ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

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

10/2012
20 de setembre de 2012
de 19.15 h a les 22.39 h
Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa
ordinari

Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
M. Mercè Rosich Vilaró
Josep Maria Sala Rovira
Antoni Llobet Mercadé
Miquel Davins Pey
Ramon Bacardit Reguant
Regidors i regidores
Sílvia Gratacós González
Maria Olga Sánchez Ruiz
Àuria Caus Rovira
Jordi Serracanta Espinalt
Joan Calmet Piqué
Ruth Guerrero Rodríguez
Sònia Díaz Casado
M. Jesús Pérez Alonso
José Luis Irujo Fatuarte
Pere Culell Oliveras
Mireia Estefanell Medina
Xavier Javaloyes Vilalta
Domingo Beltran Arnaldos
Joan Comas Blanch
Albert Pericas Riu
Sebastià Llort Prat
Adam Majó Garriga
Jordi Masdeu Valverde
Secretari general
José Luis González Leal
Interventor
Josep Trullàs Flotats
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Absents
Joan Vinyes Sabata
Es fa constar que el regidor senyor Joan Comas s’incorpora a la sessió a l’entrar en el
coneixement del punt 7.1 de l’ordre del dia.

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 9, que correspon a la
sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 19 de juliol de 2012.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 7217, de 23
d’agost de 2012, sobre reorganització del Registre General de Documents.

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7241, de 24 d’agost de 2012,
sobre activació del Pla Específic municipal per emergències en àrees de pública
concurrència: Festa Major de Manresa, del 24 al 28 d’agost de 2012.

2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7242, de 24 d’agost de 2012,
sobre activació pel dia 26 d’agost de 2012 del Pla d’Actuació municipal
d’emergències per espectacles pirotècnics.

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7243, de 24 d’agost de 2012,
sobre activació pel dia 27 d’agost de 2012 del Pla Específic municipal per
emergències en àrees de pública concurrència: Correfoc.

2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7502, de 29 d’agost de 2012,
sobre incoació d’expedient per donar del nom de Passatge de Manuel Ignasi Vallès
a un vial del Poble Nou.

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre ratificació, si escau, de la Resolució dictada per l’alcalde president
el 9 de juliol de 2012, referent a l’aprovació de les bases específiques reguladores
del concurs pe a la concessió de serveis d’assessorament per a la implementació
dels processos d’innovació per part d’empreses del Bages 2012, i a l’aprovació de
la convocatòria de concurs.

3.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’inici de l’expedient de delimitació del terme
municipal de Manresa i de nomenament de la Comissió municipal de delimitació.

4.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ
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4.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

4.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària 235.2.489.20 (Cooperació Tercer Món – Subvencions nominatives).

4.1.2

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària 463.0.489.20 (Suport i extensió universitària - Subvencions
nominatives).

4.1.3

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària 431.2.489.20 (Ordenació, promoció i dinamització del sector
comercial. Transferències corrents - Subvencions nominatives).

4.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm.
17/2012, dins del Pressupost Municipal vigent.

4.1.5. Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de l’establiment de les tarifes per la
utilització privativa de l’Espai coworking del Viver d’empreses de l’Ajuntament de
Manresa.
4.1.6

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial a
favor de Registradores Manresa SL.

4.1.7

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació del finançament previst en
l’aplicació pressupostària 1520.740, Habitatge-Aportació a societats mercantils
municipals, i declaració de la no disponibilitat de crèdit d’aplicacions del pressupost
de l’exercici 2012.

5.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE

5.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla
General. Equipament sanitarioassistencial i espais lliures al Xup.

5.1.2

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores d’ajuts per a la
rehabilitació d’elements d’interès patrimonial de Manresa.

6.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

6.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació dels dies festius locals per a
l’any 2013.

7.

PROPOSICIONS

7.1

Proposició del Grup Municipal de la CUP en suport als afectats per l’actuació policial
ocorreguda al final de la nit del Correfoc de Manresa.
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7.2

Proposició del Grup Municipal d’ERC en defensa del dret de les dones a decidir
sobre la interrupció voluntària del seu embaràs.

7.3

Proposició de Grup Municipal d’ERC sobre la necessitat de donar la veu al poble de
Catalunya.

7.4

Proposició del Grup Municipal de CiU de suport a les reivindicacions nacionals
populars de la Diada Nacional de Catalunya 2012.

7.5

Proposició del Grup Municipal del PP referent a la necessitat d’instal·lar serveis
públics a la via pública.

7.6

Proposició del Grup Municipal de CU per reduir 1/14 la retribució anual
regidors i regidores de l’Ajuntament de Manresa.

7.7

Proposició del Grup Municipal de PxC per a la millora dels equipaments de la
Policia Local.

7.8

Proposició del Grup Municipal de PxC per a la supressió del Senat.

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. 28 a 35, , que
corresponen a les sessions dels dies 16, 23, 30 i 31 de juliol, 20 i 24 d’agost i 3 i 10
de setembre de 2012, respectivament.

11.

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

12.

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

dels

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència necessari
per iniciar la sessió i es passen a debatre els assumptes següents:
L’alcalde informa que les votacions es faran en base als 23 membres del Consistori
presents, amb motiu de l’absència justificada del senyor Joan Vinyes i que el senyor Joan
Comas s’incorporarà més tard.
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I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió núm. 9, que correspon a la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 19 de
juliol de 2012, que s’ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i
l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu contingut.
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 23 membres
presents.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 7217,
de 23 d’agost de 2012, sobre reorganització del Registre General de
Documents.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a
continuació:
“Primer. Regularitzar formalment, mitjançant aquesta resolució, la situació relativa al
trasllat i retorn de l’Oficina central del Registre General de Documents de l’Ajuntament de
Manresa des del carrer Sant Francesc núm. 6, a la planta baixa de la Casa Consistorial,
Plaça Major núm. 1 (Oficina d’Atenció Ciutadana), situació que de fet ja s’havia produït des
del moment en què varen finalitzar les corresponents obres de remodelació.
Segon. Modificar el contingut de l’article 6.1 del Reglament Regulador del Registre
General de Documents de l’Ajuntament de Manresa, segons s’especifica a continuació:
Article 6. Horaris de funcionament
1. Les oficines del Registre Central i els seus Registres Auxiliars estaran obertes al públic
els dies hàbils, durant l’horari següent:
Horari general (de l’1 de setembre al 30 de juny)
Registre Central
Oficina
d’Atenció
Ciutadana
Registres Auxiliars
Àrea
d’Economia
i
Governació
Àrea de Serveis a les
Persones
Servei de Cultura
Servei
de
Ciutadana

Seguretat

Ubicació
Plaça Major, 1

Dies
De dilluns a dijous
Divendres

Horari
De 8.30 a 18 h
De 8.30 a 15 h

Plaça Major, 6

De dilluns a divendres
Dilluns tarda
De dilluns a divendres
Dilluns tarda
De dilluns a divendres
Dimarts tarda
De dilluns a divendres
Dilluns tarda

De 9 a 14 h
De 16.30 a 19 h
De 9 a 14 h
De 16.30 a 19 h
De 9 a 14 h
De 16.30 a 19 h
De 9 a 14 h
De 16.30 a 19 h

Ctra. de Vic, 16
(Edifici Infants)
Passeig Pere III, 27
(Edifici Casino)
Carrer del Bruc, 3335, primera planta
(Edifici La Florinda)
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Servei d’Organització i
Recursos Humans

Carrer del Bruc, 3335, tercera planta
(Edifici La Florinda)

De dilluns a divendres
Dilluns tarda

De 9 a 14 h
De 16.30 a 19 h

Tots aquells procediments administratius en què hi hagi termini de presentació de
documentació, si aquest termini finalitza en dissabte o festiu, s’entendrà prorrogat al
primer dia hàbil següent.
Horari d’estiu
L’horari de funcionament del Registre General durant el període d’estiu es regularà per Resolució
d’Alcaldia.
Dies 24 i 31 de desembre
Les particularitats i horari de funcionament del Registre General en aquestes dates es regularan
per Resolució d’Alcaldia

Tercer. El funcionament dels registres auxiliars no previstos en aquesta Resolució seran
objecte de regulació posterior per l’òrgan competent.
Quart. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'ajuntament, i
regularitzar la informació actualment existent al web municipal d’acord amb les
prescripcions de la present resolució.
Cinquè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i donar-ne compte al Ple de
la corporació en la propera sessió que tingui lloc.”

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7241, de 24 d’agost de 2012,
sobre activació del Pla Específic municipal per emergències en àrees de
pública concurrència: Festa Major de Manresa, del 24 al 28 d’agost de 2012.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a
continuació:

“Primer.- Activar en fase d’alerta, des d’avui divendres dia 24 d’agost de 2012 a les 14:00
hores fins dimarts dia 28 d’agost de 2012 a les 08:00 hores el PLA ESPECÍFIC
MUNICIPAL PER EMERGÈNCIES EN ÀREES DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA: FESTA
MAJOR DE MANRESA aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 24 d’agost
de 2012, d’acord amb les previsions tècniques que conté.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que es
celebri.”

2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7242, de 24 d’agost de 2012,
sobre activació pel dia 26 d’agost de 2012 del Pla d’Actuació municipal
d’emergències per espectacles pirotècnics.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a
continuació:
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“Primer.- Activar pel dia 26 d’agost de 2012, i en fase d’alerta, el Pla d’Actuació Municipal
d’emergències per espectacles pirotècnics, aprovat pel Ple de la Corporació en data 16 de
juliol de 2011 i homologat per la Comissió de Protecció Civil del Catalunya el dia 27 de
setembre de 2001, d’acord amb les previsions tècniques que conté.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que es
celebri.”

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7243, de 24 d’agost de 2012,
sobre activació pel dia 27 d’agost de 2012 del Pla Específic municipal per
emergències en àrees de pública concurrència: Correfoc.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a
continuació:
“Primer.- Activar pel dia 27 d’agost de 2012, i en fase d’alerta, el PLA ESPECÍFIC
MUNICIPAL PER EMERGÈNCIES EN ÀREES DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA:
CORREFOC aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 24 d’agost de 2012,
d’acord amb les previsions tècniques que conté.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que es
celebri.”

2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7502, de 29 d’agost de 2012,
sobre incoació d’expedient per donar del nom de Passatge de Manuel Ignasi
Vallès a un vial del Poble Nou.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a
continuació:
“1r. – Incoar expedient a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i Distincions,
destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar donar el nom de
Passatge de Manuel Ignasi Vallès al vial del Poble Nou que actualment no té cap
denominació, d’acord amb el plànol adjunt.
2n. – Nomenar com a Instructor de l’expedient al Sr. Joan Calmet Piqué, Regidor de
Cultura i com a Secretari del mateix al Sr. Serafí Vallecillos Zamora, Cap de Secció de
Cultura.
3r. – Que es doni compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió
que es celebri.”

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre ratificació, si escau, de la Resolució dictada per l’alcalde
president el 9 de juliol de 2012, referent a l’aprovació de les bases
específiques reguladores del concurs pe a la concessió de serveis
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d’assessorament per a la implementació dels processos d’innovació per part
d’empreses del Bages 2012, i a l’aprovació de la convocatòria de concurs.
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 30 d’agost de 2012, que es transcriu a
continuació:
“El 9 de juliol de 2012, l’alcalde va dictar la resolució que es transcriu a continuació:
L’Ajuntament de Manresa, a través del projecte “Programa d’impuls a la innovació de la
PIME local”, que es duu a terme en el marc del programa Polítiques de teixit productiu de la
Diputació de Barcelona, dins del recurs de Projectes singulars de dinamització del teixit
productiu, vol desenvolupar una acció consistent a promoure la implementació de
processos d’innovació en empreses del Bages.
És per aquest motiu que l’Ajuntament té voluntat d’obrir una convocatòria per a seleccionar
fins a un màxim de 20 empreses interessades a participar en aquesta iniciativa durant l’any
2012, mitjançant el desenvolupament de projectes i/o processos d’innovació.
En compliment de les previsions contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions on es determina que per a la convocatòria de subvencions caldrà
l’aprovació de les pertinents bases reguladores de la seva concurrència, corresponent la
seva aprovació al Ple de la Corporació, d’acord amb les previsions contingudes a l’article
124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals.
D’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència
competitiva, s’hauran d’aprovar les corresponents Bases específiques, les quals
s’aprovaran de manera conjunta o prèvia a la convocatòria.
En aquest marc jurídic i de procediment, el Servei de Promoció Econòmica, Comerç i
Turisme de l’Ajuntament de Manresa proposa aprovar les bases específiques reguladores
del concurs per a la concessió de serveis d’assessorament per a la implementació de
processos d’innovació per part d’empreses del Bages, les quals s’adjunten a l’annex
d’aquesta resolució.
D’altra banda, un cop seleccionades les empreses beneficiàries, la concessió dels serveis
es realitzarà mitjançant un conveni entre l’Ajuntament de Manresa i cada empresa
beneficiària.
Consideracions legals:
L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 de maig, reguladora de les bases del règim local, que
faculta als municipis per a promoure activitats i serveis públics per a la gestió dels seus
interessos, i en l’àmbit de les respectives competències.
Els articles 3.d), i 4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 (text refós de la llei de contractes de
les administracions públiques); l’article 88 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; i l’article 111
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril (text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local) ; faculten als Ajuntaments per concertar convenis amb
persones de dret públic i privat, sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a
l’ordenament jurídic o als principis de bona administració.
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L’article 118 del Reial Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprovà el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu la possibilitat d’atorgar subvencions per
al foment d’activitats d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic.
De conformitat amb l’article 21 de la llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local,
segons nova redacció de la llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local, l’Alcalde-President té atribucions per a dictar la present
Resolució.
RESOLC :
Primer.- Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió de serveis
d’assessorament per a la implementació dels processos d’innovació per part d’empreses
del Bages 2012, les quals s’adjunten a l’annex d’aquesta resolució.
Segon.- Sotmetre les presents bases a informació pública per un termini de 20 dies
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler d’anuncis
de la Corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.
Quart.- Aprovar la convocatòria del concurs de concessió dels serveis regits per les
presents bases i, una vegada aquestes hagin estat aprovades definitivament, obrir el
termini de presentació de sol·licituds.
Cinquè.- Aprovar la minuta del conveni tipus regulador de les condicions de concessió de
serveis d’assessorament per a la implementació dels processos d’innovació per part
d’empreses del Bages 2012.
Sisè.- FACULTAR l’alcalde a subscriure els esmentats convenis de conformitat amb
l’article 21.1.b de la llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article
51.1.a de la llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Tot i que la competència per a l’aprovació de les bases és del Ple de la Corporació al ser
de competència plenària l’aprovació de les ordenances i reglaments, s’ha dictat aquesta
resolució per motius d’urgència, atès que es vol obrir la convocatòria a principis del mes de
setembre, per poder oferir els serveis el més aviat possible.
De conformitat amb l’article 53.1.k) del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, és procedent que el Ple ratifiqui aquesta
Resolució.
Per tot això, com alcalde president, proposo al Ple de la Corporació que, amb l’informe
previ de la Comissió Informativa de Governació i Economia, adopti el següent
ACORD
Primer.- Ratificar la Resolució dictada per l’alcalde el 9 de juliol de 2012, inscrita al llibre de
resolucions amb el núm. 6715, referent a l’aprovació de les bases específiques reguladores
de la concessió de serveis d’assessorament per a la implementació dels processos
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d’innovació per part d’empreses del Bages 2012, i a l’aprovació de la convocatòria del
concurs.”
BASES:
-1 Objecte
L’objecte d’aquesta línea d’ajuts consisteix en la selecció de fins a un màxim de 20 empreses
interessades en desenvolupar projectes i/o processos d’innovació.
Els ajuts que s’oferiran a les empreses beneficiàries consistiran en la prestació dels següents
serveis:
-

Serveis d’assessorament, consultoria i acompanyament individual en processos d’innovació.
Fins a un màxim de 15 hores.

-

Participació a un màxim de 5 tallers/mòduls formatius, de entre 3 i 4 hores de durada, sobre
eines i aspectes directament relacionats amb la implementació de processos i/o projectes
d’innovació.

Els serveis seran prestats per un equip consultor i professional expert, seleccionat i contractat per
part de l’Ajuntament de Manresa, que és qui assumeix íntegrament el cost.
L’Ajuntament de Manresa podrà acordar ampliar les hores de consultoria individual, en funció del
nombre final d’empreses beneficiàries, i amb la limitació del crèdit pressupostari disponible.
No s’atorgarà cap subvenció de naturalesa pecuniària.
-2 Empreses beneficiàries
Poden ser beneficiàries totes les empreses, en qualsevol forma jurídica, que tinguin el seu domicili
social i el principal centre d’activitat a la comarca del Bages, i que tinguin previst dur a terme un
procés i/o projecte d’innovació durant l’any 2012.
Les empreses han de formar part del sector industrial o bé del sector de serveis avançats a les
empreses. S’exclouen les empreses del sector comercial.
Tindran preferència les empreses de menys de 30 empleats.
Per a cada empresa beneficiària, es definirà un itinerari/paquet de serveis, adaptat a les seves
necessitats, en funció del projecte i/o procés d’innovació que es desitgi desenvolupar.
Només és podrà presentar una sol·licitud per empresa.
-3 Àmbit temporal
Els projectes que poden accedir als ajuts que preveuen aquestes bases seran els iniciats amb
posterioritat a l’1 de gener de 2012, o bé que es trobin en procés d’execució. Totes les actuacions
previstes a les bases s’hauran d’executar abans del 31/12/2012.

-4 Aplicació pressupostària
El pressupost màxim per a la totalitat de l’actuació és de 30.000,00 €. La partida pressupostària on
s’imputarà la despesa és la 422.2.226, exercici 2012.
- 5 Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies naturals des de l’endemà de la
publicació d’aquestes Bases al Butlletí Oficial de la Província.
Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveu l’Annex 1, han d’anar adreçades
a la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Manresa. Les
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sol·licituds es presentaran, en hores d’oficina, al Registre d’entrades de l’Ajuntament de Manresa,
per qualsevol dels mitjans senyalats en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. També es podran
presentar directament a les Oficines del Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) de
l’Ajuntament de Manresa – Palau Firal, carrer Castelladral, 5-7, Polígon Industrial Els Dolors (08243
Manresa).
Es podran admetre sol·licituds posteriors al termini de presentació, en el cas de que, una vegada
avaluades les presentades dins del termini, no s’assoleixi el nombre màxim de 20 empreses
seleccionades.
- 6. Procediment de concessió
Les empreses seran seleccionades entre les que hagin presentat la seva sol·licitud, amb criteris de
pública concurrència, d’acord amb els criteris d’avaluació de la Base 8.
- 7 Esmenes i millores de les sol·licituds
Un cop examinades les sol·licituds i la documentació presentada, si no compleixen els requisits
establerts en aquestes bases, es requerirà l'entitat sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies hàbils,
esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà
que desisteix de la seva sol·licitud, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 71 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Aquest requeriment es farà amb el consentiment previ del sol·licitant, mitjançant l'enviament d'un
correu electrònic a l'adreça que el sol·licitant hagi donat per a aquesta finalitat dins l'imprès de
sol·licitud de l'ajut, i la seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment
en què es produeixi l'accés del sol·licitant al seu contingut. Quan, havent-hi constància de la
recepció de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi
al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a instància del
destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.
- 8 Criteris d’avaluació de les sol·licituds
Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió
d’aquest ajuts, així com la ponderació d’aquests criteris, són els següents:
Qualitat i viabilitat tècnica del projecte:....................... 20 punts
Grau d’innovació del projecte:......................................20 punts
Capacitat de crear llocs de treball:...............................20 punts
Empresa menor de 30 treballadors:...............................5 punts
Empresa de Manresa:....................................................5 punts
Puntuació màxima: 70 punts.
El llindar mínim de puntuació exigit a l’empresa sol·licitant és de 35 punts. Les sol·licituds per sota
dels 35 punts s’exclouran directament per no complir les condicions, i seran degudament notificades,
tant les excloses com les admeses, per tal de passar a la valoració següent.
- 9 Òrgan d’avaluació i valoració de les sol·licituds
L’òrgan instructor encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades, basant-se en l’aplicació
dels criteris de valoració establerts, serà una comissió integrada per les següents persones :
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-

la regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme (Presidenta)

-

2 tècnics/ques del Servei de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme ( un dels quals farà les
funcions de Secretari/ària) .

-

Fins a 3 experts/es, designats per les institucions econòmiques locals que participin en el
projecte.

La comissió tècnica emetrà informes de valoració de les sol·licituds i redactarà les propostes de
resolució, que seran traslladaran a l’òrgan competent per tal que aquest dicti la resolució.
- 10 Proposta de resolució, dret d’audiència, resolució dels ajuts i
Recursos
Vistos l’expedient i l’informe emesos per l’òrgan col·legiat de valoració, aquest realitzarà la proposta
de resolució provisional, que serà notificada als sol·licitants, establint-se un termini de 10 dies com a
tràmit d’audiència prèvia. En el cas que es presentin al·legacions, aquestes seran examinades i, un
cop resoltes, es formularà la proposta de resolució definitiva.
D’acord amb la proposta de resolució definitiva, la comissió tècnica emetrà la resolució que
correspongui.
-11 Formalització dels ajuts
La concessió dels ajuts es realitzarà mitjançant un conveni entre l’Ajuntament de Manresa i cada
empresa beneficiària.
S’adjunta el model de conveni a l’Annex II de les Bases.
- 12 Publicitat dels ajuts
En totes les referències, a qualsevol mitjà de difusió i de comunicació externa, que es facin en
relació a l'actuació o projecte subvencionat i als objectius aconseguits, es farà constar que s'han
realitzat “Amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Manresa”.
L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat als ajuts concedits mitjançant l'exposició d'una relació
d'aquests ajuts a l'adreça d'Internet www.cedem.ajmanresa.cat.
Així mateix, l’Ajuntament de Manresa organitzarà una jornada oberta en què, les empreses
beneficiàries que ho desitgin, podran exposar el seu projecte.
ANNEX I:
Documentació que s’ha d’acompanyar a la sol·licitud per a la concessió d’ajuts destinats a la
implementació de processos d’innovació per a empreses del Bages.
Les sol·licituds aniran signades per la persona interessada, i contindran la documentació següent:
-

Fotocòpia del DNI / passaport / NIE de la persona sol·licitant.

-

Permís de treball que autoritzi el treball per compte propi (únicament per passaport i NIE).

-

Document estàndard de sol·licitud, on constarà una breu explicació del projecte d’innovació
previst.

-

Memòria del projecte que contempli els aspectes més rellevants tals com: descripció del
contingut i els objectius, definició del nou producte o servei, àrea d’activitat, aspectes I+D,
personal de l’empresa dedicat al projecte, col·laboracions externes, previsió de creació de llocs
de treball.

-

Declaració responsable del nombre d’empleats de l’empresa.
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-

Còpia de la comunicació, o bé de la llicència ambiental o de l’autorització, segons correspongui
en aplicació de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.

-

Declaració censal o alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), si s’escau.

-

Còpia compulsada de l’escriptura de constitució i dels estatuts de la societat o persona jurídica.

L’Ajuntament de Manresa, en el procés de valoració dels projectes presentats, pot sol·licitar, per
escrit o mitjançant una entrevista personal, la informació complementària, les dades i les
acreditacions que consideri necessàries.

