fer perquè, com ja ha dit, l’Ajuntament no està en
condicions de renunciar a ingressos.
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, comenta que el vot del seu grup
a la proposició 7.3 serà en contra perquè troben que no cal fer l’estudi perquè
independentment del resultat entenen que no cal fer cap modificació ja que sinó
desapareixerà la discriminació positiva que hi ha al voltant del nucli antic. Com el
senyor Adam Majó, el senyor Joan Vinyes també pensa que segurament no s’han
aconseguit els objectius esperats, tot i que assenyala que mai se sabrà què hauria
passat si no hi hagués hagut aquesta bonificació. Per tant, pensa que sí que s’ha
avançat però queda molt per fer encara, perquè la realitat és que queden molts
habitatges per rehabilitar. Si no es discrimina positivament el nucli antic no
s’aconseguirà mai, i per tant, independentment de l’estudi estan a favor que es
mantingui la bonificació i votaran en contra.
El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal Socialista, diu que la proposta del
Partit Popular d’iniciar un estudi no predetermina res, ara bé en el redactat es proposa
iniciar l’estudi “per equiparar d’igual manera les bonificacions”, i aquí sí que està
predeterminant perquè dona per fet que l’estudi ha d’anar enfocat a que efectivament
s’equiparin tots els sectors de la ciutat.
Explica que el seu grup no s’oposarà a que es faci un estudi però entenen que els
arguments que dóna ERC i altres grups sobre que no s’està en el millor moment
perquè la nostra Administració renunciï a una part significativa dels seus ingressos i, en
segon lloc, al fet que les bonificacions han incentivat una diferència de tracte i han
facilitat la rehabilitació d’edificis al nucli antic, tot això fa que estiguin dividits a l’hora de
donar-los suport o no. En principi, els donaran suport perquè tornen a insistir que el
que demanen és iniciar un estudi, si bé adverteixen que si d’aquest estudi es dedueix
que la reducció de la recaptació per part de l’Ajuntament seria significativa opinen que
no són temps per deixar ingressos que poden pal·liar la situació econòmica deficitària.
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, troba que s’estan plantejant
dues proposicions que filosòficament anirien en contra de la finalitat de l’Ajuntament
per aconseguir equilibrar els seus comptes d’explotació. S’està parlant de baixar
ingressos i això no posa les coses fàcils.
El senyor Josep Maria Sala diu que per no allargar massa el Ple, parlarà el senyor
Xavier Javaloyes perquè li expliciti en què estan pensant quan fan referència a l’estudi
per equiparar o a establir un conveni de col·laboració, perquè està segur que quan ho
redacten ja tenen alguna cosa en ment, i això facilitaria l’elaboració dels estudis que
sens dubte portaran a terme. Així, diu que votaran favorablement a les dues
proposicions del PP en el benentès que de l’estudi sortirà l’informe a partir del qual es
basarà la presa de decisions futures.
L’alcalde sotmet la proposició 7.3 del Grup Municipal del PP a votació, i el Ple l’aprova
per 18 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMS i 3 GMPP), 2 abstencions (2 GMPxC) i 5 vots
negatius (3 GMERC i 2 GMCUP) i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que
ha quedat reproduït.
L’alcalde sotmet la proposició 7.4 del Grup Municipal del PP a votació, i el Ple l’aprova
per 18 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMS i 3 GMPP), 2 abstencions (2 GMPxC) i 5 vots
negatius (3 GMERC i 2 GMCUP) i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que
ha quedat reproduït.
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7.5

Proposició dels Grups Municipals GMS, ERC i
retallades en els serveis sanitaris.

CUP en relació a les

La proposició 7.5 ja s’ha debatut amb anterioritat, després del debat i la votació de
l’acord 7.8, el qual s’ha fet després del debat i la votació de l’acord 3.6.

7.6

Proposició del Grups Municipals ERC i CUP en suport als organitzadors i
actes del pas del Correllengua 2011 per Manresa.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC i del Grup Municipal de la
CUP, de 15 d’octubre de 2011, que es transcriu a continuació:
“Atès que la normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix
l’esforç de tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui
una llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertintla en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de
les persones nouvingudes.
Atesa la consolidació que després de tots aquests anys està assolint la iniciativa cívica
del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana.
Es per això que demanem a l’Ajuntament de Manresa:
1. Donar suport al Correllengua 2011 com a instrument reivindicatiu de la societat a
favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
2. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral
entre persones i col·lectius, i especialment entre la població nouvinguda.
5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, i al
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Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (Pl Gispert 4 1r) organitzadors del pas del
Correllengua pel municipi. “
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, diu que la llengua catalana no
gaudeix de la protecció que gaudeixen la majoria de llengües a Europa i per tant
encara cal que els ciutadans i ciutadanes es mobilitzin per defensar-la i reivindicar-ne
un ús normalitzat. Per això, des de fa una colla d’anys s’organitza el Correllengua en
moltes viles i ciutats catalanes i també a Manresa. Proposen que aquest Ajuntament
s’hi adhereixi i que l’adhesió no implica costos econòmics ni una feina especial però
entenen que posaria de manifest el compromís amb aquesta normalització de la nostra
llengua, que malauradament fa falta. Per això demana el vot favorable.
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, comenta que en el darrer
Ple aquest Consistori ja va manifestar el seu suport en defensa del català com a
llengua vehicular a l’escola i aquesta vegada proposen que l’Ajuntament continuï
recolzant la nostra llengua i la nostra cultura donant suport al Correllengua, que és una
proposta lúdica i festiva que reivindica el foment de l’ús social del català com a eina
d’integració, difon la riquesa de la nostra cultura i enforteix la nostra personalitat i
autoestima. Per això, demana el vot favorable dels presents.
La senyora Maria Jesús Pérez, del Grup Municipal Socialista, explica que el seu
grup recolza i s’afegeix a la moció d’ERC i la CUP en suport als organitzadors i als
actes del Correllengua 2011 a Manresa i en votarà favorablement, com en el seu dia va
fer amb la immersió lingüística. També vol fer palès la seva convicció que el
coneixement i aprenentatge del català contribueix a crear una societat amb igualtat
d’oportunitats, més igualitària i també més eficaç i rica. Tenint en compte que
actualment Catalunya acull més de 200 idiomes de col·lectius de nouvinguts, creuen
que es pot revitalitzar el català com a eina de cohesió social, cultural i de convivència.
Iniciatives com el Correllengua, per als municipis en general i per Manresa en
particular, fan realitat el caràcter viu, actiu i popular de les llengües, la raó de ser de les
quals és que les persones les parlin i tanmateix aporten el seu granet de sorra perquè
el català no sigui la nostra gran riquesa en perill.
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, manifesta el suport del seu
grup a aquesta proposició. Aclareix que més enllà del suport a les entitats concretes i
als actes concrets, el seu suport és sobretot per a la iniciativa cívica del Correllengua,
bàsicament per 3 qüestions fonamentals:
- Primer, perquè s’enfoca cap a l’ús social. No s’està parlant del coneixement de
la llengua, que és molt important però que ja fa la seva funció l’escola,
- Segon, perquè s’està parlant de la unitat de la llengua catalana. Assenyala que
hi ha molta gent a la que li agradaria trossejar-la i és important tenir clar la seva
unitat en el seu domini lingüístic
- I en tercer lloc, perquè se la faci seva tota la gent que no té la llengua catalana
com a llengua materna, no en el sentit de fer-se-la seva en lloc de, sinó de ferse-la seva com a llengua de cohesió social comuna del país.
L’alcalde sotmet la proposició dels Grups Municipals d’ERC i la CUP a votació, i el Ple
l’aprova per 20 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMS, 3 GMERC i 2 GMCUP) i 5
abstencions (3 GMPP i 2 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
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7.7

