ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Identificació de la sessió
Número: 4/2009
Dia: 20 d’abril de 2009
Horari: de 20.15 a 22.40
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa
Caràcter: ordinari
Assistents
President
Josep Camprubí Duocastella
Tinents i tinentes d’alcalde
Ignasi Perramon Carrió
Núria Sensat Borràs
Àngels Mas Pintó
José Luís Irujo Fatuarte
Aida Guillaumet Cornet
Joan Vinyes Sabata
Alain Jordà Pempelonne
Regidors i regidores
Sònia Díaz Casado
Mar Canet Torra
José Luis Buenache Catalán
Josep Maria Sala Rovira
Maria Rosa Riera Montserrat
Alexis Serra Rovira
Maria Mercè Rosich Vilaró
Imma Torra Bitlloch
Miquel Davins Pey
Josep Maria Subirana Casas
Moisès Fargas Santaulària
Alba Alsina Serra
Xavier Rubio Cano
Xavier Javaloyes Vilalta
Domingo Beltran Arnaldos
Adam Majó Garriga
Albert Pericas Riu
Secretari
José Luis González Leal
Interventor
Josep Trullàs Flotats

Ordre del dia

I.

PART DISPOSITIVA

1.

Aprovació acta anterior

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 3, que correspon a la sessió plenària
ordinària del dia 16 de març de 2009.
2.

Qüestions de presidència

2.1

Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 2693, de 10 de març de 2009,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2009, dins el
pressupost municipal vigent.

3.

Alcaldia – Presidència

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del nomenament de representants
municipals a Caixa Manresa i a Caixa Manlleu.

4.

Àrea de Governació i Economia

4.1

Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 12/2009, dins el pressupost municipal vigent.

4.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la resolució del recurs de reposició
presentat el 13 d’octubre de 2008, contra l’assignació de quota de
contribucions especials derivades de l’execució del projecte d’urbanització del
Passatge Sinera.

4.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la resolució del recurs de reposició
presentat el 29 d’octubre de 2008, contra l’assignació de quota de
contribucions especials derivades de l’execució del projecte d’urbanització del
Passatge Sinera.

4.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a la societat Foment de la
Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, per concertar un préstec hipotecari per
al finançament de l’obra de construcció de l’edifici Actuació Residencial Remei
de Dalt, 19.

4.1.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a la societat Foment de la
Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, per concertar un préstec hipotecari –
pont per enllestir el procés d’adquisició de sòl de la promoció Concòrdia.

4.1.6

Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia (art. 82.3 del ROF):
Aprovació inicial, si escau, dels estatuts del Consorci Parc Central. Parc
Tecnològic de la Catalunya Central.
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4.2

Regidoria delegada d’Empresa i Innovació

4.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de les clàusules particulars reguladores de
l’atorgament de subvencions en matèria d’empresa i innovació de l’Ajuntament
de Manresa corresponents a l’exercici 2009.

5.

Àrea de Territori

5.1

Regidoria delegada d’Urbanisme

5.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial
a favor de la societat Promocions i Rehabilitacions, SA, per import de
37.086,60 €, pels treballs de connexió a la xarxa pública de clavegueram de les
cargoleres de l’IES Cal Gravat.

5.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial
a favor de la Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA, per import
de 13.770,79 €, per instal·lació de lluminàries als carrers Sobrerroca, Sant
Miquel i Carme.

5.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial
a favor de la societat Ingeniería Constructora Manresana, SL, per import de
61.273,49 €, per diversos treballs efectuats a la zona verda de la Florinda.

5.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a la societat Foment de la
Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, per adherir-se al Protocol General del
Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.

5.1.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, del document anomenat Pla General de
Manresa. Correcció d’error material a Cal Gravat.

5.2

Regidoria delegada d’Habitatge i Rehabilitació

5.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord adoptat per la
Junta de Govern Local el 30 de març de 2009, referent a la modificació de la
minuta de conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i
l’Ajuntament de Manresa, sobre intervencions d’especial interès i amb caràcter
excepcional (Lluís Argemí i Plaça del Sol).

6.

Àrea de Serveis a les Persones

6.1

Regidoria delegada de Cultura

6.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial
a favor de Taller d’Escultura Toni Mujal, per import de 597,40 €, per la
reconstrucció del Gegant Vell de Manresa.
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6.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial
a favor de la Fundació Ausiàs March, per import de 901,50 € , per l’assistència
als congressos de la XXXVII edició dels Premis Octubre.

7.

Àrea de Drets de Ciutadania i Programes Transversals

7.1

Regidoria delegada del Programa Transversal de la Dona

7.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la nova composició del Consell
Municipal de la Dona de l’Ajuntament de Manresa.

7.2

Regidoria delegada del Programa Transversal de la Gent Gran

7.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del document Compromís Institucional
contra els maltractaments a la gent gran de Manresa i comarca del Bages.

8.

Proposicions

8.1

Proposició del Grup Municipal de CiU sobre l’elaboració d’un Reglament de
codi deontològic dels regidors i regidores de l’Ajuntament de Manresa.

8.2

Proposició del Grup Municipal del PPC referent a la bonificació de taxes i
ordenances fiscals a sectors de la ciutat que han de tenir obra pública que
superi els sis mesos d’execució.

8.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP per a l’elaboració d’un calendari de
posada en servei dels equipaments del nucli antic de la ciutat.

8.4

Proposició del Grup Municipal de PxC per tal de deixar sense efecte el
cobrament de la 2a part de l’IBI i per modificar les ordenances fiscals.

9.

Assumptes sobrevinguts

II.

Control de l’equip de Govern Municipal

10.

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

11.

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local núm. 10, 11, 12 i 13, que
corresponen als dies 9, 16, 23 i 30 de març de 2009, respectivament.

12.

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

13.

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

PART DISPOSITIVA

1.

Aprovació acta anterior

El secretari llegeix l’esborrany de l’acta núm. 3, que correspon a la sessió plenària
ordinària del dia 16 de març de 2009 i el Ple l’aprova.
2.

Qüestions de presidència

2.1

Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 2693, de 10 de març de
2009, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
9/2009, dins el pressupost municipal vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 9/2009, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i
transferències de crèdit, a l’empara del que disposen els articles 179 i 181 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals i els articles 7è i 8è. de les Bases d’Execució del
Pressupost per a l’exercici de 2009, segons detall que figura en l’annex que es conté
en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.
3.

Alcaldia – Presidència

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del nomenament de representants
municipals a Caixa Manresa i a Caixa Manlleu.

El secretari llegeix el dictamen de l’alcalde, de 31 de març de 2009, que transcrit diu el
següent:
“Antecedents de fet
1. Mitjançant escrit de 13 de febrer de 2009, el president de Caixa Manresa ha
sol.licitat a l’Ajuntament de Manresa que nomeni dos representants a
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l’Assemblea General de Caixa d’Estalvis de Manresa per als propers 6 anys,
així com dos suplents.
2. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 29 de juny de 2007, va nomenar el
senyor Ignasi Perramon Carrió, representant de l’Ajuntament de Manresa a
l’Assemblea General de Caixa Manlleu.
3. El senyor Ignasi Perramon Carrió ha presentat la seva renúncia com a membre
de l’Assemblea General de Caixa Manlleu, atès que se’l proposa com a
representant a l’Assemblea General de Caixa d’Estalvis de Manresa.
Fonaments de dret
1. L’article 38.c) de l’RD 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que correspon
al Ple el nomenament dels representants de la corporació en tota classe
d’òrgans col.legiats en què hagi d’estar representada.
2. L’article 8 del Decret 164/2008, de 26 d’agost, pel qual es regulen la
composició i el funcionament dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis de
Catalunya, estableix que el nomenament de representants de les corporacions
locals s’ha de fer pel seu ple.
3. Articles 13, 14 i 15 dels Estatuts de la Caixa d’Estalvis de Manresa, que
regulen el període de vigència del mandat i el seu règim d’incompatibilitats.
Per tot això, proposo al Ple de la corporació que, amb l’informe previ de la Comissió de
Governació i Economia, adopti el següent
Acord
Primer. Designar com a representants de l’Ajuntament de Manresa a l’Assemblea
General de la Caixa d’Estalvis de Manresa els membres corporatius
següents:
Josep Camprubí Duocastella
Ignasi Perramon Carrió
Suplents
Alain Jordà Pempelonne
Joan Vinyes Sabata
Segon. Designar com a representant d’aquest Ajuntament a l’Assemblea General de
Caixa Manlleu el membre corporatiu següent:
Núria Sensat Borràs
Tercer. Comunicar aquest acord als membres corporatius esmentats, a l’efecte
d’acceptació del càrrec, així com a Caixa Manresa i Caixa Manlleu.”
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L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (8
GMPSC, 3 GMERC i 2 GMICV-EUiA) i 12 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1
GMCUP i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
4.

Àrea de Governació i Economia

4.1

Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 12/2009, dins el pressupost municipal vigent.

El secretari llegeix el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 14 d’abril de 2009,
que transcrit diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2010, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a majors
ingressos del Pressupost municipal i a baixes de crèdits de despeses d’altres partides
del Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei,
per a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden
demorar fins a l’exercici del 2010.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 12/2009 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides 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 12/2009 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat
reclamacions.”

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 12/2009
ESTAT DE DESPESES
SUPLEMENTS DE CREDIT
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PARTIDA
433.7.210

DENOMINACIÓ
Parcs i Jardins. Infraestructures i béns
naturals.

433.7.227.00 Parcs i Jardins.- Neteja.
Altre personal.- Contingències generals per
313.7.141
substitucions
121.2.625
432.0.623

Secretaria.- Mobiliari i estris
Direcció Area del Territori.- Maquinària i
instal.lacions

AUGMENT

BAIXA

CAUSES

27.680,00 Crèdit sobrant.E12/2009
5.000,00 Crèdit sobrant.E12/2009
32.680,00

Crèdit insuficient.E12/2009
4.672,00 Crèdit sobrant.E12/2009

4.672,00

Crèdit insuficient.E12/2009

511.2.601.20 Urbanització Plaça Gispert

18.200,00

Crèdit insuficient.E12/2009

511.2.601.19 Urbanització C/. Talamanca

1.300,00

Crèdit insuficient.E12/2009

511.2.601.21 Urbanització C/.Barreres

6.500,00

Crèdit insuficient.E12/2009

63.352,00

37.352,00

PRESSUPOST
2009

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 12/2009

ESTAT D'INGRESSOS
----------------------------------

SUBCONCEPTE

DENOMINACIÓ

917.01

A mig i llarg termini

360.91

Urbanització Plaça Gispert

360.90

Urbanització C/. Talamanca

360.92

Urbanització C/. Barreres

AUGMENT

DISMINUCIÓ

EXPLICACIÓ

13.000,00
9.100,00
650,00
3.250,00
26.000,00

El senyor Jordà Pempelonne diu que aquest expedient de modificació de crèdits,
d’un total de 63.352 € comprèn tres paquets, un de 32.680 € per contingències de
personal a l’Àrea de Territori, que es finança amb crèdit sobrant de parcs i jardins; un
segon que és l’adquisició d’un sonòmetre, que es finança amb una partida de mobiliari
i estris, i una ampliació amb les urbanitzacions de Plaça Gispert, Talamanca i
Barreres, que es finança a parts iguals amb la liquidació final que hi haurà de les
contribucions especials i amb sobrants de préstec, per un total de 13.000 €.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (8
GMPSC, 3 GMERC i 2 GMICV-EUiA) i 12 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1
GMCUP i 1 GMPxC), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

L’alcalde proposa la lectura i debat conjunt dels punts 4.1.2 i 4.1.3 de l’ordre del dia.
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4.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la resolució del recurs de
reposició presentat el 13 d’octubre de 2008, contra l’assignació de quota
de contribucions especials derivades de l’execució del projecte
d’urbanització del Passatge Sinera.

El secretari llegeix el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 7 d’abril de 2009,
que transcrit diu el següent:
“Vist l’escrit presentat, amb registre municipal d’entrada núm. 2008037694, del dia 13/10/2008,
per part de JOAN FRANCESC MORROS PEÑA amb NIF 39355196 manifestant el seu
desacord amb la quota assignada per les contribucions especials de l’obra de la finca situada
a la Crta Cardona 82 bis (ref. Cadastral 1703021) derivades de l’execució PROJECTE
D'URBANITZACIÓ DEL PASSATGE SINERA , per considerar que:


que hi ha un error en el coeficient de divisió horitzontal , ja que és del 13,97 % i no del
22,50 %

El cap de la unitat de banc de dades, cadastre i inspecció ha informat en data 2 de març de
2009 :
Es comprova que d'acord amb l'escriptura de compravenda que s'adjunta, l'habitatge té
assignat un coeficient de participació del 13,97%, si bé també es constata que es va practicar
modificació de coeficients a la finca registral inicial 29.054 i quina anotació marginal, també
consta a la finca registral 34.955, essent el coeficient de participació final de 22,50%, per la
qual cosa es considera correcte el coeficientde participació aplicat al repartiment de les
contribucions especials.

L’art.28 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , aprovat per Real Decret
Legislatiu 2/2004, a l’igual que l’anterior Llei d’Hisendes Locals, disposa:
“Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció pel subjecte
passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la
realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics, de
caràcter local, per les entitats respectives.”
L’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord d’imposició de les
contribucions especials aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 21/07/2008 per a l’execució
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PASSATGE SINERA.
L’art. 32 1 a) del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la llei d’hisendes
locals estableix que:
1. La base imposable de les contribucions especials es reparteix entre els subjectes
passius, tenint en compte la classe i naturalesa de les obres i els serveis, amb subjecció a les
regles següents:
a)
Amb caràcter general s'apliquen conjuntament o separadament, com a mòduls de
repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu
volum edificable i el valor cadastral a l'efecte de l'impost sobre béns immobles.
L’article 7 de l’ordenança fiscal reguladora de les contribucions especials estableix que:
En els casos de propietat en règim de divisió horitzontal, la quota assignada a la finca es
distribuirà entre els copropietaris proporcionalment al seu coeficient de participació en la
Comunitat.
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L’art. 108 ,apartat 3, de la llei general tributària estableix que:
3. L'Administració tributària pot considerar com a titular de qualsevol bé, dret, empresa,
servei, activitat, explotació o funció qui figuri com a tal en un registre fiscal o en altres de
caràcter públic, llevat de prova en contra.
Atès que s'ha comprovat que el coeficient de divisió horitzonal és correcte, la notificació de
quotes de contribucions especials es considera practicada correctament.
Els tècnics que subscriuen, pels motius de fet i fonaments de dret que han quedat exposats,
han de proposar que pel senyor Regidor delegat d’Economia que sigui dictada resolució
desestimatòria de la petició efectuada.
Vist l’informe emès pels tècnics municipals.
El regidor Delegat d’Economia ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:

ACORD
Desestimar el recurs presentat per part de JOAN FRANCESC MORROS PEÑA amb DNI
39355196, amb registre municipal d’entrada núm. 2008037694, atès que s’ha comprovat que el
coeficient de divisió horitzontal és correcte, i per tant la notificació de quotes de contribucions
especials es considera practicada correctament.”

4.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la resolució del recurs de
reposició presentat el 29 d’octubre de 2008, contra l’assignació de quota
de contribucions especials derivades de l’execució del projecte
d’urbanització del Passatge Sinera.

El secretari llegeix el dictamen del regidor delegat d’Economia, d’1 d’abril de 2009, que
transcrit diu el següent:
“Vist l’escrit presentat, amb registre municipal d’entrada núm. 2008039935, del dia 29/10/2008
, per part de VALENTIN LOPEZ EGEA amb NIF 39297655 manifestant el seu desacord amb
la quota assignada per les contribucions especials de l’obra de la finca situada al CTRA de
CARDONA 82 B, 1r (ref. Cadastral 1703021DG0210A0002JZ) derivades de l’execució
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PASSATGE SINERA , per considerar que:


que hi ha un error en el coeficient de divisió horitzontal

El cap de la unitat de banc de dades, cadastre i inspecció ha informat en data 02/03/2009:
Es constata que d'acord amb l'escriptura de compravenda el coeficient de participació del pis, és de 21,50%, si bé es
constata que el coeficient havia estat modificat d'acord amb el que consta a la nota marginal de la finca registral 34.949
a 22,50%, havent-se rectificat la totalitat de coeficientsde la divisió horitzontal a la finca original 29.054 per laqual cosa
és correcta la liquidació practicada als efectes de contribucions especials.

L’art.28 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , aprovat per Real Decret
Legislatiu 2/2004, a l’igual que l’anterior Llei d’Hisendes Locals, disposa:
“Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici o d’un
augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o
ampliació de serveis públics, de caràcter local, per les entitats respectives.”
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L’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord d’imposició de les
contribucions especials aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 21/07/2008 per a l'execució
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PASSATGE SINERA.
L’art. 32 1 a) del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la llei d’hisendes
locals estableix que:
1. La base imposable de les contribucions especials es reparteix entre els subjectes passius, tenint en compte la
classe i naturalesa de les obres i els serveis, amb subjecció a les regles següents:
a) Amb caràcter general s'apliquen conjuntament o separadament, com a mòduls de repartiment, els metres lineals
de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum edificable i el valor cadastral a l'efecte de l'impost
sobre béns immobles.

L’article 7 de l’ordenança fiscal reguladora de les contribucions especials estableix que:
En els casos de propietat en règim de divisió horitzontal, la quota assignada a la finca es distribuirà entre els
copropietaris proporcionalment al seu coeficient de participació en la Comunitat.

L’art. 108 ,apartat 3, de la llei general tributària estableix que:
3. L'Administració tributària pot considerar com a titular de qualsevol bé, dret, empresa, servei, activitat, explotació
o funció qui figuri com a tal en un registre fiscal o en altres de caràcter públic, llevat de prova en contra.

Atès que s'ha comprovat que el coeficient de divisió horitzonal és correcte, la notificació de quotes de
contribucions especials es considera practicada correctament.

Vist l’informe emès pels tècnics municipals.
El regidor Delegat d’Economia ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
Desestimar el recurs presentat amb registre municipal d’entrada núm. 2008039935, del dia
29/10/2008, per part de VALENTIN LOPEZ EGEA amb DNI 39297655 atès que s'ha comprovat
que el coeficient de divisió horitzonal és correcte, i per tant la notificació de quotes de
contribucions especials es considera practicada correctament.”

El senyor Jordà Pempelonne diu que ambdós dictàmens desestimen les sol.licituds
formulades per dos ciutadans. Els dos casos són iguals. Concretament es deia que hi
havia un error en el coeficient de divisió horitzontal i s’ha comprovat que no hi ha cap
error i per això es desestimen.