ANNEX II:
Model de conveni de formalització de l’ajut.
CONVENI TIPUS REGULADOR DE LES CONDICIONS DE CONCESSIÓ DE SERVEIS
D’ASSESSORAMENT PER A LA IMPLEMENTACIÓ DELS PROCESSOS D’INNOVACIÓ PER A
EMPRESES DEL BAGES 2012, EN EL MARC DEL PROJECTE PROMOGUT PER
L’AJUNTAMENT DE MANRESA, MITJANÇANT EL CENTRE DE DESENVOLUPAMENT
EMPRESARIAL-CEDEM
A Manresa, el dia ........................................
REUNITS
D’una banda, el senyor Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, amb
NIF P-0811200-E i domicili a Manresa, plaça Major, núms. 1, 5 i 6, assistit en aquest acte pel
secretari general de la corporació municipal, el senyor José Luis GonzálezLeal. Es troba legitimat
per a subscriure el present acte en virtut de les atribucions que li són conferides per la normativa
vigent de règim local, i en especial per l’article 53.1,u), de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya (LMRLC), aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i per la Resolució de
l’Alcaldia-Presidència de data 9 de juliol de 2012.
I de l’altra, el/la senyor/a ................... , amb DNI ...................., i adreça ..... que actua en nom propi,
i/o en representació de ....................... (persona jurídica). Es troba legitimat/da per a subscriure el
present acte en virtut de les atribucions que li són conferides per............
EXPOSEN :
I.- Que l’Ajuntament de Manresa va aprovar les Bases de la convocatòria per a la selecció
d’empreses del Bages per a la concessió de serveis d’assessorament per a la implantació de
processos d’innovació per a empreses, i l’inici del procediment d’adjudicació per pública
concurrència.
II.- Que la comissió tècnica, en sessió celebrada el dia ..............., ha valorat favorablement el
projecte
empresarial
innovador
promogut
per...........................,
consistent
en
.............................................. (descripció del projecte).
III.- Que, mitjançant Resolució del Regidor delegat d’Hisenda i Governació de data ....................,
s’ha atorgat un itinerari/paquet d’accions (hores d’assessorament individualitzat més tallers de
formació), a favor del/de la senyor/a ....................., de l’empresa ......................... (d’ara endavant,
empresa beneficiària).
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IV.- Que la formalització dels ajuts en forma de prestació de serveis s’ha de realitzar mitjançant un
conveni entre l’Ajuntament de Manresa i l’empresa beneficiària, on es regulin les obligacions i
compromisos de les parts.
Per tot això, ambdues parts es reconeixen la capacitat en virtut de la qual actuen, i acorden
subscriure el present conveni amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER.- Objecte.
L’objecte del present conveni és regular les condicions de l’ajut consistent en la prestació, per part
del CEDEM (Centre de Desenvolupament Empresarial), de diversos serveis d’assessorament,
consultoria i formació, per a l’execució i implementació del projecte d’innovació presentat per
l’empresa beneficiària, i consistent en ...................................
SEGON.- Termini.
El conveni tindrà una vigència des de l’endemà de la signatura del present conveni fins al 31 de
desembre de 2012, període durant el qual es prestaran els serveis a què es refereix el punt anterior.
TERCER.- Obligacions de l’empresa beneficiària.
L’empresa beneficiària s’obliga a participar activament en les accions previstes al present conveni, i
en concret a:
a) Utilitzar i aplicar els serveis objecte de prestació exclusivament per a l’execució del
projecte d’innovació seleccionat.
b) Designar una persona responsable del projecte, que serà l’interlocutor davant
l’Ajuntament de Manresa (CEDEM).
c) Participar en els tallers/mòduls formatius, designant el personal de l’empresa que es
consideri adient i que estigui implicat en el projecte.
d) Facilitar les condicions per tal de que l’equip consultor pugui prestar correctament i amb
eficàcia les hores de consultoria i assessorament individuals, i designar a aquests
efectes els interlocutors adients.
e) Comprometre’s a la finalització de l’itinerari/paquet d’accions formatives i
d’assessorament abans del 31/12/2012.
f) Participar en les activitats de promoció i difusió del projecte que organitzi el CEDEM.
g) Facilitar al CEDEM la informació sobre el projecte que sigui susceptible d’ésser difosa
com a bona pràctica empresarial.
QUART. - Obligacions de l’Ajuntament de Manresa.
L’Ajuntament de Manresa, a través del CEDEM, s’obliga a:
a) Contractar, directament al seu càrrec, els serveis de formació, consultoria i
assessorament que són objecte de prestació gratuïta a l’empresa beneficiària, definits a
l’itinerari individualitzat, i consistents en:
1) Un màxim de 15 hores de consultoria i assessorament individualitzat.
2) Participació en un màxim de 5 tallers/mòduls formatius, d’entre 4 i 5 hores de
durada cadascun.
b) Vetllar per la qualitat tècnica de l’equip professional i consultor seleccionat per a la
prestació del servei
c) Organitzar la prestació dels serveis de forma que puguin haver-se executat abans del
31/12/2012.
d) Designar una persona de l’equip tècnic del servei de Promoció econòmica, responsable
del seguiment del projecte, i interlocutora permanent entre l’equip consultor i l’empresa
beneficiària.
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CINQUÈ.- Extinció.
Serà causa d’extinció del conveni, diferent de l’expiració del termini de vigència, l’incompliment de
qualsevol dels pactes i obligacions estipulats en aquest Conveni per alguna de les dues parts.
L’extinció anticipada per incompliment de les obligacions per part de l’empresa beneficiària facultarà
l’Ajuntament de Manresa a donar per finalitzades les actuacions no executades o en procés
d’execució que hagin estat definides a l’itinerari individualitzat.
SISÈ.- Jurisdicció.
Per a la resolució de qualsevol qüestió o controvèrsia en relació a la interpretació o compliment del
conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa-administrativa, amb renúncia expressa a
qualsevol altre fur que els hi pogués ser aplicable.
I en prova de conformitat, i als efectes legalment oportuns, signen la present, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.
Manresa, 29 d’agost de 2012.

La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de CiU, explica que aquest dictamen
aprova les bases específiques reguladores del concurs per a la concessió de serveis
d’assessorament per a la implementació dels processos d’innovació per part d’empreses
del Bages 2012, inclòs al Programa d’Impuls a la innovació de la PIME local i promogut per
la Diputació de Barcelona.
El Programa és una línia d’ajuts que consisteix en la selecció de fins a un màxim de 20
empreses interessades en el desenvolupament de projectes i/o processos d’innovació.
Els ajuts consistiran en serveis d’assessorament, consultoria i acompanyament individual
fins a un màxim de 15 hores, i la participació d’aquestes empreses en cinc tallers de
mòduls formatius entre tres i quatre hores per a la implementació de processos d’innovació.
Els serveis seran prestats per consultors i professionals experts i contractats per
l’Ajuntament de Manresa.
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a votació i
el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMERC, 2 GMPP i 2
GMPxC) i 2 abstencions (2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que
ha quedat reproduït.

3.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’inici de l’expedient de delimitació del
terme municipal de Manresa i de nomenament de la Comissió municipal de
delimitació.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 7 de setembre de 2012, que es transcriu a
continuació:
“Antecedents
En data 3 de juliol de 2012 va tenir entrada en el Registre municipal l’escrit del Director
general d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals
donant coneixement de l’impuls, per part del Govern de la Generalitat, en l’elaboració del
Mapa municipal i comarcal de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 28.1 del
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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 (TRLMRL). El Mapa municipal i comarcal de Catalunya
(MapaCat) ha de precisar els límits dels termes municipals.
Per aquest motiu s’insta a l’Ajuntament per a la iniciació de l’expedient de delimitació del
terme municipal de Manresa, i a aquest efecte, el nomenament de la Comissió municipal de
delimitació.
Fonaments de Dret
L’article 28 TRLMRL prescriu que el Govern de la Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del
mapa municipal i del mapa comarcal, sota la responsabilitat de la Comissió de Delimitació
Territorial. Els mapes han de determinar els límits territorials dels termes municipals,
tramitant-se l’expedient de delimitació i atermenament.
El Capítol V del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya, regula la delimitació dels termes municipals disposant que
l’inici de l’expedient correspon a l’ajuntament interessat, si bé el Departament de
Governació pot instar-ne l’inici en el marc de l’execució del Mapa Municipal de Catalunya.
Per a la iniciació cal designar els components de la Comissió municipal de delimitació que
ha d’estar formada per l’alcalde, dos regidors, un tècnic el secretari de la corporació.
Correspon al Ple municipal l’acord d’iniciació, el qual s’ha de comunicar als municipis
afectats, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, i als propietaris de
les finques afectades (art. 28.2 Decret 244/2007).
D’acord amb l’article 114.3 a), del Text refós de la Llei municipal i de règim local (DL
2/2003, de 28 d’abril), els acords relatius a l’alteració dels termes municipals, requereixen el
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Vist l'informe emès pel cap de Secció de Suport Central de les Àrees d’Economia,
Governació i Serveis del Territori.
L’alcalde president, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió informativa de
Territori i Paisatge, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer.- INICIAR l’expedient de delimitació del terme municipal de Manresa, en el marc de
l’execució del Mapa municipal i comarcal de Catalunya, impulsat pel Govern de la
Generalitat de Catalunya.
Segon.- DESIGNAR com a membres de la Comissió municipal de delimitació a les
persones següents:
- Alcalde president, Sr. Valentí Junyent Torras.
- Regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, Sr. Ramon Bacardit Reguant.
- Regidor delegat d’Hisenda i Governació, Sr. Josep M. Sala Rovira.
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-

Cap de Secció de Suport Central de les Àrees d’Economia, Governació i Serveis
del Territori, Sr. Esteve Albàs Caminal.
Secretari de la Corporació, Sr. Jose Luis González Leal.

Tercer.- COMUNICAR l’anterior acord al Departament de Governació i Relacions
Institucionals; als Ajuntaments veïns; i als propietaris de les finques afectades per la
delimitació, d’acord amb el que disposa l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.”

El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen
consisteix en aprovar l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Manresa i
nomenar els membres de la Comissió Tècnica .
Diu que l’inici de l’expedient es realitza a instància de la Direcció General d’Administració
Local ja que és la impulsora de l’elaboració del mapa municipal i comarcal de Catalunya.
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a
votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

L’alcalde fa constar que segons l’acord de la Junta de portaveus, es proposa el debat
conjunt i la votació separada dels dictàmens 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 de l’ordre del dia.
4.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària 235.2.489.20 (Cooperació Tercer Món – Subvencions
nominatives).

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 12 de juliol de 2012, que
es transcriu a continuació:
“En data 29 de desembre del 2011, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el
Pressupost municipal per al 2012.
En data 4 de juliol del 2012, la Cap de Servei de Salut, Serveis Socials i Participació ha
emès un informe per a l’ ampliació de l’ aplicació pressupostaria 235.2.489.20 –
Cooperació Tercer Món – Subvencions Nominatives , per un import de 16.978 € a favor
de l’entitat Creu Roja, per al projecte de dinamització Flors Sirera. Aquesta ampliació es
proposa que sigui per la baixa de 6.200 euros de la partida 235.3.226 d’Estudis Socials i
Pla d’Inclusió – Despeses diverses, més els majors ingressos de 10.778€ de la subvenció
12/Y/83041 atorgada per la Diputació de Barcelona.
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
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s’aprova el Reglament de l’ esmentada llei així com a l’article 23 de les bases d’execució
del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de l’ Ajuntament de
Manresa.
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per a
l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus
beneficiaris.
L’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local determina
al seu apartat 2.e que és competència del ple l’aprovació i modificació dels pressupostos
municipals, quedant regulant el procediment al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals.
Per tot l’ exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària, 235.2.489.20
relativa a subvencions nominatives de tal manera que la nova redacció serà:
Aplicació pressupostària
Nominatives

235.2.489.20: Cooperació Tercer Món – Subvencions
Total 66.978,00€

- Conveni Creu Roja Manresa per a dinamització Flors Sirera
- Quota Fons Català de Cooperació

63.478,00 €
3.500,00 €

Segon.- Exposar al públic l'expedient de modificació de les esmentades aplicacions
pressupostàries per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal manera que de
no presentar-se’n cap s'entendrà la modificació definitivament aprovada, cas en el que es
publicarà el text de l'acord elevat a definitiu al BOP a efectes de la seva entrada en vigor.
Tercer.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura de
quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.”

4.1.2

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària 463.0.489.20 (Suport i extensió universitària - Subvencions
nominatives).

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 14 d’agost de 2012, que
es transcriu a continuació:
“En data 29 de desembre del 2011, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el
Pressupost municipal per al 2012.
En data 6 d'agost del 2012, el cap de Servei d’Ocupació i Universitat ha emès un informe
per a l’ampliació de l’aplicació pressupostària 463.0.489.20 – Suport i extensió
Universitària – Subvencions Nominatives, per un import de 8.540€ a favor de la
Fundació Universitària del Bages, per al projecte de dinamització de la Ciutat Universitària
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de Manresa. Aquesta ampliació es proposa que sigui pels majors ingressos de 8.540€ de
la subvenció 12/Y/83532 atorgada per la Diputació de Barcelona, i acceptada per l’
Ajuntament de Manresa, per resolució núm. 6344 del 27 de juny del 2012.
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de l’ esmentada llei així com a l’article 23 de les bases d’execució
del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de l’ Ajuntament de
Manresa.
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per a
l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus
beneficiaris.
L’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local determina
al seu apartat 2.e que és competència del ple l’aprovació i modificació dels pressupostos
municipals, quedant regulant el procediment al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals.
Per tot l’ exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària, 463.0.489.20
relativa a subvencions nominatives de tal manera que la nova redacció serà:
Aplicació pressupostària
Nominatives

463.0.489.20: Suport i extensió universitària – Subvencions
Total 30.946,00€

- Universitat Politècnica de Catalunya
- Fundació Universitària del Bages

22.406,00 €
8.540,00 €

Segon.- Exposar al públic l'expedient de modificació de l’esmentada aplicació
pressupostàries per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal manera que de
no presentar-se’n cap s'entendrà la modificació definitivament aprovada, cas en el que es
publicarà el text de l'acord elevat a definitiu al BOP a efectes de la seva entrada en vigor.
Tercer.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura de
quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.”
4.1.3

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària 431.2.489.20 (Ordenació, promoció i dinamització del sector
comercial. Transferències corrents - Subvencions nominatives).

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 12 de juliol
de 2012, que es transcriu a continuació:
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“En data 29 de desembre de 2011, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el
Pressupost municipal per a l’exercici 2012.
Amb posterioritat a l’aprovació del pressupost s’han produït diverses modificacions i canvis
de criteri en la gestió i execució d’algunes de les despeses previstes, les quals fan
necessari la modificació de les següents aplicacions pressupostàries, que afecten a les
previsions de subvencions nominatives establertes al Pressupost :
o

Aplicació 431.2.489.20 ( Ordenació, promoció i dinamització del sector comercial.
Transferències corrents. Subvencions nominatives). És proposa augmentar en
4.500,00 € la subvenció nominativa a atorgar a l’Unió de Botiguers i Comerciants de
Manresa – UBIC ( dels 14.000,00 € previstos inicialment a 18.500,00 €), a finançar amb
una disminució pel mateix import de l’aplicació 431.2.489.10 (Ordenació, promoció i
dinamització del sector comercial. Transferències corrents.Altres transferències. Suport
al comerç del Nucli Antic ) .

L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, així com a l’article 23 de les bases d’execució
del pressupost que en regula el procediment d’atorgament per part de l’Ajuntament de
Manresa.
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 28/2003, per a
l’assignació d’aquestes subvencions es necessària l’espeficació i publicació dels seus
beneficiaris.
L’article 22 de la llei 71/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
determina , al seu apartat 2.e), que és competència del ple l’aprovació i modificació dels
pressupostos municipals, quedant regulat el procediment al Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Per tot l’exposat, el Regidor delegat d’Hisenda i Governació proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
A C O R D S :
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. SD/007-12,
relatives a diverses aplicacions pressupostàries de concessió de subvencions nominatives
que s’especifiquen :
Aplicació 431.2.489.20 (Ordenació, promoció i dinamització del sector comercial.
Transferències corrents. Subvencions nominatives )
Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa- UBIC (CIF G58116435)

18.500,00 €

Segon.- Exposar al públic l’esmentat expedient de modificació de crèdits per un termini de
15 dies als efectes de reclamacions, de tal manera que de no presentar-se’n cap
s’entendrà la modificació definitivament aprovada, procedint-se a la publicació del text de
l’acord esdevingut definitiu al BOP a efectes de la seva entrada en vigor.
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Tercer.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura dels
documents necessaris per a l’efectivitat dels acords adoptats.”
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, explica que el dictamen 4.1.1 fa
referència a una ampliació d’una subvenció per un import de 16.978€ a favor de l’entitat
Creu Roja.
Diu que els recursos provenen d’una baixa de 6.200€ de la partida d’Estudis Socials - Pla
d’Inclusió i d’uns majors ingressos d’una subvenció de 10.778€ de la Diputació de
Barcelona.
Referent al dictamen 4.1.2 aprova la modificació de l’aplicació pressupostària corresponent
a una ampliació d’una subvenció nominativa a favor de la Fundació Universitària del Bages
per un import de 8.540€ i que provenen d’una subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona.
I el dictamen 4.1.3 aprova l’expedient de modificació de crèdits corresponents a la
concessió de subvencions nominatives, concretament es proposa augmentar en 4.500€, a
favor de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, i una disminució de 4.500€ d’una
partida de transferències corrents, altres transferències.
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11
GMCiU, 4 GMPSC i 2 GMERC), i 6 abstencions (2 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11
GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMERC, 2 GMPxC), i 4 abstencions (2 GMPP i 2 GMCUP) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (11
GMCiU, 2 GMERC, 2GMPxC), i 8 abstencions (4 GMPSC, 2 GMPP i 2 GMCUP) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 17/2012, dins del Pressupost Municipal vigent.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 7 de setembre de 2012,
que es transcriu a continuació:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no
poden demorar-se fins l’exercici del 2013, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació
d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari
necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat per
la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit, per a finançar els costos
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del
2013.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 17/2012 dins el Pressupost
Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen, en la
forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient 17/2012 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí
Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran
examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple, i es consideraran aprovats
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions.”
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El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen dóna
compliment als canvis nominatius detallats anteriorment, així com l’acceptació d’una
subvenció i la incorporació de dues subvencions, una que prové de la Generalitat per
millores del transport urbà per un import de 101.952,41€ i l’altra per majors ingressos pel
transport col·lectiu urbà, per un import de 8.322,48€, fet que suposa poder liquidar
l’empresa concessionària del bus Manresa.
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a votació i
el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC i 2 GMERC) i 6 abstencions (2
GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.

4.1.5. Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de l’establiment de les tarifes
per la utilització privativa de l’Espai coworking del Viver d’empreses de
l’Ajuntament de Manresa.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 12 de juliol de 2012, que
es transcriu a continuació:
“L’Ajuntament de Manresa, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica porta a terme
diferents iniciatives i projectes que tenen per objecte el foment de la cultura emprenedora i
la creació d’empreses. En aquest sentit, el CEDEM – Centre de Desenvolupament
Empresarial, ofereix serveis d’informació, assessorament, consultoria i formació, a les
persones emprenedores que volen desenvolupar un projecte empresarial.
Amb la finalitat de posar a l’abast de l’emprenedor/a les infraestructures necessàries per a
facilitar la posada en marxa i el desenvolupament inicial del seu projecte empresarial, s’ha
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construït un viver a la planta primera, ala nord, del Palau Firal, destinat a oferir allotjament
temporal a empreses de nova o recent creació . Les instal·lacions del viver consten de :
-

-

8 mòduls / despatx, de 15,5 m2. de superfície, d’ús privatiu, equipats amb mobiliari i les
xarxes de connexions.
Sala de 45,5 m2. dotada d’equipament informàtic, recursos i fons documental
especialitzat, per a emprenedors i altres usuaris del CEDEM que no requereixin d’un
mòdul d’ús privatiu.
Sala d’ús polivalent, per a reunions i visites.

En l’actualitat dels 8 mòduls se’n troben 7 d’ocupats, i només 1 de disponible.
Com a complement al viver, es vol condicionar una de les sales annexes al viver com a
ESPAI COWORKING , per oferir als emprenedors i emprenedores que, sense necessitar
un mòdul del viver, desitgen disposar d’un espai permanent de treball durant un determinat
període de temps de la fase inicial d’incubació i desenvolupament del seu projecte
empresarial.
L’ESPAI COWORKING està condicionat amb 4 llocs de treball, disposant cada lloc de
treball de l’ús exclusiu d’una taula despatx amb el corresponent armari. Els esmentats
espais s’oferiran conjuntament amb els mòduls del viver, amb subjecció a les bases
aprovades mitjançant Resolució de data 15/09/2011.
En conseqüència, procedeix acordar la imposició de la taxa per l’ús privatiu de l’Espai
coworking, i aprovar les corresponents tarifes.
Per al càlcul de les tarifes s’ha tingut en compte el valor o preu de mercat de lloguer
d’espais per a ús d’oficines i despatxos, així com el cost de la prestació de diferents serveis
inherents a l’ocupació ( neteja, climatització, i altres despeses generals de funcionament
del centre de serveis on es troba allotjat el viver. S’ha pres com a referència, les tarifes
vigents per a l’allotjament dels mòduls del viver . S’acompanya al present informe
l’avaluació econòmica amb la proposta de tarifes.
La finalitat de l’Espai coworking del viver és oferir als potencials emprenedors que desitgin
posar en marxa una activitat empresarial, un allotjament temporal - fins a un màxim de 2
anys, prorrogable un any mes - en condicions més favorable que les existents al mercat,
juntament amb un conjunt de serveis de suport i acompanyament en el procés de
desenvolupament del projecte.
Per aquest motiu, les tarifes que es proposen són inferiors a les del preu de mercat per una
utilització i serveis equivalents a la que s’ofereix i amb un esglaonat pels 3 anys de
potencial allotjament.
Vist l’informe emès per la cap de la Secció de Gestió Tributària.
El regidor delegat d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
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PRIMER: Aprovar provisionalment l’establiment de les tarifes per la utilització privativa de
l’Espai coworking del Viver d’empreses de l’Ajuntament de Manresa:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE BÉNS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Article 5.1
EPÍGRAF

CONCEPTE

13

VIVER D’EMPRESES

13.2

Espai coworking

TARIFA (€)

Allotjament a un lloc de treball de l’Espai coworking, per mes o fracció
13.2.1

Primer any d’allotjament

50,00

13.2.2.

Segon any d’allotjament

55,00

13.2.3

Tercer any d’allotjament

65,00

Aquesta tarifa dóna dret a la utilització privativa d’un lloc de treball a
l’Espai coworking, l’equipament mobiliari, connexió a internet, Wifi, i
els serveis de neteja i climatització.

Les actuals tarifes corresponents a l’allotjament a un dels mòduls del viver d’empresa, sota
l’epígraf 13, passaran a identificar-se sota l’epígraf 13.1.
SEGON: Exposar al públic l’acord precedent al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant
trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de
la província. En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi
formulat cap reclamació o al·legació, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament.
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província l’acord elevat a definitiu, que entrarà en vigor l’endemà de la publicació
esmentada al BOP.”
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen vol
aprovar les tarifes per a la utilització d’un espai al Palau Firal.
Manifesta que a la primera planta del Palau Firal s’ha habilitat un viver destinat a oferir
allotjament temporal a empreses i oferir als emprenedors un espai permanent de treball
durant un determinat període de temps.
Detalla els preus de les tarifes corresponents al primer, segon i tercer any d’allotjament i diu
que la tarifa també dóna dret a la utilització d’un lloc de treball, a l’equipament mobiliari, a la
connexió d’Internet i Wifi i als serveis de neteja i climatització.
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a votació i
el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC i 2 GMERC), i 6 abstencions
(2 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.
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4.1.6

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement
extrajudicial a favor de Registradores Manresa SL.

de

crèdit

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 5 de
setembre de 2012, que es transcriu a continuació:
“La mercantil REMSA, ha presentat una factura amb motiu dels treballs de manteniment i
liquidació de les còpies efectuades per diferents equips subministrats per la pròpia
empresa, un cop transcorregut el termini de vigència del contracte d’arrendament a llarg
termini que tenia subscrit.
L’informe de la cap del Servei de Tecnologies i Sistemes d’Informació de data 25 de juliol
de 2012, acredita l’efectiva prestació del servei per part de l’esmentada empresa, i proposa
que s’aprovi un reconeixement de crèdit a favor de la mercantil REMSA, per un import de
2.234,32 €.
La TMG de l’Oficina de Suport Central de les Àrees d’Economia, Governació i Serveis del
Territori ha emès un informe jurídic en data 10 d’agost de 2012.
L’interventor municipal ha emès un certificat el dia 5 de setembre de 2012, en el qual
acredita l’existència de consignació pressupostària suficient per aprovar el reconeixement
de crèdit en qüestió.
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD
Reconèixer, a l’emparament del que disposa l’article 23 del Reial decret legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril, l’article 173 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 article 60 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial, a favor del creditor que es relaciona a
continuació, pel deute acreditat i informat pel responsable del servei.
Creditor:
Adreça:
Concepte:

Import:

REGISTRADORES MANRESA , SL
CIF:
B08828089
C. Barcelona, 88 - 08242 Manresa.
Factura núm. FV00002656, per import de 2.234,32 €, en concepte de còpies
generades amb l’equipament informàtic arrendat fins al 19 de novembre de 2011,
corresponent a la facturació dels mesos
de desembre de 2011 a març de
2012.
2.234,32 €, IVA inclòs .”