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de projectar un pas de
vianants que permeti arribar del Pont Vell a l’estació del Nord i a l’Anella
Verda.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 7 d’octubre de
2011, que es transcriu a continuació:
“Atès que actualment l’extrem sud del Pont Vell va a parar a una carretera sense
voreres ni protecció de cap mena pels vianants.
Atès que el Pont vell és un dels reclams turístics més significatius de Manresa i que
molts dels visitants que arriben a la ciutat ho fan a través de l’Estació del Nord.
Atès que aquest és un dels accessos a l’anella verda des del nucli urbà de la ciutat i
que en aquest punt finalitza el Camí Ignasià que arriba a Manresa provinent de Loiola.
Atès que es va habilitar un pas que permet arribar de l’aparcament de l’Estació del
Nord al camí de la Guia.
Atès que el titular de la carretera és la Diputació de Barcelona.
Atès que al maig del 2008 aquest Ajuntament ja va aprovar per unanimitat una moció
en el mateix sentit.
Proposem:
Que des de l’Àrea de Territori i Paisatge d’aquest Ajuntament s’elabori un projecte de
pas per a vianants còmode i segur entre el camí de La Guia i el Pont vell, i que es faci
arribar al titular de la carretera.
Que se senyalitzi l’itinerari entre l’estació de la RENFE i el Pont vell.
Que el projecte s’elabori en el termini màxim d’un any.”
El secretari presenta una esmena del Grup Municipal del CiU, de 20 d’octubre de 2011,
que es transcriu a continuació:
“Al segon acord, es proposa afegir aquest redactat: “un cop s’hagi realitzat l’obra
necessària per a disposar d’un itinerari segur per a vianants entre l’estació de la
RENFE i el Pont Vell.”

El secretari presenta una esmena del Grup Municipal del PP, de 20 d’octubre de 2011,
que es transcriu a continuació:
“En l’acord primer sigui esmenat per:
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Que s’insti al departament corresponent de la Diputació de Barcelona a elaborar un
projecte de pas per a vianants còmode i segur entre el camí de La Guia i el Pont Vell, i
que el pressupostin per a la seva execució.”
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, explica que en el Pla
Estratègic de l’Anella Verda un dels objectius és permeabilitzar-la amb relació al nucli
urbà, és a dir, facilitar la transició entre el nucli urbà i l’Anella Verda sobretot a peu o
amb bicicleta. És un objectiu de l’Anella Verda que sigui un parc de proximitat a la
ciutat al qual no s’hi hagi d’arribar en vehicle a motor sinó que s’hi pugui arribar amb
facilitat. En aquest sentit, comenta que hi ha alguns punts que encara ho dificulten i un
dels més clars és la connexió entre el Pont vell i l’anomenada Carretera vella de
Barcelona. El pont vell va a parar a la carretera en un lloc que no hi ha ni vorera ni cap
mena de protecció i és per allà on la gent hauria d’anar cap a la Torre de Santa
Caterina o cap a Can Poc Oli o també cap a l’estació de la RENFE; de fet hi ha molta
gent que arriba a Manresa per l’estació del Nord i que volen anar, per exemple, a la
Cova de Sant Ignasi i es dirigeixen caminant, arrossegant maletes a vegades, per la
carretera vella posant-se en perill i a més a més donant una imatge poc afortunada de
la ciutat. En aquest sentit es va fer fa uns anys un pas a través de l’aparcament que
connectava l’estació amb el Camí de la Guia i la CUP entén que ara caldria arranjar
des d’aquest punt fins el Pont vell. Serien uns 30-40 metres que tenen una solució
tècnica, potser no senzilla, però segur que no impossible. El seu grup no proposa una
solució tècnica perquè entenen que això ho han de fer els serveis tècnics de
l’Ajuntament i simplement el que proposen és que des de l’equip de govern s’assumeixi
aquest compromís de redactar aquest projecte i presentar-lo al titular de la carretera,
que en aquest cas és la Diputació. Apunta que els companys del PP plantegen
sol·licitar directament a la Diputació que facin el projecte, però ells entenen que això
allargaria molt més el procés i que la manera més àgil és que el faci l’Ajuntament, que
coneix molt millor la ciutat.
El senyor Adam Majó també apunta que en el punt de la proposició en que es proposa
senyalitzar el pas entre l’estació i el Pont vell perquè la gent que arriba amb el tren
sàpiga com arribar fins el Pont vell, el grup de CiU planteja fer això un cop s’hagi
desenvolupat i executat aquest projecte. Explica que la CUP entén que es podria fer
ara ja perquè en aquests moments molta gent desconeix el pas per dintre de
l’aparcament de l’estació, el que fa que segurament qui vulgui anar a la Cova s’hi
dirigeixi per la carretera. De manera que entenen adequat senyalitzar ara l’existència
d’aquest pas, i per tant, sol·licita a CiU que retirin l’esmena a no ser que per a ells sigui
indispensable, però pensa que només es tractaria de posar un cartell i que ho podrien
assumir.
El senyor Adam Majó recorda que es va aprovar per unanimitat una moció molt
semblant a aquesta en la passada legislatura, però després l’equip de govern, per
raons que es desconeixen, no ho va tirar endavant. Ara ho tornen a plantejar amb un
argument afegit, que és que des de fa uns mesos està en funcionament el Camí
Ignasià, malgrat no sigui massa conegut, que connecta Loiola amb Manresa i que
segueix el Camí de Sant Jaume en molts trams i que precisament entra a Manresa
provinent de Montserrat, no per on ho fa el Camí de Sant Jaume a l’esquerra del riu,
sinó que ho fa pel Pont vell, volgudament perquè es considera que és per allà per on
es considera que va entrar Sant Ignasi i perquè a més a més estèticament és molt
millor. Entenen que aquest argument s’afegeix als que es van plantejar en la passada
legislatura i troba que si els grups ja van votar favorablement aleshores ara també hi
tornaran a votar, amb la diferència que ara a més a més ho tiraran endavant.
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El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, defensa la seva esmena i
diu que votaran a favor de la proposta amb l’esmena que hi fan. Explica que
segurament és cert que qui més bé coneix el territori d’aquesta via és l’àrea de Territori
però és més cert encara que qui ha d’instruir i dur-ho a terme és la Diputació de
Barcelona. No sap si realment això faria que s’allarguessin els terminis per a la
realització del projecte però creu que si es porta el projecte des d’aquí es podria
eternitzar encara més el tema de la dotació pressupostària i la seva execució, ja que tal
i com funcionen les administracions, quan una entoma un projecte el desenvolupa i el
porta a terme. Tenint en compte que s’està parlant d’una carretera que és de la
Diputació de Barcelona, el PP demana que s’insti a la Diputació per a que directament
duguin a terme aquestes millores en aquest tram.
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, explica que el seu grup està
absolutament d’acord amb el fons de la moció presentada però entenen que caldria
realitzar l’esmena que proposen en l’acord 2 perquè no tindria sentit senyalitzar uns
itineraris si no presenten les condicions de seguretat adequades. Per això, es ratifiquen
en que s’hi hauria d’afegir el fet de que l’itinerari es senyalitzi des de RENFE al Pont
Vell un cop estigui realitzada l’obra corresponent.
Respecte l’esmena que presenta el PP, el senyor Ramon Bacardit entén que va amb el