L’alcalde sotmet els dictàmens 4.1.2 i 4.1.3 a votació i el Ple els aprova per 23 vots
afirmatius (8 GMCiU, 8 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 2 GMPPC) i 2
abstencions (1 GMCUP i 1 GMPxC), i, per tant, esdevenen acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

L’alcalde proposa la lectura i debat conjunt dels punts 4.1.4 i 4.1.5 de l’ordre del dia.
4.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a la societat Foment
de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, per concertar un préstec
hipotecari per al finançament de l’obra de construcció de l’edifici
Actuació Residencial Remei de Dalt, 19.
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El secretari llegeix el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 14 d’abril de 2009,
que transcrit diu el següent:
“L’article 54 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, disposa que els organismes
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització
del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions
de préstec a llarg termini.
Per escrit de data 1 d’abril del 2009 del gerent, En Francesc Carné i Babià, de la
societat Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., demana es sol·liciti al Ple
de l’Ajuntament, l’autorització per a concertar un préstec hipotecari de protecció oficial
de lloguer, per al finançament de l’obra de construcció de l’edifici de l’Actuació
Residencial Remei de Dalt, 19.
Es tracta d’un préstec hipotecari de protecció oficial per a la promoció d’habitatges de
lloguer, en el marc del Pla d’Habitatge, d’un import de 552.858,26€, a signar amb
Caixa d’estalvis de Manresa i per un termini de 25 anys, més 3 de carència.
Vist l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 14 d’abril del 2009.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Autoritzar a Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., per a
concertar un préstec hipotecari de protecció oficial de lloguer, per al finançament de
l’obra de construcció de l’edifici de l’Actuació Residencial Remei de Dalt, 19.
Es tracta d’un préstec hipotecari de protecció oficial per a la promoció d’habitatges de
lloguer, en el marc del Pla d’Habitatge, d’un import de 552.858,26€, a signar amb
Caixa d’estalvis de Manresa i per un termini de 25 anys, més 3 de carència; amb les
següents condicions:
Termini: 28 anys
Carència: 3 anys
Tipus d’interès: el fixat periòdicament pel Consell de Ministres, en aquests moments
l’interés nominal vigent es del 4,974%.
SEGON.- Facultar al gerent de la societat Foment de la Rehabilitació Urbana de
Manresa S.A., En Francesc Carné i Babià, amb DNI 39.335.404 E per a la signatura
de tota la documentació necessària per a l’efectivitat d’aquest acord.”
4.1.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a la societat Foment
de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, per concertar un préstec
hipotecari – pont per enllestir el procés d’adquisició de sòl de la promoció
Concòrdia.

El secretari llegeix el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 14 d’abril de 2009,
que transcrit diu el següent:
“L’article 54 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, disposa que els organismes
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització
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del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions
de préstec a llarg termini.
Per escrit de data 1 d’abril del 2009 del gerent, En Francesc Carné i Babià, de la
societat Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., demana es sol·liciti al Ple
de l’Ajuntament l’autorització per a concertar un préstec hipotecari-pont per enllestir el
procés d’adquisició de sòl de la promoció Concòrdia, amb Caixa d’estalvis de
Manresa, per un import de 1.350.000€ i un termini de 7 anys, (2 de carència i 5
d’amortització).
Vist l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 14 d’abril del 2009.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Autoritzar a Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., per a
concertar un préstec hipotecari-pont per enllestir el procés d’adquisició de sòl de la
promoció Concòrdia, amb Caixa d’estalvis de Manresa, per un import de 1.350.000€ i
un termini de 7 anys, (2 de carència i 5 d’amortització), amb les següents condicions:
Termini: 7 anys
Carència: 2 anys
Tipus d’interès inicial: 4,372%, amb revisions anuals a l’Euribor anual + 1,75%, amb un
mínim del 3,5%, i una comissió d’obertura del 1% sobre el capital concedit.
SEGON.- Facultar al gerent de la societat Foment de la Rehabilitació Urbana de
Manresa S.A., En Francesc Carné i Babià, amb DNI 39.335.404 E per a la signatura
de tota la documentació necessària per a l’efectivitat d’aquest acord.”
El senyor Jordà Pempelonne diu que el primer dictamen aprova autoritzar la societat
FORUM, SA a concertar un préstec hipotecari per la construcció d’un edifici al carrer
Remei de Dalt, 19, per un import total de 552.858,26€
Aquest préstec seria a amortitzar en 25 anys, més 3 de carència amb un interès del
4,974%.
Pel que fa al segon dictamen, també s’autoritza la societat FORUM, SA, a concertar un
préstec per adquirir sòl a la zona Concòrdia, per un import de 1.350.000€, a amortitzar
en 7 anys, 2 de carència i 5 d’amortització, i el tipus d’interès inicial és del 4,372%,
amb revisions anuals a l’Euríbor + 1,75%, amb un mínim sempre del 3,5% i una
comissió d’obertura de l’1%.
El senyor Sala Rovira, del GMCiU, pregunta si a part de l’entitat a qui s’adjudicarà
aquestes operacions, hi ha hagut altres propostes i a quin tipus hi havia l’oferta.
No ho diu tant pel primer dictamen, que sembla ser que és un tipus que ve
predeterminat pel Consell de Ministres, deu ser genèric per tothom igual. En tot cas sí
que voldria saber quines són les condicions de revisió.
Pel que fa al segon cas sí que es un tipus més un diferencial, referenciat a l’Euríbor, i
aquí entén que hi hauria d’haver més d’una proposta sobre la taula.

13

El senyor Jordà Pempelonne respon que en relació al primer préstec el tipus
d’interès és el que el Consell de Ministres vagi aprovant periòdicament i respecte a
l’altre no li pot respondre ara mateix, és una decisió de FORUM, que transmet a
l’Ajuntament i s’aprova perquè es considera vàlida, però pot demanar informació.
El senyor Sala Rovira diu que quan es tracta de validar operacions d’1.350.000€ el
GMCiU és favorable a donar suport a aquesta operació, però per un tema de
transparència creu que seria interessant tenir aquesta informació i que situacions com
aquesta no es repetissin en un futur. Segur que és la millor oferta, però cal poder-ho
demostrar públicament.
El senyor Jordà Pempelonne diu que no hi ha cap problema i es demanarà la
informació i se’ls trametrà.
El senyor Alcalde manifesta que en el Consell d’Administració de FORUM es deurien
debatre les diferents opcions, però es recollirà la informació per fer-la arribar.

L’alcalde sotmet els dictàmens 4.1.4 i 4.1.5 a votació i el Ple els aprova per 24 vots
afirmatius (8 GMCiU, 8 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPC i 1 GMCUP) i 1
abstenció (1 GMPxC), i, per tant, esdevenen acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.
4.1.6

Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia (art. 82.3 del ROF):
Aprovació inicial, si escau, dels estatuts del Consorci Parc Central. Parc
Tecnològic de la Catalunya Central.

L’alcalde diu que aquest dictamen es retira de l’ordre del dia.
4.2

Regidoria delegada d’Empresa i Innovació

4.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de les clàusules particulars
reguladores de l’atorgament de subvencions en matèria d’empresa i
innovació de l’Ajuntament de Manresa corresponents a l’exercici 2009.

El secretari llegeix el dictamen del regidor delegat d’Economia, Empresa i Innovació i
Universitats, de 8 d’abril de 2009, que transcrit diu el següent:
“El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 20 de setembre de 2004, va
aprovar l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, la qual
regula el procediment de gestió i atorgament de les subvencions.
L’esmentada ordenança estableix que per a la concessió de subvencions mitjançant
concurrència competitiva caldrà aprovar les corresponents clàusules particulars que
defineixin les condicions específiques dels diferents programes d’ajuts.
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En matèria de desenvolupament econòmic local es vénen atorgant ajuts en els àmbits
de desenvolupament empresarial, emprenedoria, universitats, innovació i noves
tecnologies, amb la finalitat de contribuir a la millora de la competitivitat de les
empreses locals i dels diferents sectors productius, tot fomentant la cultura i iniciatives
emprenedores i tenint especial cura dels serveis relacionats amb les tecnologies, la
innovació i la societat de la informació.
Vist l’informe emès pel Cap del Servei de Desenvolupament amb data 08.04.09.
Per tot això, el Regidor delegat d’Economia, Empresa i Innovació i Universitats
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar les Clàusules particulars reguladores de l’atorgament de subvencions
en matèria d’empresa i innovació de l’Ajuntament de Manresa corresponents a
l’exercici 2009.
Segon.- Condicionar l’executivitat de l’acord anterior a l’aprovació definitiva del
pressupost municipal de 2009 i la disponibilitat de crèdit suficient en les partides
afectades.
Tercer.- Sotmetre a informació pública, per un termini de 20 dies, l’aprovació de les
esmentades Clàusules particulars, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Una referència d’aquest anunci s’ha
d’inserir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions es consideraran
definitivament aprovades.
Quart.- Aprovar la convocatòria del concurs d’atorgament dels ajuts dels diferents
programes regits per les esmentades clàusules particulars i, una vegada aquestes
hagin estat aprovades definitivament, obrir el termini de presentació de sol·licituds.
ANNEX. Quadre resum dels programes de subvencions.
Programa
Codi
EMP1/2009.1 Suport a l’emprenedoria, la
creació d’empreses i foment
i difusió de la cultura
emprenedora
EMP2/2009.1 Suport
als
sistemes
productius locals
TIC1/2009.1 Foment de les TIC i la
societat de la informació

Dotació
Partida
Termini
econòmica pressupostària sol·licitud
3.000,00 €

721.1.489

31.07.09

3.000,00 €

721.2.489

31.07.09

6.000,00 €

541.1.489

31.07.09

CLÀUSULES PARTICULARS REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN
MATÈRIA
D’EMPRESA
I
INNOVACIÓ
DE
L’AJUNTAMENT
DE
MANRESA
CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2009
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CONDICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i finalitat de la convocatòria.
Aquestes clàusules tenen per objecte la regulació de les condicions d’atorgament de
subvencions del Servei de Desenvolupament de l’Ajuntament de Manresa, en els àmbits
d’emprenedoria, empresa i indústria i innovació i noves tecnologies.
L’objectiu és contribuir al desenvolupament i la millora de la competitivitat de les empreses
locals i dels diferents sectors productius amb una atenció preferent a les PIME i
microempreses, tot fomentant la cultura i iniciatives emprenedores i tenint especial cura dels
serveis relacionats amb les tecnologies, la innovació i la societat de la informació.
Article 2. Programes de subvencions.
Els programes prioritaris en la concessió de subvencions, amb les denominacions i codis que
s’indiquen, són els següents.
Empresa



Suport a l’emprenedoria i foment i difusió de la cultura emprenedora (Codi: EMP1/2009.1)
Suport als sistemes productius locals (Codi: EMP2/2009.1)

Innovació


Foment de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i la societat de la
informació (Codi: TIC1/2009.1)

Article 3. Tramitació dels expedients.
Serà òrgan instructor el Regidor delegat amb competències sobre l’àmbit d’actuació a que es
refereixi cada línia d’ajuts. Existirà una comissió qualificadora específica per a cada programa,
que avaluarà les diferents sol·licituds i proposarà les subvencions a atorgar. La composició
nominal d’aquesta comissió s’especifica en les condicions particulars de cada programa.
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’òrgan instructor les sotmetrà a estudi
i informe de la comissió qualificadora.
Les resolucions es notificaran individualment a cada sol·licitant, indicant la quantia de l’ajut
atorgat, les condicions tècniques o econòmiques, el termini de presentació de la documentació
addicional que es consideri oportuna i el termini de justificació.
Article 4. Beneficiaris.
Les entitats i associacions que vulguin sol·licitar subvencions hauran d’estar domiciliades en el
municipi, estar legalment constituïdes i haver-se inscrit en el Registre Municipal d’Entitats.
Els requisits i condicions particulars dels beneficiaris de cada línia d’ajuts són les que
s’especifiquen en les clàusules corresponents a cada programa.
Article 5. Termini i lloc de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds de subvenció i tota la documentació requerida s’hauran de presentar en el
termini que s’estableixi en les condicions particulars de cada programa.
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Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Manresa. Tota la
informació addicional, així com els models normalitzats de documentació que siguin necessaris,
es podran obtenir al Servei de Desenvolupament de l’Ajuntament o mitjançant la pàgina web
municipal.
Article 6. Documentació a adjuntar.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada, en tots els casos, de la documentació següent:
-

Projecte o programa específic de l’activitat per la qual es sol·licita la subvenció, on constin
els objectius, accions, lloc, calendari de realització i pressupost detallat de despeses i
ingressos.

-

Certificats positius d’Hisenda i la Seguretat Social, o bé declaració responsable del
representant de l’entitat en el sentit de no trobar-se obligada a la presentació dels
esmentats documents. L’interessat podrà autoritzar l’Ajuntament per a que aquest obtingui
directament la informació de l’Agència Tributària, si així ho manifesta de forma expressa en
la sol·licitud.

-

Domiciliació bancària diligenciada per l’entitat financera.

-

Declaració de subvencions rebudes de l’Ajuntament o altres administracions al llarg de
l’any 2008.

-

Certificats del secretari de l’entitat relatius a la composició de la junta directiva i acreditació
de la representació, adjuntant fotocòpia compulsada del DNI del representant.

-

Fotocòpia compulsada del NIF de l’entitat i dels estatuts degudament inscrits en el Registre
corresponent.

-

Memòria d’activitats de l’any 2008.

-

Declaració de disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents
degudament auditats, en els termes que estableixi la legislació.

L’Ajuntament facilitarà models normalitzats de la documentació anterior. Així mateix, els
documents ja lliurats en convocatòries anteriors i que no hagin caducat o sofert modificacions
no s’hauran de tornar a presentar. En aquest cas, el sol·licitant haurà d’aportar el document que
identifiqui la documentació ja lliurada.
Addicionalment, en les condicions particulars de cada programa s’especifica quina altra
documentació complementària cal aportar en cada cas.
Article 7. Obligacions dels beneficiaris.
-

Adjuntar a l’escrit de sol·licitud tota la documentació general descrita en l’apartat anterior, i
també la documentació específica que s’estableixi en cada programa.

-

Fer constar el patrocini de l’Ajuntament en tot el material informatiu i promocional de
l’actuació objecte de subvenció, mitjançant la frase “amb el suport de l’Ajuntament de
Manresa” i d’acord amb la normativa del manual d’imatge corporativa de l’Ajuntament.

-

Lliurar al Servei de Desenvolupament de l’Ajuntament un exemplar del material informatiu i
promocional, així com dels estudis o la documentació acadèmica, de les activitats objecte
de subvenció.

17

-

Acreditar l’execució de l’activitat subvencionada i justificar les despeses realitzades. La
subvenció només podrà ser utilitzada per a la finalitat que ha estat atorgada d’acord amb el
projecte que hagi presentat l’entitat.

-

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i controls financers que l’Ajuntament consideri
necessaris, i col·laborar en el seguiment o demanda d’informació.

L’incompliment de qualsevol dels requisits anteriors comportarà la revocació i reintegrament de
la subvenció concedida.
Article 8. Justificació.
Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a justificar l’execució de la totalitat de les despeses de
l’activitat subvencionada. Aquesta justificació haurà de contenir:
-

Memòria detallada de l’activitat.

-

Liquidació econòmica amb el detall dels ingressos i la relació exhaustiva de despeses,
juntament amb les factures originals.

-

Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l’activitat.

Article 9. Pagament de les subvencions.
El pagament de les subvencions s’efectuarà una vegada finalitzada l’activitat subvencionada,
contra presentació per part del beneficiari de la corresponent justificació en els termes
establerts a l’article anterior.
En el cas de projectes que contemplin la realització de diferents activitats al llarg de l’any, es
podran fer pagaments a compte, a mesura que es vagin presentant els justificants de les
activitats ja efectuades.
Article 10. Aplicació supletòria.
En tot el que no prevegin aquestes clàusules particulars, hi serà d’aplicació l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament de Manresa així com les Bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions.

Programa:

SUPORT A L’EMPRENEDORIA, LA CREACIÓ D’EMPRESES I FOMENT I
DIFUSIÓ DE LA CULTURA EMPRENEDORA

Codi:

EMP 1/2009.1

Article 1. Objecte del programa.
L’objecte concret de les subvencions és promoure la cultura emprenedora i la creació de noves
empreses, donant suport a la millora de la competitivitat i el desenvolupament del sector
empresarial.
Article 2. Crèdit pressupostari.
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Les subvencions s’atorgaran amb càrrec a la partida 721.1.489 del pressupost municipal de
2009. La disponibilitat econòmica màxima per al conjunt de subvencions és de 3.000,00 €.
Article 3. Beneficiaris.
Poden ser beneficiàries dels ajuts les entitats sense ànim de lucre que desenvolupin actuacions
de promoció i difusió de la cultura emprenedora, així com accions formatives en aquest mateix
camp.
Article 4. Conceptes subvencionables.
Es pot sol·licitar l’ajut per a despeses d’organització de conferències, taules rodones, jornades i
seminaris sobre temes referents al desenvolupament empresarial. Inclou també els serveis
contractats a tercers que s’originin dels conceptes anteriors.
També, les despeses derivades d’accions de dinamització i comunicació d’aquelles entitats que
tinguin per objecte principal el desenvolupament empresarial i el suport als emprenedors, per
tal de potenciar-ne la notorietat i el seu índex d’afiliació.
Seran subvencionables les activitats realitzades entre l’ 1 de gener i el 31 de desembre de
2009.
Article 5. Quantia dels ajuts.
El percentatge de la despesa elegible i l’import concret de cada subvenció s’establirà, en cada
cas, de forma proporcional a la puntuació obtinguda en la valoració dels criteris previstos a
l’article 8.
En cap cas l’import de la subvenció podrà ultrapassar el 50% del cost total de l’activitat
subvencionada.
Article 6. Documentació complementària.

Juntament amb l’escrit de sol·licitud i la documentació obligatòria establerta amb caràcter
general, caldrà aportar també el següent:
-

Document de resum dels principals indicadors sobre l’evolució de l’actuació en anys
anteriors, si és el cas.

Article 7. Termini de sol·licitud.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de juliol de 2009.
Article 8. Criteris de valoració.
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració dels projectes i la determinació de les
subvencions a atorgar són els que es relacionen, sobre una puntuació màxima de 100 punts,
amb el barem que s’indica.
-

Que els continguts de l’activitat tinguin un interès general per a les PIME, microempreses i
persones interessades en desenvolupar el seu propi projecte empresarial (20 punts).
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-

Qualitat i rigor tècnic del projecte presentat (20 punts).

-

Dèficit d’activitats similars en el municipi (20 punts).

-

Potencials beneficiaris i nivell de participació en anys anteriors (20 punts).

-

Altres aspectes a valorar, a criteri de la comissió qualificadora (20 punts).

Només seran subvencionables els projectes que obtinguin un mínim de 20 punts en la valoració
anterior.
Article 9. Composició de la comissió qualificadora.
Alain Jordà i Pempelonne, Regidor delegat d'Economia, Empresa, Innovació i Universitats.
Pere Massegú Bruguera, Cap del Servei de Desenvolupament.
Jacint Seriols i Sibila, tècnic de desenvolupament empresarial.
Anna Gasulla Sabaté, tècnica de desenvolupament empresarial, que actuarà com a secretària.

Programa:

SUPORT ALS SISTEMES PRODUCTIUS LOCALS

Codi:

EMP 2/2009.1

Article 1. Objecte del programa.

L’objecte d’aquest programa és incentivar accions destinades a afavorir la generació d’activitat
econòmica i consolidació del teixit productiu local, mitjançant els projectes o les actuacions que
s’adrecin específicament a sectors productius concrets i/o aquells que puguin suposar una
millora en qualsevol de les característiques del teixit productiu.