El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, comenta que el dictamen fa
referència a unes fotocopiadores que havien de ser retirades per l’empresa concessionària
el mes de novembre passat i no ho van fer fins el mes de març d’aquest any, generant una
despesa no prevista per un import de 2.234,32 €.
Per això es demana poder fer front al pagament per a l’ús de les fotocopiadores.
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a votació i
el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.7

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació del finançament previst
en l’aplicació pressupostària 1520.740, Habitatge-Aportació a societats
mercantils municipals, i declaració de la no disponibilitat de crèdit
d’aplicacions del pressupost de l’exercici 2012.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 10 de
setembre de 2012, que es transcriu a continuació:
“1.- En el Pressupost municipal inicial per a l’exercici 2012, hi figura l’aplicació
pressupostària 1520.740, Habitatge-Aportació a societats mercantils municipals, segons el
següent detall:
Aportació a FORUM, S.A.:
- Acord Ple 21-9-2009 (Anualitat 2012)
- Acord Ple 21-3-2011 (Anualitat 2012)
- Acord Ple 29-12-2011

514.286,00
500.000,00
1.786.623,00
2.800.909,00

Detall finançament:
Concepte d’ingrés:
- 603 Patrimoni públic del sòl
- 600 Alienació de solars
Recursos ordinaris

1.200.765,00
953.967,00
2.154.732,00
646.177,00
2.800.909,00

2.- En el Pressupost municipal definitiu, per a l’exercici de 2012, una vegada incorporats els
expedients de modificació de crèdit aprovats, l’ aplicació pressupostària 1520.740, presenta
el següent detall:
Aportació a FORUM, S.A.:
- Acord Ple 21-9-2009 (Anualitat 2012)
- Acord Ple 21-3-2011 (Anualitat 2012)
- Acord Ple 29-12-2011
- Aportació extraordinària Pla d’Ajust.
R.D.L. 4/2012. Resolució Regidor Delegat
d’ Hisenda de 13-7-12.

514.286,00
500.000,00
1.786.623,00

2.296.411,41
5.097.320,41

Detall finançament:
Concepte d’ingrés:
- 603 Patrimoni públic del sòl
- 600 Alienació de solars (Acord Ple 18-4-2012)
- 913.01 Aportació extraordinària Pla d’Ajust.

1.200.765,00
843.967,00
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R.D.L. 4/2012
Recursos ordinaris (Acord Ple 18-4-2012)

2.296.411,41
4.341.143,41
756.177,00
5.097.320,41

3.- El Ple de l’ Ajuntament , en sessió plenària del dia 21 de juny de 2012, va acordar
modificar l’acord plenari del dia 29 de desembre de 2011, en el sentit de reduir l’aportació a
FORUM, S.A. de 1.786.623 euros a 999.978,98 euros, passant de l’exercici 2012 a
l’exercici 2013. Com a conseqüència de l’exposat, cal considerar, que l’aplicació
pressupostària 1520.740, presenta el següent detall:
Aportació a FORUM, S.A.:
- Acord Ple 21-9-2009 (Anualitat 2012)
- Acord Ple 21-3-2011 (Anualitat 2012)
- Aportació extraordinària Pla d’Ajust.
R.D.L. 4/2012. Resolució Regidor Delegat
d’ Hisenda de 13-7-12.

514.286,00
500.000,00

2.296.411,41
3.310.697,41

Detall finançament:
Concepte d’ingrés:
- 603 Patrimoni públic del sòl
- 913.01 Aportació extraordinària Pla d’Ajust.
R.D.L. 4/2012. Resolució Regidor Delegat
d’ Hisenda de 13-7-12.
- Recursos ordinaris

258.109,00

2.296.411,41
2.554.520,41
756.177,00
3.310.697,41

4.- Les aportacions efectivament realitzades a FORUM,S.A., fins a data d’avui, són les
següents:
- Amb càrrec a l’aportació extraordinària Pla d’Ajust.
R.D.L. 4/2012.
- Amb càrrec a recursos ordinaris

2.296.411,41
755.000,00
3.051.411,41

5.- La necessitat de fer les aportacions restants a FORUM,S.A., comporta, modificar en
part, la forma de finançament, donades les dificultats per a la venda de patrimoni municipal
del sol, de forma que l’aportació pendent de realitzar, de 259.286 euros, es realitzarà, en la
seva totalitat, mitjançant recursos ordinaris.
6.- Amb la finalitat de que l’acord proposat no repercuteixi negativament en el resultat
pressupostari de l’exercici 2012, es proposa, declarar no disponibles, d’acord al previst en
l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el que suposa la no utilització de crèdit,
la no autorització de despeses ni transferències de crèdit i la no incorporació dels imports
no disponibles al pressupost de l’exercici següent, les següents aplicacions
pressupostàries:
Aplicació pressupostària

Denominació
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221.7.160.00
011.3.310

Altres prestacions econòmiques.- Seguretat Social.
Préstecs d’altres institucions financeres. Interessos.
Total

125.000,00
134.286,00
259.286,00

Per l’exposat, es proposa al Ple municipal, l’adopció del següents acords:
ACORDS
Primer.- Modificar, en part, el finançament previst en l’aplicació pressupostària 1520.740
del pressupost municipal vigent, quedant de la forma següent:
Despesa
- Acord Ple 21-9-2009 (Anualitat 2012)
- Acord Ple 21-3-2011 (Anualitat 2012)
- Aportació extraordinària Pla d’Ajust.
R.D.L. 4/2012. Resolució Regidor Delegat
d’ Hisenda de 13-7-12.

514.286,00
500.000,00

2.296.411,41
3.310.697,41

Finançament
- Aportació extraordinària Pla d’Ajust.
R.D.L. 4/2012. Resolució Regidor Delegat
d’ Hisenda de 13-7-12.
- Recursos ordinaris

2.296.411,41
1.014.286,00
3.310.697,41

Segon.- Declarar la no disponibilitat de crèdit de les aplicacions pressupostàries, que es
detallen a continuació:
Aplicació pressupostària
221.7.160.00
011.3.310

Denominació

Altres prestacions econòmiques.- Seguretat Social.
Préstecs d’altres institucions financeres. Interessos.
Total

Import
125.000,00
134.286,00
259.286,00

El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, manifesta que el dictamen fa
referència al pressupost fet inicialment per l’empresa FORUM, SA. Explica que es van
considerar tres partides pressupostàries i el seu finançament venia donat pels recursos
ordinaris i per la venda de patrimoni.
Amb posterioritat hi va haver un crèdit facilitat pel Ministeri, cosa que va comportar un
finançament que va fer rebaixar la part que es finançava per l’alienació de béns
patrimonials.
Explica que donades les dificultats per a la venda de patrimoni municipal, encara resta
pendent de pagament 259.286 euros.
Per això es vol canviar la font de finançament d’aquests imports, perquè no tinguin
incidència en el resultat pressupostari però a la vegada donarà liquidesa per fer front al
finançament compromès a favor de FORUM, S.A i els recursos sortiran: 125.000€ de
quotes de la Seguretat Social i 134.286€ provinents de Préstecs d’institucions financeres.
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a votació i
el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC i 2 GMERC), i 6 abstencions
(2 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.

5.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE

5.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla
General. Equipament sanitarioassistencial i espais lliures al Xup.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d'Urbanisme i Paisatge, de 7 de
setembre de 2012, que es transcriu a continuació:
“El Text refós del Pla General aprovat definitivament el 23 de maig de 1997 va classificar
els terrenys situats al nord del barri del Xup com a sòl no urbanitzable. Àrea comú (clau
12). Tanmateix, la Modificació puntual Pla general. Pla d’Equipaments aprovat en data 28
de juny de 2010, fixa en aquest emplaçament una reserva indicativa per un equipament
sinitarioassistencial d’uns 5.000m2
Per tal de pal·liar l’escassetat de serveis i equipaments urbans que històricament pateix el
barri del Pare Ignasi Puig, el Xup, en data 18 d’abril de 2011 el Ple de l’Ajuntament de
Manresa va aprovar un conveni amb la propietat de la Masia del Xup per tal de què
aquesta disposés de la cessió d’una parcel·la per la reserva de sòl per equipament
sanitarioassistencial al barri, a la vegada que l’Ajuntament de Manresa adquiria uns
terrenys situats al sud vinculats a la riera de Rajadell.
En aquest sentit l’àmbit de la present modificació abasta dos subàmbits. Per una banda, els
terrenys situats al nord del conjunt residencial que és previst qualificar com a sistema
d’equipament sanitarioassistencial i per l’altra els terrenys situats al sud i vinculats al riera
de Rajadell que s’han de qualificar com a sistema d’espais lliures.
Així, la present modificació es proposa per la necessitat de preveure un increment de les
dotacions i espais lliures del barri del Xup, desplegar les determinacions del Pla
d’equipaments i donar compliment al conveni signat amb la Masia del Xup.
Constatar que d’acord amb la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes es va sol·licitar la no subjecció ambiental al procés d’avaluació ambiental. En
data 30 de maig es va rebre resposta dels serveis Territorials de la Catalunya Central de la
Generalitat confirmant la sol·licitud municipal. A causa d’una posterior ampliació de l’àmbit
de la modificació es va escaure tornar a sol·licitar la no subjecció ambiental al mateix
organisme de la Generalitat, la qual va ser rebuda en data 11 de juny de 2012, i ha estat
informat en el mateix sentit en data 5 de juliol de 2012, si bé es troba pendent d’aprovació.
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.
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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. Com
ha quedat recollit en els antecedents, el document proposat inclou els arguments que
justifiquen la modificació, i que consisteixen, principalment, en la necessitat de preveure un
increment de les dotacions i espais lliures del barri del Xup, desplegar les determinacions
del Pla d’Equipaments i donar compliment al conveni signat amb la Masia del Xup.
L’article 7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes,
estableix quines modificacions de plans i programes estan sotmeses a avaluació ambiental,
com ho són les modificacions de plans que alterin la classificació de sòl no urbanitzable o
que n’alterin la qualificació, si dóna lloc a l’admissió de nous usos (apartat c). Tot i així, en
aquests supòsits se’n pot declarar la no-subjecció si, per les característiques i per la poca
entitat que tenen, es constata, sense necessitat d’estudis o altres treballs addicionals, que
no poden produir efectes significatius en el medi ambient. En aplicació d’aquest precepte,
s’ha sol·licitat a l’òrgan ambiental informe sobre la no-subjecció avaluació ambiental de la
present modificació, el qual va informar-lo en aquest sentit en informes de data 8 de maig
de 2012 i 5 de juliol de 2012, aquest darrer pendent de Resolució.
La Memòria del projecte de modificació conté la documentació requerida a l’article 69 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
(RLU), tenint en compte quina és la dimensió de la Modificació.
Així mateix, atès que es tracta d’una modificació que comporta una major intensitat d’usos i
transformació dels usos ja establerts, s’ha d’incloure la documentació requerida a l’article
99 TRLU (art. 96 TRLU); la qual cosa queda especificada en la memòria de la Modificació.
D’acord amb l’article 3.1.b) del Decret 344/2003, de 19 de setembre, no és preceptiu
incloure l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, atès que no ens trobem davant una
modificació puntual del Pla general que comporti nova classificació de sòl urbà o
urbanitzable.
Quant a la tramitació, d’acord amb l’article 85 TRLU, un cop aprovat inicialment el Pla
s’haurà de sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte de què
puguin formular-se al·legacions i, alhora, sol·licitar informe als organismes afectats per raó
de llurs competències sectorials, si s’escau. En el present supòsit, es considera necessari
sol·licitar informe d’Aigües, Carreteres, i Sostenibilitat Ambiental del Departament de
Territori i Sostenibilitat i informe a la Direcció General de Desenvolupament Rural del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació, i Medi Natural, tots ells de la
Generalitat de Catalunya, 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.
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En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general correspon al
Ple. També ho disposa l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els acords
relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística, requereixen el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni.
El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la comissió
informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent:

ACORDS
“1r. APROVAR INICIALMENT MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL EQUIPAMENT
SANITARIOASSISTENCIAL I ESPAIS LLIURES AL XUP, redactat pels serveis tècnics
municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 85 Decret legislatiu 1/2010, de 3
de d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
2n. EXPOSAR al públic la Modificació puntual aprovada inicialment durant un termini d’un
mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la darrera publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més circulació, i en els
mitjans telemàtics, als efectes de presentació d’al·legacions, tal com ho disposa l’article
85.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i article 23.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
3r. SOL·LICITAR informe d’Aigües, Carreteres, i Sostenibilitat Ambiental del Departament
de Territori i Sostenibilitat i informe a la Direcció General de Desenvolupament Rural del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació, i Medi Natural, tots ells de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò que prescriu l’article 85.5 del Text refós
de la Llei d’Urbanisme i l’article 8.3 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.”
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen vol
aprovar la modificació puntual del Pla general d’equipament sanitarioassistencial i espais
lliures al barri del Xup, per donar compliment al conveni urbanístic aprovat pel Ple de
l’Ajuntament de Manresa, de 18 d’abril de 2011.
Diu que una de les clàusules incloses al conveni fixava l’emplaçament per un equipament
sanitari i assistencial d’uns 5.000m2, i per l’altra la cessió dels terrenys situats al sud i
vinculats a la riera de Rajadell que s’han de qualificar com a sistema d’espais lliures.
Diu que amb la modificació es proposa ampliar el sòl públic tant d’equipaments com de
zones verdes del barri del Xup.
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a votació,
i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.1.2

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores d’ajuts
per a la rehabilitació d’elements d’interès patrimonial de Manresa.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, de
12 de setembre de 2012, que es transcriu a continuació:
“Fets
1. En data 15 de novembre de 2010 es va aprovar inicialment el Pla especial
urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic,
paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa (en endavant PEUPM), que
s’emmarca en allò que disposa l’article 33.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre,
del patrimoni cultural català (LPCC), els articles 67.1.a i 69 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya, i com a planejament derivat del Pla general d’ordenació urbana de
Manresa (PGOU), que és l’instrument vigent (aprovat definitivament l’any 1997) de
regulació integral del territori referit a l’àmbit del terme municipal.
2. Mitjançant acord del Ple de la Corporació de data 19 de juliol de 2012 es va aprovar
provisionalment, i actualment està en tràmit la seva aprovació definitiva.
3. El PEUPM té com a objecte primordial tractar, específicament, la protecció del
patrimoni cultural del municipi, entès com el derivat de l’acció humana al llarg dels
segles en totes les seves manifestacions, incloses les relatives al seu relleu històric
i social.
4. S’entén per patrimoni arquitectònic, arqueològic, ambiental i històric de Manresa el
conjunt d’edificis, ambients (urbans i rurals), fronts edificatoris, construccions i
elements patrimonials d’interès cultural (creus de terme, fonts, dipòsits, refugis de la
Guerra Civil, etc), paviments, carrers, places i camins, així com altres espais o
racons que, considerats aïlladament o en conjunt, constitueixen, amb la inclusió del
patrimoni geològic i paleontològic a partir dels seus jaciments, la identitat històrica
de Manresa i representen un llegat cultural per transmetre a posteriors generacions.
5. El PEUPM estableix els mecanismes de protecció dels béns declarats, fomenta les
mesures de conservació, millora i difusió del patrimoni, preveu la seva gestió global,
on es superposen i interaccionen, de manera especial, els valors arquitectònics,
arqueològics, paisatgístics, històrics, socials i mediambientals.
6. La preservació dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals de
Manresa constitueix una manifestació del principi de desenvolupament urbanístic
sostenible i ha de contribuir significativament a la qualitat de vida de les generacions
presents i futures, així com a refermar el caràcter singular i identitari del municipi
envers la dinamització del coneixement i el foment del turisme.
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7. Els tècnics municipals han redactat les bases per a la convocatòria d’ajuts per a la
rehabilitació d’elements d’interès patrimonial de Manresa, l’objecte de les quals és
la concessió d’ajuts per tal de contribuir econòmicament a l’execució d’obres de
rehabilitació en béns mobles o immobles situats a Manresa i protegits pel PEUPM.
8. El dia 12 de setembre de 2012 la tècnica d’administració general, amb el vistiplau
de la Cap dels Serveis del Territori, va emetre un informe favorable sobre
l’aprovació inicial i informació pública de les presents bases.
Fonaments de dret
1. L’article 118 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, disposa que la subvenció té per objecte
la disposició gratuïta de fons públics que les entitats locals o els seus organismes
autònoms atorguin a persones o entitats públiques o privades per fomentar una
activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’una finalitat pública,
sense perjudici del que s’estableix en l’article 121 d’aquest reglament.
2. D’acord amb l’article 27 de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant
concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents bases específiques
conjuntament o prèviament a la convocatòria.
3. En compliment de les previsions de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, per a la convocatòria de subvencions caldrà l’aprovació pel Ple de la
Corporació de les pertinents bases reguladores de la seva concessió, d’acord amb
les previsions contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Per tot això, el regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, un cop informat aquest
dictamen per la comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
“1r. APROVAR INICIALMENT les bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions per a l’any 2012, per part del Servei de Territori de l’Ajuntament de Manresa,
destinades a ajuts per a la rehabilitació d’elements d’interès patrimonial de la ciutat, d’acord
amb el següent text:
1. Objecte
Aquestes bases tenen com a objecte definir les condicions i el procediment a seguir per a la
sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i cobrament dels ajuts que atorgui l’Ajuntament
de Manresa en concepte de rehabilitació dels béns d’interès patrimonial inclosos en el Pla
especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic,
paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa (PEUPM).
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Aquests ajuts són compatibles amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o
privat.
2. Actuacions objecte dels ajuts
Podran acollir-se als ajuts les obres de rehabilitació, neteja o arranjament d'edificis, elements
i ambients protegits pel Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni històric,
arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa (PEUPM), que
tinguin per objecte la millora en la preservació dels valors patrimonials, incloent els honoraris
tècnics de redacció del projecte i direcció de les obres.
3. Beneficiaris dels ajuts
Podran ser beneficiaris dels ajuts les persones físiques o jurídiques que promoguin les obres
o actuacions com a propietaris, arrendataris, usufructuaris o titulars de qualsevol altre títol
jurídic de similar naturalesa admissible en dret.

4. Requisits
Per poder optar als ajuts s'han de complir els requisits següents:
a) Que el bé o l’edificació estigui catalogat pel Pla especial urbanístic de protecció del
patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic de
Manresa (PEUPM)
b) Haver obtingut la llicència d’obra corresponent per part de l’Ajuntament de Manresa o
estar en situació d’obtenir-la i, en cas d’afectacions a béns catalogats com a BCIN, BCIL
o restes arqueològiques o paleontològiques, disposar de les corresponents
autoritzacions per part dels serveis corresponents segons determina la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic.
c) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
Manresa.
d) No incórrer en cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions d'acord amb l'article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. Quantia de les subvencions
La quantia de les subvencions es fixarà en funció de les disponibilitats pressupostàries i de
la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració establerts a la base vuitena.
La quantia de l’ajut es calcularà sobre les despeses subvencionables del projecte, és a dir,
aquelles relacionades amb la intervenció sobre els valors patrimonials de l’edifici, element o
ambient. No podrà ser superior al 25% del cost total de les despeses subvencionables i en
cap cas superior a 20.000€.
El pressupost al qual es fa referència en aquestes bases pot incloure els honoraris tècnics
de redacció del projecte i direcció de les obres.
6. Documentació
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Les sol·licituds es faran per escrit i hauran d'anar acompanyades de la documentació
següent:
6.1 Documentació general
a) Còpia compulsada del document d'identitat i número d'identificació fiscal de la persona
sol·licitant. En cas que sigui una persona jurídica, una còpia compulsada de la documentació
que acrediti la personalitat jurídica de l'entitat, inscrita al registre corresponent.
b) Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries
amb l’Ajuntament de Manresa.
c) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d'obtenir
subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
d) Declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per al
mateix projecte, incloent-hi els imports sol·licitats i concedits.
e) Imprès de sol·licitud de transferència bancària degudament emplenat.
f) En cas de comunitat de propietaris: còpia compulsada de l'acta de la comunitat on
s'aprovin les obres amb la relació annexa de copropietaris signada per la presidència. La
sol·licitud l'ha de presentar la presidència de la comunitat.
g) Documentació acreditativa del títol de què disposi sobre l'immoble (propietat,
arrendament, usdefruit). Si el títol no és el de propietat, cal aportar també l'autorització de la
persona propietària per efectuar les obres.
6.2 Documentació tècnica:
a) En cas de no disposar encara de la corresponent llicència d’obres, caldrà presentar un
avantprojecte, memòria valorada o projecte bàsic amb el següent contingut mínim:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Memòria descriptiva del grau de protecció i estat general de l’edifici.
Memòria tècnica de les obres a executar.
Justificació de les millores que l’actuació prevista representa per la preservació i
valorització dels valors patrimonials de l’edifici, elements o ambient i el grau d’afectació
als valors patrimonials de l’element.
Descripció detallada de les patologies i de la gravetat i urgència que aconsellin la
priorització en les intervencions.
Descripció de les actuacions que pressuposin una rehabilitació integral de l’edifici,
element o ambient, amb una planificació de les possibles fases en l’execució.
Descripció de les actuacions que incloguin la possibilitat d’una accessibilitat publica a tot
o part de l’element rehabilitat i a la seva possible museïtzació.
Documentació gràfica i fotogràfica de l’edifici i els elements protegits.(estat actual i
propostes d’actuació)
Pressupost concret de les obres objecte de la petició d’ajut i calendari d’execució.
Proposta o estudi de les previsions de manteniment del bé rehabilitat.

b) Autoritzacions d'altres organismes o administracions que resultin competents. Cal tenir en
compte que quan es tracti de BCINs, serà preceptiva l’aprovació de la intervenció per part de
la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central. Tanmateix, si es
proposen actuacions en BCILs que comportin la seva descatalogació, o bé si es proposen
actuacions en zones d’expectativa arqueològica, aquestes hauran de ser aprovades per part
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dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a la
Catalunya Central.

7. Tramitació de les sol·licituds
a) Les sol·licituds s’han d’adreçar a l’Il·lm alcalde de Manresa i s’han de presentar pels
mitjans que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú. S’hauran de presentar a
l’Oficina d’Activitat Econòmica de l’Ajuntament.
b) El termini de presentació de sol·licituds s’inicia des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria corresponent al BOP i fins a la data que es determini a la convocatòria.
c) Si la sol·licitud d’ajut o la documentació requerida no s’ajusta al que preveuen les bases,
es requerirà l’interessat perquè, en el termini de 10 dies hàbils, acompanyi els documents
preceptius, amb indicació que, si no ho fa, se’l tindrà per desistit de la seva petició.
d) L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en
aquestes bases suposarà la no admissió de la sol·licitud.

8. Criteris de valoració
Les sol·licituds seran valorades fins a un màxim de 100 punts d'acord amb els criteris
següents:
a) El nivell de protecció de l’edifici, element o ambient:
- integral
- parcial
- documental
- ambients i fronts edificatoris
b) El tipus d’intervenció:
-

sobre patologies greus – intervencions urgents
manteniment i conservació
reforma-rehabilitació
ampliació (si té per objecte revaloritzar els valors patrimonials)

c) La incidència de les actuacions:
-

sobre l’espai públic
si possibiliten la visita pública i la museïtzació

9. Procediment de concessió, resolució i tramitació
El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència
competitiva.
L'òrgan competent per a la resolució de les sol·licituds d'ajuts a la rehabilitació és l’alcalde de
Manresa.
Acta de la sessió plenària núm. 10 de 20 de setembre de 2012

37

Els serveis tècnics i administratius de l’Ajuntament de Manresa gestionaran les sol·licituds
presentades, realitzant les corresponents inspeccions tècniques de comprovació, i
elaboraran l’informe i la proposta de resolució dels ajuts. La proposta serà valorada per una
comissió tècnica municipal i posteriorment s’elevarà a l’alcalde de Manresa.
L’Ajuntament es compromet a resoldre les sol·licituds presentades en el termini d’un mes a
comptar des de la finalització del seu període de presentació.
Els ajuts s'entendran acceptats si transcorreguts deu dies naturals des de la notificació de la
seva concessió el beneficiari no s'ha manifestat en sentit contrari.