mateix objectiu que estan parlant i hi votarien a favor en el sentit que si finalment l’obra
l’ha d’executar la Diputació és lògic que també s’insti a que facin el projecte. De tota
manera això no serà motiu de dilatar la seva intervenció perquè agafaran el compromís
de que hi estaran a sobre.
Pel que fa a l’acord 3, el senyor Ramon Bacardit presenta una esmena in voce que
consistiria en que si s’arriba a acceptar l’esmena del PP, no tindria sentit posar uns
terminis quan l’administració que hauria d’actuar seria una altra.
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, diu que votaran a favor de la
proposta de la CUP. Tal i com deia el representant de la CUP, certament és una
proposta que es va presentar l’any passat, però discrepa en el fet que es digui que el
govern anterior no hagués fet res perquè es va fer el projecte i en aquests moments
l’únic que falta és presentar-lo a la Diputació, que és qui l’ha d’executar. Una altra cosa
és que es faci un altre projecte, perquè de solucions i alternatives no només hi ha una, i
això ho diu perquè pot haver-hi algú que digui que se n’hagi de fer un altre.
Diu que el seu grup votarà a favor perquè si s’ha fet una primera part de la demanda,
com és fer el projecte, ara falta la segona, que és demanar-ho a la Diputació i també
acceptarien l’esmena de CiU.
El senyor Joan Vinyes pensa que potser s’hauria de fer una fusió de les esmenes per
donar coherència, i que no haurien de ser de supressió sinó d’addició. Creu que d’una
banda quedaria que l’Ajuntament i l’àrea de Territori es preocupin d’elaborar aquest
projecte i en segon lloc que s’insti al departament corresponent de la Diputació a
executar-lo i pregunta a la resta de partits la seva opinió al respecte, i en concret als de
la CUP i PP.
L’alcalde recorda que governar en un Ajuntament és la suma d’esforços per arribar a
un acord i la governança forma part tant dels equips que estan a l’oposició com dels
equips que estan al govern. Sense la voluntat de ferir cap susceptibilitat, diu que
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s’hauria d’anar a una resolució que simplifiqués la proposició de la CUP i que no
esvalotés més les diferents aportacions per no encallar el debat en aquest punt, ja que
sinó difícilment es podran arribar a acords interessants per la ciutadania, que els
manresans esperen d’aquesta Corporació. Per això, proposa que l’esmena es voti
primer, després la segona esmena i assenyala que hi ha un decalatge d’horari que fa
que no se sàpiga si la segona esmena és la de CiU o la de PP, i després votar la moció
inicial que és la de la CUP.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, mostra sorpresa pel fet que el
senyor Joan Vinyes digui que el projecte ja està fet quan això no se’ls ha explicat mai al
seu grup, el qual va ser l’autor de la moció que es va presentar, no l’any passat sinó el
2009, i quan a més a més l’actual regidor de Territori i Paisatge també ho desconeix.
En tot cas, el seu grup estaria d’acord en que l’Ajuntament de Manresa elaborés el
projecte perquè entenen que des del territori s’hi posaran més ganes que des de la
Diputació, però que això es faci de manera coordinada amb ells i que la Diputació i
pugui dir la seva des del primer moment. No es tracta d’anar a la Diputació amb tot fet,
però entenen que el motor del projecte ha de ser l’Ajuntament. Amb el que serien del
tot inflexibles és amb la qüestió del termini, ja que entenen que aquest projecte ha
d’estar elaborat amb un termini màxim d’un any i, de fet, assenyala que si ja està
elaborat encara millor. A partir d’aquí, accepta la proposta del president de fer un text
refós.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, troba que si realment ja
existeix un projecte elaborat no té cap mena de sentit elaborar-ne cap més. Diu que el
seu grup ha de creure que les declaracions de l’exregidor de Via Pública són certes i
estan disposats a que des de l’àrea de Territori i Paisatge elaborin un projecte de pas
per a vianants segur per anar a la Guia i el Pont vell i que s’insti al departament
corresponent de la Diputació de Barcelona a elaborar l’execució del mateix. Una altra
cosa seria si és que el projecte no estigués fet.
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, proposa fer un redactat refós
perquè troba que estan d’acord amb els termes. Diu que si hi ha un projecte ell encara
no l’ha vist, de totes maneres no li consta. Hi pot haver algun esquema, però
d’esquema a projecte hi ha un pas, el que vol dir elaborar l’executiu, el pressupost,
amidaments, etc. i això no hi és. Amb tot, creu que aquesta no és la qüestió.
El senyor Ramon Bacardit repassa els termes de l’acord: per part del PP creu que és
important instar a la Diputació de Barcelona, per part de la CUP l’important és establir
un termini. L’alcalde assenyala que si abans de fer el refós el senyor Joan Vinyes vol
fer una intervenció.
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, afirma que si diu que el projecte
l’ha vist és perquè existeix, i segurament si s’hagués fet el traspàs de poders com se
sol fer en un ajuntament l’equip de govern actual en tindria constància. Diu que encara
no ha pogut parlar amb els regidors corresponents no els ha pogut traslladar la
informació. De totes formes tampoc era un projecte que ell portés directament i no pot
dir si està en fase executiva o no, però el projecte estava en algun lloc de Via Pública a
no ser que hagi desaparegut, i a partir d’aquí ja no se’n pot fer responsable. A partir
d’aquí, creu que es podran posar d’acord.
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El senyor Ramon Bacardit torna a provar de fer el refós i proposa que el redactat sigui
Instar a l’Ajuntament per tal que iniciï immediatament converses amb la Diputació de
Barcelona per dur a terme l’execució de l’obra i consensuar la configuració del projecte.
L’alcalde diu que es faria aquesta esmena in voce de la qual, abans d’acabar el Ple, el
senyor Ramon Bacardit n’afinarà el redactat per evitar interpretacions posteriors.
L’alcalde sotmet a votació l’esmena transaccional resultant del debat entre tots els
grups municipals i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant,
es declara acordat:
“Atès que actualment l’extrem sud del Pont Vell va a parar a una carretera sense
voreres ni protecció de cap mena per alls vianants.
Atès que el Pont vell és un dels reclams turístics més significatius de Manresa i que
molts dels visitants que arriben a la ciutat ho fan a través de l’Estació del Nord.
Atès que aquest és un dels accessos a l’anella verda des del nucli urbà de la ciutat i
que en aquest punt finalitza el Camí Ignasià que arriba a Manresa provinent de Loiola.
Atès que es va habilitar un pas que permet arribar de l’aparcament de l’Estació del
Nord al camí de la Guia.
Atès que el titular de la carretera és la Diputació de Barcelona.
Atès que al maig del 2008 aquest Ajuntament ja va aprovar per unanimitat una moció
en el mateix sentit
Proposem
Instar l’Ajuntament per tal que iniciï immediatament converses amb la Diputació de
Barcelona per tal d’acordar les característiques del projecte necessari per a habilitar un
pas per a vianants còmode i segur entre l’estació de RENFE i el Pont Vell, projecte que
hauria d’estar acordat en el transcurs de l’any 2012.”
Com a conseqüència de l’aprovació de l’esmena transaccional, la proposició de la CUP
i les esmenes de CIU i del PP decauen.