Concretament, es subvencionaran preferentment les actuacions específiques relatives a la
creació i/o consolidació de sistemes productius locals (SPL), entesos com una concentració
geogràfica de companyies interconnectades, proveïdors especialitzats, empreses de serveis i
institucions associades.

Els ajuts donaran prioritat als SPL amb més capacitat per incrementar la productivitat, millorar
la capacitat d’innovació i estimular la creació de noves empreses.

Article 2. Crèdit pressupostari.
Les subvencions s’atorgaran amb càrrec a la partida 721.2.489 del pressupost municipal de
2009. La disponibilitat econòmica màxima per al conjunt de subvencions és de 3.000,00 €.
Article 3. Beneficiaris.
Poden ser beneficiàries dels ajuts les entitats sense ànim de lucre representatives dels
interessos col·lectius dels sectors productius locals.
Article 4. Conceptes subvencionables.
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S’atorgaran ajuts a les accions destinades a afavorir la generació o consolidació de SPL, així
com actuacions que s’adrecin específicament a sectors productius concrets i/o aquells que
puguin suposar una millora en qualsevol de les característiques del teixit productiu.

Tipologia d’actuacions:

a) Suport al teixit empresarial existent:
Accions de caire transversal, accions de promoció de la responsabilitat social empresarial,
accions de transferència tecnològica i foment de la innovació, accions de foment de la
cooperació empresarial, etc.

a) Actuacions destinades a fomentar la visió estratègica dels SPL:
Processos de planificació estratègica, estudis sectorials o temàtics, observatoris de
desenvolupament dels SPL, etc.

Es consideren elegibles als efectes d’aquest programa les despeses realitzades entre l’ 1 de
gener i el 31 de desembre de 2009.

Article 5. Quantia dels ajuts.
El percentatge de la despesa elegible i l’import concret de cada subvenció s’establirà, en cada
cas, de forma proporcional a la puntuació obtinguda en la valoració dels criteris previstos a
l’article 8.
En cap cas l’import de la subvenció podrà ultrapassar el 50% del cost total de l’activitat
subvencionada.
Article 6. Documentació complementària.

Juntament amb l’escrit de sol·licitud i la documentació obligatòria establerta amb caràcter
general, caldrà aportar també el següent:
-

Document de resum dels principals indicadors sobre l’evolució de l’actuació en anys
anteriors, si és el cas.

Article 7. Termini de sol·licitud.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de juliol de 2009.
Article 8. Criteris de valoració.
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració dels projectes i la determinació de les
subvencions a atorgar són els que es relacionen, sobre una puntuació màxima de 100 punts,
amb el barem que s’indica.
-

La qualitat tècnica de l’acció (coherència i factibilitat) (20 punts).
Adequació de l’acció a les necessitats del territori (20 punts).
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-

La coherència dels àmbits territorial i temàtic en la definició del SPL (20 punts).
El grau participació dels agents socioeconòmics del territori (20 punts).
Altres aspectes a valorar, a criteri de la comissió qualificadora (20 punts).

Article 9. Composició de la comissió qualificadora.

Alain Jordà i Pempelonne, Regidor delegat d'Economia, Empresa, Innovació i Universitats.
Pere Massegú Bruguera, Cap del Servei de Desenvolupament.
Jacint Seriols i Sibila, tècnic de desenvolupament empresarial.
Anna Gasulla Sabaté, tècnica de desenvolupament empresarial, que actuarà com a secretària.

Programa:

FOMENT DE LES TIC I LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Codi:

TIC 1/2009.1

Article 1. Objecte del programa.

L’objecte concret de les subvencions és el foment de l’ús de les TIC (tecnologies de la
informació i la comunicació) i la societat de la informació i d’aquelles accions de formació,
sensibilització i difusió en aquest àmbit.

Article 2. Crèdit pressupostari.

Les subvencions s’atorgaran amb càrrec a la partida 541.1.489 del pressupost municipal de
2009. La disponibilitat econòmica màxima per al conjunt de subvencions és de 6.000,00 €.

Article 3. Beneficiaris.

Poden ser beneficiàries dels ajuts:

-

Les entitats sense ànim de lucre que desenvolupin actuacions d’accés promoció i difusió de
les TIC.

-

Els centres d’ensenyament, públic o privat, que organitzin accions de formació i
sensibilització en aquest camp.

Article 4. Conceptes subvencionables.

Als efectes d’aquesta convocatòria, es consideren subvencionables les despeses ocasionades
per les següents actuacions:
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-

Organització de conferències, taules rodones, jornades i seminaris sobre temes referents al
desenvolupament de les TIC i la innovació, i l’intercanvi d’experiències en aquests camps.
Inclou també els serveis contractats a tercers que s’originin dels conceptes anteriors.

-

Organització de cursos i programes de formació per a la difusió, coneixement i ús de les
TIC entre la població en general.

-

Accions de formació i sensibilització del sector empresarial per a promoure l’adaptació a les
TIC de les empreses locals i els seus treballadors.

-

Accions de difusió adreçats a la societat en general i als sectors educatius per a promoure
l’ús de les TIC.

-

Accions de promoció de la xarxa wifi lliure a Manresa, programari open source i comunitats
virtuals.

-

Accions de millora, acondicionament i manteniment de les infraestructures de suport a la
xarxa wifi lliure a Manresa

Article 5. Període elegible.

El període elegible per als conceptes anteriors és entre 1 de gener i 31 de desembre de 2009.

Article 6. Quantia dels ajuts.

El percentatge de la despesa elegible i l’import concret de cada subvenció s’establirà, en cada
cas, de forma proporcional a la puntuació obtinguda en la valoració dels criteris previstos a
l’article 8.
Amb caràcter general, l’import de la subvenció no podrà ultrapassar el 50% del cost total de
l’activitat subvencionada. No obstant, es podrà superar aquest límit sempre i quan l’entitat
sol·licitant justifiqui aquesta necessitat i acrediti la impossibilitat de realitzar l’actuació sense un
cofinançament municipal predominant.
Article 7. Documentació complementària.

Juntament amb l’escrit de sol·licitud i la documentació obligatòria establerta amb caràcter
general, caldrà aportar també el següent:
-

Document resum dels principals indicadors sobre l’evolució de l’actuació en anys anteriors,
si és el cas.

Article 8. Termini de sol·licitud.

El termini màxim de presentació de les propostes finalitzarà el 31 de juliol de 2009.

Article 9. Criteris de valoració.
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Per a la determinació dels ajuts, la comissió qualificadora valorarà els projectes en funció dels
següents criteris, sobre una puntuació màxima de 100 i amb els barems indicats:

-

Interès general de l’actuació i dèficit d’activitats similars en el municipi (20 punts).

-

Originalitat i innovació del projecte (20 punts).

-

Rigor tècnic i qualitat del projecte presentat (20 punts).

-

Nombre potencial de destinataris de l’acció i possibilitats de continuïtat futura (20 punts).

-

Altres criteris, a consideració de la comissió qualificadora (20 punts).

Només seran subvencionables els projectes que obtinguin un mínim de 20 punts en la valoració
anterior.
Article 10. Composició de la comissió qualificadora.

La comissió qualificadora d’aquest programa estarà formada per les següents persones:

Alain Jordà i Pempelonne, regidor delegat d'Economia, Empresa, Innovació i Universitats
Pere Massegú Bruguera, cap del Servei de Desenvolupament
Imma Freixenet Rosell, cap de Secció de Programació i Qualitat que actuarà com a secretària.”

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat, i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

L’alcalde proposa la lectura i debat conjunt dels punts 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3 de l’ordre del
dia.
5.

Àrea de Territori

5.1

Regidoria delegada d’Urbanisme

5.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit
extrajudicial a favor de la societat Promocions i Rehabilitacions, SA, per
import de 37.086,60 €, pels treballs de connexió a la xarxa pública de
clavegueram de les cargoleres de l’IES Cal Gravat.

El secretari llegeix el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 12 de març de
2009, que transcrit diu el següent:
“Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses
causes no han estat reconegudes ni liquidades.
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Atès que el servei jurídic municipal, així com el Director de l’Àrea de Serveis del
Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial a favor
de les persones que han executat els treballs i/o prestat els serveis de què es tracta.
Àngels Mas Pintó, regidora delegada d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD:
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial decret legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, art. 163 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 60.2 del Reial
decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor del creditor que a
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei.
Creditor: PROMOCIONS I REHABILITACIONS, SA (PROENS, SA) NIF: A58527953
Adreça: C/ Turp, 14, edif. Alpha, 25280-SOLSONA
Concepte: dels treballs de connexió a la xarxa pública de clavegueram de les
cargoleres de l’IES Cal Gravat
Import: 37.086,60 euros (IVA inclòs).”

5.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit
extrajudicial a favor de la Sociedad Española de Construcciones
Eléctricas, SA, per import de 13.770,79 €, per instal·lació de lluminàries
als carrers Sobrerroca, Sant Miquel i Carme.

El secretari llegeix el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 12 de març de
2009, que transcrit diu el següent:
“Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses
causes no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que els serveis jurídics municipals i el Director de l’Àrea de Serveis del Territori
han emès informe proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial a favor de les
persones que han executat els treballs i/o prestat els serveis de què es tracta, prèvia
resolució del regidor delegat de Via Pública, Serveis Urbans i Mobilitat.
Àngels Mas Pintó, regidora delegada d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD:
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial decret legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, art. 163 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 60.2 del Reial
decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor del creditor que a
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei.
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Creditor: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SA NIF:
A08001182
Adreça: pg. Zona Franca, 142-144, 08003-BARCELONA
Concepte: instal.lació de 22 lluminàries als carrers Sobrerroca, Sant Miquel i Carme
Import: 13.770,79 euros (IVA inclòs).”

5.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit
extrajudicial a favor de la societat Ingeniería Constructora Manresana, SL,
per import de 61.273,49 €, per diversos treballs efectuats a la zona verda
de la Florinda.

El secretari llegeix el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 3 d’abril de
2009, que transcrit diu el següent:
“Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per diverses
causes no han estat reconegudes ni liquidades.
En conseqüència d'això i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic que s’adjunten,
la regidora delegada d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent:
ACORD
Reconèixer a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril, 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, un crèdit extrajudicial a favor
del creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable
del servei.
CREDITOR
INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA SL
NIF B-59407081
Domicili: c/ Canonge Mulet 2 ent. 2a. MANRESA
CONCEPTE
TREBALLS DE RETIRADA I TRACTAMENT DE RUNES I TREBALLS
COMPLEMENTARIS D’ENLLUMENAT DE LA ZONA VERDA DE LA FLORINDA.
IMPORT
61.273,49 € (inclòs el 16% d’IVA).”

El senyor Sala Rovira, del GMCiU, diu que en relació al dictamen 5.1.1 hi ha una
factura de 17 de novembre de 2008, amb entrada a l’Ajuntament el 12 de març de
2009, i un import de 37.000€, que sembla que és una factura que va quedar al calaix
perquè no se sabia on posar-la i apareix ara, amb la qual cosa s’estarien carregant
resultats de l’exercici del 2008 i no precisament favorables.
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Pel que fa al dictamen 5.1.3 diu que és molt lloable l’agilitat de l’Ajuntament en validar
una factura amb data 2 d’abril, entrada per registre el 3 d’abril i informada per la
Comissió informativa de control de serveis de Territori en sessió de 9 d’abril.
Demana que s’especifiqui a què fan referència aquestes obres, en quin període de
temps van ser executades, ja que és una obra important que puja 61.000€, i la tercera
pregunta, de caràcter més genèric, és que una vegada més en aquest pressupost del
2009 es troben amb una aportació d’aquest ple, d’aquests tres reconeixements i dos
més que després vindran, que si se sumen la xifra puja a 112.000€.
Creu que s’hauria de mirar per què es produeixen aquestes mancances de previsió
que comporten haver de fer front d’una forma que no segueix el procediment normal,
sinó un procediment extraordinari, com és el de reconeixement de crèdit, xifres que
tenen la seva importància i són prou significatives.
Demana també que en el proper ple es porti un informe de tots els reconeixements de
crèdit que s’han fet des de l’1 de gener del 2009, ja que és un tema que considera que
cal fer-ne un seguiment perquè es poden trobar amb sorpreses per les xifres, de la
mateixa manera que amb els canvis de partida, tenint en compte que l’efectivitat va ser
a finals de gener, els reconeixements de crèdit creu que s’està portant un ritme que no
seria el desitjable.
La senyora Mas Pintó respon que pel que fa al dictamen 5.1.1, sobre els treballs de
connexió a la xarxa pública de clavegueram de les cargoleres de l’IES Cal Gravat, és
una factura molt vella, però el que ha passat és que aquestes tasques de connexió
sempre havien anat a càrrec del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i en
aquest cas van dir que no era possible. S’ha estat negociant amb el Departament per
no haver de fer front a aquesta connexió a les escomeses, però finalment s’ha acordat
que les assumirà l’Ajuntament de Manresa. Aquesta negociació és la que ha fet
allargar tot aquest procés.
En resposta a la pregunta sobre el dictamen 5.1.3, de treballs efectuats a la Florinda,
ja es va explicar en la Comissió que el reconeixement de crèdit venia determinat per
unes tasques prèvies a la formalització de la zona verda de Florinda, determinades per
l’existència en el subsòl de tota una sèrie de runes provinents de la construcció de
l’edifici del costat, que no tan sols es van haver d’extreure sinó que també s’han hagut
de gestionar adequadament com a residu especial.
En aquell moment no es va creure convenient redactar un modificat suprimint
determinades partides perquè es tractava d’un projecte que tenia un import molt reduït,
no hi havia possibilitat d’excloure cap partida inicialment prevista i es va acordar amb
l’empresa que es pagaria a través d’un reconeixement de crèdit tan bon punt
tinguessin finançament.
El senyor Sala Rovira pregunta si hi ha possibilitat de demanar responsabilitats a
l’empresa que en el seu moment va fer aquest abocament de runes que s’havien
dipositat en aquest solar quan es va construir aquest edifici, i si el solar era públic o
privat.
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La senyora Mas Pintó respon que ja ha dit que pressumptament era de la construcció
de l’edifici del costat. Aquest era un terreny que corresponia a una unitat d’actuació en
el qual la construcció d’aquell edifici de color gris va comportar la cessió del terreny de
la zona verda i es va plantejar amb el propietari del terreny que faria una mica
d’adecentament del terreny, però el va fer d’una manera inadequada. En aquests
moments és una mica difícil atribuir a aquesta construcció que l’existència de runes
venia d’aquesta. No hi ha proves materials per poder-ho justificar tot i que se suposa
que venien d’aquí, ja que abans no hi havia res en aquest lloc.
El senyor Sala i Rovira diu que caldria haver estat més curosos, i parla en general,
no només de l’equip de govern, sinó de la gent que treballa amb l’equip de govern, que
quan es demana a les empreses constructores l’adequació de terrenys o de solars
adjacents per cessió i demés, que hi hagués un rigorós control per part dels tècnics
municipals a fi i efecte que quan s’acceptessin aquestes cessions s’acceptessin les
condicions d’idoneïtat que tots suposem i no hi haguessin sorpreses que després
costen 61.000€, quan suposadament hi ha una certa probabilitat de certesa sobre qui
és el responsable.

L’alcalde sotmet els dictàmens 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3 a votació i el Ple els aprova per 24
vots afirmatius (8 GMCiU, 8 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPC i 1
GMCUP) i 1 abstenció (1 GMPxC), i, per tant, esdevenen acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
5.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a la societat Foment
de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, per adherir-se al Protocol
General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2008-2011.

El secretari llegeix el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 3 d’abril de
2009, que transcrit diu el següent:
“Antecedents
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el dia 20 de desembre de 2007 va
aprovar el Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, conveni marc que estableix pautes d’orientació política local en les
qüestions d’interès comú i la metodologia per al desenvolupament de la col·laboració
entre aquesta Corporació i els municipis i altres entitats locals del seu territori.
II. El president de la Diputació de Barcelona, mitjançant decret dictat el dia 21 de
desembre de 2007, va aprovar les instruccions per a l’adhesió al Protocol General del
Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
III. La societat municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, té interès
en adherir-se al Protocol General per tal de mantenir el règim de subvencions que rep
de la Diputació de Barcelona.
IV. El tècnic de l’Oficina de Suport Central de l’Àrea d’Economia ha emès un informe
sobre l’autorització en data 3 d’abril de 2009.
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Consideracions jurídiques
1. Objecte de l’adhesió. L’adhesió al Protocol General del Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 representa l’establiment d’una relació
continuada entre la societat anònima municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de
Manresa, SA, i la Diputació de Barcelona al llarg d’aquest període, en pla d’igualtat i
amb especial èmfasi en la negociació i la voluntarietat, d’acord amb la instrucció
primera aprovada mitjançant el Decret indicat en l’antecedent segon.
Amb l’acte d’adhesió la Diputació i la societat municipal passen a compartir objectius
comuns, una mateixa metodologia de treball conjunt i unes línies estratègiques al
servei d’aquests objectius, amb la finalitat última de millorar la qualitat de vida dels
ciutadans.
2. Requisits de l’adhesió. Per a l’efectivitat de l’adhesió serà necessari el seguiment
dels tràmits següents (instrucció quarta):

-

Dictat, per part de l’òrgan competent de l’Ajuntament de Manresa, d’un
acte d’autorització de l’adhesió al Protocol General.

-

Aprovació, per part de l’òrgan competent de Foment de la Rehabilitació
Urbana de Manresa, SA, de l’adhesió al Protocol General.

-

Enviament del certificat dels acords anteriors a la Diputació de Barcelona.

-

Un cop rebut el certificat, la Diputació de Barcelona farà un acte de
constatació de l’adhesió i ho comunicarà a l’Ajuntament.

3. Òrgan competent. Malgrat que el decret de la presidència de la Diputació de
Barcelona del dia 21 de desembre de 2007 no concreta l’òrgan municipal competent
per autoritzar l’adhesió al Protocol General per part de la societat municipal Foment de
la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, l’Ajuntament de Manresa considera
procedent que ho acordi el Ple de la Corporació, doncs va ser aquest òrgan qui va
aprovar l’adhesió de l’ens local matriu al Protocol.
Tanmateix, es considera també adient per millorar l’eficàcia i la celeritat ens els tràmits
futurs de la convocatòria facultar a l’alcalde president per a la signatura de tota la
documentació relacionada amb aquest expedient.
D’acord amb les consideracions jurídiques anteriors, i com a alcalde president,
proposo al ple de la corporació l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER. Autoritzar a la societat municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de
Manresa, SA (A-60490067, i domicili a la plaça Immaculada, 3, baixos, de Manresa –
08241) per adherir-se al Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011.
SEGON. Facultar a l’alcalde president per a la signatura de tota la documentació
relacionada amb l’autorització aprovada en el punt anterior.
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TERCER. Comunicar el contingut d’aquest acord a l’entitat mercantil Foment de la
Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, a efectes que el seu òrgan competent aprovi
l’adhesió al Protocol General, d’acord amb la instrucció quarta aprovada mitjançant
decret de la presidència de la Diputació de Barcelona de 21 de desembre de 2007.”

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.1.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, del document anomenat Pla General
de Manresa. Correcció d’error material a Cal Gravat.