10. Justificació i pagament
a) El pagament de l’ajut s’efectuarà un cop el seu beneficiari hagi acreditat la finalització de
les obres realitzades i els serveis tècnics de l’Ajuntament hi hagin efectuat la
corresponent inspecció amb resultat favorable.
b) El sol·licitant podrà demanar una bestreta de fins el 25% de l’import de l’ajut quan
acrediti el començament de l’obra.
c) L’abonament del ajuts es farà sempre contra la presentació de la corresponent
certificació de les obres executades per part dels beneficiaris.
d) La finalització de les obres s’ha de realitzar i s’ha de comunicar a l’Ajuntament de
Manresa sempre dins del termini expressament indicat en aquestes bases.
e) Un cop acabada l’obra, la persona beneficiària de la subvenció ha de presentar la
documentació justificativa següent:
•
•
•
•

originals de les factures i certificacions acreditatives de la despesa total efectuada així
com la documentació acreditativa del pagament.
justificació de l'import i la procedència dels fons amb què s'ha finançat l'activitat
subvencionada, a més de la subvenció (fons propis o altres subvencions o recursos).
certificat acreditatiu de la realització i finalització de l'obra emès pel/per la tècnic/a
director/a de l'obra.
plànols finals de l’obra i fotografies de l'obra realitzada

Si com a conseqüència d’aquesta aportació documental resulta que l’import de la inversió
efectuada és menor a la pressupostada, la inversió acreditada serà la que es prendrà com a
base per al pagament de la subvenció. Si és major, el pagament de la diferencia anirà a
càrrec dels beneficiaris.
11. Altres obligacions de les persones beneficiàries
Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions següents:
a) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el programa presentat. Qualsevol canvi
en el projecte, en el calendari o de modificació notable del pressupost presentat s'ha de
notificar per escrit a l’Ajuntament de Manresa, el qual valorarà la modificació i la pot acceptar
si no comporta canvis substancials ni suposa un incompliment dels requisits i condicions
establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats
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poden ser considerats com a incompliment per part de l'empresa beneficiària, la qual cosa
pot donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.
b) Les obres s’han d’executar durant el termini màxim de dos anys a comptar des de la
concessió de l’ajut.
c) Els promotors de les obres hauran de permetre, obligatòriament, l'accés dels tècnics de
l’Ajuntament de Manresa a la finca o element objecte de millora, per tal d'efectuar-hi les
inspeccions que calgui, amb la finalitat de comprovar les obres o actuacions que s'hi
desenvolupin.
d) El promotor de les obres, en la sol·licitud de subvenció, autoritzarà a l’Ajuntament de
Manresa a fer públiques les dades següents del seu expedient de rehabilitació: tipus
d'actuació, fotografies significatives de l'estat inicial i final, adreça de l'edifici, any de
construcció de l'edifici, any d'inici i fi de les obres de rehabilitació, nom del promotor, nom del
tècnic responsable, nom del constructor, pressupost de les obres, subvenció atorgada,
descripció de l'estat original de l'edifici i descripció de les obres de rehabilitació.
12. Reintegrament
L’Ajuntament de Manresa pot exigir el reintegrament parcial o total de les subvencions, amb
l'obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els
supòsits següents:
a) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.
b) Incompliment de l'obligació de justificació o de les restants obligacions que
preveuen aquestes bases.
c) Denegació de la concessió de la llicència d'obres.
d) Altres supòsits previstos en la normativa reguladora de subvencions.
13. Revocació d'ajuts
L’Ajuntament de Manresa podrà revocar els ajuts sense crear cap dret per al sol·licitant, en
els supòsits següents:
a) Per falsedat o incompliment de les dades o dels requisits legals que s'assenyalen
en aquestes bases.
b) Per manca de veracitat amb intenció dolosa de les dades i documents aportats.
c) Per alteració de les condicions que han determinat la concessió de l'ajut, sempre
que siguin imputables a l'interessat i no s'hagués autoritzat prèviament per
l’Ajuntament de Manresa.
En qualsevol cas la revocació comportarà, amb independència de les accions legals que es
poguessin emprendre, la devolució de l'import dels ajuts percebuts, incrementat amb l'interès
legal fixat pel Banc d'Espanya en el moment de la devolució.
14. Entrada en vigor i vigència
El present text entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOP i tindrà vigència
indefinida, sotmesa en tot cas, a l'existència de partida pressupostària.

2n. SOTMETRE les presents bases específiques a INFORMACIÓ PÚBLICA per un termini
de 20 dies mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
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en el tauler d’anuncis de la Corporació i fent una referència d’aquest anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3r. INFORMAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut
l’esmentat termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, manifesta que el dictamen vol
aprovar inicialment les bases reguladores de l’atorgament d’ajuts per a la rehabilitació
d’elements d’interès patrimonial de la ciutat de Manresa.
Diu que el 15 de novembre de 2010 es va aprovar inicialment el Pla especial urbanístic de
protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic i
paisatgístic de Manresa i el mes de juliol de 2012 es va aprovar pel Ple de la Corporació
l’aprovació provisional.
Explica que un dels objectius és la conservació i millora del patrimoni i la manera de
fomentar-lo és donar ajuts per a la seva rehabilitació.
Preveient que el Pla s’aprovarà en els propers mesos s’ha cregut oportú poder aprovar les
bases que permetin la realització de la convocatòria per regular els ajuts. Diu que les bases
estableixen els requisits, les quanties de les subvencions i la documentació necessària, i en
el moment que s’aprovi el Pla definitivament es farà la convocatòria dels ajuts.

La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, manifesta que el seu grup
s’abstindrà tot i que creuen que qualsevol atorgament d’ajuts que afavoreixin els interessos
dels ciutadans i en qualsevol àmbit, és positiu.
Explica que el motiu de l’abstenció és perquè a les Bases han trobat a faltar coses, per
exemple que essent l’ajut un import baix, d’un 30% sobre tota la despesa subvencionable,
s’hauria de poder compatibilitzar amb altres tipus d’ajuts.

El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, respon a la senyora Guerrero i li
diu que tindran en compte el fet que els ajuts no siguin incompatibles amb d’altres ajuts
d’altres administracions.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11 GMCiU, 2
GMERC, 2 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP), i 4 abstencions (4 GMPSC) i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

6.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació dels dies festius locals
per a l’any 2013.
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 28 d’agost de 2012, que
es transcriu a continuació:
“El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya en data 18 de juliol
de 2012 (registre d’entrada núm. 42389) va sol·licitar a aquest Ajuntament que formuli
proposta per a les dues festes locals a la ciutat de Manresa per a l’any 2013 d’acord amb
l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que disposa que de les catorze festes laborals,
dues tindran caràcter local.
El Decret 177/1980, de 3 d’octubre, estableix que les dues festes locals seran fixades per
Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius.
L’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de les jornades de
treball, jornades especials i descans, disposa que l’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat
pel Ple de la Corporació.
Per tot això, el regidor delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels
acords següents:
ACORDS
PRIMER. Proposar com a festes locals de Manresa per a l’any 2013 els dies següents:
Dijous, 21 de febrer, Festa de la Misteriosa Llum
Dilluns, 2 de setembre, Festa Major
SEGON. Comunicar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,
la proposta de les dues festes locals de Manresa per a l’any 2013.”
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, manifesta que el dictamen fa
referència a la proposta de les dues festes locals de Manresa per a l’any 2013, dijous, 21
de febrer, Festa de la Misteriosa Llum, i el dilluns, 2 de setembre, Festa Major.
L’alcalde demana al senyor Calmet si pot explicar als assistents perquè aquest any la Festa
Major serà el dilluns 2 de setembre.
El senyor Joan Calmet, explica que hi ha un acord de Ple que aprova que el festiu de la
Festa Major serà el primer dilluns posterior a l’últim dissabte del mes d’agost, essent la
Festa Major de Manresa el diumenge dia 1 de setembre i el dilluns dia 2 de setembre.
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a votació,
i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.

PROPOSICIONS
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7.1

Proposició de la Candidatura d’Unitat Popular en suport als afectats per
l’actuació policial ocorreguda al final de la passada nit del Correfoc de
Manresa.

Es fa constar que durant el debat d’aquesta proposició s’incorpora a la sessió el regidor
senyor Joan Comas.
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 14 de setembre de
2012, que es transcriu a continuació:
“Atès que a la matinada de dimarts 28 d’Agost de 2012, a l’acabament del ball del correfoc,
es van produir els fets que explicarem a continuació:
Mentre moltes de nosaltres acabàvem de gaudir de la Festa Major d’enguany amb l’actitud
pacífica i festiva tradicional a Manresa per aquestes dates, van arribar a la Plaça Major
nombrosos efectius de la policia local i dels Mossos d’Esquadra equipades amb material
antiavalots. Sense cap tipus d’avís previ ni de diàleg van formar un cordó i van empènyer la
multitud cap al carrer Sant Miquel i la baixada del Carme. En el procés, van detenir a una
persona de forma injustificada, cosa que va provocar la indignació dels allí presents,
agombolats en un tap, a la qual cosa va seguir la càrrega indiscriminada de la policia amb
la intenció de desallotjar la plaça. Aquesta agressió es va produir de forma molt violenta i
sense cap tipus d’explicació, donant com a resultant la formació d’un cordó policial a les
boques dels ja esmentats carrers i un altre al mateix punt però de cara a la plaça.
La policia, tant els Mossos d’Esquadra com la Policia Local de Manresa, va respondre amb
violència a les demandes d’explicacions als ciutadans allí presents, deixant com a resultat
almenys una vintena de persones ferides que van requerir d’atenció mèdica i nombroses
persones afectades tant en forma de contusions com psicològicament. Nombroses
persones presents van enregistrar els fets amb els seus mòbils, i fou duent a terme aquesta
acció com va ser detinguda una altra persona. Com a agreujant, una gran proporció dels
efectius Antiavalots dels Mossos d’Esquadra no duien la placa d’identificació com prescriu
la llei ni s’identificaven a petició de la ciutadania. Nombroses persones ferides van
concórrer a l’Hospital General de Manresa per a ser atesos, on un d’ells va ser identificat i
intimidat al sortir de l’ambulància i abans de ser atès.
En cap dels casos els metges de guàrdia van voler incloure a l’informe mèdic la versió dels
afectats en la que les contusions haurien estat provocades per cops de porra de la policia,
com poden recollir. A més, les 3 persones identificades a part dels detinguts (2 d’elles a la
plaça i la darrera ja esmentada a l’Hospital) surten a les seves diligències policials acusats,
entre d’altres, d’atemptar contra l’autoritat i d’incitar a la violència. En tots els casos
considerem que és manifesta la manipulació policial dels fets ocorreguts a la plaça. El
balanç en xifres de la nit és de 2 detinguts, 5 identificats i acusats, de vora una vintena de
ferits - 13 d’ells amb informe mèdic - i d’una ciutadania indignada per la impunitat de
l’actuació policial.
Malgrat les diferents i canviants exposicions dels fets per part de l’Equip de Govern i la
pròpia Policia Local volem destacar que: en cap moment abans de la càrrega policial les
persones presents a la plaça van mostrar cap tipus de resistència ni cap actitud violenta. A
més a més, volem mostrar el nostre rebuig i descontent per les dues detencions produïdes
de forma violenta i injustificada, així com de la manipulació dels fets per part dels informes
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de la policia. En darrer lloc, i manifestant així la indignació més gran, creiem que mai ha
estat- ni en aquest cas – necessària la intervenció dels Antiavalots per a netejar la plaça
Major en la darrera nit de les Festes de la ciutat.
Ja des de poques hores després els ciutadans afectats treballarien per mobilitzar la societat
manresana en resposta als fets ocorreguts. El mateix dia a les 7 de la tarda es convocaria
una concentració amb manifestació pels carrers de la ciutat on la resposta ciutadana seria
notable. Més de mig miler de persones es reunirien per rebutjar l’actuació policial i les
detencions injustificades després de la nit del Correfoc. Una setmana després, el diumenge
2 de setembre, es convocaria una xocolatada popular amb actes festius de caràcter
cultural, motivada per la recaptació de fons destinats a les possibles multes dels detinguts.
En aquest cas es reunirien novament mig miler de persones en suport al col·lectiu
d’afectats. En ambdós actes, l’actitud dels assistents seria pacífica i es congregaria gent de
totes les edats, units per la indignació pels fets. Considerem que la societat és conscient
que en aquella plaça els afectats eren els darrers criminals, i que qualsevol ciutadà o
ciutadana podria haver estat víctima de l’actuació policial.
Atès que l’autoritat que va demanar la intervenció dels Antiavalots va ser un sergent de la
Policia Local de Manresa, i que la responsabilitat d’aquest cos recau en la Regidoria de
Seguretat Ciutadana.
Ates que l’objectiu de l’actuació policial era facilitar la neteja de la plaça, i que el resultat
mostra la desmesurada i innecessària intervenció dels cossos policials en l’operació.
Atès el manifest suport
protesta i solidaritat per
societat civil, i destacant
moció i en els informes
denúncies.

de la societat manresana als afectats, reiterat en accions de
víctimes, testimonis dels fets ocorreguts i altres sectors de la
que la única versió que contradiu els fets presentats en aquesta
orals és la dels informes dels Mossos d’Esquadra i les seves

Proposa:
En primer lloc, que el Ple de l’Ajuntament manifesti el seu suport a les persones afectades
i sobretot se solidaritzi amb els detinguts i imputats.
En segon lloc, que el Ple de l’Ajuntament manifesti la seva contrarietat envers l’actuació
policial, tant de la Guàrdia Urbana com dels Mossos d’Esquadra. I en aquest sentit, instar a
l’Ajuntament i els partits polítics de la ciutat, a través dels seus representants al Parlament
de Catalunya, a presentar una queixa formal al Departament d’Interior.
En tercer lloc, demanar explicacions i exigir responsabilitats a la Regidora de Seguretat
Ciutadana així com el seu cessament en considerar-la responsable política dels fets
ocorreguts.”

El secretari presenta l’esmena de substitució dels Grups municipals de CiU i PSC a la
proposició 7.1 de la CUP, de 20 de setembre de 2012, que es transcriu a continuació:
“Atès que la Festa Major d’enguany s’havia desenvolupat sota els paràmetres de normalitat
quant a participació, convivència i manca de conflictes.
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Atès que l’operatiu que es va posar en marxa el matí del dia 28 d’agost de 2012, previ a la
neteja de la plaça Major un cop acabada la darrera activitat de la Festa Major de la ciutat,
va provocar uns resultats valorats negativament de manera gairebé unànime.

El Ple de la Corporació municipal
ACORDA
1.- Lamentar les conseqüències produïdes per la inadequada aplicació de les mesures
preses a l’hora de procedir a fer possible l’entrada dels equips de neteja a la plaça Major,
mostrar especialment la contrarietat per les contusions patides per part de diverses
persones i expressar la convicció que les persones imputades gaudiran de totes les
garanties de l’estat de dret.
2.- Tenint en compte que l’operatiu no va funcionar correctament, instar l’equip de govern,
com a màxim responsable de l’organització de la Festa, de la seva seguretat, del control
horari dels establiments i del servei de neteja, que elabori una proposta de nou protocol
d’actuació i que el presenti, a través d’una propera Junta de portaveus, a tots els grups
municipals. Aquest protocol inclourà tant l’operatiu del propi cos de la Policia Local
(competència municipal) com el dels Mossos d’Esquadra (competència de la Conselleria
d’Interior de la Generalitat de Catalunya) i serà treballat en el marc de la Junta Local de
Seguretat.”
L’alcalde informa que hi ha dues sol·licituds per comparèixer en la defensa de la proposició
de la CUP, una en representació de l’Associació cultural Batzac i l’altra en representació de
l’Associació Manresa de Festa. Tot seguit dóna la paraula al senyor Antonio Cantón Rivas,
en representació de Batzac.
El senyor Antonio Cantón Rivas, en representació de l’Associació Cultural Batzac,
manifesta que com a portaveu esporàdic que representa el col·lectiu d’afectats i afectades
de les agressions policials del Correfoc vol deixar clar que aquesta moció té un caràcter
civil i no hi ha cap intenció d’atac, ni polític ni personal per a ningú.
Diu que com a afectat directe que va viure els fets ocorreguts aquella nit vol exposar la
seva opinió, atès que no estan d’acord amb algunes de les opinions que s’han donat al
respecte.
A nivell personal explica que un cop acabat el concert a la plaça es van trobar unes
quantes persones, com cada any succeeix, en un ambient molt pacífic i encara festiu, que
estaven xerrant entre elles perquè s’acabava la festa major, s’acaba l’estiu i comencen les
responsabilitats de l’any, i de cop i volta van començar a rebre empentes que no entenien
de què anaven. Sí que havien vist els agents de la policia local que feien acte de presència,
en cap moment no hi va haver cap declaració que s’havia de desallotjar, ni cap gest que ho
deixés endevinar, i de cop i volta van començar a rebre empentes sense que hi hagués cap
mena de diàleg.
Diu que això crea una confusió i una violència, tant física com psicològica que és molt difícil
de pair, sobretot quan no s’espera, ja que és festa major de Manresa, proposada per la
ciutat, i la sensació és la d’estar completament perdut. Quan ja s’han recuperat els amics i
se sap on estan, tot i rebre empentes, s’intenta entendre què és el que està passant.
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Es demanen explicacions als cossos de policia i en trobar-se davant la línia de policies amb
tot un grup de gent que estava amb ell en la seva mateixa situació, doncs la intenció seva
era la de calmar l’enfrontament perquè podia haver-hi crispació i que calia calmar-se i no
agredir, si calia dir alguna cosa, dir-la però sense cap tipus d’agressió.
Mirant els policies, tant mossos d’esquadra com policia local, els va dir: “Parlant la gent
s’entén! Parlant la gent s’entén! Expliqueu-nos i no ens doneu cops!”, i va ser en aquell
moment que un agent de la policia local de Manresa el va mirar i li va dir, sense parlar però
movent la boca, va entendre perfectament que deia: “hijo de puta”, va treure la porra i li va
anar a donar cops de porra al cap. En aquell moment es va protegir i per això porta aquesta
ortopèdia perquè té dos ossos trencats després de l’agressió, on realment ni ell ni els altres
ciutadans havien provocat cap aldarull. Una de les noies amb qui anava, en veure que la
mà se li començava a inflar, va considerar que necessitava assistència mèdica i van anar
cap el cordó policial per demanar si hi havia algun equipament d’assistència mèdica on
poguessin anar. El mosso d’esquadra va dirigir-se enrere cap a un dels seus responsables i
després de consultar-lo el va mirar i amb aire completament amenaçador, li va dir: “Sí, sí
noi! Vine! Jo t’hi porto, jo t’hi porto, vine!.
Evidentment, essent conscient del que estava passant li va dir a la seva amiga, mirant el
mosso i la companya: “No, no! Aquest home ens està amenaçant. Jo no me’n refio gens.
Marxem!”. Es va girar i tranquil·lament va marxar per intentar trucar ell mateix a
l’ambulància. En aquest gest de marxar, l’agent, que no pot identificar perquè no duia el
número d’identificació, cosa a la qual estan obligats per la Unió Europea tots els policies,
tot i que no eren tots, no el pot identificar però en aquell moment va pressentir l’amenaça
quan va intentar marxar per anar a trucar, l’agent el va agafar per la samarreta per aproparlo cap a ell.
Diu que es pot imaginar moltes coses del que volia l’agent, i segurament tots els presents,
que són tan conscients com ell del que va passar a la plaça, poden imaginar també que no
creu que el portés cap a l’ambulància.
Tot seguit va trucar pel seu compte a l’ambulància, un cop dins es va identificar i quan va
arribar a l’hospital en obrir la porta de l’ambulància es va trobar envoltat de tres mossos
d’esquadra que li demanen el DNI. Un dels mossos se li va acostar a dos dits del front i li
va dir: “No et preocupis, que no et farem res!”. Creu que aquest tipus de declaracions, amb
aquesta prepotència, li semblen completament fora de mesura.
Diu que mai ha tingut cap problema amb la justícia, que el seu expedient està net, i un cop
passat el control policial va poder entrar a l’hospital a visitar-se. En entrar a la sala
d’urgències, enmig de corredors, entre box i box, hi havia set mossos d’esquadra grans
com un armari, esperant no sabent què. Va entrar completament xocat pel que havia
passat a la plaça i allà veient tots aquells mossos va ser impressionant.
Una de les doctores que estava al corredor els va demanar si podien desallotjar el lloc i
instal.lar-se a la sala d’espera que hi havia al final. Evidentment, els agents van decidir no
fer-ho i es van quedar a la cruïlla. L’ambient continuava pujant de to. Una segona vegada la
doctora s’apropa i els torna a demanar el mateix i aquest cop van anar-hi.
En veure el doctor li va explicar com havia succeït tot, el qual va apuntar a la declaració
mèdica que havia tingut una agressió al carrer i que li havien fet unes contusions amb uns
objectes contundents, pressuposadament unes porres. Diu que el va tornar a cridar perquè
ja havia marxat del box i li va especificar que havia estat una agressió policial amb una
porra i li va demanar que constés a la declaració.
Com es poden imaginar, l’hospital ple de mossos d’esquadra, i el doctor es va negar a fer
constar a la declaració que allò li havien fet uns mossos d’esquadra, al.legant que això era
el jutge qui ho havia de dir. Li va respondre al metge que el que ell li deia era exactament
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allò i que ja serà el jutge qui dirà si això és o no veritat, però no va voler canviar-ho.
Aquesta és una situació en què no només s’hi ha trobat ell.
Diu que tot això li ha suposat un trasbals i aprofita per agrair al grup que representa,
l’assistència i el recolzament moral que s’ha fet a les convocatòries posteriors pels carrers,
on es va preparar una primera manifestació al dia següent, amb una assistència d’unes
cinc-centes persones comptades pels agents de la policia local, i una setmana més tard
amb una xocolatada on també van assistir cinc-centes persones. Això dóna una connotació
que la ciutadania manresana és completament conscient del que va passar en aquella
plaça i des del grup que representa agraeix novament aquesta participació.
Afegeix que el sentiment que aquests fets succeïts deixen en l’esperit de la ciutadania és el
qüestionament de quina és l’actitud que demostra l’ajuntament envers els seus ciutadans.
Diu que com a ciutadà actiu, des de la vida sociocultural de la ciutat, i com ell molts d’altres,
ja siguin associacions de veïns, mijacs, caus, esplais o altres, participen activament a la
ciutat i d’una manera voluntària.
Des de l’ajuntament se’ls ha convocat diverses vegades a reunions on se’ls ha presentat
sempre un discurs sobre la importància del seu rol pel bon desenvolupament social de
Manresa.
Per això consideren realment ofensiu que després dels fets ocorreguts ara al carrer se’ls
titlli de radicals o de violents. Per aquesta raó, necessiten que l’ajuntament mostri d’una
manera explícita i directa a tota la població manresana el seu desacord, o si més no la
inconformitat davant d’una actuació com aquesta, i faci el necessari per netejar aquesta
imatge de radicals i violents que se’ls atorga per una part de la ciutadania manresana. Amb
això entendrien que l’ajuntament està fent un pas cap a la continuïtat de la benentesa entre
el conjunt dels ciutadans, tant d’entitats socioculturals com no, i els organismes polítics
manresans.
Diu que senten la necessitat de fer-ho saber i que molts dels organismes dedicats al
moviment sociocultural estan observant amb atenció quin serà el posicionament de
l’Ajuntament en aquest tema, i esperen que el discurs que aquestes són activitats dignes i
respectades per l’Ajuntament no es quedi només en un simple discurs polític. Per això la
moció demanen el següent: En primer lloc, que l’Ajuntament manifesti el seu suport a les
persones afectades i sobretot se solidaritzi amb els detinguts i imputats; en segon lloc, que
l’Ajuntament manifesti la seva contrarietat envers l’actuació policial, tant de la Guàrdia
Urbana com dels Mossos d’Esquadra, i que es presenti una queixa formal al Departament
d’Interior; i en tercer lloc, demanen explicacions i exigeixen responsabilitats a la regidora de
Seguretat Ciutadana així com el seu cessament en considerar-la la responsable política
dels fets ocorreguts.
El senyor Canton finalitza la seva intervenció agraint el recolzament dels manresans i
manresanes presents a la Sala.
L’alcalde dóna les gràcies al senyor Canton i tot seguit dóna la paraula al senyor Josep
Garcia Orri que intervé en representació de l’Associació Manresa de Festa, entitat que
també ha demanat comparèixer amb relació a la proposició presentada per la CUP.
El senyor Pep Garcia, intervé en representació de l’Associació Manresa de Festa,
amb la intenció de fer públiques les valoracions i reflexions sobretot tècniques, d’aquesta
entitat que co-organitza la Festa Major juntament amb l’Ajuntament.
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Manifesta que com a organitzadors responsables lamenten molt els fets ocorreguts ja que
han entelat el final d’una bona Festa Major i especialment perquè han esdevingut amb gent
propera que estaven de festa, quan de fet aquest era l’objectiu que la seva associació
perseguia a l’hora d’organitzar la Festa Major del 2012. Diu que valoren molt negativament
els fets de la mateixa manera que fins aquell moment sempre havien valorat mot
satisfactòriament aquesta Festa Major que enguany havia apostat per créixer, innovar,
reescriure i augmentar amb petits detalls la sensació d’estar vivint uns dies festius
intensament. Justament el moment festiu és un moment de transformació i fins i tot de
transgressió i alteració dels hàbits, així com també d’ocupació de l’espai públic. Tots
aquests elements junts formen part de l’imaginari col·lectiu d’una ciutat en festa i posen en
valor els esforços, els recursos, els mecanismes, les previsions per aconseguir una festa
segura que acaben essent pocs si al final en algun moment la cosa s’espatlla, tal i com va
passar la nit de dilluns dues hores després que acabés el ball del Correfoc.
L’autocrítica que es fan com a organitzadors va en el sentit que alguna cosa no es devia fer
bé si dues hores després encara quedava molta gent a la plaça en estat festiu i no van ser
capaços de buidar-la. Aquesta és l’autocrítica que volen compartir per tal que serveixi de
punt d’inici per revisar els protocols que calguin, protocols que han servit perquè no passés
res en cap de les nits multitudinàries però que en canvi no van funcionar aquella matinada.
Segurament aquell dia van fallar més coses, i tot i que no devien ser greus, sí que devien
ser prou incendiàries com per acabar amb una actuació policial, la qual troben
desmesurada i fora de lloc. Al mateix temps, posa de relleu que les noves normatives i les
lleis que van sortint dificulten cada vegada més la possibilitat d’organitzar en regla tot tipus
d’esdeveniment i diu que fan aquesta crítica tot i que comparteixen la idea bàsica que
sense seguretat, ja sigui tècnica, d’estructures, policial i mediambiental, no es pot muntar
una festa i que com a organitzadors han fet mans i mànigues per poder donar cobertura
legal amb plans d’autoprotecció i emergència, preventius i correctius de tota mena per tal
que totes les activitats que inclou la Festa Major poguessin fer-se correctament. Volen que
la Festa Major del 2012 es recordi com el punt d’inflexió pel que fa a continguts i
participació i bones sensacions. Com a anècdota diu que la Festa del 2012 és la que ha tret
les tanques de seguretat de molts actes festius perquè ara es tenia el convenciment que ni
calien ni feien servei ni ajudaven a la sensació festiva popular. A més, diu que treure les
tanques també és tota una declaració d’intencions i haurà de ser-ho també pel que fa a
altres aspectes que la facin més segura i apamada i aquesta és la voluntat que volen
transmetre a l’equip de govern per treballar en aquesta línia de millora a partir dels fets
ocorreguts. Malgrat que no ho volen fer servir com a argument, explica que l’organització
d’activitats multitudinàries està comportant també en altres ciutats canvis a l’hora del
buidatge de les places a l’acabament de la festa i s’haurà de ser molt més curós a l’hora de
planificar-ho bé. Torna a expressar que lamenten els fets, es posen al costat dels afectats i
es posen a disposició per treballar en el què calgui per evitar-ne repeticions.
Finalitza la seva intervenció amb un apunt personal explicant que quan la matinada de
dilluns va deixar la plaça a les 5 h del matí va veure a la plaça Europa dos dispositius: un el
de neteja, tal i com estava previst, i l’altre dos furgons dels Mossos, també com estava
previst. Tot i que se’l pugui titllar d’ingenu diu que en aquell moment va pensar que com a
organitzadors ho estaven fent bé, doncs tenien la neteja a punt i un contingent de Mossos
que havia vetllat a la rereguarda per un acte que havia estat multitudinari, i això li va donar
tranquil·litat. Ara veu que es va equivocar en l’apreciació i que no estava clar què o qui
activava aquell contingent i això, sens dubte, diu que caldrà canviar-ho o millorar-ho.
Acta de la sessió plenària núm. 10 de 20 de setembre de 2012