7.8

Proposició del Grup Municipal de la CUP per donar suport a l’Ateneu
Popular La Sèquia.

La proposició 7.8 ja s’ha debatut amb anterioritat, després del debat i la votació de
l’acord 3.6.

7.9

Proposició del Grup Municipal d’ERC sobre constitució d’una associació
d’ens locals per promoure l’exercici del Dret a Decidir.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 16 d’octubre de 2011,
que es transcriu a continuació:
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“Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que
retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els
municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment
“exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la
manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el
27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a
l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i
procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però,, cap de les obligacions que
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus
mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar
territoris no autònom,s i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta
de les Nacions Unides.”
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i
promoure els seus interessos comuns i genèrics.
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136,
que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa
l’esmentat Decret 110/1996, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Acordar iniciar les actuacions per constituir una associació d’ens locals que va
impulsar l’ajuntament de Vic, amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets
nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del Dret a Decidir.
Segon.- Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Manresa de concórrer a l’assemblea
que elabori els estatus que han de regir el funcionament de l’Associació.
Tercer.- Designar l’alcalde, com a representant d’aquest Ajuntament en l’Associació a
constituir. Quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà
delegar aquesta representació en un regidor.
Quart.- Facultar el senyor alcalde president per signar els documents necessaris per
l’execució del present acord.”
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, es disculpa pel fet que aquesta
proposició que en realitat presenten la CUP i ERC conjuntament, però que per un
descuit no s’ha presentat de forma adequada. Per això mostra els seus dubtes sobre si
primer li hauria de donar la paraula a la CUP, però l’alcalde suggereix que es respecti
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el que diu l’ordre del dia per no confondre al públic present a la sessió i no pertorbar el
bon funcionament de la Corporació.
El senyor Pere Culell es torna a disculpar perquè és una proposta conjunta amb la
CUP i li hauria agradat que també hagués pogut participar el representant de la CUP.
Comenta que des de fa unes setmanes s’han posat en marxa unes iniciatives a nivell
municipal per fer una associació impulsada des de l’Ajuntament de Vic a la que cada
vegada s’hi han sumat més persones amb la idea de constituir una assemblea que
elabori uns estatuts que decideixin el funcionament que tindrà aquesta associació amb
la idea de defensar la llibertat de decidir que té el poble català i impulsar una consulta
oficial que segurament seria sobre la independència i de forma conjunta i coordinada a
través de tots els Consistoris amb l’associació d’altres entitats, donada la dificultat de
fer-ho d’una altra forma tal i com està el marc legal.
Amb aquesta moció que presenten de forma conjunta ERC i la CUP es demana a
l’Ajuntament que s’hi sumi perquè són desenes de municipis els que a hores d’ara
estan a favor d’aquesta assemblea i creuen que és una forma d’anar consolidant el
nostre dret a decidir què volem ser com a poble. Per tot això, demana el vot favorable
de la resta de grups municipals.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, afegeix que en aquest procés
cap a l’exercici dels drets democràtics, és a dir, el Dret a Decidir, els ajuntaments han
de tenir un paper actiu i per tant, no només demana el vot favorable sinó també el
compromís de ser coherents amb aquest vot i de treballar activament pel Dret a Decidir
i per la independència del país.
El senyor Domingo Beltran, del Grup Municipal del PP, diu que el seu grup
municipal considera que el rerefons de la moció que presenta el GMERC persegueix
arribar en algun moment a la independència de Catalunya. El seu grup no considera la
independència, com a qualsevol altre lloc d’Espanya, i per tant anuncia que el seu vot
serà desfavorable.
El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal Socialista, manifesta que ja és
coneguda la seva posició contrària al tema que es planteja perquè fan una interpretació
diferent del que la CUP i ERC entén pel Dret a Decidir, ja que com ha dit el senyor
Adam Majó amb el Dret a Decidir busquen també la independència de Catalunya i per
tant, vinculen les dues coses i dirigeixen el Dret a Decidir cap a una opció determinada.
Per això diu que hi estan en contra.
El senyor Antoni LLobet, del Grup Municipal de CiU, explica que votaran a favor de
la proposició perquè els sembla que Catalunya ha de tenir Dret a Decidir com a nació
que és, de fet, aquí mateix hi ha una placa que recorda que amb les Bases de Manresa
de l’any 1892 Manresa ja es va posicionar de manera pionera en la reclamació de
poder polític propi i evidentment volen ser als fòrums on es demani augmentar el poder
polític propi del nostre país. Diu que CiU ja ho ha manifestat d’una manera prou evident
darrerament i en aquest cas té un element cabdal en la qüestió financera, i per tant el
Dret a Decidir sobre els recursos propis és una de les fites més prioritàries que tenen
en aquest moment.
L’alcalde sotmet la proposició a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (11
GMCiU, 3 GMERC i 2 GMCUP), 6 vots en contra (4 GMS i 2 GMPP), 2 abstencions (2
GMPxC) i 1 abstenció legal del regidor del GMPP, senyor Xavier Javaloyes, per trobar-
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se absent de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb l’article 100.1 del ROF, i
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.10

Proposició del Grup Municipal de PP referent al control del Padró
municipal d’habitants.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del Partit Popular, de 14
d’octubre de 2011, que es transcriu a continuació:
“Atès que s'observa a la nostra ciutat l'existència d'un gran nombre d'habitatges en el
qual existeixen empadronats ciutadans que no resideixen en els mateixos.
Atès que a Manresa existeixen habitatges en els quals existeix una ocupació amb les
condicions d'habitabilitat inadequades donant pas a les mateixes a una sobreocupació,
donant lloc al que es coneix com “pisos pastera”.
Atès que aquestes situacions donen lloc en la majoria dels casos a fraus en
l'adjudicació d'ajudes socials entre altres.
PROPOSEM:
•La revisió del padró municipal de manera que estableixi la realitat d'habitants
de la ciutat així com l'ocupació existent per habitatge; per què s'ajusti a la
legalitat
•Que d'igual manera s'insti a l'Institut Català de Salut a la revisió de targetes
d'assistència sanitària en relació directament proporcional als residents reals a
la nostra ciutat.
•Que es faciliti la relació d' altes i baixes al Padró Municipal al cos de la Policia
Nacional com a responsable de la seguretat en matèria de immigració.”
El senyor Domingo Beltran, del Grup Municipal del PP, explica que la proposició
persegueix revisar el padró municipal en el sentit de que s’ajusti a la realitat de la ciutat.
Diu que existeixen molts habitatges a la ciutat que tenen una sobreocupació real en
detriment del que el padró reflecteix. Demanen la revisió d’aquest padró per evitar
aquesta situació que pot comportar fraus, en tant poden obtenir beneficis persones no
residents a la ciutat o que per circumstàncies vulguin empadronar-se en llocs més
propers a escoles, centres sanitaris, etc.
D’igual manera, també proposen instar al Servei Català de la Salut a la revisió de les
targetes d’assistència sanitària en relació directament proporcional als residents reals
de la ciutat. Tenen coneixement que hi ha beneficiaris de la targeta sanitària que no
resideixen a la ciutat i quan els fa falta atenció sanitària venen a la ciutat per gaudir
d’aquests serveis.
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El senyor Domingo Beltran també diu que volen que es faciliti la relació d’altes i baixes
del padró municipal al cos de la Policia Nacional com a responsable de la seguretat en
matèria d’immigració. Per tot això demanen el vot favorable a la proposició.
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, mostra la seva
desagradable sorpresa amb aquesta proposició pel fet que, tot i que admet que amb el
PP coincideixen en poques coses, almenys fins al moment troben que s’havien
mantingut en una línia força acceptable en qüestions que afecten a la immigració i als
drets de tots els ciutadans. Encara més, amb els termes en que ho fan, tenint en
compte que hi ha gent que es veu obligada en viure en condicions infrahumanes i els
sembla al·lucinant que a sobre se’ls acusi de fer-ho. No entenen com algú com acusar
a qui sigui de viure malament, com si la gent que viu en pisos patera ho fes per gust. I
pel que fa al tema de les targetes sanitàries opinen el mateix, doncs troben que voler
negar a la gent un dret tan obvi com l’atenció sanitària i l’educació els sembla
completament fora de lloc. No entenen quin problema hi ha si continuen vivint a
Catalunya i dubten que algú vingui de fora expressament, i si algú ve és perquè
realment deu tenir problemes de salut greus i en aquest cas, negar-li l’atenció sanitària
els sembla gravíssim i un menyspreu absolut cap els drets de les persones. Per tot això
diu que votaran en contra de la proposta.
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC, troba que és necessari
efectuar aquest control donat el descontrol que hi ha en aquest tema. Però també
recorden que si en la seva època el PP hagués fet bé els deures ara no s’haurien de
perseguir pisos pasteres ni fraus. Anuncia que donaran el seu vot favorable a la
proposició.
La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal Socialista, explica que rebutjaran la
proposta del PP, no pas perquè en alguns moments puguin pensar que hagi d’haver-hi
un cert control dels pisos pastera o una regulació, sinó perquè pensen que, a part del
fonament que ha expressat la CUP, les propostes que plantegen per solventar aquest
problema creuen que no ajudaran. Diu que li consta que es revisa el padró, quant al
tema de les targetes sanitàries el que fan les persones quan s’adrecen al Servei Català
de la Salut és presentar el full d’empadronament i les seves dades d’identificació
personal i respecte a que es facilitin dades a la Policia Nacional també els consta que
es fa amb una certa regularitat, per tant rebutjaran la proposta.
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, manifesta que el seu grup
s’abstindrà per una raó molt clara. Diu que s’estan parlant de 3 qüestions que ja formen
part de la manera en que s’ha de treballar: el padró s’ha d’anar revisant, l’Institut Català
de la Salut ha de treballar d’acord amb aquestes targetes que provenen del padró i
evidentment també l’Ajuntament ha de facilitar la informació necessària d’elements del
padró quan se li requereix. No entenen, doncs, quin és el fons de la qüestió que estan
plantejant.
L’alcalde sotmet la proposició del Grup Municipal del PP a votació, i el Ple la rebutja
per 9 votacions en contra (4 GMS, 3 GMERC i 2 GMCUP), 11 abstencions (11 GMCiU),
i 5 vots afirmatius (3 GMPP i 2 PxC).