El secretari llegeix el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 6 d’abril de
2009, que transcrit diu el següent:
“El Pla especial de reforma interior Cal Gravat, aprovat definitivament el 4 de maig
de 1983, ordenà un nou sector residencial d’habitatges majoritàriament unifamiliars al
sud de Manresa. El Pla general de Manresa, aprovat definitivament el 23 de maig de
1997, va recollir les determinacions del planejament derivat vigent en aquell moment,
inclòs el PERI Cal Gravat. Finalment la “Modificació puntual del Pla General,
Modificacions puntuals de la Normativa” aprovada definitivament el 28 de juliol de 2008
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central va donar lloc a un ajust
de les determinacions de la normativa aplicable a la zona de Cal Gravat en relació al
tancament del jardí privat.
En relació a aquest punt, és a dir, a l’ocupació del patí interior d’illa i en el concret
àmbit de Cal Gravat, els serveis tècnics municipals de la Secció de Planejament han
detectat l’existència en el Pla general del 1997 d’unes contradiccions entre les
determinacions de la normativa i els plànols d’ordenació. Per a resoldre correctament
aquestes contradiccions, els tècnics de Planejament han examinat abastament els
antecedents i el desenvolupament d’aquell PERI concloent que si bé la voluntat del Pla
general era recollir la normativa vigent del PERI (i en aquest sentit la Disposició
transitòria Tercera ho recollia), aquesta no va ser transcrita correctament, produint-se
una errada en les claus 4b i 4c (zona d’edificació en filera)
Per aquest motiu i per tal d’esmenar aquestes contradiccions s’ha redactat un nou
document sota el títol: PLA GENERAL DE MANRESA. CORRECCIÓ D’ERROR
MATERIAL A CAL GRAVAT en el qual els serveis tècnics municipals proposen
rectificar el Pla General de la següent manera:
1.
2.

Rectificar l’article 281.5 Pati d’illa de la normativa introduint la possibilitat d’edificar en planta
baixa quan així ho fixin els plànols d’ordenació.
Rectificar l’article 282.5 Pati d’illa de la normativa eliminant la possibilitat d’edificar en planta
baixa a l’interior d’illa excepte la prolongació de la fondària edificable en un metre.

L’article 11 de la normativa del Pla general de Manresa estableix que “Els errors
materials, de fet o aritmètics, no declaratius de drets o de gravàmens, podran
rectificar-se en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, sempre i quan
per prescripció de les accions, pel temps transcorregut o qualsevol altra circumstància,
aquesta rectificació no resulti contrària a l’equitat, la bona fe o els drets dels
particulars”.
30

L’esmena d’errades materials ve regulada per l’article105.2 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, quan diu que: “Les Administracions públiques podran, així mateix,
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els error materials,
de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
D’acord amb l’article 78 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, l’aprovació del document de rectificació
d’errada material, en referir-se al pla general d’ordenació, ha de correspondre al Ple, el
qual així mateix l’ha d’elevar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a
la seva aprovació definitiva.
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme
La Regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS
“PRIMER.- APROVAR l’esmena d’errada material existent en la Modificació puntual
del Pla general d’ordenació continguda en el document de PLA GENERAL DE
MANRESA. CORRECCIÓ D’ERROR MATERIAL. A CAL GRAVAT, redactat pels
serveis tècnics municipals de Planejament.
SEGON.- TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE
BARCELONA el document aprovat per a què, un cop informat, aprovi la correcció de
l’errada esmentada en el punt anterior, i ho publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb allò disposat a l’article 100 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.”
La senyora Mas Pintó diu que el Pla General recull la normativa i la proposta
d’ordenació pel que fa al que era l’antic Pla Especial de Cal Gravat. Diu que ho recull
però ho ha recollit amb una contradicció entre els plànols d’ordenació i la normativa,
pel que fa referència a la possibilitat de construcció dels patis interiors d’illa, més enllà
de la profunditat edificable.
En els plànols d’ordenació grafiava que era possible construir aquest pati interior fins a
5 m i la normativa en algun lloc deia que només es podia superar 1 m. La proposta de
l’errada material, donades que hi ha tota una sèrie de preexistències edificades ja amb
aquesta profunditat edificable de 5 m, el que fa és corregir la normativa i ajustar les
determinacions de les possibilitats d’edificació d’aquests patis al que indiquen els
plànols d’ordenació.
El senyor Javaloyes Vilalta diu que el GMPPC el que pretenia era que s’expliqués un
error material de tretze anys. Quan es va aprovar el Pla General l’any 1996, quan això
ve d’una ordenació del barri de l’any 83 o 84. Durant tretze anys, després d’una revisió
del Pla General es donen compte d’un error material. Sobta que després de tants anys
i tenint en compte que s’han dut diferents actuacions de construccions consolidades i
tenint en compte que de ben segur hi ha hagut múltiples peticions per fer aquestes
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edificacions no consolidades perquè ja hi són, hagin tardat tretze anys per adonar-se
d’aquesta contradicció.
La senyora Mas Pintó respon que l’errada material es resol quan aquesta es detecta
i en aquest cas s’ha detectat a base de diferents peticions de llicència que tenien
incidència sobre aquest punt concret.
Moltes de les parceles, creu que n’hi ha hagut cinc d’edificacions d’aquest conjunt
d’habitatges, van sol.licitar llicència per allargar la seva planta baixa i llavors va ser
quan es va detectar aquest error.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat, i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït..

5.2

Regidoria delegada d’Habitatge i Rehabilitació

5.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord adoptat per
la Junta de Govern Local el 30 de març de 2009, referent a la modificació de
la minuta de conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i
l’Ajuntament de Manresa, sobre intervencions d’especial interès i amb
caràcter excepcional (Lluís Argemí i Plaça del Sol).
El secretari llegeix el dictamen del regidor delegat d’Habitatge i Rehabilitació, de 31 de
març de 2009, que transcrit diu el següent:
“La Junta de Govern Local, en data 30 de març de 2009, va aprovar la modificació de
la minuta del Conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge relatiu a
intervencions d’especial interès i amb caràcter excepcional (Lluís Argemí i Plaça del
Sol – Font dels Capellans). El text literal de l’acord diu el següent:
“En data 20 d’octubre de 2008, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la minuta del conveni
amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge relatiu a intervencions de rehabilitació
d’especial interès i amb caràcter excepcional, per als blocs d’edificis plurifamiliaris
situats al carrer de Lluís Argemí de Martí i a la Plaça del Sol, i també per alguns blocs
del grup d’habitatges situats a la Font dels Capellans.
Pel que fa al sector de la Font dels Capellans, en el conveni es declarava la situació
d’excepcionalitat dels habitatges assenyalats a fin i efecte que l’actuació prevista
d’instal·lació d’elevadors en els blocs lineals, lineals cantoners i octogonals, pogués ser
beneficiària de les subvencions addicionals previstes en l’article 18 del Decret
455/2004, de 14 de desembre.
En data 30 d’octubre de 2008 es varen trametre els comunicats de l’acord plenari als
agents implicats (Departament de Medi Ambient i Habitatge i FORUM, SA), i el 19 de
novembre de 2008 es va trametre a aquell Departament diversa documentació
complementària per a la signatura del conveni.
El passat dia 20 de març, la Direcció General de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació
de l’Habitatge ens ha comunicat que els edificis situats al barri de la Font dels
Capellans no poden incloure’s en aquelles condicions especials atès que pertanyen a
un barri d’ADIGSA i estan inclosos en obres de PDOR (Pla director d’obres revisat), les
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quals estan en execució (actuació cantells forjats i façanes) i ascensors (12 comunitats
en estudi, 2 en execució, 1 pendent de llicència); de manera que, ateses aquestes
circumstàncies, ja són receptors d’ajuts públics especials. En aquest sentit, atès que en
mateix acord i sol·licitud s’inclogueren tant l’actuació pels blocs d’edificis del carrer de

Lluís Argemí de Martí i de la Plaça del Sol, i del barri de la Font dels Capellans,
es demana que sigui exclòs aquest darrer.
El Pla director d’obres revisat contempla la inversió en la millora de barris que
van ser construïts amb règim de protecció oficial a Catalunya.
El conveni que es modifica fou aprovat pel Ple de la Corporació i, per tant,
aquest és l’òrgan a qui pertoca l’aprovació de la modificació; no obstant, per no
entorpir la normal execució de les obres en el sector del carrer Lluís Argemí de
Martí i Plaça del Sol, per raons d’urgència, pot ser aprovat per un altre òrgan,
amb posterior ratificació del Ple.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni.
Per tot l’exposat, el regidor delegat d’Habitatge i Rehabilitació, proposa a la
Junta de Govern Local de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació de la minuta del CONVENI entre el
Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de Manresa, relatiu a
INTERVENCIONS DE REHABILITACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS I AMB
CARÀCTER EXCEPCIONAL, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 20
d’octubre de 2008, en el sentit d’excloure de la relació d’edificis aquells que es
troben ubicats al sector Font dels Capellans.
Segon.- FACULTAR a l’alcalde-president per a la signatura del conveni amb la
modificació que resulta del punt anterior, i d’aquells altres documents que
siguin necessaris per la seva efectivitat.
Tercer.- COMUNICAR els anteriors acords a la Direcció General de Qualitat de
l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge del Departament de Medi Ambient i
Habitatge i a l’empresa Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA
(FORUM, SA) per al seu coneixement i efectes.
Quart.- DONAR COMPTE al Ple de la Corporació, l’adopció dels anteriors
acords per a la seva ratificació.”
Així doncs, tal i com consta en l’Acord de la Junta de Govern Local transcrit, en tractarse de la modificació del text d’un conveni aprovat pel Ple de la Corporació, aquest ha
de sotmetre’s a ratificació per part del Ple municipal.
És per això que, previ informe de la Comissió Informativa de Territori, el Regidor
delegat d’Habitatge i Rehabilitació, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent ACORD:
RATIFICAR els ACORDS de la Junta de Govern Local adoptat en data 30 de març de
2009, en virtut del qual s’aprovava la modificació de la minuta del Conveni entre el
Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de Manresa, relatiu a
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INTERVENCIONS D’ESPECIAL INTERÈS I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL (Lluís
Argemí de Martí i Plaça del Sol – Font dels Capellans), que s’adjunta, acords que han
quedat transcrits en la part expositiva d’aquest Dictamen. “

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat, i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.

Àrea de Serveis a les Persones

L’alcalde proposa la lectura i debat conjunt, però votació separada, dels punts 6.1.1 i
6.1.2 de l’ordre del dia.
6.1

Regidoria delegada de Cultura

6.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit
extrajudicial a favor de Taller d’Escultura Toni Mujal, per import de 597,40
€, per la reconstrucció del Gegant Vell de Manresa.

El secretari llegeix el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 3 de març de 2009,
que transcrit diu el següent:

“Vist que s’ha tramitat una factura que ascendeix a la quantitat de 597.40 euros, referent a
despeses relacionades amb la reconstrucció de les dues mans i els dos braços del gegant
vell.
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als
pressupostos de l’any 2008.
Article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 60 del Real Decret
500/1990, de 20 d’abril, en ordre al reconeixement de crèdit.
Article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2008 en virtut del qual quan el
reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització efectiva
d’una despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva aprovació
correspondrà al ple de la corporació quan sigui conseqüència necessària de l’efectiva
realització d’una despesa en exercicis anteriors, sense que se n’hagi autoritzat el
compromís o quan les fases d’autorització i compromís requereixen d’una fiscalització
prèvia i preceptiva i aquesta no s’hagi realitzat en el moment de reconèixer l’obligació.
Per tot això, el regidor de Cultura proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea dels Serveis
a les Persones que informi favorablement els següent acord per a la seva ulterior
consideració pel Ple municipal:
Acord
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“Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial a
favor de l’entitat que a continuació s’esmenta pels deutes acreditats i informats pel
responsable del Servei.
TONI MUJAL, Taller d’escultura
NIF: 39.033.340V
Núm. fra. 5
Concepte: Reconstrucció de les 2 mans del gegant vell i polir i reconstrucció i reforç dels
dos braços del gegant vell i pintura.
Import: 597,40 euros
Partida: 45120226”

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat, i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit
extrajudicial a favor de la Fundació Ausiàs March, per import de 901,50 € ,
per l’assistència als congressos de la XXXVII edició dels Premis Octubre.

El secretari llegeix el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 2 de març de 2009,
que transcrit diu el següent:

“Vist que s’ha tramitat una factura que ascendeix a la quantitat total de 901,50 euros,
referent a l’assistència als congressos de la XXXVII edició dels Premis d’Octubre,
organitzats per la Fundació Ausiàs March.
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als
pressupostos de l’any 2009.
Article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 60 del Real Decret
500/1990, de 20 d’abril, en ordre al reconeixement de crèdit.
Article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2009 en virtut del qual quan el
reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització efectiva
d’una despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva aprovació
correspondrà al ple de la corporació quan sigui conseqüència necessària de l’efectiva
realització d’una despesa en exercicis anteriors, sense que se n’hagi autoritzat el
compromís o quan les fases d’autorització i compromís requereixen d’una fiscalització
prèvia i preceptiva i aquesta no s’hagi realitzat en el moment de reconèixer l’obligació.
Per tot això, el regidor de Cultura proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea dels Serveis
a les Persones que informi favorablement els següent acord per a la seva ulterior
consideració pel Ple municipal:
Acord
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“Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial a
favor de l’entitat que a continuació s’esmenta pels deutes acreditats i informats pel
responsable del Servei.
FUNDACIÓ AUSIÀS MARCH
CIF: G-46131850
Núm. fra. 10
Concepte: Beques de col·laboració per l’assistència als congressos de la XXXVII edició
dels Premis Octubre.
Import: 901.50 euros
Partida: 451.12.226”

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8
GMCiU, 8 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 1 GMCUP i 1 GMPxC) i 2 abstencions
(2 GMPPC), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.

Àrea de Drets de Ciutadania i Programes Transversals

7.1

Regidoria delegada del Programa Transversal de la Dona

7.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la nova composició del Consell
Municipal de la Dona de l’Ajuntament de Manresa.

El secretari llegeix el dictamen de la regidora delegada del Programa Transversal de la
Dona, de 6 d’abril de 2009, que transcrit diu el següent:
“Per acord del Ple de la Corporació de data 17 de març de 1997, es va crear el Consell
Municipal de la Dona, format per diferents representants d’entitats ciutadanes i
persones físiques de reconeguda vàlua en el sector, amb la finalitat de recollir les
inquietuds dels ciutadans respecte a la igualtat de gèneres, facilitant el debat i
l’elaboració de propostes per tal que puguin esdevenir-se projectes realitzables.
Per al desenvolupament del seu treball, els consells municipals han de tenir un
caràcter permeable a la incorporació de nous membres que compleixin les previsions
de l’actual Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa.
En aquest sentit, consten a l’expedient les diferents modificacions en la seva
composició, havent-se aprovat la última per acord plenari del dia 19 de setembre de
2005.
En l’actualitat es considera necessari procedir a una actualització real del Consell
Municipal de la Dona.
Vistes les instàncies presentades per les per persones físiques i jurídiques
interessades, les quals consten a l’expedient.
Article 4 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, que
atorga als ens locals la potestat d’autoorganització en l’àmbit de les seves
competències, previsió continguda també a l’article 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de
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28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
Articles 23 i 24 del Reglament de Participació Ciutadana respecte a la composició i
funcionament dels Consells sectorials.
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció de Suport Central de les Àrees de Serveis a
les Persones i Programes Transversals i Projectes de Ciutat en data 6 d’abril de 2009.
Per tot això, la regidora delegada del Programa transversal de la Dona, proposa al Ple
de la Corporació, previ informe favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Programes Transversals i Projectes de Ciutat, l’adopció dels següents:

ACORDS
“PRIMER.- Aprovar la nova composició del Consell Municipal de la Dona de
l’Ajuntament de Manresa que estarà integrat de la forma que segueix:
President/a:

El/la Regidor/a delegat/aa de Polítiques de la dona

Sots-President:

Un membre de l’equip de govern

Vocals:

Un representant de cada grup municipal representant al Ple de
l’Ajuntament.

Un/a representant de cadascuna de les següents entitats:
-

Associació de Vídues de Manresa
Centre de Cultura Popular Finestrelles
Centre de Cultura Popular L’amistat Sagrada Família
Federació d’associacions de veïns de Manresa
Associació de veïns de Cots-Guix-Pujada Roja
Associació de veïns Font dels Capellans
Associació de veïns del Barri Antic
Associació de veïns Sagrada Família
Associació de veïns de la carretera de Santpedor
Associació de veïns Barri de les Escodines
Associació de Veïns Poble Nou
Associació de Veïns dels Comdals
Associació de Veïns del Xup
Associació El Nord de la Dona
Associació d’ajuda mútua i lluita contra el càncer de mama “l’Olivera”
Unió General de Treballadors del Bages (UGT)
L’Associació Nodrir
Càrites Interparroquial de Manresa

Persones físiques de reconeguda vàlua en el sector de la dona i a favor de la igualtat
de gèneres, designades pel Ple de la Corporació Municipal, i que són les següents:
Sra. Agnès Torras Casas (DNI 39.290.518)
Sra. M. Montserrat Margarit Castells (DNI 39.277.111)
37