47

El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, comença felicitant els
compareixents per l’exposició dels fets ocorreguts. A continuació explica que la moció la
presenta la CUP a demanda del grup d’afectats, que l’han redactada ells mateixos i que
han expressat la seva versió dels fets i les seves demandes. Des de la CUP s’han limitat a
donar-los recolzament.
Troba que van ser uns fets molt lamentables i greus i que no s’haurien de repetir. Com que
són representants polítics pensen que han de demanar responsabilitats polítiques i en
aquest sentit, tot i que la part més greu dels incidents va ser causada per agents dels
Mossos d’Esquadra, també s’hi van veure involucrats policies locals, a més el dispositiu
està muntat per la regidoria de Seguretat Ciutadana i per tant creuen que la responsable
política és la regidora de Seguretat Ciutadana i per això en la moció els afectats demanen
la seva dimissió. Ells ho subscriuen perquè pensen que cal assumir les responsabilitats i
marcar el camí sobretot perquè a Manresa ja hi ha hagut 3 incidents previs amb els Mossos
d’Esquadra, 2 d’ells molt greus i que van suposar la mort del Mustapha i del Sergio. Per
tant diu que cal posar-hi fre i exigir responsabilitats perquè sinó s’està donant carta blanca
a unes actuacions que no es poden tolerar. Per això presenten la moció i esperen que des
de la regidoria s’assumeixin les responsabilitats oportunes.

La senyora Olga Sánchez, del Grup Municipal de CiU, manifesta que en seu moment ja
van expressar que lamentaven els fets i avui ho tornen a fer, adreçant-se de forma especial
a les persones que van patir contusions. Troba molt trist que el primer dia laborable
després d’una Festa Major comenci amb les escenes que es van produir a la Plaça Major.
De bon inici també han dit públicament que calia fer una reflexió i una autocrítica respecte
el què es va fer bé i el què no, sobretot perquè el resultat no els ha agradat. Han fet
autocrítica tenint en compte tots els aspectes, actors i actuacions que van intervenir-hi més
enllà d’un context policial i de l’equip de govern, per tal de ser més crítics encara i donar
una més àmplia objectivitat. Per això porten a aprovació del Ple una esmena de substitució
a la proposició de la CUP i que han elaborat conjuntament amb el Grup Municipal del PSC.
Explica que en aquesta esmena de substitució s’insten a ells mateixos, al propi equip de
govern, a elaborar un nou protocol d’actuació que inclogui tant l’operatiu del cos de Policia
Local, de competència municipal, com al dels Mossos d’Esquadra, de competència de la
Conselleria d’Interior de la Generalitat. Comenta que es parla d’operatius i de mesures que
necessiten adaptar-se a realitats socials que estan en constant evolució i per portar-los a
terme es requereix una correcta coordinació entre els dos cossos. Diu que en diverses
ocasions ha manifestat la seva satisfacció com a equip de govern amb relació a aquesta
coordinació policial però que tot és millorable.
Explica que el sistema de Seguretat Pública de Catalunya es desplega amb la Llei 4/2003
de 7 d’abril i estableix que Mossos d’Esquadra i Policia Local s’han de prestar assistència
mútua a través de procediments de coordinació i cooperació i estableix que les
competències en policia de seguretat ciutadana i ordre públic recauen en els Mossos
d’Esquadra i que Policia Local col.labora en aquestes funcions. Recorda que una de les
actuacions que preveu el programa de govern de Protecció, Seguretat i Prevenció és dotar
a la ciutat de Manresa d’un Pla Local de Seguretat i això compta amb el vistiplau de la
Junta Local de Seguretat i té com a objectiu crear un sistema global de seguretat pública a
Manresa que articuli els principis, els instruments i els procediments de coordinació,
col·laboració i actuació de tots els serveis públics amb competències en matèria de
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seguretat i emergències. Admeten que hi ha algunes qüestions del dispositiu que no van
funcionar com per exemple que hi haguessin establiments oberts a les 5:30 h. quan l’hora
fixada per al seu tancament era les 3:30 h i tots els avisos donats per la Policia Local així
ho havien recordat. Entenen que entre les 3:45 h –hora en què va finalitzar el concert i es
van apagar els llums de la plaça- i fins a les 5:30 h -que va ser quan es va produir l’inici
dels incidents- van transcórrer 1:45 h, temps suficient per tal que la plaça s’hagués buidat si
tot hagués funcionat correctament. Diu que s’han fet córrer informacions distorsionades de
com es van produir els fets i afirma que la Policia Local va fer el mateix que en anys
anteriors i ha mantingut amb els Mossos d’Esquadra els mateixos protocols i tampoc ella
mateixa com a regidora no ha introduït cap modificació en els dispositius. Valora
positivament el treball realitzat per la Policia Local, que saben que compten amb el suport
de l’equip de govern, i també el treball dels Mossos d’Esquadra i de la resta de cossos
policials, d’emergències, bombers, SEM, Creu Roja, ADF i Protecció Civil, doncs tots ells
són indispensables perquè es pugui desenvolupar una Festa Major dins de l’àmbit de la
seguretat ciutadana i encara que l’Ajuntament no tingués competència amb alguns d’ells,
sempre han tingut total predisposició envers l’Ajuntament.
Pensa que l’autocrítica i la reflexió que fa l’equip de govern també s’ha de fer extensiva a la
resta de ciutadans i en especial a les persones que estaven al moment dels incidents.
Troba que s’ha de ser responsable dels actes que es fan, de mesurar les conseqüències i
de respondre’n.
Amb motiu de les protestes i els crits d’alguns assistents a la Sala, l’alcalde demana
respecte i que deixin concloure la intervenció de la regidora Olga Sànchez malgrat no
estiguin d’acord amb les seves paraules. Un dels presents crida franquista a l’alcalde i
l’alcalde li contesta que no ho ha estat mai, de fet, si ho fos, ara li demanaria que
abandonés la sala. Diu que això no ho farà però sí que li demana que no provoqui, entre
altres coses perquè no respondrà a la provocació perquè no és el seu estil. Tan sols
demana respecte per les intervencions.
La senyora Olga Sánchez continua amb la seva intervenció dient que és difícil creure que
uns i altres ho facin tot sempre bé com també és difícil creure que si hi ha un problema
sempre sigui culpa d’un altre. Per tot el que ha explicat demana als presents que aprovin
l’esmena de substitució.
La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal Socialista, agraeix les paraules del senyor
Cantón i del senyor Garcia. Lamenta el que ha viscut el senyor Cantón i saben que hi ha
altres persones que han donat una versió igual que la que ell ha explicat. Al senyor Garcia
el felicita per la Festa Major d’enguany, per haver introduït elements nous, i que tot i que no
ha acabat bé li diu que ha estat una bona Festa Major a la vegada que agraeix l’autocrítica
que ha explicat en la seva exposició.
La senyora Díaz diu que el seu grup lamenta els fets i d’entrada, sense haver-hi estat, el
sembla que l’actuació va ser desmesurada i a les proves es remeten. Comparteixen que la
Festa Major és una festa que passa una vegada a l’any i hi ha de poder conviure tota la
ciutadania, precisament en això és on es troba l’esperit de la festa tot i que a la vegada és
la seva major dificultat. Hi ha qui vol fer gresca fins a última hora, qui vol poder descansar,
qui vol sortir amb nens, etc. i això és la part complexa però també il·lusionadora perquè tots
els ciutadans hi puguin tenir cabuda amb respecte i civisme. Diu que enguany això no ha
pogut ser al final de la festa.
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A partir del què ha exposat, també estan d’acord amb la proposició de la CUP sobre que
aquests fets no s’han de tornar a repetir i troba que el seu grup ha exercit la responsabilitat
política d’una altra forma. Explica que cap dels regidors socialistes van ser presents durant
els incidents i que al matí següent el primer que van fer va ser trucar a la regidora, a la que
agraeixen la seva atenció per haver-los posat al corrent dels fets i els va anar informant en
tot moment sobre el tema, sobretot perquè ells no ho van poder viure presencialment. Per
això, diu que no poden jutjar però sí valorar si l’actuació del govern va ser correcta o no.
També van demanar a l’alcalde, com a màxima autoritat de la Junta Local de Seguretat,
responsabilitat i l’emissió d’un informe amb la màxima celeritat per saber què havia passat.
Van convocar-los a una Junta de Portaveus extraordinària i malgrat que han demanat
informes per escrit que no han rebut, sí que els han explicat perquè no els han pogut tenir i
se’ls ha explicat l’altra versió dels fets.
A partir d’aquí, el seu grup va decidir presentar una esmena a la moció de la CUP perquè
tot i que en els primers punts estan totalment d’acord (donen suport a les persones que van
patir les agressions, que aquests fets no s’han de tornar a repetir i entenen que el govern té
unes responsabilitats que les ha d’exercir). Per això demanen responsabilitats al govern i
creu que les estan exercint en el moment en què estan presentant també aquesta esmena.
El PSC no demana el cessament de la regidora i no relacionen els incidents d’aquesta
Festa Major amb fets anteriors, exigeixen responsabilitats al govern i a l’alcalde, que no es
tornin a repetir els fets.
Explica que presenten l’esmena conjuntament amb l’equip de govern perquè pensen que
fan autocrítica i perquè reconeixen que l’operatiu no va funcionar i hi ha una proposta
concreta. Per tot plegat, demana el vot favorable a l’esmena.

El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, manifesta que des del
seu partit condemnen els fets succeïts, no volen que cap persona pateixi cap tipus
d’agressió, però també volen recolzar als agents que van va patir lesions, i donen el seu
suport a les forces de seguretat de Manresa, ja que estem en un estat de dret.
Espera que no tornin a succeir aquests fets per una propera Festa Major.
Per la seva experiència a d’altres Festes majors d’arreu de Catalunya, i creu que quan
s’acaben produint aquests tipus d’incidents, el principal culpable és l’alcohol i la falta de
respecte pels veïns, per la gent i per l’autoritat.
Explica que els fets es van produir una hora més tard de l’acabament dels actes a la plaça
Major i a moltes de les persones que se’ls hi va demanar marxar de la plaça, ja que el
personal de neteja havia de treballar, no hi van posar cap tipus de problema.
Creu que un cop acabada la festa el que calia era marxar complint a la vegada les normes
de convivència i civisme.
Demana que es respectin els horaris de tancament dels bars i no demanaran la dimissió de
la regidora.
El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Municipal del PP, manifesta que
lamenten els fets succeïts a la Festa Major i feliciten a l’Associació Manresa de Festa per
l’èxit que ha tingut en el seu conjunt, deslluït per uns fets que a ningú han agradat.
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Diu que l’equip de govern i el partit socialista han presentat una esmena de substitució a la
moció presentada per la CUP pels afectats per aquests fets, però no manifesta el
reconeixement de responsabilitat.
Explica que tal i com ha dit el senyor Pep Garcia en la seva intervenció, es felicitava perquè
quan marxava a casa va veure que les dotacions dels cossos de seguretat i d’emergències
estaven on els corresponia per tal d’intervenir en cas necessari, i sobre tot en situacions on
hi ha gran afluència de persones.
Feliciten la reflexió feta a l’hora d’introduir l’esmena de substitució, però la manca de
reconeixement de la responsabilitat fa que quedi incompleta.
Manifesta que tal i com ha dit la regidora sobre la coordinació entre els mossos d’esquadra
i la policia local, efectivament ja que ve donada per la Llei de Seguretat de la Generalitat,
però la responsabilitat sobre els cossos de seguretat l’han d’assumir als qui els hi
corresponen; al Departament d’Interior, els mossos d’esquadra i a la regidoria
corresponent, respecte a la policia local.
També diu que s’ha de tenir en compte que l’actuació concreta no és un acte que porta a
demanar la dimissió de la regidora, ja que s’han tingut dos tipus de coneixement dels fets,
una versió dels cossos de seguretat i avui la versió dels afectats.
Votaran favorablement l’esmena de substitució i no demanaran la dimissió de la regidora
de Seguretat Ciutadana, però conviden a reflexionar a les dues parts, tant pels afectats
com dels responsables de les cossos de seguretat i que no torni a passar en un futur
immediat.
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, fa ressò de l’èxit de la Festa
Major i malgrat el context de crisi la gent ha pogut participar al carrer i se l’ha vist molt
il·lusionada. Pensa que el carrer ha de ser per la gent i això dóna alegria i sensació de
ciutadania i de comunitat.
Diu que està molt d’acord amb els rètols que veu avui a la Sala de Plens on es llegeix que
“la plaça no es neteja així”, doncs no creu que vingui d’una hora per netejar una plaça i
passar-hi unes mànegues i que això s’hagi de fer a cops de porra. Manifesta que les
exposicions dels compareixents expliquen els fets des del punt de vista de les seves
vivències.
Explica que tan bon punt es van assabentar dels fets, ERC es va posar en contacte amb la
regidora, l’alcalde, amos de bars, gent que havia rebut cops de porra, veïns i amb persones
que té filmacions i fotos. A partir d’aquí van intentar fer-se a la idea de com es devien haver
produït els fets i tenen la sensació que tot devia haver anat molt ràpid. Troben innecessari i
lamentable que s’evacués la Plaça Major d’aquesta forma i espera que no arribi a deslluir
tota la feina duta a terme amb tant entusiasme.
Els neguiteja l’estigmatització de les persones que estaven a la plaça durant els fets perquè
ho troben injust. ERC pensa que si no existeix un protocol és positiu que es faci, perquè no
es pot afirmar que això no succeirà mai més atès que les històries es repeteixen i sempre
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hi ha problemes per una cosa o una altra i per això és important que es facin protocols per
millorar les coses.
No estan a favor de demanar la dimissió de la regidora perquè en aquell moment ella
estava dormint i per tant no hi era. Tot i que pensen que un és responsable de tot el seu
servei però dintre d’un límit perquè entremig hi ha comandaments intermitjos que també
prenen decisions les quals poden ser equivocades o no i que possiblement s’han
d’investigar o aclarir, i això ara està en mans del govern.
Diu que pensen que un protocol pot ajudar a millorar la situació actual, creuen que fa falta
una mica més d’assumpció de responsabilitat política i en això el govern ha de decidir fins
on vol arribar. A nivell del Parlament de Catalunya informa que han plantejat una pregunta
al Conseller perquè pensen que s’han produït diverses situacions amb la Policia de
Catalunya que, tot i que creuen que es produeixen a causa del nerviosisme i les dificultats
amb posar-se d’acord en com s’han de fer les coses, això no pot fer que una Festa Major
s’acabi d’aquesta manera. Entén perfectament la sensació que explicava el senyor Pep
Garcia en tornar cap a casa, que tot estava controlat però que en 5 minuts tot es va
desmarxar. Per tot això, no votaran a favor de l’esmena conjunta de CiU i PSC.
Finalment, insisteix en què els rètols que hi ha a la Sala defineixen perfectament la
sensació que té ERC que la Plaça Major no es neteja de la manera com es va fer.

El senyor Antoni Cantón, menciona que se’ls ha aconsellat que en el moment en què
vegin la policia marxin corrents però els sembla que aquest consell està fora de lloc perquè
la policia hauria d’estar per donar seguretat a la gent i no pas per fer-los fugir cap a casa.
Sobre el què s’ha dit que la regidora a aquelles hores estava dormint i que no és la
responsable directa, es pregunta si com a monitor d’un esplai en unes colònies d’estiu, en
el cas que uns nens se’n vagin al bosc mentre ell està prenent un cafè i per mala sort
cauen per un barranc amb la conseqüència que hi ha ferits o morts, ell en seria el
responsable o no ho seria perquè en aquell moment estava prenent el cafè. Explica que
aquest monitor és responsable i està obligat a què el marc global on es troben aquests
nens estigui controlat i pensa que el mateix passa amb els responsables polítics de
l’Ajuntament. Diu que si existeix la regidoria de Seguretat Ciutadana aquesta és la figura
última responsable del què està passant, i si no, demana que es depurin responsabilitats i
que es donin noms i es faci fora a la gent que no ha fet bé el seu treball (aplaudiments a la
Sala).
S’adreça a la regidora de Seguretat Ciutadana per demanar-li que comenti què faran amb
el fet de la no identificació dels Mossos d’Esquadra i concretament pregunta si ho
denunciaran o si ho deixaran passar. Diu que això és il·legal, en canvi ells estan denunciats
per estar a la plaça. També li pregunta que si la Policia Local ha fet el mateix que els altres
anys com és que els altres anys no havia calgut violència i la plaça s’havia buidat de forma
pacífica, més encara quan a la plaça hi havia un ambient festiu i pacífic. Pensa que hagués
funcionat millor dialogant en comptes d’empentar a la gent sense que ningú entengui què
passa.
El senyor Jordi Masdeu, del Grup municipal de la CUP, assenyala que el senyor Antoni
Cantón ha explicat molt bé el concepte de responsabilitat que el seu grup també
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comparteix. També comparteixen amb ells l’opinió sobre l’esmena i valoren positivament
que el govern admeti que es van fer coses malament, la seva responsabilitat i que es
comprometi a que es faci un protocol per posar el màxim de mecanismes per intentar evitar
que això es torni a repetir. De tota manera, els sembla insuficient perquè pensen que
l’Ajuntament s’hauria de posar al costat de les víctimes i els hauria de donar un
recolzament més important que no es veu reflectit en l’esmena. Per això s’abstindran en la
votació de l’esmena perquè si bé valoren l’esforç de l’equip de govern per admetre
responsabilitats, també els hauria agradat que s’haguessin depurat les responsabilitats que
calguessin i a l’escala que calgués.
Finalment, felicita el senyor Pep Garcia pel tema de la retirada de les tanques que, tot i que
sigui molt secundari ho valoren molt positivament.
El senyor Antoni Llobet, del Grup municipal de CiU, comenta que han encetat el debat
sobre fins on han d’arribar les responsabilitats i troba que és bo que la ciutadania conegui
els passos que s’han seguit en aquest tema. Pensa que és fonamental que se’n pugui
parlar i que hi hagi la voluntat de trobar un equilibri a l’hora d’assumir què va passar
realment, per què va passar i què s’ha de fer de diferent perquè no torni a passar.
Ressalta la importància de les paraules del senyor Antoni Cantón quan feia referència a
que trobava contradictori que s’hagués de marxar quan ve la policia quan en realitat la gent
hauria de sentir-se protegida i segura. Diu que si aquesta és la percepció és evident que hi
ha quelcom que falla i cal preguntar-se què és. Comenta que han acusat a CiU de buscar
un equilibri molt difícil i que tenen un discurs ambigu sobre aquests fets i diu que
segurament és veritat perquè a l’hora de governar una ciutat una de les coses que s’ha
d’intentar és l’equilibri, la qual cosa no vol dir que es trobi. Diu que com a representants
institucionals de la ciutat escollits en unes eleccions han d’estar al costat de la població de
Manresa i també han de tenir clar que la policia en democràcia és una de les eines
fonamentals perquè el sistema funcioni. Per tant, com a govern han de partir de la premissa
de la confiança en la policia i si un govern no treballa sota aquesta premissa no pot exercir
en tota la seva amplitud les seves responsabilitats en democràcia. Té la impressió que la
resta de grups també corroborarien el que diu la regidora, i també tot l’equip de govern,
sobre que només es pot exercir el poder en democràcia quan es pot confiar en tots els
estaments implicats. Diu que, en general, els pertoca demostrar aquesta confiança i fins i
tot és la seva obligació, però diu que s’ha de reconèixer que una cosa són els aspectes
puntuals que poden esdevenir-se i una altra cosa és convertir-los en determinades
generalitzacions que convindria evitar.
Pel que fa a l’explicació del procés, comenta que al matí següent del dia dels
esdeveniments el govern va fer una roda de premsa per tal que els mitjans de comunicació
tinguessin l’oportunitat no només d’escoltar-los sinó també de preguntar. Tot i que la
sensació que va tenir amb el desenvolupament d’aquesta roda de premsa va ser correcta,
va tenir la impressió que tot i que només haguessin passat 24 hores semblava que ja
anaven tard i possiblement fós així perquè tot evoluciona. Però en el decurs d’aquestes 24
hores, el temps mínim per accedir a la informació i fer l’enfocament del tema, ja s’havien fet
una quantitat important de twits i comentaris al facebook perquè en el món actual la
comunicació és molt ràpida, tot i que insisteix que entenen que un dia no és un temps
excessiu per recavar informació.
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El senyor Llobet resumeix la cronologia del procés i explica que el dia 4 de setembre
s’havia convocat una Junta de Portaveus i que el tema fonamental que es va tocar va ser
aquest perquè els va semblar que havien d’explicar als Grups Municipals la versió de
l’ajuntament del que havia succeït. El dia 8 de setembre es va publicar un article del regidor
responsable de la Festa Major, el senyor Joan Calmet, el qual posava molts elements de
reflexió sobre la taula. El dia 14 de setembre es va fer una Junta Local de Seguretat
extraordinària en la que els dos cossos policials juntament amb l’alcalde i la regidora de
Seguretat Ciutadana havien de parlar sobre el tema dels informes i dels fets que s’havien
esdevingut. El dia 17 es va tornar a convocar els representants de tots els Grups
Municipals per explicar-los les conclusions d’aquesta Junta Local de Seguretat i a més a
més es va comptar amb la presència del màxim responsable dels Mossos d’Esquadra
perquè pogués respondre i fer els aclariments que se li demanessin.
Sobre la proposta que presenten conjuntament amb el PSC troba bo remarcar que en el
text es diu que les coses no es van resoldre bé, malgrat que hi hagi gent que pugui pensar
que es queden curts. També destaca la inadequació en l’aplicació d’algunes mesures i la
contrarietat especialment per a les persones afectades. Sobre això últim li han arribat
comentaris referents a que el govern no havia mostrat empatia o que no havia donat suport
a les persones afectades, i diu que cadascú té les seves pròpies sensacions i que no es
poden discutir i que si aquesta sensació hi és l’han de rectificar i aprofita per fer-ho
públicament. Assenyala que el moment clau de l’esmena és quan es diu de forma clara que
l’equip de govern és el màxim responsable de tot, per tant també de trobar la solució al que
es va esdevenir. Repeteix que quan l’equip de govern diu que n’és el responsable i que ha
de prendre mesures li sembla important que tothom participi de la reflexió i aporti les seves
informacions. Això la Policia Local ho està fent constantment perquè és personal municipal
i s’està treballant conjuntament i permanentment amb el cos de Mossos d’Esquadra.
Admet que no arregla res però estan molt acostumats a què quan passa alguna cosa que
no és bona i que no s’ha esdevingut correctament normalment les persones que estan als
equips de govern intenten passar-ho com poden, negar-ho al màxim i que no s’aprovi res
en contra seu mentre que els grups de l’oposició intenten forçar-los. Tot i que això és el que
acostuma a passar, diu que en aquest cas s’ha aconseguit que el grup del govern i un grup
d’oposició, conjuntament, hagin trobat punts d’equilibri per presentar una mateixa proposta
que a la vegada és crítica cap a l’equip de govern però que alhora planteja que s’han de fer
coses diferents. Creu que això és un pas endavant.