7.11

Proposició del Grup Municipal de CiU sobre actuacions en defensa de la
sanitat pública.
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La proposició 7.11 ja s’ha debatut amb anterioritat, juntament amb la proposició 7.5,
després del debat i la votació de l’acord 7.8, el qual s’ha fet després del debat i la
votació de l’acord 3.6.

7.12

Proposició del Grup Municipal Socialista en relació a la situació
econòmica dels centres concertats de serveis socials.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal Socialista, de 14 d’octubre de
2011, que es transcriu a continuació:
“Atès que el Departament de Benestar Social i Família va anunciar el passat 26 de
setembre l’endarreriment del pagament de les places concertades de Serveis Socials;
com les residències o centres de serveis a la infància.
Atès que, tot i la rectificació inicial, aquesta mesura ha afectat i encara afecta molt
greument la situació econòmica de les entitats proveïdores d’aquests serveis, de forma
que pot provocar, a la vegada, demores en el pagament tant de les nòmines dels
treballadors com de les factures a proveïdors.
Atès que les entitats que gestionen aquests serveis venen arrossegant una difícil
situació econòmica en els darrers anys com a conseqüència de les retallades aplicades
ja anteriorment i d’un insuficient finançament.
Atès que els serveis que poden quedar seriosament danyats son essencials, ja que
atenen a persones d’alta vulnerabilitat sociosanitària i que depenen, tant ells com les
seves famílies, de la permanència dels mateixos.
Atès que l’esmentat anunci es va dur a terme de forma sobtada, sense una exposició
prèvia, i que una vegada més, ha demostrat la improvisació i manca de sensibilitat del
Govern de la Generalitat en els àmbits de l’atenció social.
El Grup Municipal Socialista proposa al Ple del Ajuntament de Manresa l’adopció dels
següents acords:
1.- Mostrar el nostre rebuig davant d’aquestes mesures improvisades i demanar al
Govern de la Generalitat que no es tornin a produir aquest tipus de decisions davant
els àmbits de l’atenció social.
3.- Fer arribar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família i a la
Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya.”
La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal Socialista, diu que la presenten perquè
fa 3 setmanes el conseller Cleries va anunciar públicament que s’aplicarien uns
endarreriments als centres concertats de serveis socials (residències d’atenció a la
gent gran, centres de dia, atenció als discapacitats...). Al territori hi ha centres com
AMPANS o residències que ja tenien una situació complicada i que amb l’anunci es
van espantar. Posteriorment el conseller va rectificar perquè segurament es va
precipitar amb l’anunci, però amb tot el seu grup presenta la moció igualment perquè,
com van dir, sempre que veiessin els anuncis de retallades que afectin a temes socials
voldrien que aquest Ple manifestés el seu rebuig. Per tant, el que presenten és que una
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vegada més denuncien que el Govern de la Generalitat no té una directriu clara en el
tema de les retallades econòmiques que està aplicant i pensen que de nou han sortit a
la palestra d’una manera improvisada i que d’alguna manera el que demostren és una
manca de sensibilitat vers els temes socials. El que pretenen amb la proposició és que
l’Ajuntament de Manresa faci arribar a la Generalitat el seu rebuig a les retallades en
l’atenció social.
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC, manifesta que votaran a favor
de la moció i s’adreça al grup socialista per dir-los que no entén perquè no els votaran
cap proposta perquè tampoc els n’han votat mai cap.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, diu que entenen el significat
de la moció i comparteixen fins i tot l’apartat dels “atesos” i evidentment el rebuig
davant de la desagradable situació dels que estan en l’àmbit de l’atenció social. Però
considera que el grup socialista presenta la proposta per fer la guitza i el PP creu que
això no cal, ja que no creu que calgui generar més alarmisme i angoixa a la ciutadania.
Demana que se sigui més seriós i que es plantegi un toc al Parlament, es reprovi el
conseller i que el seu partit faci el que calgui allà on correspongui, però troba penós ferlos fer els Pastorets.
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, en primer lloc diu que s’ha de
contextualitzar i que les finances de la Generalitat les gestiona el Govern però estan en
un estat d’acord amb el que ha passat els últims anys. Sembla com si Catalunya hagi
començat a existir al gener del 2011 i això no és així.
En segon lloc diu que ja la sanitat, l’ensenyament i el benestar social són competències
bàsiques de la Generalitat amb el 70% del seu pressupost, de manera que si la
Generalitat ha de reduir el 10%, i de fet el partit d’àmbit espanyol que està governant
en aquest moment exigeix que sigui el 20%, no sap com es pot fer sense tocar aquest
70%. Troba que s’hi hauria d’anar més al fons de les qüestions i els proposa que
qualsevol decisió que hi hagi de la Generalitat en aquest sentit que sembli que no es
consideri adequada agrairien que es posessin en contacte amb el seu grup perquè hi
ha la predisposició a poder valorar negativament alguna posició de la Generalitat, però
ho han de poder acordar en els termes que els sembli que siguin assumibles. A la
proposició hi ha un terme que no poden subscriure mai de cap manera perquè els
sembla que traspassa una línia amb la que s’hi ha d’anar alerta, perquè segurament no
es fa amb mala fe però no els agrada que vagin repetint constantment que hi ha manca
de sensibilitat dels òrgans de Govern de la Generalitat en els àmbits de l’atenció social,
entre altres coses perquè no és veritat. El terme de manca de sensibilitat és un terme
que no acceptaran mai perquè sembla que donin per fet que uns sí que en tenen i els
altres no i ho troben injust.
La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal Socialista, s’adreça al senyor Xavier
Javaloyes per dir-li que en cap moment ha dit que vulgui fer la guitza, en tot cas li sap
greu si li ha pogut semblar ja que aquest tema el troba prou seriós i no el plantegen per
fer la guitza sinó perquè no hi estan d’acord, i així ho seguiran defensant. Tampoc creu
que sigui per fer alarmisme. Com ha dit anteriorment el senyor Fuentes, es parla
d’aquests temes no per crear alarmisme sinó perquè són situacions que són reals, i el
debat està en que alguns hi poden estar més o menys d’acord i d’altres no.
Agraeix el fet que el senyor Xavier Javaloyes digui que es poden posar d’acord, però la
senyora Sònia Díaz li recorda que porten 3 o 4 proposicions en el sentit de les
retallades i no les han votat pas a favor.
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L’alcalde sotmet la proposició del GMS a votació, i dóna un resultat de 11 vots
afirmatius (4 GMS, 3 ERC, 2 PxC i 2 CUP), 11 vots negatius (11 CIU) i 3 abstencions (3
PP).
Havent-se produït un empat en el resultat de la votació, i de conformitat amb l’article
100.2 del ROF, l’alcalde el sotmet novament a votació i dóna el mateix resultat, amb la
qual cosa la proposició es rebutja amb el vot de qualitat de l’alcalde.