Sra. Rosa Riu Sardans (DNI 39.203.746)
Sra. M. Francisca Lacroix Buisson (DNI 39.302.125)
Sra. Margarida Noet Fontdevila (DNI 39.293.136)
Sra. Josefa Ribot Resina (DNI 39.303.993)
Sra. M. Montserrat Roldan Rodríguez (DNI 39.270.562 )
Secretari: Un/a funcionari/a municipal nomenat per l’Alcalde, amb veu i sense vot.
SEGON.- Comunicar els presents acords al Consell municipal de la Dona, així com a
aquells que tenen la consideració d’interessat en relació a l’acord primer. “
La senyora Sensat Borràs diu que el que es presenta són les modificacions a les
noves entitats i les persones que a títol individual formaran part del Consell Municipal
de la Dona que no havien fet cap proposta de modificació des de setembre de 2005.
Aprofita per dir que això no és nomes un canvi nominal sinó que el Consell Municipal
de la Dona desenvoluparà un nou model de funcionament.
Aquests canvis es duen a terme no només per una reflexió o proposta de la pròpia
regidoria sinó també per part del mateix Consell Municipal de la Dona.
És molt reiterat des de sempre en l’àmbit del Consell municipal, que té una dinàmica
de trobada molt fluïda, amb una periodicitat de cada dos mesos i mig, i una participació
força alta per la mitjana que acostuma a haver-hi en molts consells, però alhora les
dones manifestaven una doble reflexió.
D’una banda hi ha dones i col.lectius que de vegades de manera puntual voldrien
assistir al Consell Municipal de la Dona, per un tema que s’ha tractat o perquè volen
presentar-ne algun en concret, però el fet d’aquesta periodicitat sovint dificulta
l’entrada i la sortida i de vegades més que guanyar participants se’n perden pel camí.
D’altra banda, perquè des del Consell municipal hi ha un tema que per les dones
membres del consell i per a ella mateixa com a regidora veuen molt necessari, que
més enllà de la feina que es fa des del Consell municipal l’opinió i les reflexions del
col.lectiu de les dones de la ciutat sobre temes que afecten a la ciutat en diferents
vessants hi ha moltes dificultats de visualització i de generar discurs, i no ho diu en el
sentit de generar crítica externa, com si fos culpa d’algú altre, sinó que és una
autocrítica que es fa el mateix consell.
Per això es valorava la necessitat de modificar la dinàmica d’aquell Consell municipal,
sense perdre aquells elements que ja es consideren positius, però mirant d’assolir
aquests dos objectius, com es pot fer que hi hagi més presència, més enllà que
aquesta s’acabi formalitzant o no, i com s’aconsegueix a la vegada que les opinions,
les reflexions i allò que les donen volen dur a terme, sigui més conegut més enllà del
PIAD Montserrat Roig, que és on habitualment es troben.
Això ha estat excusa per formular un nou model que és que a partir d’ara el Consell
Municipal de la Dona, d’una banda es constituirà en un plenari i aquest es reunirà dos
cops l’any, un a l’inici per tal que es puguin presentar i exposar aquells temes o
elements que es proposin desenvolupar durant l’any, i un altre a final d’any per fer una
valoració de com ha funcionat, de manera que el plenari permeti convocar no només
les persones i entitats que ja s’hi han adherit formalment, sinó també aquelles
persones o col.lectius que durant l’any, per les coses que s’hagin anat treballant o
debatent en els marcs en què puguin estar, puguin participar-hi perquè en són
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convidats i en un marc més genèric és més factible que aquests col.lectius s’hi
aproximin.
Les dones del Consell municipal han proposat que el desenvolupament del treball del
dia a dia es faci mitjançant la constitució de dues comissions de treball, cosa que no
vol dir que no se’n puguin crear d’altres en funció de les necessitats que el Consell es
marqui. Una és la Comissió Reivindicativa en la qual es volen treballar els temes en el
sentit de reivindicar perquè es vol visualitzar o denunciar, proposar o qüestionar; i
l’altra és la Comissió de Sensibilització que treballaria els temes al voltant de les
campanyes de 8 de març i 25 de novembre perquè són dos eixos prou importants que
permeten treballar uns vessants molt diferents de temes i on des de sempre el Consell
municipal hi ha tingut i hi té un paper molt important.
Recorda el dinar organitzat pel Consell municipal, dins de l’àmbit de la Comissió de
Sensibilització, al qual van assistir-hi més de 130 dones.
En aquestes dues comissions en el darrer consell ja hi va haver persones i col.lectius
que s’hi van apuntar i ara quan es faci el Consell per poder valorar la campanya del 8
de març ja s’activaran i s’informarà totes les persones i col.lectius amb la idea que
aquestes tinguin un funcionament autònom, en el sentit que es trobin i treballin sense
la necessitat indispensable de la presidenta del Consell de la Dona, així com la d’un
tècnic o tècnica que faci les funcions d’acta quan sigui necessari.
Es vol guanyar en intensitat perquè de vegades es troben que es volen treballar
aspectes però un cop s’han decidit sobre una realitat que passa, què es vol dir, com es
vol fer, aquella realitat potser ja s’ha transformat, s’ha esbiaixat o ha desaparegut.
Entén que es troben davant d’una nova estructura que es vol provar si funciona. És
cert que li hauria agradat perquè és un dels marges més importants dels Consells i el
seu funcionament perquè la participació amb la ciutadania i les entitats puguin fer
aquells experiments per veure si funcionen i per això havia proposat que des d’aquest
Consell s’entomés la gestió de part del pressupost municipal, això per part del Consell
no s’ha volgut, ja que es considera que s’està en una fase d’insuficient maduresa per
fer-ho.
És un dels reptes que s’hauria d’assolir, que si hi ha una Comissió de Sensibilització
hauria de tenir els recursos o part dels que es destinen a aquestes campanyes perquè
hi hagués una gestió molt més directa i fluïda, i és un dels reptes que creu que cal
arribar per fer aquesta corresponsabilitat i aquesta gestió compartida de polítiques
públiques amb aquelles persones i col.lectius que poden compartir una diagnosi i un
recorregut per arribar a una solució.
Diu també que es troben davant d’una dinàmica que serà nova, que demana que hi
donin suport no només amb el vot d’avui sinó també amb la participació d’aquest
proper consell que hi haurà una valoració i l’arrencada d’aquestes comissions, i en el
suport també per un col.lectiu com és el de les dones que és molt divers, fins i tot
desigual entre sí, però on hi ha una clara convicció i una clara il.lusió que a la ciutat de
Manresa el discurs des de les dones i per les dones també és necessari i que per tant
necessiten el suport de tothom perquè aquestes dones ciutadanes superin aquesta
fase de ciutadania individual i parcialitzada per fer un salt més arriscat i espera i confia
que aquesta dinàmica funcioni positivament, procés en el qual s’ha estat treballant
més d’un any en el marc d’aquest Consell municipal.
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El Consell municipal de la Dona està integrat per 18 entitats i per 7 persones a títol
individual que s’han adherit, però ja se sap d’altres entitats que han dit de formar-ne
part, per tant si des del 2005 fins ara no s’havia renovat hi havia molta gent que sense
ser membre formal s’ha admès i ha treballat com a tal, en el moment que hi hagi un
petit gruix d’entitats o persones que s’hi vulguin adherir es tornarà a portar a aprovació
d’aquest Ple.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat, i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.2

Regidoria delegada del Programa Transversal de la Gent Gran

7.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del document Compromís
Institucional contra els maltractaments a la gent gran de Manresa i
comarca del Bages.

El secretari llegeix el dictamen de la regidora delegada del Programa de Gent Gran, de
2 d’abril de 2009, que transcrit diu el següent:
“El Consell Municipal de la gent gran en sessió plenària de data 15 de desembre de
2004 va aprovar la creació d’una comissió de treball, formada pels representants dels
col·legis professionals participants al consell i un representant del col·lectiu de
persones grans.
Aquesta comissió de treball va emetre informe proposant una sèrie d’actuacions,
trobant-se entre aquestes l’elaboració d’un protocol d’actuació per a la detecció dels
maltractaments a les persones grans, actuació a la que el Consell Municipal de gent
gran va donar la seva conformitat a través de l’acord adoptat en sessió celebrada el
dia 19 de desembre de 2006.
En el marc dels debats ciutadans organitzats a través del Pla d’Actuació Municipal es
va sol·licitar que l’Ajuntament de Manresa liderés l’elaboració d’aquest protocol
requerint-se doncs, la creació d’una Comissió de treball interna encarregada de portar
a terme totes aquelles actuacions necessàries per a l’elaboració d’un protocol
d’actuació per a la detecció dels maltractaments a persones grans.
Atenent a la petició formulada per la ciutadania en el marc de la sessió de serveis
socials dels debats municipals celebrada el 29 de novembre de 2007, es va creure
necessària la creació d’una comissió d’estudi que portés a terme les actuacions
aprovades pel Consell municipal de la gent gran.
Pel Ple del dia 18 de febrer de 2008, es va aprovar crear la Comissió encarregada
d’estudiar i impulsar el protocol d’actuació contra el maltractament a la gent gran, els
seus objectius principals eren :Identificar la necessitat de desenvolupar un protocol
d’actuació contra els maltractaments a la gent gran i preveure possibles estratègies de
treball dins de l’àmbit municipal. Investigar i conèixer experiències similars
desenvolupades per altres Ajuntaments. Elaborar una proposta de treball que permeti
disposar d’un protocol d’actuació a nivell del municipal de Manresa.
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La comissió va emetre la proposta de convocar una comissió institucional que
permetés treballar conjuntament amb altres administracions i institucions manresanes.
La comissió institucional es va formar amb representants de les administracions
públiques dels àmbits judicials, sanitari i serveis socials que es van reunir per primer
cop el 20 de juny de 2008 i van manifestar-se compromesos amb els objectius
proposats per l’Ajuntament. Aquesta comissió s’ha anat reunint periòdicament i ha
elaborat el document de treball anomenat “compromís institucional” que ara es vol
aprovar pel Ple.
Vist l’informe emès pel Tècnic coordinador del Programa de la Gent Gran en data 1
d’abril de 2009.
Article 4 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, que
atorga als ens locals la potestat d’autoorganització en l’àmbit de les seves
competències, previsió continguda també a l’article 8 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.
Vist l’informe emès pel Cap de la secció de suport central de les Àrees de Serveis a
les Persones, Programes Transversals i Projectes de Ciutat emès en data 2 d’abril de
2009.
Per tot això, la Regidora delegada del Programa Transversal de la gent gran, proposa
al Ple de la Corporació, previ informe favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Programes Transversals i Projectes de Ciutat, l’adopció dels següents:
ACORDS
“Aprovar el document Compromís Institucional contra els maltractaments a la gent
gran de Manresa i comarca del Bages, com a document base per treballar en
l’elaboració del Protocol d’actuació contra els maltractaments a la gent gran, d’acord
amb el text que s’adjunta com a annex.”

COMPROMÍS INSTITUCIONAL
contra els maltractaments a la gent gran de Manresa i comarca del Bages
març de 2009
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1. ANTECEDENTS
L’existència de maltractaments cap a les persones grans és una preocupació de tots aquells
que treballen o s’interessen pel benestar de les persones grans. El mateix Estatut d’Autonomia
del 2006 reconeix. en l’article 18, el dret que tenen les persones grans a viure amb dignitat,
lliures d'explotació i de maltractaments, sense que puguin ésser discriminades a causa de
l'edat.
Aquesta preocupació, va manifestar-se dins dels debats del Consell Municipal de la Gent Gran
de Manresa el qual en la sessió del seu Plenari, dut a terme el dia 15 de desembre de 2004 va
aprovar la creació d’una comissió de treball, formada pels representants dels col·legis
professionals participants al Consell ( diplomats en treball social, diplomats en infermeria i
llicenciats i doctorats en medicina ) i un representant del col·lectiu de les persones grans.
La Comissió de treball va començar a funcionar a partir del dia 7 d’abril de 2005 en què va fer
la seva primera reunió desprès d’incorporar com a membres el Col·legi d’Advocats i el
Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa que es van sumar a l’objectiu
d’impulsar una millora d’aquesta realitat.
La Comissió va acabar el seu treball presentar un informe en el qual proposava un total de 15
actuacions que van ser aprovades pel Plenari del Consell Municipal de la Gent gran, dut a
terme el 19 de desembre de 2006 i que es va fer arribar a tots els partits polítics amb
representació municipal. Una de les actuacions proposades era l’elaboració d’un protocol
d’actuació per a la detecció dels maltractaments a les persones grans.
A principis del 2007 es presenta el Pla Director del Programa de la Gent gran, amb l’objectiu
d’assenyalar les línies de treball futures de l’Ajuntament amb vistes a oferir unes polítiques
municipals orientades a potenciar l’envelliment actiu.
Posteriorment, en els debats ciutadans del Pla d’actuació municipal duts a terme el mes de
novembre de 2007, la ciutadania va demanar de nou que el consistori liderés un protocol
d’actuació contra els maltractaments a les persones grans.
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Vistos aquests antecedents, el passat 18 de febrer el Ple de la Corporació va aprovar la creació
d’una comissió encarregada d’estudiar i impulsar el protocol d’actuació contra el maltractament
a la gent gran amb els objectius següents:

- Identificar la necessitat de desenvolupar un protocol d’actuació contra els maltractaments a la
gent gran i preveure possibles estratègies de treball dins de l’àmbit municipal.
- Investigar i conèixer experiències similars desenvolupades per altres Ajuntaments
- Elaborar una proposta de treball que permeti disposar d’un protocol d’actuació dins l’àmbit del
municipi de Manresa.
La Comissió, després d’estudiar el tema encarregat i debatre sobre les possibles actuacions a
fer, va emetre una proposta de partida i proposà la convocatòria d’una comissió institucional
que permetés treballar conjuntament amb altres administracions i institucions de la realitat
manresana.
En una primera fase, la comissió institucional es va formar amb representants de les
administracions públiques dels àmbits judicials, sanitari i serveis socials que van reunir-se per
primer cop el 20 de juny de 2008 i van manifestar-se compromesos amb els objectius
proposats per l’Ajuntament. En reunions posteriors, va anar-se acordant la participació d’altres
institucions, serveis o col·lectius per tal d’anar teixint una ampli entramat de perspectives que
permetessin millorar el resultat final i fer-lo extensiu a tota la comarca.

2. FINALITAT
Les institucions i serveis que han respost a la convocatòria de l’Ajuntament de Manresa i que
s’han anat incorporant a la comissió institucional veuen la necessitat d’iniciar una actuació
conjunta que ajudi a prevenir, detectar i actuar en relació a la problemàtica dels maltractaments
a la gent gran. Per aquesta raó, acorden treballar per poder dissenyar un protocol d’actuació
contra els maltractaments a la gent gran dins de l’àmbit territorial de la comarca del Bages.
Les institucions que assumeixen aquests compromisos són les que es detallen a continuació:

INSTITUCIÓ
Althaia. Xarxa assistencial de Manresa F.P.
Catsalut RSCC. Generalitat de Catalunya.
Il·lm. Col·legi Oficial d’Advocats de Manresa
Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona
Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Delegació del Bages
Comissions Obreres
Consell comarcal del Bages. Àrea de Serveis Socials d’Atenció
Primària i Dona
Consell comarcal del Bages. Serveis Socials Especialitzats
Fundació Sociosanitària de Manresa
Institut Català de la Salut. SAP Bages-Berguedà-Solsonès
Jutjats de Manresa
Mossos d’Esquadra. Àrea Bàsica Policial del Bages
Servei d’inspecció i Registre del Departament d’Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
Unió General de Treballadors Bages-Berguedà
Ajuntament de Manresa. Secció de Serveis Socials
Ajuntament de Manresa. Programa de Gent gran
Ajuntament de Manresa. Policia Local

INCORPORACIÓ
17-10-08
20-06-08
17-10-08
17-10-08
12-12-08
17-10-08
16-01-09
20-06-08
20-06-08
17-10-08
17-10-08
20-06-08
20-06-08
20-06-08
16-01-09
20-06-08
20-06-08
20-06-08
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3. APROXIMACIÓ A LA REALITAT DELS MALTRACTAMENTS A LA GENT GRAN

3.1. Concepte de maltractaments a la gent gran

Amb la finalitat de partir d’un cert consens referent a l’àmbit de treball, la definició feta per
l’Organització Mundial de la Salut, coneguda com la Declaració de Toronto, és la que abasta de
forma més precisa els elements definitoris dels maltractament a les persones grans. Aquesta
definició és:

El maltractament a les persones grans es defineix com l’acció única o repetida, o
la falta de la resposta apropiada, que causa dany o angoixa a una persona gran i
que s’esdevé dins de qualsevol relació on existeixi una expectativa de confiança.

L’aparició dels maltractaments pot atribuir-se a moltes circumstàncies, que poden identificar-se
com a situacions de risc:
•
•
•
•

Associades a la víctima
Associades al responsable dels maltractaments
Associades a l’entorn o estructurals
Associades a les institucions

Quan als tipus de maltractaments, se’n distingeixen els següents:
•
•
•
•
•
•
•

Físics: quan hi ha danys corporals, contenció física o farmacològica excessiva, dolor o
deteriorament físics produïts per la força física o violenta.
Psicològics: quan es causa angoixa, pena, indignació, por o estrès, mitjançant actes
verbals o no verbals.
Sexuals: quan hi ha contactes sexuals no consentits de qualsevol tipus.
Financers: utilització no autoritzada de béns, propietats o recursos econòmics.
Negligència i abandonament: oferir una atenció insuficient de forma voluntària o
involuntària per part de la persona cuidadora i/o institució.
Vulneració de drets: manca de respecte als drets d’autonomia de les persones per
decidir, opinar i ser valorats, com també al dret de preservar la intimitat o privacitat.
Autonegligència: comportament que amenaça la pròpia salut o seguretat.

3.2. Els maltractaments dins d’un context de violència
Els maltractaments a la gent gran s’han d’emmarcar dins d’un context de violència cap a les
persones, on l’agressor canalitza la seva violència cap a una altra persona considerada més
feble. Les característiques pròpies de l’envelliment fan que la gent gran sigui un col·lectiu amb
moltes vulnerabilitats, dins de contextos de violències. Seria un error treballar el problema de
forma parcial i reduccionista, atès que cal emmarcar el problema dins del seu context i abordarlo des d’una dimensió més àmplia.
També, per la realitat es comprova que qui genera violència pot tenir diferents perfils. Sovint,
els maltractaments es donen dins de l’àmbit familiar, però també es detecta que es genera
violència dins dels àmbits grupals i comunitaris. Per tant, distingim que s’exerceix la violència
en tres nivells:
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•
•
•

Personal: quan l’agressor exerceix de forma individual la seva violència cap a la víctima
( un fill contra el seu pare, una cuidadora cap a una àvia, ... ).
Corporatius o grupals: quan per assolir els interessos d’un grup o corporació s’utilitza la
violència per pressionar a la víctima ( assetjament immobiliari, ... ).
Institucional: quan les normatives o la cultura establerta en una institució obliden la
dignitat de les persones i fan prevaldre la seva pròpia dinàmica per sobre del respecte
als seus usuaris ( incompliment de les normes d’higiene en els aliments en una
residència, tractament informatiu inadequat per part dels mitjans de comunicació, ... ).

És per això que es planteja orientar l’actuació contra els maltractaments a la gent gran dins
d’una perspectiva que actuï contra el conjunt de violències cap a les persones.
Per una altra banda, el fenomen de les violències es va destapant progressivament, sense
trobar fi. Si bé a finals dels anys 90 es van començar a desenvolupar actuacions de
sensibilització i detecció de violències cap a les dones, des de fa poc s’està estenent la
preocupació per donar resposta a les violències cap als infants i, més recentment, cap a la gent
gran.

3.3. La realitat dels maltractaments
El maltractament a les persones grans és una realitat desconeguda. S’observa que existeixen
pocs estudis sobre aquesta problemàtica i, sovint, els professionals no estan preparats per
detectar-la i actuar per evitar-la.
S’estableix de forma consensuada que els maltractaments són un fenomen iceberg en el qual
s’amaga una bona part de la seva dimensió, atès que es considera que solament es detecta
entre un 20 i un 40 % dels casos que es produeixen.
Hi tenen molt a veure les pròpies característiques dels maltractaments, sovint manifestades
dins de les relacions internes d’una família i en les quals, sovint, la pròpia víctima amaga la
realitat en la què està vivint perquè els fets es donen dins de l’esfera familiar o íntima.
La bibliografia internacional estableix que la prevalença global dels maltractaments dins de
l’àmbit familiar està present entre el 3 i el 12% de les persones majors de 60 anys i els fills
apareixen com a principals responsables en el 50-60 % dels casos. A Espanya, s’acaba de fer
públic un estudi que conclou que 60.000 persones grans són víctimes de maltractaments
anualment.

4.