El senyor Pere Culell, del Grup municipal d’ERC, diu que una cosa és la responsabilitat
legal com la que pot ser la d’un mestre, un monitor o un metge i una altra cosa és la
responsabilitat política que ha d’assumir un govern. Troba que no és exactament el mateix.
Sobre l’informe mèdic, puntualitza que un metge no pot pressuposar quina ha estat l’alarma
o etiologia, el que sí que podria haver fet és indicar en l’informe que “segons refereix el
pacient...” però mai pot dir com van anar uns fets, a quina hora es van produir, etc.
L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada pels Grups municipals de
CiU i PSC a la proposició 7.1 del GMCUP, que decau, i el Ple l’aprova per 20 vots
afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMPP i 2 GMPxC ) i 4 abstencions (2 GMERC i 2
GMCUP), i per tant, es declara acordat:
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“Atès que la Festa Major d’enguany s’havia desenvolupat sota els paràmetres de normalitat
quant a participació, convivència i manca de conflictes.
Atès que l’operatiu que es va posar en marxa el matí del dia 28 d’agost de 2012, previ a la
neteja de la plaça Major un cop acabada la darrera activitat de la Festa Major de la ciutat,
va provocar uns resultats valorats negativament de manera gairebé unànime.
El Ple de la Corporació municipal
ACORDA
1.- Lamentar les conseqüències produïdes per la inadequada aplicació de les mesures
preses a l’hora de procedir a fer possible l’entrada dels equips de neteja a la plaça Major,
mostrar especialment la contrarietat per les contusions patides per part de diverses
persones i expressar la convicció que les persones imputades gaudiran de totes les
garanties de l’estat de dret.
2.- Tenint en compte que l’operatiu no va funcionar correctament, instar l’equip de govern,
com a màxim responsable de l’organització de la Festa, de la seva seguretat, del control
horari dels establiments i del servei de neteja, que elabori una proposta de nou protocol
d’actuació i que el presenti, a través d’una propera Junta de portaveus, a tots els grups
municipals. Aquest protocol inclourà tant l’operatiu del propi cos de la Policia Local
(competència municipal) com el dels Mossos d’Esquadra (competència de la Conselleria
d’Interior de la Generalitat de Catalunya) i serà treballat en el marc de la Junta Local de
Seguretat.”
7.2

Proposició del Grup Municipal d’ERC en defensa del dret de les dones a
decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal d’ERC, de 17 de setembre de 2012,
que es transcriu a continuació:
“La interrupció Voluntària de l'embaràs ha estat i és un fet controvertit en molts àmbits
socials atès els diferents aspectes ètics, sanitaris i legals que es posen en qüestió amb la
seva pràctica.
La llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de
l'Embaràs, que entrà en vigor l'1 de juny del 2010 permet la Interrupció Voluntària de
l'Embaràs (IVE) sense causa justificada fins la 14a setmana de gestació. Un pas endavant
en el dret de les dones a decidir sobre el propi cos, dret reconegut a l'article 41 de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya. Aquesta llei es basa en terminis i no en supòsits com l'anterior
aprovada l'any 1985 (perill per a la vida o la salut de la dona embarassada, presumpció de
defectes del fetus i violació).
El Ministre de Justícia del Govern Espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón, va anunciar fa mesos
que a la tardor presentarà l'esborrany de la reforma de la Llei de Salut Sexual i
Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs. El missatges que ens arriben fan
preveure una retallada i una agressió envers els drets de les dones a decidir sobre el propi
cos. El Ministre, juntament amb els sector més ultraconservadors pretenen banalitzar la
decisió d'una dona que decideix interrompre el seu embaràs. Una decisió difícil i meditada.
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Aquests mateixos, pretenen decidir sobre el nostre cos i coartar la nostra llibertat de
decisió.
Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una obligació. Hem d'assegurar que
aquelles que no vulguin o puguin, per diversos motius, ser mares en aquell moment de la
seva vida, tinguin la llibertat de decisió, perquè el cos és seu.
Una modificació de la llei, en els termes que avança el Ministre de Justícia, per restringir
l'accés de la dona a l'IVE fomentarà els avortaments clandestins en condicions precàries
que posaran el risc de la salut de les dones i els viatges a països on permetin l'IVE a
terminis, només permès per aquelles dones que puguin assumir la despesa econòmica.
El dret al propi cos ha de prevaldre jurídicament envers els dictat morals impulsats pels
sectors ultraconservadors
Atès tot l'exposat anteriorment, el ple de l'Ajuntament de Manresa, acorda el següent:
Primer.- Instar al Ministeri de Justícia a la no modificació de la llei en els termes previstos,
o en qualsevol altra direcció que pugui significar una regressió en els drets de les dones).
Segon.- Demanar la despenalització de l'avortament voluntari que a dia d'avui continua
tipificada dins el Codi Penal
Tercer.- Sol·licitar la reducció l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura de
prevenció embarassos no desitjats i prevenció de malalties de transmissió sexual.
Quart.- Instar a la implantació d'un programa específic d'atenció a les dones que han pres
la decisió d'interrompre l'embaràs, doncs aquesta decisió pot tenir conseqüències per a la
pròpia dona.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència del Congrés de Diputats i al Ministre de Justícia.”

El secretari presenta una esmena de substitució que el Grup municipal d’ERC presenta a la
proposició 7.2, de 20 de setembre de 2012, que es transcriu a continuació:
“Retirar el punt segon dels acords, sent el redactat final dels acords:
Atès tot l'exposat anteriorment, el ple de l'Ajuntament de Manresa, acorda el següent:
Primer.- Instar al Ministeri de Justícia a la no modificació de la llei en els termes previstos,
o en qualsevol altra direcció que pugui significar una regressió en els drets de les dones).
Segon.- Sol·licitar la reducció l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura de
prevenció embarassos no desitjats i prevenció de malalties de transmissió sexual.
Tercer.- Instar a la implantació d'un programa específic d'atenció a les dones que han pres
la decisió d'interrompre l'embaràs, doncs aquesta decisió pot tenir conseqüències per a la
pròpia dona.
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Quart.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència del Congrés de Diputats i al Ministre de Justícia.”

La senyora Mireia Estefanell, del Grup municipal d’ERC, manifesta que davant de
l’anunci fet pel Ministre de Justícia del govern espanyol, d’aplicar unes restriccions en la
Llei de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs, restriccions que
farien retornar la llei a uns moments molt més restrictius que l’aprovada els anys 80, han
presentat aquesta proposta. És a dir, que abocaria a aquelles dones que es veuen en la
necessitat d’interrompre voluntàriament el seu embaràs, a recórrer o als avortaments
clandestins o, aquelles que s’ho puguin permetre, a tornar als famosos viatges a Londres.
L’esmena de substitució que el grup d’ERC ha presentat proposa retirar el punt en què es
demanava la despenalització total de la interrupció de l’embaràs, ja que entrava en
contradicció amb el mateix text en què es demanava que la llei actual no es modifiqués. Al
mateix temps el seu grup demana que es faciliti l’accés als mètodes anticonceptius, tant
per a evitar els embarassos no desitjats com a mesura preventiva de malalties sexuals, i
demana el vot favorable a la proposició.

El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP, manifesta que el seu grup votarà
favorablement la proposició perquè entén que darrera els intents de limitar i restringir el dret
a l’avortament no hi ha una suposada defensa del dret a la vida, com alguns argumenten,
sinó que el que hi ha és un intent més de limitar, negar i reprimir la sexualitat humana i
sobretot la sexualitat de la dona.
Diu que els que ara pretenen limitar encara més el dret a l’avortament són els mateixos que
estaven en contra, i que encara hi estan en alguns casos, de l’educació sexual, dels
anticonceptius, i fins i tot del divorci; que pretenien que fos delicte l’adulteri, etc. Per tant, és
un intent més d’una atàvica història de negació i repressió contra la sexualitat humana,
però concretament i específicament contra la sexualitat de la dona i entén que el dret a
l’avortament no tan sols ha de ser reconegut tal com està actualment sinó que s’ha
d’ampliar aquest reconeixement i l’exercici d’aquest dret.

El senyor Sebastià Llort, president del Grup municipal de PxC, manifesta que el seu
grup està en contra de l’avortament i a favor en els casos de violació, en què l’equip mèdic
parli amb els pares en el cas d’haver-hi perill per a la mare o el nadó, en casos crítics
mèdics, i que actualment hi ha infinitat de mètodes perquè la dona no quedi embarassada.
Creu que a les escoles cal parlar-ne, suposa que ja es fa, mitjançant programes i formes
per prevenir l’embaràs, per la qual cosa el seu grup votarà en contra.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup municipal del PP, manifesta que
aquesta proposta sobre l’avortament, quan parla d’instar la implementació d’un programa
específic d’atenció a les dones que han pres la decisió d’interrompre l’embaràs, considera
que seria imprescindible i necessari que en les actuals circumstàncies legals, aquesta
implementació es portés a terme.
Pel que fa al tipus d’IVA aplicat als mètodes anticonceptius considera que aquest s’hauria
d’haver reduït, punts en els quals el seu grup està d’acord.
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El grup municipal del PP entén que els anticonceptius són per a allò que un regidor ha
defensat, del lliure accés a la sexualitat, però sí que és cert que encara hi ha mentalitats
retrògrades com les que ha manifestat el senyor Majó.
Hi ha qui encara fa posar a les dones un mocador davant perquè no se les vegi, això
encara existeix, però de moment ni a Espanya ni a Catalunya decideixen res.
Diu que el fet d’entrar a col.lació aquests dos elements de la proposta amb l’avortament els
sembla fatídicament un greu error, plantejar temes fiscals i temes socials, que l’embaràs i
l’avortament ho són, però voler implementar aquests dos conceptes amb la interrupció de
l’embaràs, sembla que ha estat voler colar moltes coses perquè el que interessa és
presentar una proposta que quedi molt bé.
Diu que com a partit polític, i ho han manifestat públicament, estan en contra no de
l’avortament perquè sí, sinó que fonamentalment sobre els supòsits de l’ampliació de la llei
que es van portar a terme la legislatura anterior, i això ho defensen tots els membres del
Partit Popular. No entenen que un menor d’edat pugui fer el que vulgui quan, si passa
alguna cosa, els responsables són els seus pares.
El grup municipal del PP votarà en contra.
La senyora Ruth Guerrero, del Grup municipal del PSC, manifesta que davant de la
intenció manifesta del govern del PP de reformar la Llei 2/2010, de salut sexual i
reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs, en termes restrictiu i d’eliminació de
drets, des del PSC creu que cal demanar al govern central el manteniment d’aquesta llei en
els termes en què ja es va definir en aprovar-se, per tal de garantir que les dones puguin
exercir el seu dret a la interrupció voluntària de l’embaràs com a part fonamental dels drets
de les dones.
Entenen que aquesta pèrdua de drets suposaria un risc per a la salut i la vida de les dones,
ometent l’obligació de l’estat, d’acord amb la normativa europea internacional, per garantir
la protecció i la seguretat jurídica en els camps dels drets sexuals i reproductius.
Diu que el dret de les dones a decidir sobre els seus cossos i les seves vides està enfrontat
amb el prototip de la feminitat que discrimina les dones i que pretén imposar aquest govern
amb la reforma anunciada.
El seu grup també està d’acord amb els punts segon i tercer de la proposició perquè
considera que es pot sol.licitar una reducció de l’IVA per als mètodes anticonceptius i que
es pugui implantar un programa específic d’atenció a aquelles dones que per voluntat
pròpia han decidit interrompre l’embaràs.
El grup municipal del PSC votarà favorablement la proposició.

La regidora de Sanitat, senyora Mercè Rosich, del Grup municipal de CiU, manifesta
que el seu grup donarà suport a la moció del grup municipal d’ERC perquè creu que
modificar una llei com aquesta seria fer un pas enrere molt important per a les dones.
Aquesta reflexió va una mica més enllà del que aquí es pugui aprovar o no. Com deia el
senyor Javaloyes, hi ha molta feina a fer i actualment hi ha molts avortaments fets en molt
males condicions, que representen una situació complexa no només a nivell psicològic sinó
fins i tot físic i mèdic.
Des de les regidories de Sanitat i Serveis Socials, estan molt sensibilitzats a fer un treball
de pedagogia amb les noies i nois sobre la responsabilitat que té aquesta educació sexual,
per tal d’evitar la possibilitat d’embarassos i perquè l’avortament no hagi de ser recurrent.
Diu que també cal fer un treball molt acurat amb les persones nouvingudes perquè molts
dels criteris que podem tenir ben creats i estructurats, encara costi molt arribar-hi.
Acta de la sessió plenària núm. 10 de 20 de setembre de 2012

58

Pel que fa al tercer punt creu que és un tema que va més enllà del que es decideixi aqui,
però que pel que fa al quart punt, des del SIAD s’hi està treballant amb la intenció d’educar,
de fer pedagogia i prevenció als nois i noies de les escoles, de quina ha de ser la seva
responsabilitat, i també d’acollir, atendre i fer un seguiment amb les persones que per
determinades circumstàncies han de posar en pràctica un avortament.
Per totes aquestes raons el seu grup votarà favorablement la proposició.

La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, manifesta que el seu grup és
conscient que la interrupció voluntària de l’embaràs, per molts sectors és controvertit, per
les implicacions ètiques, sanitàries i legals que comporta, però el dret a la maternitat no pot
passar a ser una obligació, com es desprèn de la reforma que es pretén implantar.
Puntualitza al senyor Javaloyes que la llei actual no és una llei de supòsits, sinó que és una
llei de terminis i que com a qualsevol acte mèdic, a partir dels setze anys, segons els
comitès de bioètica han estipulat, és a l’afectat a qui es consulta l’aplicació del seu
tractament. Per tant, no és una mena de llibertinatge estrany que a partir dels setze anys la
noia pugui decidir sobre l’acte mèdic.

L’alcalde sotmet l’esmena a votació, i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11 GMCiU, 3
GMPSC, 2 GMERC i 2 GMCUP) i 5 vots negatius (3 GMPP i 2 GMPxC), i 1 abstenció de la
regidora senyora Maria Jesús Pérez, per trobar-se absent de la sala en el moment de la
votació (article 100.1 del ROF) i, per tant, es declara acordat:
“La interrupció Voluntària de l'embaràs ha estat i és un fet controvertit en molts àmbits
socials atès els diferents aspectes ètics, sanitaris i legals que es posen en qüestió amb la
seva pràctica.
La llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de
l'Embaràs, que entrà en vigor l'1 de juny del 2010 permet la Interrupció Voluntària de
l'Embaràs (IVE) sense causa justificada fins la 14a setmana de gestació. Un pas endavant
en el dret de les dones a decidir sobre el propi cos, dret reconegut a l'article 41 de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya. Aquesta llei es basa en terminis i no en supòsits com l'anterior
aprovada l'any 1985 (perill per a la vida o la salut de la dona embarassada, presumpció de
defectes del fetus i violació).
El Ministre de Justícia del Govern Espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón, va anunciar fa mesos
que a la tardor presentarà l'esborrany de la reforma de la Llei de Salut Sexual i
Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs. El missatges que ens arriben fan
preveure una retallada i una agressió envers els drets de les dones a decidir sobre el propi
cos. El Ministre, juntament amb els sector més ultraconservadors pretenen banalitzar la
decisió d'una dona que decideix interrompre el seu embaràs. Una decisió difícil i meditada.
Aquests mateixos, pretenen decidir sobre el nostre cos i coartar la nostra llibertat de
decisió.
Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una obligació. Hem d'assegurar que
aquelles que no vulguin o puguin, per diversos motius, ser mares en aquell moment de la
seva vida, tinguin la llibertat de decisió, perquè el cos és seu.
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Una modificació de la llei, en els termes que avança el Ministre de Justícia, per restringir
l'accés de la dona a l'IVE fomentarà els avortaments clandestins en condicions precàries
que posaran el risc de la salut de les dones i els viatges a països on permetin l'IVE a
terminis, només permès per aquelles dones que puguin assumir la despesa econòmica.
El dret al propi cos ha de prevaldre jurídicament envers els dictat morals impulsats pels
sectors ultraconservadors
Atès tot l'exposat anteriorment, el ple de l'Ajuntament de Manresa, acorda el següent:
Primer.- Instar al Ministeri de Justícia a la no modificació de la llei en els termes previstos,
o en qualsevol altra direcció que pugui significar una regressió en els drets de les dones).
Segon.- Sol·licitar la reducció l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura de
prevenció embarassos no desitjats i prevenció de malalties de transmissió sexual.
Tercer.- Instar a la implantació d'un programa específic d'atenció a les dones que han pres
la decisió d'interrompre l'embaràs, doncs aquesta decisió pot tenir conseqüències per a la
pròpia dona.
Quart.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència del Congrés de Diputats i al Ministre de Justícia.”

L’alcalde proposa el debat i votació conjunta dels punts 7.3 i 7.4 de l’ordre del dia, tal com
ja s’havia acordat en la reunió de la Junta de Portaveus, atès que s’ha presentat una
esmena de substitució conjunta per part dels grups que havien presentat ambdues
proposicions.

7.3
Proposició de Grup municipal d’ERC sobre la necessitat de donar la veu al
poble de Catalunya.
El secretari presenta la proposició del Grup municipal d’ERC, de 17 de setembre de 2012,
que es transcriu a continuació:
“La darrera Diada Nacional de l’11 de Setembre, el poble de Catalunya va protagonitzar la
manifestació més gran de la història del nostre país i una dels més importants que hi ha
hagut mai a Europa.
La manifestació va ser organitzada per una entitat sorgida de la societat civil, l’Assemblea
Nacional Catalana, que va convocar la ciutadania amb un lema ben clar i explícit:
“Catalunya, nou estat d’Europa”.
La resposta de la ciutadania a la crida de l’ANC va ser massiva: va aplegar prop de 2
milions de persones que de manera unànime reclamaven la independència de Catalunya.
Per tot plegat proposem que:
Primer- El Govern de la Generalitat comenci de manera immediata el procés que ha de
portar a la convocatòria d’un referèndum sobre el dret a l’Autodeterminació de Catalunya.
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Segon - L’Ajuntament de Manresa prestarà tot el seu suport tècnic perquè el procés
esmentat en el punt 1 es desenvolupi de la manera més eficaç possible.
Tercer - En cas que no es vulgui convocar el referèndum esmentat suara, la Generalitat
convoqui unes noves eleccions nacionals de caire constituent.
Quart - Es faci arribar el present acord a la Presidència de la Generalitat, la Mesa del
Parlament de Catalunya i als Grups Parlamentaris i als principals agents econòmics i
socials del país.”
7.4

Proposició del Grup municipal de CiU de suport a les reivindicacions
nacionals populars de la Diada Nacional de Catalunya 2012.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal de CiU, de 17 de setembre de 2012,
que es transcriu a continuació:
“El passat 11 de setembre, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, 1 milió i mig de
persones van sortir al carrer amb el lema Catalunya, nou estat d’Europa.
Aquest ajuntament no pot restar impassible davant els clams que la ciutadania va
expressar-hi: la voluntat d’esdevenir un poble lliure i la denúncia pel maltracte polític,
econòmic i social que pateix Catalunya de part de l’estat i que dinamita el nostre potencial
com a país i les oportunitats de la nostra gent.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar que Catalunya té dret a decidir sobre el seu futur de manera lliure i
democràtica.
Segon.- Reconèixer la necessitat d’una hisenda pròpia catalana, basada en la Resolució
aprovada pel Parlament de Catalunya el 25 de juliol de 2012, que posi punt i final a l’espoli
que pateix Catalunya i que obliga a les administracions públiques catalanes, inclosos els
ajuntaments, a executar importants ajustos pressupostaris.
Tercer.- Comprometre’ns a treballar conjuntament amb la ciutadania i les entitats del
nostre municipi per fer cada vegada més àmplia la majoria social i econòmica necessària
per esdevenir un estat propi de la Unió europea.
Quart.- Demanar al Parlament de Catalunya que estudiï totes les mesures que s’hauran
d’emprendre, si així ho decideix el poble català, per a la seva consecució.
Cinquè.- Fer arribar aquesta moció a tots els grups del Parlament de Catalunya i del
Congrés dels diputats. “

El secretari presenta una esmena de substitució, de 20 de setembre de 2012, que
presenten els Grups municipals de CiU i ERC, a les proposicions 7.3 i 7.4 de l’ordre del dia,
que es transcriu a continuació:
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“La darrera Diada Nacional de l’11 de Setembre, el poble de Catalunya va protagonitzar la
manifestació més gran de la història del nostre país i una de les més importants que hi ha
hagut mai a Europa.
La manifestació va ser organitzada per una entitat sorgida de la societat civil, l’Assemblea
Nacional Catalana, que va convocar la ciutadania amb un lema ben clar i explícit:
“Catalunya, nou estat d’Europa”.
La resposta de la ciutadania a la crida de l’ANC va ser massiva: va aplegar prop de 2
milions de persones. Aquest ajuntament no pot restar impassible davant els clams que la
ciutadania va expressar-hi: la voluntat d’esdevenir un poble lliure i la denúncia pel maltracte
polític, econòmic i social que pateix Catalunya de part de l’estat i que dinamita el nostre
potencial com a país i les oportunitats de la nostra gent.
Per tot plegat proposem l’adopció dels següents acords:
Primer- Manifestar que Catalunya té dret a decidir sobre el seu futur de manera lliure i
democràtica. Emplacem, doncs, el govern de la Generalitat a iniciar de manera immediata
el procés que ha de portar a la convocatòria d’un referèndum sobre el dret a
l’Autodeterminació de Catalunya o, en el seu defecte, a la convocatòria d’eleccions.
Segon - L'Ajuntament de Manresa es compromet a treballar conjuntament amb la
ciutadania i les entitats del nostre municipi per fer cada vegada més àmplia la majoria
social i econòmica necessària per esdevenir un estat propi de la Unió Europea; oferint tot el
seu suport tècnic perquè el referèndum esmentat al primer punt es desenvolupi de la
manera més eficaç possible.
Tercer - Que es faci arribar el present acord a la Presidència de la Generalitat, a la Mesa
del Parlament de Catalunya i als Grups Parlamentaris i als principals agents econòmics i
socials del país.”