7.13

Proposició del Grup Municipal Socialista de reprovació del regidor de PxC,
Sr. Albert Pericas.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal Socialista, de 10 d’octubre de
2011, que es transcriu a continuació:
“Com és sabut, fa uns dies el ciutadà Mustapha el Marrakchi va morir a l’Hospital de
Sant Joan de Déu després d’un període en situació de coma.
El president del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) al nostre
Ajuntament, Sr. Albert Pericas, va valorar aquesta mort com a “una despesa menys per
a l’erari públic” en un fil de conversa del seu perfil a la xarxa social Facebook. A més,
aquest fil de conversa s’iniciava amb el següent comentari sarcàstic sobre el Marrakchi:
“Que Al·là l’aculli al seu si ja que no l’ha pogut agafar la justícia”.
Atès que aquestes afirmacions han provocat la lògica preocupació i neguit, alarma
social i signifiquen un greu atemptat contra les normes més elementals de convivència i
contra el respecte a la dignitat de les persones i als drets humans.
Atès que, a més, aquestes afirmacions fomenten el rebuig al diferent i la xenofòbia i, en
definitiva, constitueixen un acte violent i immoral, impropi de la societat cohesionada
del segle XXI a la que tots els demòcrates aspirem.
El Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Manresa presenta, per al seu debat,
votació i aprovació si escau, la següent proposta de resolució:
Reprovar el regidor del Grup Municipal de PxC Sr. Albert Pericas per les seves
declaracions, indignes no només d’un regidor d’aquest Consistori, sinó de qualsevol
demòcrata.”
El senyor Josep Lluís Irujo, del Grup Municipal Socialista, explica que fa uns dies
Manresainfo.cat va donar a conèixer les manifestacions d’un regidor d’aquest
Consistori, les quals han estat una important notícia segons la repercussió que
cadascú li vulgui donar. La seva intenció no és crear alarmisme i per això diu que no
sap què és realment alarmant, si els fets que es van succeir o el que pot dir ell ara.
Comenta que el seu grup ha valorat de forma molt rigorosa si presentaven aquesta
moció i assegura que no ha estat una decisió fàcil ni agradable.
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El senyor Josep Lluís Irujo considera que aquestes opinions i manifestacions podrien
ser considerades anecdòtiques en el cas que provinguessin d’un ciutadà sense cap
càrrec de representació, però les ha fet un regidor d’aquest Consistori i troba que són
la punta de l’iceberg de la formació de PxC, partit que de forma sistemàtica està
sembrant la seva ideologia a Catalunya i que també ho està fent a la ciutat de
Manresa. Per això el seu grup presenta aquesta moció per a la seva valoració. Declara
que hi ha coses que no es poden admetre, altres que es poden deixar passar, hi ha
algunes que, fins i tot, a vegades és millor deixar-les passar. Li han dit que el que diu el
senyor Albert Pericas és el que molts ciutadans pensen, però el seu grup no pensa
igual. Explica que fa 15 anys encara existien persones que feien acudits sobre la
violència que algunes dones rebien, i no està parlant d’una època molt llunyana. El
masclisme encara imperava molt a la nostra societat i gràcies a que tothom s’ha posat
a denunciar aquestes actituds, avui en dia les dones que pateixen violència no són fruit
d’un acudit masclista en un bar qualsevol. No troba diferències amb el fet que
persones, i en aquest cas un regidor d’aquest Consistori, faci una afirmació que nega
absolutament la dignitat a les persones en genèric. A més a més, diu que això no és un
fet puntual, ja que abans d’ahir el president de PxC havia d’anar a un judici i desafiava
a la justícia amb unes declaracions a la sortida dient que aquell acte li donava
publicitat. També explica que fa poc que a Igualada han obert diligències policials a la
mateixa formació política per publicar un vídeo fent referència a aquests temes.
El seu grup municipal vol posar en evidència que algun dia aquesta societat s’haurà de
confrontar amb els seus fantasmes. Saben que a Manresa hi ha 3.000 persones que
han donat el seu vot a aquesta formació, i precisament per això troben cada vegada
més necessari fer aquestes coses, sense dramatismes i sense magnificar-ho. Pensa
que la realitat és molt més dura del que es pot imaginar i que es comença amb una
cosa moral com negar-li la dignitat a una persona morta i es pot pujar la dimensió del
missatge, ja que d’aquí a demanar la mort hi ha poca diferència doncs sempre hi ha el
fanàtic o psicòtic tipus Anders Breivik que al final acaba assolint el que per a ell és una
heroïcitat.
El senyor Josep Lluís Irujo diu que no afegirà res més perquè pensa que la posició del
seu grup ha quedat prou clara, únicament vol aclarir que no pretenen perseguir a cap
persona en particular, encara que ho sembli. Troben que aquesta persona representa
una formació que ha donat senyals més que suficients per ser reprovada i lamenten
que això passi en el cas d’un regidor d’aquest Consistori, però precisament perquè és
d’aquest Consistori no volen compartir la mateixa sala sense dir el que pensen.
L’alcalde s’adreça al senyor Josep Lluís Irujo per demanar-li que retirin aquesta
proposició de reprovació per 3 raons: En primer lloc, perquè és un tema que ha estat
molt debatut i exposat per totes les forces polítiques que s’han pronunciat arran de les
declaracions i com a conseqüència de l’impacte de les mateixes. En segon lloc, creu
que ja se li ha donat molta notorietat a aquesta formació política. Encara més aquesta
setmana que ha vingut el seu líder i que des del jutjat ha fet una vegada més mofa de
la seva capacitat d’aconseguir notorietat i publicitat. I en tercer lloc, perquè si s’entra en
el debat els altres grups s’haurien de posicionar novament, i tot i que a títol personal
entén que es demani la seva reprovació, com a president del Consistori li agradaria
que consideressin la possibilitat de retirar la proposició reiterant aquesta voluntat de no
allargar més un debat que ja ha donat suficient publicitat a aquesta formació.
Sobre la petició que els formula l’alcalde, el senyor Josep Lluís Irujo diu que el seu
grup sempre ha estat molt respectuós amb la figura de l’alcalde però que no poden
retirar la moció perquè ja està presentada i argumentada. En tot cas, es podria fer
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referència a que no hi hagués debat ni votació. L’alcalde aclareix que fa referència a
que no hi hagi debat de la resta de grups i que no se sotmeti a votació, i que això s’ha
de fer a instància del president del Grup Municipal Socialista, si el seu grup ho
considera convenient. El senyor Josep Lluís Irujo, manifesta que si l’alcalde ho
demana no tindran inconvenient a no portar la proposició a votació. Diu que sempre
han estat un grup molt responsable i que amb aquesta decisió el que fan és refermarse en aquesta responsabilitat, i torna a insistir en el respecte que sempre han tingut a
la figura de l’alcalde, sigui qui sigui l’alcalde. Amb tot, vol que consti clarament que no
retiren la proposició i que ja es donen per satisfets amb el fet que la crida a la
reprovació ha quedat efectuada.
L’alcalde demana a la resta de grups si tenen cap objecció a la no votació de la
proposició. No hi ha cap manifestació al respecte i , per tant, no se sotmet a votació.
Agraeix al grup socialista que hagi considerat aparcar el tema. Seguidament es passa
al següent punt de l’ordre del dia.

8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

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

8.1.

Proposta sobre l’aprovació, si escau, del conveni subvencional entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament
de Manresa per al sosteniment de les Llars d’Infants de titularitat
municipal, curs 2010-2011.

El secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Ensenyament, de 18 d’octubre
de 2011, que es transcriu a continuació:
“L'Ajuntament de Manresa des de l'any 1989 ofereix a la ciutat, concretament a la
barriada del Pare Ignasi Puig, un servei públic municipal d'atenció assistencial i educativa
a infants menors de tres anys.
En data 18 de gener de 1993 l’Ajuntament de Manresa i el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya van signar un conveni per a la creació i sosteniment d’un
centre d’educació infantil de primer cicle anomenat “El Solet”.
Durant el curs escolar 2002-03 es van posar en funcionament els centres d’educació
preescolar de titularitat municipal “L’Estel” i “La Lluna”, signant-se en data 21 de juliol de
2003 els respectius convenis amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per a
la creació dels centres d’educació preescolar de titularitat municipal.
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Altrament, durant el curs escolar 2006-07 es va posar en funcionament el centre
d’educació preescolar de titularitat municipal “Petit Príncep”, signant-se en data 5
d’octubre de 2007 amb efectes retroactius des d’1 de gener de 2007 el conveni amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat per a la creació del centre d’educació
preescolar de titularitat municipal.
Finament, durant el curs escolar 2009-2010 es va posar en funcionament la llar d’infants
“La Llum”, signant-se en data 21 de juny de 2010 el conveni amb el Departament
d’Ensenyament per a la creació d’aquesta llar d’infants municipal, amb efectes retroactius
des del 28 d’abril de 2010.
En data 15 de desembre de 2010, l’Ajuntament de Manresa va presentar les dades de
les matrícules de les llars d’infants municipal pel curs 2010-2011 al registre dels
Serveis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya Central, tal i com ens havia sol·licitat
la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament
d´Ensenyament mitjançant una carta rebuda l’1 de desembre de 2010.
En data 14 d’octubre de 2011 i amb registre d’entrada E2011-54738, la Generalitat de
Catalunya ens ha tramés el conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament
de Manresa per al finançament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de
titularitat municipal per al curs 2010-2011.
L’esmentat conveni preveu les següents subvencions per al sosteniment de les llars
d’infants municipals, curs 2010-2011:
- Llar d’infants El Solet: 17.600,00 euros
- Llar d’infants La Lluna: 65.600,00 euros
- Llar d’infants L’Estel: 97.600,00 euros
- Llar d’infants Petit Príncep: 65.600,00 euros
- Llar d’infants La Llum: 139.200,00 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 la clàusula tercera del conveni entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa
que estableix que per poder efectuar-se el pagament de la totalitat de l’import de les
subvencions cal l’acord del Ple de l’Ajuntament pel qual s’accepten les esmentades
subvencions.
Vist l’informe emès pel Cap de Secció de l’Oficina de Suport Central de l’Àrea de
Serveis a les Persones en data 17 d’octubre de 2011.
És per això que aquesta Regidoria, en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següent:
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ACORD
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per al sosteniment del funcionament
de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs
2010-2011.
SEGON.- Acceptar i consignar pressupostàriament les subvencions
l’esmentat conveni i amb els imports que es detallen a continuació:
- Llar d’infants El Solet: 17.600,00 euros
- Llar d’infants La Lluna: 65.600,00 euros
- Llar d’infants L’Estel: 97.600,00 euros
- Llar d’infants Petit Príncep: 65.600,00 euros
- Llar d’infants La Llum: 139.200,00 euros

establertes en

Extracte del conveni:
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El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, diu que aquest dictamen té
molta relació amb el que s’ha presentat abans sobre l’Escola de Música, però que
aquest és sobre les Llars d’infants. Explica que passa com a sobrevingut perquè el
conveni va arribar quan ja s’havia convocat el Ple, però troba que val la pena accelerar
els tràmits per poder disposar al més aviat possible de la subvenció de la Generalitat.
En aquest cas, com s’havia anunciat en el seu moment, el pressupost municipal tenia
prevista una consignació d’ingrés de 1.800€ per plaça però l’ajut serà de 1.600€ per
cada plaça escolar de llar d’infants.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.

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

10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 32 a 36, que
corresponen als dies 12, 19 i 26 de setembre i 3 i 10 d’octubre de 2011,
respectivament.

Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la
Junta de Govern Local en les seves sessions número 32 a 36, corresponents als dies
12, 19, 26 de setembre i 3 i 10 d’octubre de 2011, pel repartiment que de les actes
d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de
l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28
de novembre.

11.

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

11.1.

Pregunta del Grup Municipal Socialista (PSC) sobre els Òrgans de
Participació.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de PSC, de 14 d’octubre de 2011,
que es transcriu a continuació:
“1.- Un cop nomenats els Regidors de Districte i els Presidents de Mesa, quan tenen
previst convocar els Consells de Districte?
2.- Ens poden informar de l’estat d’execució dels projectes dels diferents Consells de
Districte?
3.- Quan convocaran els diferents Consells de participació? Tenen previst mantenir el
Fòrum de Comerç?”
La senyora Àuria Caus, del Grup Municipal de CiU, diu que amb referència a la
pregunta 1, segons el Reglament de Participació Ciutadana s’estan complint els
terminis. Ja s’han nomenat regidors de districte i presidents de mesa i fins al mes de
desembre es donen temps perquè està previst demanar la ratificació o renovació dels
antics membres dels Consells, així com oferir a les entitats i a la ciutadania en general
la possibilitat de poder-ne formar part. Esperen poder convocar les primeres sessions
dels Consells a principis de l’any vinent.
Pel que fa a la pregunta 2, a part de les accions encallades degut a que l’anterior
govern va col·locar els diners en una partida d’inversió finançada amb crèdit, pel que fa
a la resta de projectes -exceptuant algunes petites inversions- ja estant tancats. S’està
mirant de desencallar la part dels diners destinats a Serveis a les Persones que han
quedat bloquejats.
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Referent a la pregunta 3, els diferents Consells de Participació a l’igual que els dels
Districtes estan seguint el seu procés segons la reglamentació. Troba curiós que
preguntin sobre si tenen pensat mantenir el Fòrum de Comerç perquè feia 4 anys que
no es convocava i diu que és voluntat d’aquest govern reactivar-lo.

11.2.

Pregunta del Grup Municipal Socialista (PSC) sobre el Pla de Govern.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal Socialista (PSC) de 14 d’octubre de
2011, que es transcriu a continuació:
“4.- Encara no han fet públic el seu Pla de Govern. El tenen fet? Si no és així, el
pensen fer? Si la resposta és afirmativa, el faran per mitjà d’un procés de participació
obert a tota la ciutadania?”
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, explica que en el balanç dels
100 dies totes les actuacions que va presentar l’alcalde estaven enquadrades en les
línies mestres de la legislatura. A partir d’aquí aviat es farà públic el Pla global de
govern que es traduirà en plans anuals, és a dir, es treballarà bàsicament en
programes anuals perquè van lligats a un pressupost i s’ha de tenir clar que un
programa de govern sense un pressupost no té sentit i per tant la qüestió central seran
els programes anuals d’acord amb les consignacions pressupostàries. Sobre la
participació, diu que és evident que els Consells de Participació, els Consells de
Districte, el Consell de Ciutat i tots els òrgans funcionaran per poder discutir entre tots
el Pla de govern i els programes anuals, per tant s’utilitzaran els canals de participació
ciutadana que la ciutat ja té establerts i un dels elements cabdals del pla de la
legislatura serà posar ordre en les finances i evitar situacions greus a nivell financer. El
programa del 2012 diu que serà un any especialment difícil perquè hi ha molta part del
pressupost hipotecat amb compromisos adquirits sense fonts de finançament.

11.3.

Pregunta del Grup Municipal d’ERC sobre l’estat de conservació de la
Torre Lluvià.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 17 d’octubre de 2011, que
es transcriu a continuació:
“La Vil·la Emília o Torre Lluvià, construïda l’any 1896 i atribuïda a l’arquitecte i
manresà il·lustre Ignasi Oms i Ponsa és un dels màxims exponents de torre de camp
modernista que hi ha els rodals de la ciutat.
El 23 de gener de 1985, s’aprova el Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Històric, Arquitectònic i Ambiental de Manresa, que inclou la Torre Lluvià com a
element de l’inventari amb la clau B5.
El 1997 va ser inclosa en la relació d’edificacions residencials en sòl no urbanitzable
del Pla General.
El 2008 va ser inclosa en el Catàleg de Masies aprovat el 18 de desembre d’aquell any.
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El Pla d’Equipaments aprovat definitivament el 10 de juliol de 2010 va qualificar la finca
amb la clau E8 d’equipaments ambientals i de lleure, amb la finalitat que pogués
esdevenir un centre d’interpretació de l’entorn del Suanya i la riera de Rajadell.
El 3 de setembre de 2008, s’inicien els treballs per a la revisió del Catàleg i Pla
Especial del Patrimoni Històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic de Manresa, on
la Torre Lluvià, segons consta en l’informe redactat pel seu arquitecte responsable,
s’inclourà̀ com a bé protegit. El Catàleg està pendent d’aprovació definitiva.
Malgrat el seu valor històric i arquitectònic, l’edifici es troba en un estat de deixadesa
des de fa anys i, fins i tot, els propietaris van intentar accelerar el seu estat de
deteriorament enderrocant, amb maquinària pesant, la torre i part del cos central de la
coberta.
Arran de la petició de la Delegació del Bages-Berguedà del Col·legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya el 2008 per prendre mesures que n’evitessin l’avanç de la
degradació, l’equip de govern va encarregar un estudi a Antoni Vilanova per tal que en
determinés els seus valors històrics i artístics.
El 31 d’octubre de 2008, la societat EAU CB, propietària de la finca, sol·licita la
declaració de ruïna de l’edifici. En resposta a la demanda interposada per la propietat
contra l’Ajuntament de Manresa davant el Jutjat Contenciós-Administrariu número 13,
l’ajuntament encarrega un informe tècnic sobre l’estat de l’edificació a A9 Serveis
d’Arquitectura i a l’arquitecte Josep Maria Sarrate per tal d’adjuntar-lo a la contestació
de la demanda. El cas està pendent de sentència però el jutge va dictaminar executar
les mesures cautelars per evitar l’empitjorament de l’immoble.
Durant el primer semestre del 2011 els serveis tècnics municipals van redactar un
projecte de mesures pal·liatives per tal d’evitar un major deteriorament de l’edifici. Tot i
que el deure de mantenir l’edifici és de la propietat, l’ajuntament va decidir executar-les
subsidiàriament per no endarrerir el procés.
Des del canvi de govern no només no s’han executat aquestes mesures per aturar el
deteriorament de l’edifici sinó que, a més a més, hi ha indicis que la propietat ha
efectuat nous enderrocs per accelerar el seu procés de deteriorament i aconseguir que
l’edifici sigui declarat en ruïna.
Davant d’aquest cas, el GM d’ERC fa les següents preguntes a l’equip de govern:
•