BASES PER DESENVOLUPAR UN PROTOCOL
MALTRACTAMENTS A LA GENT GRAN

D’ACTUACIÓ

CONTRA

ELS

4.1. Objectius

4.1.1. Detecció
Per tal de poder actuar de la forma més eficaç possible, és necessari detectar les situacions
que provoquen els maltractaments. Mitjançant el protocol, s’establiran processos de treball que
facilitin la coordinació entre professionals i institucions per tal d’activar els recursos i les
intervencions adequades per a cada situació.
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4.1.2. Investigació
A més de detectar i abordar les situacions de maltractaments, és necessari millorar el
coneixement de la problemàtica per tal de dissenyar accions futures que permetin reduir-les. En
aquest sentit, caldrà contribuir a generar indicadors que ens permetin observar el fenomen, així
com també realitzar estudis que ens proporcionin informacions més acurades sobre els
maltractaments.

4.1.3. Prevenció
També és necessari incidir de forma preventiva per evitar l’aparició de nous casos i eradicar els
patrons culturals que contribueixen a generar l’existència de maltractaments, mitjançant una
aposta per millorar la qualitat dels serveis i el suport al treball de les persones cuidadores.

4.1.4. Informació
Amb la finalitat de promoure una visió positiva de la societat cap a la gent gran, és necessari
promoure un canvi d’actituds enfront l’envelliment, mitjançant l’ús adequat dels mitjans de
comunicació o de la formació en valors mitjançant l’escola.

4.1.5. Formació
Cal impulsar accions formatives adreçades als professionals que permetin proporcionar la
preparació necessària per abordar aquesta problemàtica i millorar la consciència sobre el
problema.

4.1.6. Coordinació interadministrativa
Cal promoure la coordinació entre les administracions, amb l’objectiu de millorar les respostes
que el problema requereix. És necessari que l’Administració treballi per coordinar les seves
accions amb l’objectiu d’aconseguir la màxima eficàcia possible.

4.1.7. Avançar en la creació de nous recursos
Promoure els recursos assistencials que calguin en relació a les necessitats socials que es
detectin.

4.2. Circuit d’actuació

Per millorar la coordinació i col·laboració entre les institucions, es considera necessari treballar
per desenvolupar el circuit d’actuació següent:
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MALTRACTAMENTS

Sospita

Valoració professionals

Nova valoració

Certesa

Registre i seguiment

Risc immediat

Urgències

Sense risc immediat

Mediació / intervenció social

Registre i seguiment

Abans de 3 mesos

Registre i seguiment

Denúncia

Estada temporal

Mesures de protecció

Centre d'acollida ( alberg, pis, ... )
Residència

Internament, incapacitació, denúncia, ...

Jutjats

Policia

Mediació / intervenció social

Inspecció Ser. Socials

Inspecció Ser. Socials

Nova valoració
Abans de 3 mesos

Mesures de protecció
Internament, incapacitació, denúncia, ...

Caldrà tenir en compte la definició dels conceptes següents per tal de tenir-ne una guia a l’hora
d’utilitzar-los:
SENSE RISC IMMEDIAT: quan els maltractaments són susceptibles de millora amb una
intervenció professional, sense que la víctima corri un perill immediat. Per exemple: una
situació de desatenció familiar que, amb un suport domiciliari professional, pot millorar; un abús
econòmic que es pugui solucionar; un incompliment institucional que permeti adoptar mesures
reparadores ...
RISC IMMEDIAT: quan els maltractaments suposen un perill irreversible per a la integritat física
per a la víctima.
MEDIACIÓ: fa possible que els propis actors del conflicte, conduïts per un mediador, puguin
trobar una solució a la seva problemàtica. No pretén la reconciliació, sinó facilitar que els
mateixos subjectes del conflicte arribin a acords sobre les seves discrepàncies. El mediador és
un professional que ajuda les persones a anar cap a un possible acord, potenciant els recursos
de les parts per tal d’aconseguir articular la seva pròpia solució al problema. La mediació pot
ser útil en casos de desatenció o negligència dels familiars (obligació de prestar aliments per
part dels fills ...) i es desaconsella quan s’ha iniciat la via penal, a causa de violència física o
similar. Des de la perspectiva de la mediació, es considera necessari que la víctima pugui
participar en la gestió del conflicte del qual és protagonista.

4.3. Recomanacions
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4.3.1. Registre
És recomana als professionals fer un bon registre de la informació recollida, mitjançant un
estudi acurat dels símptomes i de les relacions de la víctima amb el seu entorn. Especialment,
cal tenir cura en el registre dels símptomes que presenta la víctima i dels possibles testimonis
que coneixen la situació que viu i que podrien declarar en el futur.

4.3.2. Denúncia
La denúncia la pot impulsar el mateix interessat, la seva família o qualsevol persona o institució
que conegui la situació. Es pot fer anant als Mossos d’Esquadra o tramitant-la amb una
compareixença al Jutjat de Guàrdia. Es recomana la presència d’un advocat, que sol·liciti
l’adopció de mesures cautelars de protecció a la víctima. L’advocat pot ser d’ofici i cal demanarlo si es reuneixen els requisits.
En el cas de maltractaments que es produeixen dins de l’àmbit de serveis o equipaments de
serveis socials, es recomana que la denúncia es canalitzi mitjançant el Servei d’inspecció de
Serveis Socials del Departament d’Acció Social i ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

4.3.3. Protecció de la víctima
Quan es detectin situacions de persones grans amb mancances físiques i/o psíquiques greus
que dificultin el desenvolupament autònom de la vida quotidiana, cal iniciar accions per protegir
la víctima de manera cautelar, fins i tot contra la seva voluntat, d’acord amb una d’aquestes
possibilitats:
En situacions d’urgència, cal protegir la víctima amb un acolliment en un centre ( sanitari,
sociosanitari o social ) i comunicar-ho al jutjat competent.
En situacions sense perill imminent, cal comunicar-ho a la fiscalia per tal que valori la
conveniència d’iniciar un procés d’incapacitació, total o parcial.

Al mateix temps, es recomana divulgar les diferents tècniques jurídiques que poden ajudar a
prevenir situacions de maltractament si s’utilitzen de forma oportuna:
AUTOTUTELA. És la possibilitat que tenen les persones, en previsió d’una incapacitació en el
futur, de poder decidir qui els cuidarà quan sigui necessari.
CURATELA. Institució que permet l’administració de determinats interessos de persones que
poden governar-se per elles mateixes però, per alguna raó, no poden administrar els seus
béns. El tutor assumeix el paper de representant de la persona, que es troba en aquesta
situació i està obligat a retre comptes davant el jutge periòdicament.
TESTAMENT VITAL. S’articula mitjançant el document de voluntats anticipades per donar
instruccions d’actuació adreçades a l’equip mèdic, en previsió de trobar-se en algun moment en
què no pugui expressar la seva voluntat .
GUARDA DE FET.- Està regulada pel Codi civil com una forma de protecció de la persona
presumptament incapaç i serveix per evitar situacions conflictives mitjançant la figura d’un
guardador de fet.
INCAPACITACIÓ.- És una institució jurídica de protecció a les persones. Es declara
judicialment que una persona no és capaç de governar-se per ella mateixa i s’estableixen els
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mitjans de protecció que li poden fer falta. El Codi civil regula els requisits exigits per ser
declarat incapacitat. Només la pot decretar el jutge.
TUTELA.- Institució que representa i proporciona atenció a la persona declarada incapaç i als
seus béns, sota la supervisió del jutge i en benefici de la persona tutelada.

S’haurà d’oferir formació als professionals sobre el document de voluntats anticipades, per tal
que puguin orientar a la víctima sobre la utilització d’aquest document.

4.3.4. Demanda no expressada
En els casos en els quals la suposada víctima no reconeix o no vol parlar de la situació en la
qual es troba, cal tenir en compte les qüestions següents:
- No s’ha de forçar la víctima a una conversa no volguda
- Cal promoure un clima de confiança i confidencialitat que faciliti l’expressió del que li passa
- S’han de comunicar a la víctima les decisions que el professional es vegi obligat a prendre
(comunicació al jutjat, mesures de protecció ...)

4.3.5. Estades temporals
En les situacions de risc immediat es proposa l’ús de places d’estada temporal que permetin
donar una resposta ràpida i que garanteixin l’assistència a la víctima.
Es tindrà en compte l’opinió de la persona i les seves característiques per determinar l’ús del
servei més adequat per a cada cas. Per tant, es tendirà a utilitzar l’equipament més apropiat
per a cada persona, atès que seria recomanable l’ús d’un centre residencial només per a
persones amb algun tipus de dependència. Si no, cal utilitzar els recursos normalitzats que
s’utilitzin per a la població en general, per tal d’evitar que l’internament en una residència
impliqui un nou estigma per a la víctima.
Caldria disposar d’un pis d’acollida que donés cobertura a les necessitats temporals d’aquestes
persones, amb el suport de l’atenció domiciliària. També, es poden utilitzar places hoteleres
(pensió o alberg). Finalment, també, es poden reservar places a les residències amb la finalitat
d’atendre situacions d’emergència, o fomentar projectes de bon veïnatge (famílies d’acollida,
acompanyament de voluntaris...).
Les estades temporals s’utilitzaran per treballar la situació de la víctima. És important disposar
dels mitjans necessaris per fer tot l’acompanyament que la persona necessiti en aquests
moments.

5. PARTICIPANTS

Els professionals que han treballat per discutir i consensuar el present document han estat els
que es detallen a continuació:

PARTICIPANTS
Maite Hosta
Enric Roca
Montserrat Bonvehí
Alícia Benito, Flori Merida

INSTITUCIÓ
Ajuntament de Manresa. Policia Local
Ajuntament de Manresa. Programa de Gent gran
Ajuntament de Manresa. Secció de Serveis Socials
Consell comarcal del Bages. Àrea de Serveis Socials d’Atenció
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Primària i Dona
Consell comarcal del Bages. Serveis Socials Especialitzats
Catsalut RSCC. Generalitat de Catalunya
Servei d’inspecció i Registre del Departament d’Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
Miriam de Rosa Palacio
Jutjats de Manresa
M. Alba Garcés Palomo
Mossos d’Esquadra. Àrea Bàsica Policial del Bages
M. Teresa Segarra
Althaia. Xarxa assistencial de Manresa F.P.
Josep M. Badia, Abel Pié
Il·lm.Col·legi Oficial d’Advocats de Manresa
Cecília Vila
Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona
Rocío Sánchez
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Delegació del Bages
Gemma Solanes, Teresa Institut Català de la Salut. SAP Bages-Berguedà-Solsonès
Pampalona
Núria Morera
Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social
Tomàs Casero
Comissions Obreres
Rocío Sánchez, Cristina Fundació Sociosanitària de Manresa
Pardo
Eduvigis Moreno
Unió General de Treballadors
Marta Garcia
M. Rosa Riera
María Carrera

6. BIBLIOGRAFIA
Malos tratos a personas mayores: guia de actuación d’Antonio Moya Bernal i Javier Barbero
Gutiérrez. IMSERSO. Colección Manuales y Guias. Serie Personas Mayores. ( Madrid, 2005 ).
Maltrato de personas mayores en la familia de España d’Isabel Iborra Marmolejo. FUNDACIÓN
PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA. CENTRO REINA SOFIA ( Valencia, 2008 ).
Protocol de detecció i intervenció en situacions de maltractament a les persones grans EIMA,
equip d’investigació del maltractament a l’ancià. Benestar Social. Ajuntament de Barcelona (
Barcelona, 2007 ).
Prevenir i actuar contra els maltractaments a les persones grans. Fundació Viure i Conviure (
Barcelona, 2007 ).
Los malos tratos a las personas mayores de Montserrat Coma, Jordi Muñoz, Francesc Orfila i
Mercè Tabueña. Fundació Mapfre Medicina ( Barcelona, 2006 ).
Els maltractaments a les persones grans. Una realitat oculta. Compilació de Mercè Tabueña
Lafarga. Caixa de Catalunya Obra Social ( Barcelona, 2009 ).

La senyora Canet Torra informa que aquest dictamen aprova un document de
compromís institucional per a l’elaboració d’un protocol contra el maltractament de la
gent gran.
Com ja saben l’existència dels maltractaments a les persones grans és una
preocupació de tothom que treballa o s’interessa pel benestar d’aquest col.lectiu, i
també una de les preocupacions del Consell municipal de la gent gran que ja en el
2005 va crear una comissió de treball per definir una sèrie d’accions per avançar en
casos de maltractaments. Aquest informe marcava les accions a fer i una era
l’elaboració d’un protocol.
El febrer de l’any passat es va crear una Comissió encarregada d’estudiar i impulsar el
protocol, que tenia com a objectius identificar la necessitat de fer-lo i preveure
estratègies de treball per tirar-lo endavant, investigar i conèixer experiències similars
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desenvolupades per altres ajuntaments i elaborar una proposta de treball que
permetés disposar del protocol d’actuació a nivell del municipi de Manresa.
La primera proposta que aquesta comissió va fer va ser crear una comissió
institucional que en un primer moment havia de recollir o treballar amb institucions de
l’àmbit de la ciutat de Manresa, judicial, sanitari i de serveis socials, però en un segon
moment s’hi va sumar la participació d’altres institucions o col.lectius que podien
millorar el protocol final que, a més a més, permetia fer-lo extensiu a tota la comarca
del Bages.
Aquesta comissió institucional és qui proposa signar un compromís amb la voluntat de
dur a terme una acció conjunta que ajudi a prevenir, detectar i actuar en relació a la
problemàtica dels maltractaments de la gent gran i acorda treballar per dissenyar un
protocol d’actuació contra els maltractaments de la gent gran a la comarca del Bages.
Les institucions que en aquest moment tenen la voluntat d’aprovar aquest document i
de treballar conjuntament són Althaia, la Xarxa Assistencial de Manresa, CatSalut de
la Generalitat de Catalunya, la representant de la qual és la regidora senyora Maria
Rosa Riera, el Col.legi Oficial d’Advocats de Manresa, el Col.legi Oficial d’Infermeria
de Barcelona, el Col.legi Oficial de Diplomats en Treball Social, la delegació del Bages
del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona, CCOO, el Consell Comarcal del Bages,
tant l’Àrea de Serveis Socials d’Atenció Primària i Dona com la d’especialitats, la
Fundació Sòciosanitaria de Manresa, l’Institut Català de la Salut, els Jutjats de
Manresa, els Mossos d’Esquadra, l’Àrea Bàsica Policial del Bages, el Servei
d’Inspecció i Registre del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya, la UGT del Bages-Berguedà i la Secció de Serveis Socials, el Programa de
Gent Gran i la Policia Local de l’Ajuntament de Manresa.
Demana que tinguin en compte la intenció d’aquest document, que no és un document
més com es podria pensar, sinó que és un pas més en l’elaboració del protocol que és
el que realment es vol tirar endavant i aconseguir des de la Regidoria de Gent Gran i
de tot el Consistori, per això demana el vot favorable a aquest document.
El senyor Serra Rovira diu que aquest document és un compromís que marca una
sèrie de diagnosi i planteja cap on s’ha d’anar en el tema dels maltractaments a la gent
gran, però com a protocol queda pendent i pregunta quin termini s’ha plantejat aquest
grup de treball per aprovar aquest protocol.
La senyora Canet Torra respon que no hi ha un termini fitxat perquè l’important és
tenir un protocol que tothom el consideri vàlid i útil i per tant no volen complir
l’expedient sinó que es vol treballar de manera que tothom se senti còmode i s’hi pugui
implicar i creu que com a grup municipal tenen una bona representant que els pot
informar directament de la situació en què es troba i les institucions que hi ha
implicades s’ho han pres molt seriosament.
En el protocol de dona van estar quatre anys per fer-lo. Aquest de moment porta un
any i s’ha treballat molt sobretot l’aspecte tècnic, per tant confia que tant des de
l’Ajuntament com des d’altres institucions sigui un tema prioritari i espera que aviat
estigui enllestit i sobretot molt ben fet.
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El senyor Serra Rovira diu que en base a l’interès polític que entén que ha de tenir
pregunta si estarà enllestit aquesta legislatura.
La senyora Canet Torra respon que el termini és que sigui dins d’aquesta legislatura.

La senyora Riera Monserrat diu que forma part del grup de treball però no com a
regidora i per això no havia participat. Afegeix que cada institució s’ha compromés a
fer el seu treball, des de Salut està acabat i també hi ha una coordinació entre els
diferents nivells assistencials: atenció primària, sociosanitària, salut mental i
especialitzada.
El protocol es va ampliant a mesura que cadascú es fa responsable de la seva part. El
jutjat també signarà i aquest és el valor afegit de la coordinació entre tots.
Quan des de Salut, d’urgències, d’un sociosanitari o un equip PADES que va a un
domicili i es troba un avi amb un maltractament que potser no és físic sinó que és
psíquic, d’expoli, de múltiples causes, que el cuidador està esgotat perquè està
convivint amb un malalt mental, és molt més complex que el de violència domèstica.
Cal treballar a una i sí que convindria felicitar el tècnic responsable que ha anat
coordinant tothom perquè hi ha moltes institucions i cadascú ha anat treballant la seva
part.
És evident que és un protocol que, ni que estés acabat, es podrà dir mai que està
acabat, perquè s’haurà d’anar modificant ja que sempre sortirant coses en què es
plantejararà fer-ho d’una manera o d’una altra. Un maltractament és un tema molt
sensible que fa necessari buscar mediació i veure quins canals s’han d’utilitzar per
millorar la situació de la persona.
Des del GMCiU, ja quan es va parlar del protocol de violència domèstica, es va
considerar que el de gent gran era molt important.

L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per unanimitat, i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
8.

Proposicions

8.1

Proposició del Grup Municipal de CiU sobre l’elaboració d’un Reglament
de codi deontològic dels regidors i regidores de l’Ajuntament de Manresa.