El senyor Pere Culell, President del Grup municipal d’ERC, diu que li fa gràcia trobar-se
en un àmbit democràtic demanant que hi hagi democràcia i que la gent pugui expressar el
que pensa després de tant temps de dir que si hi ha una majoria absoluta, que si hi ha un
25% que se senten espanyols i catalans, i això ja fa tant de temps que dura.
Recorda la manifestació històrica dels que van anar a la de l’any 77 i quins eren els crits de
“Llibertat, amnistia, Estatut d’Autonomia”, i tenien por que el President Tarradelles no
volgués l’Estatut i que hagués pactat a Madrid una altra cosa.
El fet d’anar a la manifestació del proppassat dia 11, amb centenars de milers de persones
amb estelades demanant la independència i sense cap crit a favor del pacte fiscal ni de la
hisenda pròpia, creu que això ha suposat un punt d’inflexió entre aquesta sensació
majoritària, cada cop més majoritària, però que s’ha de quantificar d’una vegada, de gent
que s’està adonant que no ens volen a Espanya, ens han tancat la porta, s’ha provat de
diverses maneres durant diversos governs, des de l’època del “peix al cove”, després a
l’època de l’Estatut, el “cepillado madrileño-sevillano”, després el Tribunal Suprem de les
Corts, així com les mentides que en aquests moments es comencen a sentir perquè la gent
agafi por a allò més democràtic que hi ha que és votar d’una forma concreta tenint un
mandat democràtic.
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Els mandats democràtics perquè un poble pugui esdevenir lliure són una declaració en
aquests moments que hi ha majoria independentista al Parlament de Catalunya, si això no
és així perquè Convergència portava al programa electoral la hisenda pròpia, a la qual avui
li han tancat la porta als morros, segurament una cosa molt democràtica seria la votació de
tots els catalans, els set milions que tinguin dret a vot que seran cinc milions i mig com en
les darreres eleccions, i que tothom es manifesti. I si no es vol així unes eleccions en què hi
hagi un programa mínim que diversos partits puguin presentar-se inequívocament cap a
una declaració d’independència, amb suport popular de tota la gent catalana per definir-se
d’una vegada.
De vegades es voten moltes coses i moltes no són preguntes concretes, i no hi ha res més
concret i democràtic que un referèndum amb una pregunta que sigui clara en aquest
aspecte.
Afegeix que a Espanya no ens volen com som, cada vegada és més evident, no paguen els
deutes que Catalunya té, perquè està convençut que ja saben que marxem. Al no tenir
estat que ens protegeixi estem desvalguts, no tenim veu a Europa, no podem accedir a
crèdits i en aquest moment en què el President Mas ha escenificat de forma pulcre,
democràtica i progressiva, que ha intentat fer totes les passes possibles per arribar a un
acord, quan des del PP i del PSOE se’ls diu que no hi ha lloc al pacte fiscal, a la hisenda
pròpia, a l’agència tributària espanyola, a la independència fiscal en definitiva, empès per
aquesta gran majoria de ciutadans que van sortir, d’altres perquè no van poder anar-hi i
altres perquè no anava amb ells, per això no queda clar parlar de la majoria silenciosa, el
GMERC creu que cal entrar en un procés d’autodeterminació que qualsevol partit
democràtic considera que no s’hi pot oposar, i no es pot pretendre que els països sudamericans de fa dos-cents anys no van incomplir una constitució segurament, però a totes
les seves places hi ha constància del menysteniment i de l’espoli fiscal de la metròpoli.
Creu que seran moments complicats, que no serà fàcil, però el President Mas l’11 de
Setembre va veure el suport de tot un poble i la lluita per un estat propi. El GMERC
considera que aquest procés ha de servir per canviar l’statu quo, per poder donar drets
socials, perquè hi hagi transparència i perquè no hi hagi casos de corrupció; per tenir més
habilitat i agilitat en portar els comptes, la nostra escola, ja que està demostrat que països
molt grans són més difícils de reconduir quan hi ha situacions de crisi.
Catalunya té una grandària, un nombre d’habitants i una sensibilitat que ens posa en un
moment històric i que no es pot decebre a la majoria de ciutadans que vol definir-se, alguns
per dir no, altres per dir sí, per això els partits demòcrates no poden dir a un poble que no
pugui manifestar-se.
Diu que avui en una roda de premsa sortia el President Mas dient que el President Rajoy li
ha tancat la porta al pacte fiscal i, per tant, Mas diu: “Enterrem la reivindicació del pacte
fiscal”, però després surt la senyora Sánchez-Camacho i diu: “CiU entierra el pacto fiscal”.
Això fa que s’entri en jocs de tergiversació, errors, guerra bruta i el que es necessita és que
hi hagi una massa clara, neta, transparent, democràtica, de gent que doni suport al procés i
l’única manera de fer-ho és, en aquests moments, per això es proposa en la moció, a la
qual demana el suport juntament amb Convergència, de donar la paraula als ciutadans
d’una forma o d’una altra. I si és d’una altra i és per eleccions anticipades, que sembla que
pot anar per aquí, en què hi hagi la majoria de partits, si es pot fer una conjunció de partits
a favor del dret a decidir, perfecte, i si no, que cadascú porti al seu programa una cosa
consensuada, que estiguem tots d’acord que quan hi hagi el resultat de les eleccions
tinguem una majoria parlamentària per tirar endavant aquest procés democràtic, pacífic i
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tranquil, que es vol portar per ser un estat més d’Europa i tenir veu en aquests moments
tan importants a nivell mundial.

El senyor Antoni Llobet, Portaveu del Grup municipal de CIU, manifesta que la celeritat
amb què s’estan produint els esdeveniments no casa gaire amb els terminis amb què es
fan els plens ordinaris, que són mensuals, i ho diu perquè cada cop més això és evident,
per tant, creu que en aquest moment el fet més transcendental és el que es va produir el
dia 11 de setembre a la tarda a la capital del país, i per tant li sembla que ningú ja no pot
menystenir la força que va tenir la manifestació de la Diada a la tarda. Els que hi eren, no
només van veure que eren molta gent sinó que van veure un clam en positiu, amb civisme,
intergeneracional, interclassista i els que com ell ho van viure des de dins, creu que ha de
ser escoltat.
A partir d’aquí els esdeveniments els superaran, els terminis estan essent molt més
accelerats que les reunions que tots plegats puguin fer aquí i l’important és que allò que
s’acordi sigui que sobretot la gent del país pugui donar la seva opinió, que és la manera
més democràtica de prendre les decisions de com hem de viure com a país.
Creu que la manera democràtica de fer-ho és aquesta perquè independentment del que
acabi sortint, és l’única manera que es garanteixi el fet que totes les opinions majoritàries i
minoritàries tinguin els mateixos drets reconeguts, que cada persona pugui decidir amb un
valor igual al vot de cadascú, com s’ha de viure a Catalunya en el futur immediat.

El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP, manifesta el dret a la defensa del
dret a l’autodeterminació, a l’exercici d’aquest dret anant a votar.
Durant molts anys als que han exigit aquest exercici se’ls ha dit que no calia perquè les
enquestes deien que els partidaris de la independència eren quatre, que les manifestacions
que feien també eren quatre, i que els representants del Parlament de Catalunya que
obertament defensaven la independència també eren quatre.
Des del seu punt de vista, diu que és evident que les enquestes estan dient que els
partidaris de la independència ja són majoria. Al carrer les manifestacions són les més
multitudinàries que s’han fet mai en la història d’aquest país i de les més multitudinàries en
la història d’Europa, a favor de la independència explícitament.
A més a més, al Parlament de Catalunya, els partidaris de la independència o de l’estat
propi o de les estructures d’estat, també sembla que són clarament majoria, per tant, un
cop demostrat que aquests indicadors marquen un canvi de tendència, cal que això es
demostri de forma democràtica emplaçant tota la ciutadania a votar i decidir si vol que la
nació catalana sigui un estat independent o si volen seguir formant part d’aquest estat que
s’anomena regne d’Espanya. Sobretot perquè si no es fa això cal que tinguem clar que
estarem fent que la minoria s’imposi sobre la majoria, és a dir, el contrari del dret a
l’autodeterminació, quan hi ha una majoria de gent que vol la independència, és que la
minoria imposi la seva voluntat sobre la majoria i això és l’antítesi de la democràcia i la
llavor de l’enfrontament, la crispació i del trencament social.
S’està plantejant un referèndum perquè és l’única manera d’evitar que una minoria de
partidaris d’una determinada opció legítima s’imposi sobre una majoria que no hi està
d’acord.
El GMCUP votarà favorablement i seguirà lluitant i exigint l’exercici del dret a
l’autodeterminació.
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El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup municipal de PxC, manifesta que l’ANC va
fer una crida massiva que va aplegar prop de dos milions de persones, però encara en
queden cinc milions i mig més que no se sap el que diran i que potser serà el contrari. En
tot cas ja es veurà si s’avancen les eleccions, cosa que és molt possible, i com ja saben
PxC no és un partit independentista, que no donarà el vot favorable a cap proposta ni
esmena de proposicions d’aquest tipus.
En relació a la intervenció del senyor Culell, quan diu que Espanya no ens vol, li recorda
que també a Catalunya hi ha gent que no volen els d’ERC.
El GMPxC votarà negativament l’esmena presentada.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup municipal del PP, manifesta que, com a
grup municipal i com a partit polític, entenen que vulguin celebrar el màxim possible una
festa que, per una banda va ser una festa participativa i generalitzada per part de la
ciutadania, és un fet evident, amb independència de si eren tres, sis o vuit milions. És
evident que hi havia una munió de gent impressionant el dia 11 de Setembre i entenen que
es vulgui allargar aquesta eufòria, parlar-ne el màxim possible i fer-ne una diada històrica.
Quan es diu que cada vegada més clarament ja no és pacte fiscal, que ara és una
independència perquè es vol pacte fiscal però es va davant amb una pancarta que diu:
“Catalunya Estat d’Europa”, cadascú es defineix cap on vulgui públicament.
El GMPP entén que quan es diu que com més petit és un país millor en pot sortir d’una
crisi, no hi estan d’acord perquè la mida no hi té res a veure.
Si es mira la crisi del 2007 a EEUU, que va arrossegar mig món, i en aquests moments on
es troba EEUU? I quina mida que té el país?
Es podria mirar la UE, que si no fos per una política fiscal divergent entre països,
segurament ara estaría d’una altra manera, perquè això és un reconeixement de tothom.
En aquests moments, per damunt de tot, hi ha d’haver una dosi de responsabilitat política
dels dirigents polítics i el GMPP entén que quanta més responsabilitat es té, més
responsable i curós cal ser per actuar amb fermesa i convicció per dur a terme accions que
permetin sortir de la crisi al conjunt d’aquest país i de la UE.
Creu que Espanya no té cap problema amb Catalunya i en qualsevol cas creu que són
alguns catalans que tenen molts problemes amb Espanya, i creu que hi ha un gran corrent
de pensament que molts catalans tenen i que viuen a Catalunya i són catalans.
Si això deriva cap a un referèndum, que es faci, sempre que sigui legal i serà del tot normal
que un Ajuntament doni el suport, però sempre que sigui legal.
Creu que cadascú representa a uns ciutadans i ciutadanes de Manresa, amb conviccions
ideològiques, polítiques i personals diferents, però el que està clar és que ens n’hem de
sortir tots plegats perquè sols serà molt difícil.
Diu que si hi ha convocatòria d’eleccions és perquè l’actual govern ens ha portat a un
carrer sense sortida, perquè en definitiva no té el suport necessari per aprovar els
pressupostos del 2013, per això es veuen obligats a fer les eleccions.
La ciutadania de Catalunya ha de parlar i ha d’expressar la seva opinió com fa dècades
que s’està fent.
Les persones que podran donar el seu vot no són els set milions, com diuen als seus
discursos, ja que votaran els majors de divuit anys, potser d’aquí a unes quantes dècades
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quant hi hagi un referèndum per la Independència potser sí que hi hauran set milions de
votants però ara no.
El GMPP no votarà a favor ni de les proposicions ni de les esmenes.

El senyor José Luís Irujo, president del Grup municipal del PSC, diu que el seu grup
no votarà favorablement a la proposició independentista, però voldria reflexionar sobre
alguns temes.
Manifesta que al contrari del que s’ha dit per part d’un regidor, entenen que Espanya i
Catalunya tenen un greu problema.
Creu que les situacions socials i les dinàmiques polítiques són una realitat, no es poden
amagar i s’han d’afrontar.
Diu que el PSC s’ha sentit interpel·lat aquests darrers dies, però està orgullós de la seva
pluralitat. Diu que és obvi que Catalunya desprès de 30 anys de desenvolupament
constitucional i estatutari es troba en una cruïlla en un mal moment, donada la crisi
econòmica mundial, cosa que creu que va ser un dels principals motors de l’afluència
massiva de gent a la manifestació de l’11 de setembre, fet que agreuja aquesta situació
d’inestabilitat.
Creu que entre tots plegats s’ha de desencallar aquesta situació. Respecta les formacions
independentistes ja que és una obligació ètica i democràtica, i està d’acord amb el regidor
Pere Culell quan diu que no es pot actuar ficant la por. S’ha de combatre la por perquè la
gent pugui manifestar-se lliurement, i també s’ha de combatre la manca de transparència.
Si els ciutadans de Catalunya han de decidir el seu futur ho han de fer sense por i sense
cap imposició i amb transparència, ja que els que no són independentistes com ell, també
volen fer sentir la seva veu i desencallar la situació actual.
Diu que entre tots han de dialogar per saber com afrontar aquesta situació.
Posa l’exemple d’Escòcia, on actualment s’està negociant la forma de fer el referèndum
inclosa la pregunta.
El PSC no serà un obstacle si es vol plantejar un referèndum lliure i democràtic i creu que
el senyor Majó té raó. El referèndum d’autodeterminació, tal i com l’entén el regidor, potser
no és aplicable per a Catalunya, en el sentit de poder produir una secessió de forma
unilateral però entén que una expressió lliure i democràtica es podria produir.
Creuen que ara no es prioritari convocar un referèndum i entenen que avançar les
eleccions tampoc és preferent, en canvi sí que és urgent i prioritari que el president de la
Generalitat de Catalunya convoqui a totes les forces polítiques, socials, sindicals i
econòmiques del país per definir en quina situació ens troben i quin full de ruta s’hauria de
posar en pràctica.
Creu que unes eleccions anticipades només poden significar dues coses: o el
reconeixement del fracàs d’un mandat, sempre que el president Mas actués com a
President de la Generalitat de Catalunya, o com una forma d’aprofitar un tsunami i
capitalitzar de forma plebiscitària un estat d’ànim o d’opinió a Catalunya.
Sense deixar de considerar que es pugui produir un referèndum o unes eleccions
anticipades, creu que el que és unitari és que la decisió sigui unipersonal. Si es menysté la
capacitat per decidir lliurement, el problema continuarà existint.
Diu que hauríem de tenir la seguretat que no ens hem deixat arrossegar per un moment
d’acceleració, sinó que estem actuant conjuntament per desencallar aquesta situació.
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Al poble català se li hauria de poder preguntar en un hipotètic referèndum, no només blanc
o negre, també una tercera pregunta, com podria ser: “Vostè vol que Catalunya sigui un
estat federat dintre de l’estat espanyol?”, ho diu perquè per ells ara no és prioritari fer unes
eleccions.
Creu que no seria un mal moment el fet de plantejar un estat Federal
El PSC no s’oposarà a cap procés, però reclama responsabilitat, diàleg i sobretot tenint en
compte la situació actual s’ha de ser molt responsable i s’ha d’intentar avançar per aturar
aquesta situació.

El senyor Pere Culell, president del Grup municipal d’ERC, diu que plantejar un model
federal en aquests moments, tal i com ha dit un catedràtic de Ciències Polítiques de la
Pompeu Fabra, o és ser ingenu o no conèixer la realitat.
Diu que s’està arribant a un moment en què la gent veu que amb un estat que té un deute
sobirà de dos bilions d’euros, que ha estat un estat receptor net d’Europa i de Catalunya
durant 25 anys, que ha creat un estat inviable i deficitari, amb AVES que no van enlloc, un
estat que s’ha fet amb una bombolla immobiliària promoguda en molts casos per gent del
Partit Popular, sobretot al País Valencià, i que farà que ens hi enfonsem tots.
Catalunya té la suficient riquesa i capacitat, el suficient turisme, poder agroalimentari i la
investigació, i no és que sigui una festa. Si hi havia un 20% d’independentistes fa 20 anys
ara serà del 51 o 55 %, però demà serà del 57 perquè s’està demanant, i creu que el PSC
podria fer el raonament, que aquesta esmena l’únic que vol és donar el dret a decidir, que
és el més democràtic que hi ha i que l’Ajuntament doni suport tècnic perquè es pugui fer.
Creu que com en d’altres vegades el Partit Socialista ha votat en aquest saló que els valors
republicans i els valors democràtics, i que té un pedigrí que no tenen altres partits, per això
insta a fer aquest esforç perquè el Partit Socialista s’hi afegeixi.
Quan s’ha parlat que EEUU és gran, són estats units que tenen la seva sobirania, amb lleis
que s’apliquen en alguns i en d’altres no, i aquí s’està anant cap a un estat que ofega
econòmicament nacions amb un estat que persegueix llengües, que no paga, que enganya,
que no està al costat sinó que està al davant i en aquest moment de crisi econòmica, quan
la ciutadania està més feble, amb més atur i autònoms que hauran de tancar perquè no hi
ha el suport necessari i no podem anar enlloc perquè no som un estat, cal que ens dotem
d’una eina d’estat per poder parlar en primera persona, ja que l’estat que ens domina no
ens respecta ni ens ajuda.
El GMERC insta el Partit Socialista a sumar-se a la proposta sobre la consulta popular, que
és el que la ciutadania demanava l’11 de Setembre, tant els que es trobaven a la
manifestació, els que eren a casa, els malalts, els que estan en contra, els federalistes i els
confederalistes, etc.

El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup municipal de CiU, manifesta que
l’avançament d’unes eleccions no ha de ser només per la qüestió de si es pot aprovar o no
un pressupost. A Galícia suposa que si s’han avançat ha estat per molts motius i el
problema més gran del país no és, tot i ser-ho, aprovar els pressupostos de l’any que ve.
Sobre la legalitat i per lligar-ho amb el tema de les eleccions, el president de la Generalitat
és qui decideix quan les convoca, i aquest tema de la legalitat, votacions... és una realitat
que ha d’anar més acompassada, i si això xoca tant és perquè hi ha un problema, si
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democràticament, constantment, decisions que es prenen majoritàriament a Catalunya
acaben essent revocades per qüestions de legalitat és que hi ha un problema.
Les lleis les fan els parlaments i no estan per sobre de les votacions, al contrari, les
votacions estan per sobre de les lleis perquè són les que elaboren les lleis, el problema és
que es parla de democràcia al Parlament de Catalunya, que acaba essent sempre
analitzada per una legalitat que no és la catalana sinó l’espanyola.
Diu que si el resultat d’un referèndum fos, hipotèticament, d’un 51 i 49, això no seria
frontisme, perquè vol dir que encara que no es faci el referèndum continua havent-hi un 51
que pensa una cosa i un 49 que en pensa una altra. La qüestió és si es creu que cal
demanar l’opinió o no de la gent, perquè l’opinió ja la té la gent, es tracta de saber si es pot
demanar i en democràcia s’ha de poder demanar.
Pel que fa a la responsabilitat política de què s’ha parlat, tothom pot pensar que per
responsabilitat política ara no toca fer això, però altres opinions poden fer pensar que ara
és quan toca més que mai i davant de la situació actual el fet d’avançar en el camí que
s’està fent és el que ha d’ajudar a resoldre els greus problemes que Catalunya té com a
país.
El senyor José Luis Irujo, president del Grup municipal del PSC, diu que si s’arriba a
un referèndum el resultat serà el que diguin les urnes, però cal evitar l’enfrontament no
perquè es convoqui un referèndum sinó per allò dels bons i dolents, de catalans i menys
catalans, dels que voldran la independència i dels que no, etc., però precisament a EEUU
funcionen bé i és un estat federal, no és confederal.
Sempre se’ls interpel.la perquè pensin i reflexionin, però el GMPSC no vota l’esmena,
perquè segurament hagués votat favorablement a la moció perquè feia referència
exclusivament a la hipotètica convocatòria d’eleccions o referèndum.
El GMPSC no serà obstacle perquè hi hagi una possibilitat que el poble català es pugui
expressar lliurement. Insisteix que la convocatòria d’un referèndum hauria de ser pactada
amb les condicions, amb la fórmula, les preguntes i el seu abast.
Pel que fa a la cita sobre el catedràtic de la Pompeu Fabra diu que el senyor López
Hernández, professor de Ciència Política de la mateixa universitat, membre de la
Plataforma pel dret a decidir, reconeix que el dret a l’autodeterminació, entès com
s’interpreta en la legislació internacional, no és aplicable a Catalunya. Una altra cosa és
que hi pugui haver un referèndum, però la secessió unilateral no es pot produir mai perquè,
a més a més, el dret a decidir unilateralment és incompatible amb el posterior pacte que
s’ha de fer en el cas que sortís aquesta possibilitat.
El GMPSC votaria a favor del primer punt, però en relació al segon punt el que no es pot és
forçar perquè es torni independentista, tot i que entén que molta gent ho ha fet
darrerament, però el GMPSC encara no ha tingut temps de fer-ho i no pot subscriure un
estat propi dins la UE perquè no és independentista.
El GMPSC està d’acord que es plantegi el referèndum, no serà un obstacle, però no pot
estar d’acord amb una tesi independentista com es planteja en el segon punt de l’esmena.

L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada pels Grups municipals de
CiU i ERC a les proposicions 7.3 i 7.4, i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMCiU, 2
GMERC i 2 GMCUP) i 9 vots negatius (4 GMPSC, 3GMPP i 2 GMPxC), i per tant es
declara acordat:
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“La darrera Diada Nacional de l’11 de Setembre, el poble de Catalunya va protagonitzar la
manifestació més gran de la història del nostre país i una de les més importants que hi ha
hagut mai a Europa.
La manifestació va ser organitzada per una entitat sorgida de la societat civil, l’Assemblea
Nacional Catalana, que va convocar la ciutadania amb un lema ben clar i explícit:
“Catalunya, nou estat d’Europa”.
La resposta de la ciutadania a la crida de l’ANC va ser massiva: va aplegar prop de 2
milions de persones. Aquest ajuntament no pot restar impassible davant els clams que la
ciutadania va expressar-hi: la voluntat d’esdevenir un poble lliure i la denúncia pel maltracte
polític, econòmic i social que pateix Catalunya de part de l’estat i que dinamita el nostre
potencial com a país i les oportunitats de la nostra gent.

Per tot plegat proposem l’adopció dels següents acords:
Primer- Manifestar que Catalunya té dret a decidir sobre el seu futur de manera lliure i
democràtica. Emplacem, doncs, el govern de la Generalitat a iniciar de manera immediata
el procés que ha de portar a la convocatòria d’un referèndum sobre el dret a
l’Autodeterminació de Catalunya o, en el seu defecte, a la convocatòria d’eleccions.
Segon - L'Ajuntament de Manresa es compromet a treballar conjuntament amb la
ciutadania i les entitats del nostre municipi per fer cada vegada més àmplia la majoria
social i econòmica necessària per esdevenir un estat propi de la Unió Europea; oferint tot el
seu suport tècnic perquè el referèndum esmentat al primer punt es desenvolupi de la
manera més eficaç possible.
Tercer - Que es faci arribar el present acord a la Presidència de la Generalitat, a la Mesa
del Parlament de Catalunya i als Grups Parlamentaris i als principals agents econòmics i
socials del país.”
L’alcalde manifesta que el regidor senyor Joan Vinyes, que representa la comarca en un
Congrés de Geoparcs a Portugal ha enviat una comunicació en què fa saber que el
Geoparc de la Catalunya Central és el primer que ha entrat a formar part de la Xarxa
Europea de Geoparcs.