Perquè no s’han executat les mesures pal·liatives per evitar l’avanç de la
degradació de la Torre Lluvià?

•

Quan està previst que s’iniciï l’execució d’aquestes mesures?

•

L’equip de govern té alguna proposta per tal de recuperar aquests edifici,
patrimoni de la ciutat?”

El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, diu que no li consta que la
propietat hagi efectuat cap enderroc. Existeix un projecte de mesures no pal·liatives
però cautelars de la Torre Lluvià que es va fer al juliol i el cost que estima el projecte
ascendeix a 129.000 €. Atès que el que es contempla en aquest projecte que no és
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més que una protecció de l’edifici i això té un impacte paisatgístic molt important, s’ha
cregut oportú sol·licitar un vistiplau per part de la Comissió de Patrimoni de les
Comarques Centrals al projecte, i ara mateix està en aquest punt.
Respecte al futur d’aquest edifici, la voluntat de l’equip de govern és de salvaguardar-lo
però la situació de finances locals és la que és i s’està analitzant tot el ventall de
possibilitats reals que es podrien emprendre. Si l’estat de comptes de l’Ajuntament fos
diferent segurament la solució seria més senzilla.

11.4.

Pregunta del Grup Municipal d’ERC sobre el POUM.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 17 d’octubre de 2011, que
es transcriu a continuació:
“Durant la darrera campanya de les eleccions municipals, la majoria de partits polítics
van posar sobre la taula la necessitat de redactar el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de la ciutat. Al llarg de la del segon bienni de la passada legislatura, els
serveis tècnics d’urbanisme, per encàrrec del govern, van fer els preparatius per iniciarne la redacció fent un text refós de les més de dues-centes modificacions aprovades
des del 1997.
Aquest mes de setembre, l’equip de govern va anunciar la creació d’una Oficina del
POUM.
Tenint en compte que aquest serà un dels projectes de més envergadura d’aquest
mandat i que requerirà la participació d’un ampli equip tècnic i interdisciplinari:
•
•
•
•
•
•
•
•

Quins objectius té aquesta oficina?
De quin equip disposa aquesta oficina?
Quin sistema de treball té aquesta oficina?
Quan està previst que s’iniciï la redacció del POUM?
Quin és el calendari per fer l’avanç de planejament i el programa de
participació?
Com serà el programa de participació?
Quin sistema es preveu per a la redacció del POUM? Es durà a terme amb els
tècnics municipals?
L’equip tècnic d’aquesta oficina serà l’equip redactor del POUM?”

El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, agraeix l’interès mostrat per
aquesta qüestió i explica que la redacció del POUM va ser un compromís de l’actual
equip de govern i no vol que quedin dubtes que hi donaran compliment. Assenyala que
segurament tothom està d’acord amb les raons que fan que sigui necessari aquest nou
POUM. La voluntat política es materialitza amb la creació d’una secció específica del
POUM, amb un cap de secció i un delineant. Explica que l’elaboració del POUM
requereix d’unes fases prèvies, moment pel que passa actualment i s’estan fent els
primers treballs previs de recopilació de material i iniciació d’un refós de l’actual
normativa. S’estan començant a realitzar les primeres orientacions estratègiques per
desenvolupar els eixos que han de configurar aquest nou POUM, i quan estiguin es
sotmetran als processos adequats per consensuar-ho amb els diferents agents socials.
Quant a l’equip redactor del POUM, creuen que el model ha de ser mixte amb tècnics
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de l’Ajuntament (els que ja ho estan realitzant i altres tècnics que s’incorporaran en les
posteriors fases) i segurament també amb tècnics externs especialistes en la matèria.
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, pregunta per la temporalització
prevista. L’alcalde recorda que aquest punt no admet debat sinó que és de pregunta i
resposta, i suggereix que, si interessa, la temporalització es deixi per al proper Ple.

11.5.

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre la mort de Mustapha elMaracki.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 19 d’octubre de 2011,
que es transcriu a continuació:
“1. En relació a la mort del jove manresà Mustapha el-Maracki quan es trobava
detingut a les dependències de l’Hospital de Sant Joan de Deu, n’ha rebut aquest
Ajuntament algun informe dels Mossos d’Esquadra? I en cas que no hagi estat així,
s’ha demanat o es pensa demanar, aquesta informació?”
La senyora Olga Sánchez, del Grup Municipal de CiU, respon afirmativament a la
pregunta de si van rebre informació.

11.5.

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre les obres del projecte de
Renovació Urbana Escodines 2-3-5.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 19 d’octubre de 2011,
que es transcriu a continuació:
“2. En quin estat es troben les obres del projecte de Renovació Urbana Escodines 2-35? Quan és previst que estiguin del tot finalitzades, tant els habitatges, com
l’aparcament, com l’espai públic?”
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, explica que actualment les
obres s’han alentit però no tenen constància que hi hagi cap novetat al respecte. Les
obres s’estan duent a terme al ritme que toca atesa la situació pel que fa al
finançament i liquiditat.

11.6.

Pregunta del Grup Municipal del PP sobre l’incendi en un edifici del C.
Sabadell.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PP, de 20 d’octubre de 2011, que
es transcriu a continuació:
“Recentment al carrer Sabadell cantonada amb c/ Fra Jacint Coma i Galí s’ha declarat
un incendi que ha provocat el desallotjament de l’edifici de tots els seus veïns.
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Quina ha estat la causa d’ aquest incendi?
En quin estat és troba l’edifici des de l’òptica d’habitabilitat?
Són conscients de l’ocupació il.legal dels baixos de l’edifici?
Són coneixedors de les molèsties que causaven certs veïns d’aquest immoble a la
resta del veïnat i transeünts llençant escombraries des de la finestra i posant en mobles
en el carrer?
Són conscients de les denúncies i queixes interposades pels veïns de les quals no han
rebut resposta alguna d’aquest Ajuntament?
Donat el cas, què pensen fer al respecte?”
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, diu que els agrada demostrar
celeritat però que aquest incident va passar fa 2 dies i que la pregunta els ha arribat
aquesta tarda. Explica que tot just els estan arribant els primers informes i que hi estan
treballant des de diverses regidories perquè el tema correspon a àmbits diversos.
L’alcalde, abans de tancar el Ple, vol felicitar a tothom pel comunicat d’aquesta tarda
del cessament definitiu de l’activitat armada de l’organització terrorista ETA. Donada la
falta de temps per fer-ho en aquesta sessió, espera que per al proper Ple extraordinari
del dia 24 d’octubre els presidents dels grups municipals puguin consensuar un
pronunciament oficial del Ple amb relació a aquest fet. Agraeix a tothom l’assistència i
tot seguit 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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