El secretari llegeix la proposició presentada pel GMCiU, de 12 de març de 2009, que
transcrita diu el següent:
“Atesos els articles 1, 3, 4 i 6 de la secció 1a de l'Ordenança municipal sobre la
convivència ciutadana.
Atès l'article 12 de la Carta municipal de drets i deures de la ciutadania en la
convivència.
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Atès que entenem la política com a una eina per anar transformant la societat d’acord
amb uns valors.
Atès que com a càrrecs electes entenem que tenim la responsabilitat de ser exemple
en l’aplicació d’aquells principis i valors que defensem
El grup municipal de CIU proposa al Ple Municipal de Manresa l’adopció de l’acord
següent:
ACORD ÚNIC:
1. Elaborar i sotmetre a votació al plenari, dins la present legislatura, un reglament
de codi deontològic dels regidors.”
El senyor Serra Rovira explica que es tracta d’una moció que es va presentar en
l’anterior sessió plenària. Des del GMCiU s’ha plantejat fer una variació respecte la
primera proposta. Aquesta variació s’ha posat en comú a la Junta de Portaveus.
La proposició parteix d’una reflexió al voltant del paper del món de l’administració
pública, de la classe política, i que sobresurt del marc municipal, en el sentit que es
reflexiona sobre una crisi de valors i actituds a nivell internacional. S’ha variat, doncs,
el contingut de la primera proposició, en el sentit de generalitzar el codi deontòlogic
dels regidors, per passar al codi ètic de l’Ajuntament de Manresa. Es planteja doncs la
formulació d’un reglament per desenvolupar un codi ètic de l’Ajuntament.
¿Per a què es fa aquesta proposta? Es pretén que les administracions locals tinguin
un mapa de valors, d’actituds, de bones pràctiques i de bons comportaments per tal
que sigui exemple davant la societat civil i per tal que l’Ajuntament tingui una cultura
organitzativa i de gestió pròpia. Es pretén doncs aconseguir recuperar la confiança en
la política.
Aquesta proposta no és nova sinó que ja existeix en alguns municipìs. Segurament a
l’Estat espanyol no es porta gaire. És una pràctica més comuna als països
anglosaxons, concretament, als EUA i al Canadà hi ha exemples de codis ètics de
cultura organitzativa. En aquesta classe de codis s’hi troben principis com el respecte
entre les persones, la confiança, l’excel.lència, la voluntat de lideratge, etc.
Es fa arribar a l’equip de Govern que es pugui treballar en l’esmentat codi de forma
conjunta.
Segueix dient que la proposició a què es fa referència podria passar desaparcebuda,
intangible, però es considera que s’ha de ser conseqüent entre el que es diu i el que
es fa, ja sigui des del Govern o des de l’oposició.
La proposta que es planteja diu: “Elaborar i sotmetre a votació al plenari, dins la
present legislatura, un reglament de codi ètic de l’Ajuntament de Manresa”. Aquesta
seria la proposta que subsituiria la proposta d’acord de l’anterior ple.
El senyor Majó Garriga explica que des del GMCUP no es veu la necessitat
d’elaborar un codi ètic. Es considera que quan hi ha eleccions les diferents formacions
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polítiques contreuen un compromís amb els ciutadans, i l’esmentat compromís es
manté durant tot el mandat, explicant què es fa i justificant-ho. Per tant, no s’entén la
necessitat d’elaborar un codi ètic. Tot i així, com que es considera que la voluntat de
fons del GMCiU és positiva, el GMCUP s’abstindrà i si finalment s’aprova el GMCUP
participarà en les reunions per l’elaboració del codi ètic i intentarà de contribuir-hi tan
bé com es pugui.
El senyor Javaloyes Vilalta explica que l’elaboració d’un codi ètic diu què és el que
es pot fer i què és el que no es pot fer. Es considera que en una societat que en els
darrers anys està del tot intervinguda en els seus processos econòmics i socials, no
s’entén ni es comparteix que s’hagi de dir als ciutadans què és el que està bé i què és
el que està malament.
S’entén que el GMCiU vol crear confiança en la política des de la millor intenció, però
també es considera que són els ciutadans els que han de jutjar qui són mereixedors de
continuar estant a l’administració pública.
Així mateix, ja es disposa de reglaments de procediments, sense haver de necessitar
què és el bé i què és el mal. A partir d’aquest punt, la gestió dels regidors es basa en
la seva tasca diària de contribuir a fer una societat millor, i tot i que els valors entre les
formacions polítiques poden ser diferents, es considera que s’ha de saber què és bo
per la societat i que no vingui imposat per una llista de coses bones i de coses
dolentes.
El GMPPC s’abstindrà de la proposició, amb el benentès que en cas que surti
aprovada es pugui seguir treballant el sentit de la proposta.
El senyor Irujo Fatuarte explica que com a portaveu del GMS i com a representant de
l’equip de Govern, es donarà suport a l’esmena de proposició que ha presentat el GM
CiU. S’interpreta que el sentit que té la proposició és un sentit d’elaboració d’un
manual de bones pràctiques que existeix ja a l’Estat espanyol i hi ha experiències
diverses, tant en administracions d’àmbit supramunicipal com en molts ajuntaments.
En aquest sentit es voldria destacar un acord del Consell de Ministres pel qual es va
aprovar un codi de bon govern dels membres del Govern i dels alts càrrecs de
l’administració general de l’Estat l’any 2005, i molts ajuntaments que han adoptat un
codi ètic que el que pretén no és situar en una llista del bé i del mal les actituds sinó
que el que vol situar és una conducta que pugui servir com a exemple de convivència i
com a exemple de qualitat democràtica vers la ciutadania. És un instrument més del
qual dotar-se per ja no només lluitar contra la desafecció que poden sentir els
ciutadans vers la política sinó com una eina exempleritzant de l’actuació per la qual
s’han de regir les administracions públiques i s’entén que aquest és el sentit que li
dóna el grup proposant.
Es donarà suport a la iniciativa i es col.laborarà en el desenvolupament del que
s’interpreta que ha de ser un manual o codi o reglament que defineixi els principis i els
valors que suposa desenvolupar un càrrec, sobre el que significa la transparència
d’informació d’una administració, la gestió responsable dels béns públics, la gestió del
patrimoni municipal i del control, no només de les mateixes accions institucionals, sinó
que la ciutadania vegi i pugui copsar una veritable intenció de procurar que
l’administració pública de l’Ajuntament de Manresa intenta actuar amb el màxim grau
de qualitat democràtica per part dels seus representants i per part també dels
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funcionaris, més enllà que hi ha també una sèrie de reglamentacions i lleis que ja
recorden quin ha de ser el comportament.
Així mateix, més enllà del fet que aquest codi pugui afectar a l’Ajuntament de Manresa
en el sentit del grup que ho proposa, es considera que aquesta classe d’experiències
s’estan adoptant per part de consorcis, fundacions i corporacions, les quals adopten un
manual de bones pràctiques vers la ciutadania.

El senyor Serra Rovira explica que potser no s’ha entès la proposta. Es planteja
assumir una sèrie de valors i de bones pràctiques i de cultura organitzativa. No es
tracta, doncs, de separar les bones i les males actituds, sinó d’adoptar uns valors
comuns, uns valors amb els quals es creu. I el GMCiU té intenció d’implantar-los quan
sigui i si pot ser en companyia del major nombre de grups municipals.
Cal dir també, que ja hi ha hagut males experiències de coses que s’haurien de
pressuposar que no passen i acaben obrint-se processos judicials de prevaricació en
ajuntaments del país.
Així mateix, ja que la seguretat que la crisi mundial no deixa de ser una crisi de manca
d’escrúpols, d’egoïsme i d’individualisme, es considera molt positiu que l’Ajuntamet no
només aprovi el codi sinó que realment hi treballi i sobretot ho prediqui amb l’exemple.
El senyor Javaloyes Vilalta explica que el fet que una fundació, un consorci, una
empresa privada faci pràctica i ús d’un codi ètic, deontològic, és precisament perquè
són entitats privades i no públiques. Els valors són singulars de cada classe d’entitat i
determinen que una persona s’adhereixi o no a una ONG, una fundació, etc.
La qualitat democràtica no es fa a través d’un document ni les conductes tampoc es
fan a través d’un document. No fa falta un document perquè els regidors sàpiguen
quines són les seves obligacions i deures i de responsabilitat social.
Es considera que hi ha altres prioritats que fer un codi ètic. Les conductes delictives es
canalitzen a través de la via judicial.
Es considera que establir un codi ètic on es digués els valors que són bons i els que
no significaria imprimir una única direcció política.

L’alcalde sotmet la proposició a votació, amb l’esmena incorporada i el Ple l’aprova per
21 vots afirmatius (8 GMCiU, 8 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA) i 4 abstencions (2
GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC), essent el text aprovat el següent:
“Atesos els articles 1, 3, 4 i 6 de la secció 1a de l'Ordenança municipal sobre la
convivència ciutadana.
Atès l'article 12 de la Carta municipal de drets i deures de la ciutadania en la
convivència.
Atès que entenem la política com a una eina per anar transformant la societat d’acord
amb uns valors.
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Atès que com a càrrecs electes entenem que tenim la responsabilitat de ser exemple
en l’aplicació d’aquells principis i valors que defensem
El grup municipal de CIU proposa al Ple Municipal de Manresa l’adopció de l’acord
següent:
ACORD ÚNIC:
1. Elaborar i sotmetre a votació al plenari, dins la present legislatura, un reglament de
codi ètic de l’Ajuntament de Manresa.”
8.2

Proposició del Grup Municipal del PPC referent a la bonificació de taxes i
ordenances fiscals a sectors de la ciutat que han de tenir obra pública
que superi els sis mesos d’execució.

El secretari llegeix la proposició presentada pel GMPPC, de 14 d’abril de 2009, que
transcrita diu el següent:
“Properament a la Muralla de Sant Domènec i a la Muralla de Sant Francesc s’han de
dur a terme les obres de renovació i de desdoblament del Torren dels Predicadors.
Aquestes son unes obres que cal dur a terme i executar-les, ja que aquest
desdoblament del Torrent dels Predicadors és imprescindible per a poder tenir un
clavegueram en condicions i no patir més inundacions indesitjades.
La durada de les mateixes es situen al voltant de nou mesos, el que fa preveure un
greu i irreparable mal al sector del comerç enclavat en aquest sector de la ciutat; i
unes difícils qualitat de vida per als ciutadans que viuen en aquest sector.
Atès que d’experiències en aquest terreny ja en tenim, cas com el del carrer de Sant
Joan d’en Coll, i que cal adoptar mesures correctores per a poder procurar minvar els
efectes negatius que a llarg termini és deriven.
Atès que d’experiències d’ aquest tipus, en obres de gran magnitud és poden anar
produint al sí de Manresa, i que caldria ja tenir establert un protocol d’actuacions per
donar resposta als afectats.
PROPOSEM:
Primer.- S’ incorporarà un articulat a cadascuna de les Ordenances Fiscals afectades
a on s’especificarà la bonificació per trimestres de les mateixes en aquells sectors de
la ciutat que gaudeixen d’obra pública i d’un termini de sis mesos o més d’ execució.
Segon.- Les Ordenances Fiscals afectades han de ser: núm. 1 (IBI de locals
comercials en activitat), núm. 11 (llicència d’ activitats i afins), núm. 15 ( Impost sobre
activitats econòmiques), núm. 17 ( d’ aprofitament Domini Públic quioscos, etc), núm.
19 (Guals), núm. 20 ( aprofitament Domini Públic taules, cadires, etc), núm. 22 (
aprofitament Domini Públic marquesines, etc).
Tercer.- És dura a terme un Pla de Dinamització Comercial de la zona afectada.
Quart.- És farà un protocol d’actuació per informar als afectats dels drets que tenen i
s‘actuarà d’ ofici sense esperar peticions.
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Cinquè.- És portarà a terme per primera vegada aquesta actuació reglada al sector de
la Muralla de Sant Domènec i de la Muralla de Sant Francesc per a ser compensats
l’any 2010.”
El senyor Javaloyes Vilalta explica que el motiu de presentar aquesta proposició és
perquè es considera que quan es fa obra pública als vials que necessiten un termini
llarg d’execució, es perjudica greument l’activitat comercial i als veïns en la seva vida
quotidiana.
La proposta no persegueix unes bonificacions perquè sí, sinó perquè quan es fa obra
pública és perquè és necessària i per tant s’ha de dur a terme perquè és una millora
substancial de l’entorn i tant els veïns com els comerços i establiments notaran la
millora.
No es fa doncs la proposta sense tenir en compte que les intervencions públiques que
es porten a terme són necessàries. Però s’entén que les intervencions de llarga
durada perjudiquen l’activitat dels comerços i el dia a dia de molts veïns.
Es disposa a més a més d’experiències i de referents de l’activitat urbanística de la
ciutat. Es considera doncs que no és una qüestió puntual d’un moment determinat sinó
que en cada mandat es pot donar alguna actuació urbanística dels vials.
Es vol establir un protocol d’actuació per tal que els veïns i comerciants que es veuen
perjudicats puguin tenir unes exempcions fiscals que els hi permeti intentar minvar els
efectes negatius de l’actuacio urbanística. L’exempció que es proposa és d’efectes
trimestrals, ja que malgrat que les ordenances fiscals treballin amb l’any fiscal, el càlcul
d’una exempció es pot fer per trimestres afectats.
La proposta fa referència no només a l’IBI dels comerços, de les cadires i taules que
puguin estar a les terrasses o els quioscos que es puguin veure afectats, sinó que
també fa referència als guals dels vehicles dels veïns que moltes vegades es poden
trobar inutilitzats.
Es demana un protocol d’actuació per saber de quina manera es pot i s’ha de procedir,
com i de quina manera es poden portar a terme les devolucions trimestrals; i també es
demana els plans de dinamització comercial que es puguin efectuar a les zones
afectades per poder revitalitzar-les.
Segueix dient que es podria començar a treballar en el cas de la Muralla Sant
Domènec i la Muralla Sant Francesc amb compensacions per a l’any 2010.

El senyor Pericas Riu manifesta que des del GMPxC veuen bé la proposta, que
votaran favorablement, ja que el greuge que aquestes obres poden generar serà
superior a les bonificacions que es pugui oferir als habitants i comerciants de la zona.
Espera que les bonificacions trimestrals per obra pública que superi els sis mesos sigui
del 100%, i així l’Ajuntament intenti evitar la relaxació de les obres ja que sembla una
tradició que s’allarguin en l’espai i el temps.
El senyor Majó Garriga manifesta que el GMCUP no votarà favorablement perquè ho
considera de difícil aplicació perquè hi ha casos molt diferents que no es poden
generalitzar. No és igual una obra el resultat de la qual sigui una millora de l’espai
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urbà, que també beneficiarà el comerç, que una en què no s’hi produeixi, com per
exemple la renovació del clavegueram.
Algunes són de difícil aplicació, fins i tot des del punt de vista legal i no hi votaran
favorablement.
El que sí consideren interessant és el punt 4t on es demana un protocol d’actuació per
informar els afectats, però hi troben a faltar i sí que hi donarien suport si es plantegés
en una propera proposició, que l’Ajuntament sí que assumeixi responsabilitats quan els
compromisos relatius als terminis no es compleixin.
Si en aquests moments hi ha algun establiment que està patint molt directament les
conseqüències que les obres de la plaça de la Reforma s’hagin allargat més del triple
del que era previst, això suposa una càrrega per a alguns establiments que és difícil de
suportar i que en alguns casos pot provocar que arribin al tancament.
Els consta que hi ha casos com el que ha exposat i considera que caldria establir
algun tipus de compromís que quan l’Ajuntament no compleix els terminis que s’ha
compromès prèviament, sí que haurà d’assumir responsabilitats de tipus econòmic.
El senyor Jordà Pempelonne manifesta que l’equip de govern no recolzarà aquesta
proposició pels motius següents:
Primer perquè no estan d’acord en regular que quan unes obres duren més d’un
termini estipulat no es paguin els impostos o taxes corresponents.
Com ha dit el senyor Javaloyes aquesta circumstància no es dóna a diari ni a cada
cantonada, sinó que es dóna de forma molt puntual i això permet tractar cas per cas
aquells casos que surtin quan surtin, com el cas de Sant Joan d’en Coll que ha citat i
que va ser bastant excepcional.
D’altra banda, tota aquesta llista d’impostos i taxes que s’hauria de veure afectada
amb aquest criteri que proposa, algunes no es pot aplicar i en d’altres no té massa
sentit aplicar-les. Per exemple, en l’aprofitament de domini públic, si algú té una
terrassa i hi ha obres no posarà la terrassa i no pagarà la taxa; però el tema de l’IBI es
paga per ser propietari independentment de si hi ha obres o no i que milloren l’espai
públic.
Recorda el cas de Sant Joan d’en Coll on els guals en què no s’havia pogut accedir, si
l’usuari està privat d’aquest dret pel qual paga, és lògic que no ho faci, i també en
casos similars a aquest.
Informa que en el cas en què això s’ha fet ha estat amb informes tècnics negatius, és a
dir, que no és legal fer-ho, i tot i així l’equip de govern ho ha fet.
L’equip de govern és conscient d’aquestes dificultats i quan hi ha arguments suficients
ho apliquen.
Pel que fa al tercer punt, on es proposa dur a terme un Pla de dinamització comercial
de la zona afectada, evidentment hi estan d’acord i la regidoria de Comerç ha estat
treballant amb els comerciants de la zona, juntament amb la UBIC, per tal de
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dinamitzar la zona un cop les obres hagin finalitzat, i facilitar l’activitat comercial durant
el període d’aquestes obres.
Respecte al protocol d’actuació per informar els afectats no existeix cap protocol com
aquest, però sí que hi ha hagut reunions d’informació als afectats per part dels serveis
de Territori.
L’equip de govern està disposat a estudiar mesures compensatòries quan siguin
realment necessàries, en el cas que ho siguin i quan s’hi arribi i sempre cas per cas i
després d’un estudi acurat de cada realitat.
El senyor Serra Rovira explica que el GMCiU considera que no és bo generalitzar
com planteja la proposta presentada pel GMPPC.
És cert que hi va haver unes demores importants a l’hora d’efectuar les obres a Sant
Joan d’en Coll i que com a conseqüència de la pressió dels veïns i comerços de la
zona i també de l’oposició del GMCiU, aquesta demora excessiva va provocar una
sèrie de compensacions que l’equip de govern va acabar facilitant en el seu moment.
El GMCiU considera que regular aquesta proposició tal com està plantejada no hi està
d’acord i alguns dels seus punts no s’adeqüen a l’ordenament legal vigent, com pot ser
el tema de deduir o bonificar segons quins impostos municipals.
En el cas del punt referent al Pla de dinamització comercial sí que considera necessari
fer plans de dinamització comercial, cal una política molt més ambiciosa de
dinamització en general i recorda una moció aprovada amb el govern tripartit, que
entrava dins del que és el món del comerç i de les activitats per compte propi, en el
qual es va comprometre a buscar incentius molt concretament al barri Antic i al barri de
les Escodines, ja que són dos barris amb problemàtiques especials i fora d’una o dues
reunions ha passat molt temps i en aquest moment no hi ha hagut cap compromís
ferm per part de l’equip de govern, per tant es va aprovar una moció i recorda que els
compromisos que s’assumeixen haurien de ser correspostos.
Pel que fa al punt del protocol d’actuació hi estan d’acord i el GMCiU va demanar que
vistos els antecedents en matèria d’obres, amb problemátiques diverses, no només en
el món del comerç sinó també respecte a temes d’urbanisme, mobilitat, seguretat
viària, consideren que hauria de ser com un tot, com un govern en el qual davant de
les àrees que estan més involucrades sí que s’hauria de fer una mena de Pla per
donar resposta quan passen aquestes obres.
Per acabar, tal com es va fer a Sant Joan d’en Coll, en aquells casos concrets que hi
ha hagut o hi ha algun tipus de comerç el GMCiU està d’acord que sense haver de
reglamentar sí que s’hi intervingui quan sigui necessari, ja que hi ha alguns comerços
que ja porten molts mesos i alguna afectació o altra tenen i l’equip de govern hauria de
prendre nota i actuar en conseqüència.
Acaba dient que el GMCiU s’abstindrà en la votació d’aquesta proposició.
El senyor Javaloyes Vilalta diu que no es repetirà en els arguments que ja ha
manifestat, però sí que respondrà a un parell de coses que ha dit el senyor Jordà,
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concretament pel que fa a l’IBI, sí que paga IBI però encara no és propietari de res, és
el Banc ja que paga una hipoteca.
Habitualment el propietari no és el de la botiga, la té llogada, i aquest sí que
repercutirà aquest IBI en el comerciant i per això el GMPPC demana que a efectes
trimestrals se’l bonifiqui.
Pel que fa al domini públic de terrasses, cadires: S’ha dit als de les terrasses del
Passeig el mes de gener, que durant els mesos d’estiu haurien de fer les seves
previsions perquè no podrien posar les taules i cadires?
Si es fan obres no poden col.locar-les i el greuge econòmic que això suposa és
important, obres que són una millora i que ningú posa en dubte, però dir que ja s’anirà
fent segons el cas, perquè depèn de cada àrea...
El que el GMPPC proposa és fer un protocol d’actuació en què no valdrà l’arbitrarietat
de qui estigui governant, el que l’equip de govern proposa és l’arbitrarietat total i
absoluta, que depèn de si hi ha molts comerços o si només són dos, de si es queixen,
etc.
Cal establir una conducta d’actuació a través d’aquest protocol per saber com actuar,
saber el que els ciutadans poden esperar de l’administració, independentment de qui
governi i no d’aquesta manera de fer.
Fa esment de la pressió dels veïns a Sant Joan d’en Coll, i també de l’oposició, però
fonamentalment d’una proposta que anava en aquest sentit i que va presentar el
GMPPC, i aquesta pressió va ser la que va fer recapacitar la conducta de l’equip de
govern.
El GMPPC proposa, tot i saber de la il.legalitat directa, que se subvencioni, es
bonifiqui, que s’incorpori un articulat a les ordenances fiscals on s’especifiquin
bonificacions per trimestres en aquells sectors afectats per obra pública que tinguin un
termini de sis mesos o més d’execució, i convertir-ho en una eina legal absoluta.
Espera que els plans de dinamització comercial, a part d’efectuar-se quan hi ha obres
de sis mesos o més, que són de vital necessitat, es continuïn implementant a Manresa
en molts altres sectors.
El senyor Serra Rovira diu que el GMCiU també va presentar una moció pel tema de
Sant Joan d’en Coll.
El senyor Alcalde manifesta que en relació al tema de l’arbitrarietat és il.legal, per la
Llei d’hisendes locals, rebaixar el rebut de l’IBI, és il.legal bonificar, exempcionar.
La Llei d’hisendes locals ja preveu i així es fa, i es va fer a Sant Joan d’en Coll, que
amb l’IAE, quan hi ha obres que duren més de mig any, tenen dret a la seva
bonificació, per tant, això ja està regulat, no es pot contemplar dins les ordenances
municipals perquè la llei ja ho preveu.