7.5

Proposició del Grup municipal del PP referent a la necessitat d’instal·lar
serveis públics a la via pública.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal del PP, de 17 de setembre de 2012,
que es transcriu a continuació:
“Atès que la ciutat de Manresa te un dèficit en serveis públics, solament té un servei públic
a la via pública, i com a ciutat comercial ha de donar resposta satisfactòria a la ciutadania
en general.
Atesa l'aprovació recentment de l'Ordenança de Civisme en la què es regula i es posa
accent, entre altres, al fet de fer les necessitats en espais adequats i no a la via pública.
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Atès que la pròpia ordenança indica en l'articulat esmentat que aquest Ajuntament
facilitarà als ciutadans aquesta tasca.
PROPOSEM:
Aquest Ajuntament iniciarà un estudi d'emplaçaments diversos
Manresa per a la instal·lació de serveis públics.

al si de la ciutat de

Que abans de finalitzar aquest any farà públic aquest estudi i en el proper primer semestre
del 2013 començarà a col·locar serveis públics.”
El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup municipal del PP, diu que fa uns mesos
es va aprovar l'Ordenança de Civisme de la ciutat de Manresa.
Explica que l’ordenança marca una sèrie d’actituds que es demana a la ciutadania i perquè
aquestes actituds es puguin portar a terme, l’Ajuntament ha de dotar la ciutat de Manresa
dels mitjans i les instal·lacions necessàries per poder complir amb l’ordenança.
També l’Ordenança preveia la instal·lació de plafons per poder posar publicitat.
La proposició pretén que s’instal·lin serveis públics per tal d’evitar accions indesitjables a la
via pública.
El senyor Sebastià Llort, president del Grup municipal de PxC, diu que s’abstindran en
la votació, ja que tal i com es va acordar a la Junta de portaveus primerament s’hauria de
fer un estudi per tal de veure la viabilitat econòmica.
La senyora M. Jesús Pérez, del Grup municipal del PSC, diu que aquest és un tema
força reivindicat a Manresa i als Consells de Districte.
Creu que efectivament falten instal·lacions, i el partit Socialista sempre està a favor dels
serveis públics, la qual cosa creu que s’ha d’estudiar, tenint en compte la urgència i les
prioritats econòmiques.
Creuen que és important tenir una bona senyalització per tal d’ubicar-los i creu que és
important el manteniment i la neteja per tal d’evitar problemes de salut pública.
Acaba la intervenció dient que estan d’acord en què es faci un estudi de viabilitat.
La senyora M. Mercè Rosich, del Grup municipal de CiU, explica que des del govern
són conscients de la problemàtica i sobre tot amb la gent gran.
Diu que l’actual situació econòmica no permet en aquests moments fer la construcció de
serveis públics a diferents punts de la ciutat ja que és totalment inviable tant per la
construcció com pel manteniment i els horaris d’obertura.
Per això s’han vist obligats a fer un enfocament diferent de la proposició. Diu que han
valorat els serveis que hi ha actualment a la ciutat i s’està valorant quins altres
equipaments municipals o altres edificis d’ús públic podrien donar aquests tipus de serveis.
Votaran negativament a la moció ja que l’enfocament és diferent i no es poden
comprometre’s a la construcció per manca de recursos.
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Són conscients que cal una bona senyalització.
Demana si es pot afegir “in voce” la voluntat i el compromís de la senyalització i la valoració
dels espais disponibles d’equipaments municipals i edificis d’ús públic per poder donar
resposta a aquesta necessitat.
El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup municipal del PP, li diu a la senyora
Rosich que no s’ha de construir res i les noves tecnologies permeten la instal·lació de
serveis que es netegen automàticament i funcionen amb monedes.
Entenen que el cost i la situació econòmica en aquest moments no és l’adequada, però és
una necessitat plantejada des del moment en què es va aprovar una Ordenança cívica tan
restrictiva.
Explica que tal i com ha dit la senyora Pérez i la senyora Rosich el fet que ja existeixen
espais i instal·lacions en edificis municipals, no han tingut en compte els horaris i els dies
festius o caps de setmana.
Diu que la proposició no parla de construcció sinó d’estudi i una vegada fet l’estudi i si la
situació econòmica ho permet a partir del semestre del 2013 instal·lar aquests serveis per
poder donar cobertura a tota la ciutat.
La senyora M. Mercè Rosich, del Grup municipal de CiU, creu que la proposició parla
d’un estudi i desprès d’una instal·lació.
No es poden comprometre a que desprès de fer l’estudi es faran les instal·lacions donat el
cost econòmic. Però es comprometen a fer l’estudi i a fer la senyalització.

L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.5 del Grup Municipal del PP, i el Ple la rebutja per
11 vots negatius (11 GMCiU ), 7 vots afirmatius (4 GMPSC, 3 GMPP) i 6 abstencions (2
GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP).

7.6

Proposició del Grup Municipal de CiU per reduir 1/14 la retribució anual dels
regidors i regidores de l’Ajuntament de Manresa.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal de CiU, de 17 de setembre de 2012,
que es transcriu a continuació:
“El passat 13 de juliol de 2012 el Consell de Ministres va aprovar el RD 20/2012 pel qual
s'elimina la paga de Nadal de I'any en curs per als funcionaris de totes les Administracions,
de
les
empreses
públiques
i
d’altres
organismes
oficials
de
l’Estat.
Els empleats d'aquest Ajuntament i de les empreses municipals deixaran de percebre
aquest any aquesta paga extraordinària de Nadal.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació
l’adopció del següent acord:
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Primer.- Instar l’equip de govern que en un proper Ple de la corporació presenti una
proposta de dictamen en el qual s’acordi la reducció de 1/14 part de la retribució anual de
2012 dels 25 regidors i regidores d’aquest Ajuntament.”
El senyor Antoni Llobet, Portaveu del Grup municipal de CIU, diu que s’ha presentat la
proposició tenint en compte dos factors que tenen a veure amb el tema de les normatives
relacionades amb les assignacions de les persones que tenen alguna remuneració
d’aquest ajuntament.
Explica que degut al Reial Decret aprovat pel Consell de Ministres el mes de juliol, els
treballadors de l’ajuntament no cobraran la paga de Nadal, en canvi les remuneracions pels
25 regidors i regidores de l’ajuntament s’aproven pel Ple de l’ajuntament.
Creu que davant d’aquesta doble situació els hi sembla coherent que com aquesta mesura
afecta a tots els treballadors públics, els regidors i regidores dels diferents grups municipals
haurien de tenir una afectació amb la mateixa proporcionalitat de les pagues anuals.
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup municipal de la CUP, diu que des de la
CUP sempre s’ha manifestat la voluntat de reduir els sous, considerant-los exagerats i
excessius.
Creuen que les retallades que s’han fet als sous dels treballadors públics és injustificada, i
per això s’abstindran en la votació no perquè no creguin que s’han de reduir el sou, sinó
perquè creuen que a qui no se’ls hauria de reduir és als treballadors públics.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup municipal del PP, diu que el seu grup
votarà a favor de la proposta i agraeix que s’hagi fet cas a la recomanació feta al Reial
Decret sobre la reducció de la paga als membres electes.
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.6 del Grup municipal de CiU, i el Ple l’aprova per
22 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 2 GMERC, 3GMPP i 2 GMPxC) i 2 abstencions
(2 GMCUP), i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.7

Proposició del Grup municipal de PxC per a la millora dels equipaments de la
Policia Local.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal de PxC, de 15 de setembre de 2012,
que es transcriu a continuació:
“Atès que és responsabilitat de l'Ajuntament de Manresa vetllar perquè les condicions de
treball de la Policia Local de la ciutat siguin de màxima seguretat.
Atès que les unitats motoritzades de la Policia Local realitzen intervencions que en
ocasions requereixen desplaçaments immediats i maniobres que els exposen a un major
risc en carrers i carreteres.
Atès que existeix la possibilitat d'adaptar els cascos de qualsevol model (integral,
modular/abatible o jet) per a la conducció de vehicles de dues rodes amb la finalitat
d'incorporar un sistema addicional de protecció cervical amb coixí de seguretat.
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Atès que l'adaptació dels cascos reglamentaris que utilitzen els agents de les unitats
motoritzades de la Policia local per incorporar un coixí de seguretat cervical implicaria
dotar-los d'un plus de seguretat per protegir-los en cas de col·lisió i minimitzar el risc de
sofrir lesions greus cervicals.
Vista la viabilitat de la proposta, que es va aprovar el passat mes de maig de 2012 a la
ciutat de Badalona.
Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya proposa a
l'Ajuntament en ple l'adopció del següent acord:
Primer.-Sol·licitar a la Regidoria de Seguretat Ciutadana que iniciï la negociació amb
empreses que comercialitzin la protecció cervical amb coixí de seguretat per incorporar-ho
als cascos de les unitats motoritzades de la Policia Local
Segon.-Traslladar l'acord al cos de Policia Local de Manresa i a les seccions sindicals de la
Policia Local de la nostra ciutat.”
El senyor Sebastià Llort, president del Grup municipal de PxC, explica que la
proposició sol·licita augmentar les mesures de seguretat per a les unitats motoritzades de
la Policia local de Manresa.
Diu que els cascos dels agents de les unitats motoritzades de la Policia local de Manresa
s’haurien de dotar d’una protecció cervical, és a dir amb un collarí cervical amb airbag, tal i
com ja han fet a d’altres municipis catalans.
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.7 del Grup municipal de PxC, i el Ple la rebutja
per 11 vots negatius (11 GMCiU), 7 abstencions (4 GMPSC, 1 GMERC, 2 GMCUP), i 5
vots afirmatius (3 GMPP i 2 GMPxC) i 1 abstenció legal del senyor Pere Culell, per trobarse absent de la sala en el moment de la votació d’acord amb l’article 100.1 del ROF.
7.8

Proposició del Grup municipal de PxC per a la supressió del Senat.

El secretari presenta la proposició del Grup municipal de PxC, de 15 de setembre de 2012,
que es transcriu a continuació:
“Atès que l’actual situació de crisi econòmica exigeix una resposta per part de la classe
política per tal de rebaixar, amb criteris d’eficiència, el nombre de polítics, alts càrrecs i
suprimir institucions de govern amb competències escasses o bé que se solapen amb les
d’altres ens ja existents.
Atès que el Senat propicia distorsions quan el sistema de majories del Congrés no es
correspon amb el d’aquest i obstaculitza la tasca de legislar, tornant el poder legislatiu dèbil
i lent i propiciant que el poder executiu resolgui amb decrets.
Atès que l’actual context de crisi econòmica fa necessària una política d’austeritat amb els
fons públics i prioritzar les inversions a partides que resultin imprescindibles per al bon
funcionament del país.
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Atès que les Juntes i els Parlaments autonòmics ja assumeixen les competències de
representació territorial de les diverses comunitats autònomes que té la cambra del Senat.
Atès que la cambra del Congrés dels Diputats pot envair les competències del Senat i per
tant la seva existència no té justificació per tractar-se d’una institució de govern prescindible
amb una funció secundària, doncs en última instància es subordina a la voluntat de la
Cambra Baixa i la seva activitat es limita al dret d’iniciativa i al de deliberar sobre els
projectes o proposicions prèviament aprovats per la Cambra de Diputats.
Atès que la Mesa del Senat va aprovar el passat mes de març de 2012 un pressupost per a
la Cambra Alta de 53.214.437 euros sufragats amb fons públics que suposen un luxe
innecessari en una situació de crisi extrema.
Atès que hi ha països europeus capdavanters amb llarga tradició democràtica amb un bon
clima social i un alt grau de benestar i desenvolupament com són Noruega, Dinamarca o
Suècia, amb Corts unicamerals que prescindeixen de la Cambra Alta.
Atès que el Govern d’Espanya esta duent a terme retallades pressupostàries en serveis
públics que constitueixen pilars bàsics de l’Estat del benestar i abans n’hauria de dissoldre
una institució prescindible com és el Senat.
Per tot això anteriorment exposat el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Instar el Govern d’Espanya a iniciar un procés de reforma del Títol Tercer de la
Constitució Espanyola de 1978 per tal de modificar l’article 66.1, que consagra la
bicameralitat de les Corts Generals, i l’article 69, que consolida el Senat com a cambra de
representació territorial i estableix els criteris de representativitat dels senadors.
Segon.- Instar el Govern d’Espanya a suprimir el Senat i adoptar una configuració
unicameral on el Congrés dels Diputats sigui l’únic òrgan constitucional integrat a les Corts
Generals.”
El senyor Albert Pericas, Portaveu del Grup municipal de PxC, creu que tal com es
posa de manifest a la proposició hi ha motius suficients per iniciar el procés per suprimir la
cambra del Senat.
Diu que el Senat obstaculitza la tasca dels legisladors, convertint l’eficàcia dels governants
en una tasca lenta i abstracta, tot això afegit als 53 milions anuals sufragats des de fons
públics.
Afegeix que donada la situació actual, les retallades no només han de ser pel poble, fet que
provocaria una millora pel contribuent i per tot l’aparell polític.
Diu que els parlaments autonòmics i les juntes ja tenen assumides les competències de
representació territorial, fet que provoca una duplicitat de costos i sense sentit, fet que
justifica encara més la seva supressió.
Per això volen instar al govern d’Espanya a iniciar un procés de reforma del Títol Tercer de
la Constitució Espanyola per tal de modificar l’article 66.1, que consagra la bicameralitat de
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les Corts Generals, i la modificació de l’article 69, que consolida el Senat com a cambra de
representació territorial.
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.8 del Grup municipal de PxC, i el Ple la rebutja
per 14 vots negatius (11 GMCiU, 3 GMPP), 8 abstencions (4 GMPSC, 2 GMERC, 2
GMCUP), i 2 vots afirmatius ( 2 GMPxC).

8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se’n presenten.
II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.

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

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

10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 28 a 35, que
corresponen a les sessions dels dies 16, 23, 30 i 31 de juliol, 20 i 24 d’agost i 3
i 10 de setembre de 2012, respectivament.

L’alcalde diu que hi ha hagut dos Grups municipals que han mostrat la voluntat de fer
intervencions i preguntes en el Control de l’equip de govern municipal, primer intervindrà el
president del Grup municipal del PP, el senyor Xavier Javaloyes i en segon lloc el president
del Grup municipal de la CUP, el senyor Adam Majó.
Tot seguit dóna la paraula al senyor Xavier Javaloyes.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup municipal del PP, diu que intervé per
tractar dos temes de dues actes de la Junta de Govern local.
La primera és la corresponent a la número 32/2012 de 20 d’agost de 2012, en relació a la
concessió de les piscines municipals, i voldrien saber com i de quina manera queda la
relació contractual dels actuals treballadors de l’actual concessionària respecte a la
suposada nova concessionària si existeix, ja que els ha arribat informació que els actuals
treballadors no tindran els drets inherents de les antiguitats amb la nova concessionària.
El senyor Josep Maria Sala, del Grup municipal de CIU, li diu al senyor Javaloyes que
no és una nova concessió sinó que és una encomana directa de gestió.
Explica que a l’última Junta de Portaveus es va acordar que es faria una Junta
extraordinària única i exclusivament per parlar dels temes de la situació de continuïtat de
les instal·lacions esportives de les piscines municipals, i en el moment que es convoqui la
Junta extraordinària, ja hi haurà tota la documentació sol·licitada.
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L’alcalde intervé i diu que la Junta extraordinària es convocarà amb posterioritat al Consell
d’Administració d’Aigües de Manresa del proper divendres 28 de setembre.
El senyor Xavier Javaloyes, diu que és cert que a la Junta de portaveus d’ahir es va
acordar que hi hauria una Junta de portaveus extraordinària per tractar el tema de la
piscina i que també és va dir que es farà amb posterioritat del Consell d’Administració
d’Aigües de Manresa del dia 28 de setembre.
Precisament per això, un cop s’ha assabentat durant el matí d’aquest aspecte laboral, el
seu Grup vol una resposta al Ple i abans del Consell d’Administració d’Aigües de Manresa,
perquè els 25 socis d’Aigües de Manresa estan ara a la Sala de Plens, i perquè al seu Grup
municipal i a ell mateix que forma part del Consell d’Administració d’Aigües de Manresa, li
agradaria, abans d’emetre una opinió i un vot al Consell, saber com està la relació laboral
de l’encomana de canvi de concessionària, ja que segons com sigui aquest canvi, prendrà
una decisió o una altra en el Consell d’Administració. No cal que li expliquin “després de”,
vol una explicació prèvia al seu posicionament al Consell d’Administració.
El senyor Josep Maria Sala, del Grup municipal de CIU, diu que aquesta és una decisió
que s’haurà de prendre al Consell d’Administració i garanteix que allà es facilitarà tota la
informació necessària per poder decidir amb coneixement de causa.
Li repeteix que no hi ha una nova concessionària sinó una encomana de gestió directa.
L’alcalde intervé i diu que el senyor Alabern, gerent d’Aigües de Manresa, haurà de donar
tota la informació necessària a tots els membres del Consell, per així poder prendre una
decisió.
Diu que l’equip de govern no ha pres cap decisió sobre les polítiques laborals de les
piscines de Manresa ja que qui té l’encomana de gestió directa, és Aigües de Manresa, i no
només podrà votar a favor o en contra en funció del que li expliquin, sinó que podrà exigir
tota la informació. Creu que ara no pot demanar a l’equip de govern quina serà la política
de gestió que, liderada pel senyor Alabern, tenen previst proposar en el si del Consell
d’Administració.
Per generar confiança les coses s’han de dir allà on corresponen i ara no pot dir si el
senyor Alabern farà una proposta d’increment o de reducció de plantilla o canvis de les
condicions de treball dels professionals de les Aigües, ja que no ho saben.
El senyor Xavier Javaloyes, diu que li sembla que no l’han entès, ja que ells no demanen
si hi haurà un increment o una disminució de la plantilla o la política futura de les piscines
de Manresa, sinó que demanen quina és la presa de decisió que hi ha amb l’actual plantilla
de l’actual concessionària, a la futura empresa responsable de dur a terme la gestió de les
piscines de Manresa.
I ho diu perquè és evident que si els diuen que hi ha una “certa problemàtica”, i si és
evident que el Consell d’Administració d’Aigües de Manresa sempre ha estat obert,
transparent i ple d’informació a l’abast de tots els membres del Consell, sap que la
informació la tindran en el si del debat, però ara només volen saber el vincle de relació
laboral que hi haurà amb l’actual plantilla. Aquesta encomana de gestió directa de què
parla el senyor Sala, no deixa de ser una empresa que s’ha de fer càrrec de tot el que hi
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ha. Una cosa és la negociació que hagi pogut haver-hi, que ja els hi explicaran, però
insisteix que el que vol saber és com queda la relació laboral, i ho vol saber ara perquè així
el seu Grup municipal tindrà tota a informació i podrà prendre una determinació en el
Consell d’Administració, ja que en el Consell no es tracta de fer política.
El senyor Josep Maria Sala, del Grup municipal de CIU, es reitera dient que quan
Aigües de Manresa, que és qui està fent les negociacions, tinguin una proposta, la faran
arribar a tots ells com a representants d’Aigües de Manresa. Però en aquest moment,
qualsevol cosa que els avanci ho faria sense coneixement de causa. El que sí que li consta
és que hi ha reunions pendents, per tant, qualsevol informació que li consti al senyor
Javaloyes no serà definitiva en cap dels casos.
El senyor Adam Majó, president del Grup municipal de la CUP, diu que volen
posicionar-se sobre les decisions preses a les Juntes de Govern que han posat fi a un
període de gestió de les piscines municipals i obren un nou període en el que hi haurà un
nou gestor a les piscines municipals.
Volen deixar clar davant la Sala de Plens, davant la Junta d’Accionistes i davant el Consell
d’Administració que s’oposaran a què la mala gestió d’una determinada entitat d’aquesta
ciutat i la mala gestió de l’anterior equip de govern a l’hora de fer el seguiment de la
concessió, l’acabin pagant els treballadors. Volen deixar-ho clar i esperen que qui ho hagi
d’escoltar, ho escolti.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup municipal del PP, manifesta que
voldrien aclarir uns dubtes sobre “La modificació de la concessió administrativa per la
construcció i explotació d’un aparcament soterrani a la plaça de la Reforma a l’efecte de
reequilibrar econòmicament la concessió com a conseqüència del major cost que ha
suposat l’execució de les obres previstes al contracte”.
Volen saber com un pressupost inicial de 9 milions, acaba tenint un sobrecost de 6 milions i
mig, amb el ponderat d’un 8,10.
Demana com pot ser que una obra que porta cinc anys de retard només tingui una multa
d’un milió i mig, quan aquí no hi ha ponderat. Ja sap que li diran que hi ha un informe, però
li agradaria saber com s’ha fet l’informe i de quina manera s’ha elaborat.
També demana aclariments sobre com és possible que el pagament de les sancions quedi
totalment reequilibrat per part de la concessionària amb un local, amb el sobrecost que ha
tingut i desprès de patir la humiliació pública de la construcció d’un pàrquing, de la manera
en què es va gestionar i executar, i amb el sobrecost que ha suposat, que es premiï la
concessionària amb tres anys de zona blava.
El senyor Josep Maria Sala, del Grup municipal de CIU, s’excusa per no poder donar
tota la informació que sol·licita, ja que la pregunta ha vingut sobrevinguda i tampoc s’ha
sol·licitat amb temps i forma.
Diu que la documentació que ha pogut obtenir abans d’entrar al Ple no cobrirà totes les
expectatives d’anàlisi, ja que el senyor Javaloyes demana informació molt detallada.
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Li proposa que faci una bateria de preguntes del que necessiti i que es podrà discutir en el
proper Ple del mes d’octubre.
L’alcalde comenta al senyor Javaloyes que s’està parlant d’un acord que no s’ha portat al
Ple, ja que ni s’ha entrat la pregunta i considera que es pot tractar l’assumpte al proper Ple
d’octubre.
El senyor Xavier Javaloyes respon a l’alcalde que s’ha brindat a deixar-ho sobre la taula
perquè si el senyor Sala no ha tingut l’oportunitat ni el temps suficient pe defecte de forma,
tingui la possibilitat de cercar tota la informació sol·licitada.
L’alcalde li recorda que el dia abans del Ple, a la tarda, hi ha Junta de portaveus, on pot
traslladar-li a ell o al portaveu del Grup municipal de Convergència, que és qui recull els
suggeriments i peticions de tots els grups, totes les peticions que tingui, ja que si ho fa poc
abans de començar el Ple, l’equip de govern no té temps suficient per donar tota la
informació. No cal que ho digui directament a l’alcalde, ja sap que per al senyor Javaloyes
només és l’alcalde administratiu des del dia que va penjar la senyera, però li demana que li
tingui una mica de consideració, encara que no tingui ni la seva antiguitat ni la seva manera
brillant d’exposar els temes, però li demana una mica d’estil a l’hora de demanar la
documentació. També li demana que faci servir els mecanismes establerts al ROM.
Diu també que dilluns hi va haver una Junta extraordinària de portaveus i dimecres abans
del Ple una altra, i que només va coincidir un únic representant. Entén que tothom té la
seva feina i dificultats per assistir a les reunions, però seria convenient que en la mesura
del possible assistís el mateix representant a les ordinàries que a les extraordinàries.
El senyor Xavier Javaloyes li diu a l’alcalde que ell mateix s’ha autodefinit com alcalde
administratiu i que té el do de l’oportunitat de recordar-ho quan vulgui, que per això és
l’alcalde i el president del Saló de Sessions.
Constata que hi va haver una Junta extraordinària dilluns i una Junta ordinària com cada
dimecres abans del Ple, a la qual va assistir-hi en substitució del portaveu del seu grup.
Recorda que les persones que integren el seu Grup municipal no viuen de la política ni ho
desitgen, ja que cadascú té la seva activitat professional, i donada la situació actual, no
poden fer prevaler les reunions de les Juntes de portaveus a l’activitat laboral dels
membres del seu grup. Per més juntes que convoqui, el primer és el primer.
Afegeix que una hora abans ha demanat aquesta informació i que la seva intenció era
sol·licitar-ho amb anterioritat, i fins i tot el secretari en pot donar fe, ja que li ha requerit la
informació de la Junta de govern perquè se li havia extraviat i no la trobava. Per aquest
motiu s’ha adreçat al secretari per demanar-li l’acta de la Junta de Govern abans de
començar el Ple. Li sap greu, procurarà ser més curós i més endreçat perquè la ciutadania
de Manresa s’ho mereix.
Entén que la informació requerida necessita d’un estudi o anàlisi per part del regidor que
l’ha de contestar, i per això ha demanat de deixar-ho sobre la taula i que li puguin donar
resposta en el ple ordinari del mes que ve. No cal que convoqui cap Junta extraordinària
per explicar-li el tema de la Reforma.
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El senyor Adam Majó, president del Grup municipal de la CUP, diu que voldria referirse a la modificació de la concessió o del contracte d’explotació de la zona blava i de
l’aparcament, simplement perquè volen evitar que passi desapercebuda una decisió que
per a ells és important, com és l’ampliació dels anys i de les condicions d’explotació.
Recorda que aquest va ser un tema polèmic la passada legislatura i creu que no és just
que ara passi desapercebut i vol deixar constància el que ja han dit sempre, que aquesta
era una obra equivocada des de l’inici, que costaria a la ciutat un preu excessiu, que la
rendibilitat econòmica i social seria escassa, com efectivament està essent i constatar que
tota la ciutat i l’ajuntament està suportant una càrrega financera i de pèrdua d’ingressos
que hipoteca el futur, a causa d’una decisió equivocada a la qual van donar suport la
majoria de grups municipals. En aquells moments, la CUP no era grup municipal, però com
a força política ja no hi van donar suport i creu que tenien raó.

11.

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

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

Organisme

Remitent

19-07-2012

Generalitat de
Catalunya

24-07-2012

Ministeri d’Economia Subsecretaria Gral.
i Competitivitat
d’Estudis, Informació

05-09-2012

Generalitat
Valenciana

Directora General
d’Organització

06-09-2012

Corts d’Aragó

Lletrada

Parlament de les
Illes Balears
Generalitat de
Catalunya

President del Parlament
de les Illes Balears

14-09-2012
14-09-2012

12.

Secretari del Govern

Secretari del Govern

Acord municipal
Proposició sobre política
educativa.
Proposició per exigir
responsabilitats vers la gestió de
bancs i caixes rescatades.
Proposició sobre la Unitat
lingüística de la Llengua catalana.
Proposició sobre la Unitat
lingüística de la Llengua catalana.
Proposició sobre la Unitat
lingüística de la Llengua catalana.
Proposició sobre la Unitat
lingüística de la Llengua catalana.

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

No se’n formulen.

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

Vist i plau
L’alcalde
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