El senyor Javaloyes Vilalta diu que l’IAE està incorporat com un element de
tributació d’un establiment, però l’IAE com bé sap és per aquells que tenen uns
ingressos superiors a un milió d’euros. Malauradament no hi ha botigues als carrers
comercials que es vegin gaire afectades per això, però posint-ho també.
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L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple la rebutja per 13 vots en contra (8
GMPSC, 3 GMERC i 2 GMICV-EUiA), 9 abstencions (8 GMCiU i 1 GMCUP) i 3 vots
afirmatius (2 GMPPC i 1 GMPxC).
8.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP per a l’elaboració d’un calendari
de posada en servei dels equipaments del nucli antic de la ciutat.

El secretari llegeix la proposició presentada pel GMCUP, de 15 d’abril de 2009, que
transcrita diu el següent:
“Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament rehabilitar el nucli antic de la ciutat, tant des
del punt de vista arquitectònic, com social i econòmic.
Atès que al nucli antic de Manresa hi ha nombrosos edificis i solars qualificats com a
equipaments que actualment estan en desús, entre els quals hi trobem la Sala ciutat,
els Jutjats vells, l’Auditori de Sant Francesc, l’antiga seu de la creu Roja, l’illa de cases
situada entre el Carrer Na Bastardes i el Vallfonollosa, l’antic convent i residència del
carrer Amigant, o l’edifici històric de la Cambra de comerç.
Atès que l’estat de desocupació en que es troben tots aquests immobles dificulta la
reactivació social i econòmica del centre històric de la ciutat.
Proposa:
L’elaboració, d’acord amb el Pla especial d’equipaments i en un termini màxim d’un
any a partir de l’aprovació en ple, d’un calendari de posada en servei de tots els espais
del nucli antic actualment qualificats com a equipaments.”

El secretari llegeix una esmena presentada pels Grups municipals de la CUP, PSC,
ERC, ICV-EUiA, a la proposició presentada pel GMCUP, que transcrita diu el següent:

“És voluntat de l’Ajuntament de Manresa la revitalització del nucli antic de la ciutat,
tant des del punt de vista arquitectònic com social i econòmic.
El nucli antic de la ciutat aplega nombrosos edificis i parcel·les de titularitat pública i
privada qualificades com a equipaments que actualment estan en desús, entre els
quals s’inclouen la Sala Ciutat, els Jutjats, l’auditori de Sant Francesc, l’antiga seu de
la Creu Roja, les edificacions situades entre el carrer Bastardes i el carrer
Vallfonollosa, l’antic convent del carrer Amigant o l’antic edifici de la Cambra de
Comerç.
Atès que l’estat de desocupació de tots aquets immobles dificulta la reactivació social i
econòmica del centre històric de la nostra ciutat.
Es proposa
1. Definir, en el marc del Pla d’etapes del Pla d’equipaments, les previsions
temporals quant al desenvolupament del sistema d’equipaments del nucli antic.
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2. Concretar el calendari d’acompliment d’aquest Pla d’etapes en el marc de la
reedició del Pla integral de revitalització del nucli antic, que es preveu per l’any 2010,
any en què acaba la vigència del Pla integral aprovat el 2001.”
El senyor Majó Garriga manifesta que el GMCUP va quantificar el nombre d’espais o
edificis al nucli antic de la ciutat que tenen qualificació d’equipaments, però que
malgrat això estan en desús.
Cita la Sala Ciutat, els Jutjats vells, l’Auditori Sant Francesc, l’antiga seu de la Creu
Roja, l’illa de cases entre el carrer Na Bastardes i carrer Fonollosa, l’antic Convent i
residència del carrer Amigant i l’edifici històric de la Cambra de Comerç.
Tenir tots aquests edificis buits al centre històric de la ciutat va en contra d’allò que
promou l’Ajuntament que és la rehabilitació i revitalització del barri antic, fins i tot va en
contra també d’intentar convertir la ciutat i el nucli històric en un pol d’atracció turística.
Difícilment Manresa serà una ciutat atractiva pel turisme quan entre l’estació de la
RENFE i la Seu hi ha el carrer Vallfonollosa en què en una banda tots els edificis estan
buits i en un estat de degradació important, o els Jutjats a la Baixada de la Seu, edifici
dels més interessants de la ciutat, que estan buits.
Algunes inversions que s’haguessin pogut fer en aquests edificis s’han destinat a
d’altres indrets de la ciutat, com destinar un milió i mig d’euros a habilitar un viver
d’empreses i altres equipaments al Palau Firal, en un lloc que tindrà una influència
sobre l’entorn poc destacable i que si això s’hagués fet en algun d’aquests edificis del
nucli antic l’impacte hauria estat molt més positiu.
Un altre cas és el de la delegació del Servei d’Educació de la Generalitat, que en
aquests moments s’està pagant un lloguer anual de 230.000 €, en un edifici de
propietat privada, que tampoc feia tanta falta aquesta inversió, diners que s’haguessin
pogut dedicar a algun dels edificis que ha citat i els efectes obtinguts haurien estat molt
més positius.
Des de l’equip de govern s’ha presentat una esmena de substitució on es
comprometen a incloure totes aquestes previsions i aquest calendari de posada en
servei de tots aquests edificis, qualificats com a equipaments, d’incloure en el PIRNA
de l’any que ve.
El GMCUP ha acceptat aquesta esmena perquè entén que és un primer pas i un
compromís, però també ha de dir que durant el període d’aplicació de l’actual PIRNA,
des del 2001 fins ara, és precisament quan la immensa majoria d’aquests edificis han
quedat buits, per tant l’actual no ha servit per solucionar aquest problema, ans al
contrari, el problema s’ha agreujat. La Sala Ciutat abans s’utilitzava i ara no, els Jutjats
vells tampoc, l’antiga seu de Creu Roja tampoc, i la residència d’avis que hi havia al
carrer Amigant abans funcionava com a tal i actualment tampoc.
El PIRNA en aquest aspecte ha estat un fracàs perquè no ha capgirat la situació i si
ara s’assumeix que en aquest nou es prendran mesures, el GMCUP accepta el
compromís, però vetllarà perquè es compleixi i no sigui només una declaració de
bones intencions.
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El senyor Pericas Riu diu que la proposta presentada pel GMCUP pot ser bona però
al GMPxC li agradaria saber si per a aquests edificis i solars hi ha suficients mitjans
econòmics per habilitar-los per a les activitats que es vulguin realitzar i quines activitats
s’hi realitzaran.
El GMPxC, per falta de dades, s’abstindrà en la votació d’aquesta proposició.
El senyor Javaloyes Vilalta diu que el GMPPC entén la preocupació del GMCUP
respecte a aquests equipaments que actualment estan buits, però entén que si hi ha
una esmena consensuada respecte a treballar en el proper PIRNA el GMPPC hi votarà
a favor.

La senyora Mas Pintó explica que l’equip de govern coincidieix plenament amb la
importància que per a la revitalització de qualsevol teixit urbà té la bona definició del
sistema d’equipaments i la seva bona estructuració.
Bona prova és que malgrat que durant el temps del PIRNA potser sí que s’han buidat
alguns edificis, val a dir, que són de titularitat privada, també s’han implantat nous usos
i s’ha apostat fort pel sistema d’equipaments de titularitat pública.
Fa esment de l’actuació de les piscines que, malgrat no estan en el nucli antic, està
totalment adjacent, la del Conservatori de Música, el CAP de Sant Andreu, la
intervenció de la Casa Consistorial, intervencions que recolzen aquesta aposta per una
bona estructuració del sistema d’equipaments.
En aquests moments s’està redactant un pla d’equipaments que té per objectiu no tan
sols definir la xarxa d’equipaments de la ciutat, sinó fixar un pla d’etapes en funció de
la millor estructuració que esdevé necessària.
Es tracta d’un pla d’etapes i d’una temporització no massa ben definida en el temps.
Per aquest motiu i donat que la pròpia definició cal fer-la no a través d’una imposició i
d’una idea peregrina sinó a través d’una valoració de tota la problemàtica que el
sistema d’equipaments comporta i amb un procés participatiu més o menys ampli,
semblava que la inclusió d’aquest calendari dintre de la propera discussió de la
reedició del Pla integral de revitalització del nucli antic, era un marc adequat per
discutir aquest objectiu comú amb la CUP de millorar el sistema d’equipaments del
nucli antic.
El senyor Serra Rovira diu que aquesta moció pactada per l’equip de govern i el
GMCUP vol pensar que camina en el sentit que el GMCiU també vol apostar de cara al
futur, que és fer del nucli antic un espai atractiu en tots els sentits.
Perquè això sigui així és evident que hi ha tota una sèrie d’equipaments que en
aquests moments estan en desús, ja sigui de titularitat privada o pública, l’aposta
política ha de ser la d’anar marcant, com diu l’esmena, a partir dels documents que es
van renovant com pot ser el PIRNA, que es replantejarà a partir de l’any que ve, com
el Pla d’equipaments que en aquests moments està en fase de seguiment, que es
tingui clar que això ha de ser una acció política prioritària en els propers anys a
Manresa, sempre i quan es tingui en compte també el context econòmic, i seria un
suïcidi automarcar-se segons quins límits de terminis, perquè cal veure el què s’hi vol
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fer i una altra quan es pot fer, i quin cost pot tenir per a l’Ajuntament de Manresa per
finançar-ho.
El GMCiU donarà suport a aquesta esmena bo i entenent que la voluntat política és la
d’anar aclarint el futur de la dinamització i l’atractiu que ha de tenir el futur barri antic,
però que tingui una nova embranzida a l’hora de donar a llum als solars i edificis que la
moció de la CUP plantejava.

El senyor Majó Garriga diu que en resposta a la pregunta del company del GMPxC el
que es pretén amb aquesta proposició és que es defineixin quins usos han de tenir
aquests equipaments, perquè si estan qualificats com a tal és perquè s’entén que hi ha
d’anar algun equipament, per tan que es defineixi quin, les característiques que ha de
tenir i el calendari aproximat de posada en servei.
Com ha comentat la senyora Mas sí que és veritat que s’està discutint un pla
d’equipaments, però és precisament perquè està molt poc definit pel que fa al barri
antic i per això han presentat la proposició, perquè va decebre una mica la concreció
del pla d’equipaments en aquesta àrea de la ciutat.

L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada a la proposició del
GMCUP i el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMCiU, 8 GMPSC, 3 GMERC, 1
GMICV-EUiA, 1 GMCUP i 2 GMPPC ) i 1 abstenció (1 GMPxC), i 1 abstenció de la
senyora Sensat Borràs, per trobar-se absent de la sala en el moment de la votació
(article 100 del ROF).
8.4

Proposició del Grup Municipal de PxC per tal de deixar sense efecte el
cobrament de la 2a part de l’IBI i per modificar les ordenances fiscals.

El secretari llegeix la proposició presentada pel GMPxC, de 15 d’abril de 2009, que
transcrita diu el següent:
“Avui el grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) invita al tripartit manresà a
ser sensibles davant la forta crisi que pateixen els nostres ciutadans de Manresa.
Atès que en el ple del passat mes d’octubre, aquest Ajuntament va aprovar un
increment lineal de les Ordenances Fiscals i preus públics per a l’exercici 2009 del 3%
a excepció de les Ordenances Fiscals núm. 1 (IBI) la núm. 2 (Tracció Mecànica) i la
núm. 3 (ICIO), mentre l’IPC enregistrat a Catalunya va ser de tan sols el 1,6%, actuant
una vegada més sense cap sensibilitat per als ciutadans de Manresa.
Atès que aquest Ajuntament va aprovar fraccionar d’ofici tots els rebuts domiciliats, en
un 70% de l’impost a finals del primer trimestre, i el segon rebut corresponent al 30%
restant de l’impost a principis del quart trimestre.
Atès el manifest publicat fa poques setmanes pels empresaris del metall catalans -la
Unió Metal·lúrgica de Catalunya- junt amb els de Confemetal, la Federación de
Empresarios del Metal de Zaragoza i la Cambra de Comerç de Catalunya manifestant
la realitat sobre la situació que pateix el sector i en general els altres sectors industrials
i proposaven un seguit de mesures a llarg termini i unes altres a termini curt. Entre
aquestes, el nostre grup municipal vol destacar-ne una:
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“Reclamem que no s’augmentin les taxes, impostos i preus de serveis bàsics
per sobre de l’IPC real o previst, i que es modifiquin a la baixa les que ja han pujat per
sobre”.
És per això que, avui, el nostre grup insisteix d’acord amb els ciutadans necessitats de
Manresa i d’acord amb el món empresarial, del comerç i dels serveis, en la rebaixa
dels tributs d’aquest Ajuntament i a la seva modificació.
Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC sol·licita al Ple l’adopció del següent
acord:
1.- Que, tenint en compte la crisi econòmica i les necessitats de molts
ciutadans de Manresa, que es deixi sense efecte el cobrament de la segona paga de
l’IBI.
2.- Que es modifiquin les Ordenances Fiscals de 2009 amb l’objectiu d’ajustar
l’increment dels tributs municipals en coherència amb l’IPC enregistrat a Catalunya
l’any 2008.”

El senyor Pericas Riu explica que el GMPxC presenta aquesta proposició per
coherència, sentit comú, per ser coherents amb el seu programa electoral, i també per
l’augment exagerat de taxes, serveis, impostos municipals per sobre de l’IPC
enregistrat a Catalunya l’any 2008.
El seu grup invita l’equip de govern municipal a rebaixar els tributs municipals per
adequar-los a la nova realitat econòmica del país.
Aquesta solució que presenten és perquè l’Ajuntament de Manresa demostri
sensibilitat social i humana, que condoni el segon pagament dels dos en què es troba
dividida la recaptació municipal de l’IBI i que es comprometi a ajustar l’increment dels
tributs municipals en coherència amb l’IPC registrat a Catalunya el 2008.
Manresa no va ser l’únic Ajuntament que va cometre aquesta injustícia, situació que
demostra un cop més la separació creixent entre els partits polítics tradicionals tancats
en si mateixos i els ciutadans.
El que el GMPxC pretén amb aquesta moció no és altra cosa que ajustar l’increment
dels impostos municipals a l’IPC real que va registrar Catalunya l’any 2008.
A la pràctica, la mesura que avui proposen comportaria que els impostos com l’IBI, que
afecta a molts ciutadans de Manresa, acabarien pagant un 2’49%, bastant per sobre
de l’1,6% que va registrar l’IPC a Catalunya l’any 2008. No es tracta només de
ciutadans necessitats a qui s’escanya econòmicament en lloc d’ajudar-los, es tracta
també de l’activitat econòmica de les empreses perjudicades per la crisi, per a les
quals acaba d’ensorrar la política municipal incapaç d’adaptar-se a la realitat present, i
insensible als problemes de la gent.
El GMPxC insisteix, d’acord amb els ciutadans necessitats de Manresa i d’acord amb
el món empresarial, del comerç i dels serveis, en la rebaixa dels tributs de l’Ajuntament
o amb la seva modificació.
El GMPxC ofereix a l’equip de govern i als grups de l’oposició una oportunitat per tal
d’esmenar els errors votant favorablement la proposta que han presentat.
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El senyor Majó Garriga diu que el GMCUP no votarà favorablement perquè entén
que en aquests moments ni l’Ajuntament de Manresa, ni cap altre ajuntament pot
renunciar a cobrar uns impostos, si és que vol seguir prestant els serveis que presta.
En el seu moment el GMCUP ja es va oposar a l’increment de les ordenances fiscals
per sobre de l’IPC perquè entén que en un moment de crisi econòmica aquest
augment repercutia i incrementava les dificultats econòmiques de la ciutadania.
És cert i evident que els ajuntaments del país tenen un problema de finançament i que
això es resoldria atacant un problema polític de fons que és el de l’espoli fiscal al que
el regne d’Espanya ens sotmet, i convida a treballar en aquest sentit a la resta de
regidors i a l’Ajuntament en Ple.
El senyor Javaloyes Vilalta diu que el GMPPC entén que la proposta del GMPxC
conté una sèrie d’objectius com la demanda de sensibilitat. També és cert i ho ha fet
en l’ús de la seva intervenció que ara és una oportunitat perquè tant els partits que
estan al govern com els que estan a l’oposició, esmenin els seus errors.
Quan algú té un argumentari es pot estar d’acord o en desacord, però el que no es pot
fer és utilitzar un argumentari amb l’ús de la demagògia i de la confrontació social. I ho
diu perquè quan es parla de sensibilitat i de qüestions humanes el que cerca és una
confrontació social.
Quan es parla que fan erros els del partit de l’oposició, quan el representant de la
Plataforma per Catalunya sap que els partits de l’oposició van votar en contra dels
tributs, les taxes i els impostos que s’estan derivant en aquests moments, està cercant
confrontació.
Demana al senyor Pericas que els arguments que planteja responguin a la realitat
objectiva, no a la subjectiva de cadascú, i ho diu pel mínim respecte que evidencia la
manca, no de coneixements, sinó el fet total i absolut d’intentar una confrontació sense
necessitat d’existir, pel sol fet de l’ús de la demagògia per poder repartir un paper per
algunes bústies dient que: “nosaltres som els salvadors de la pàtria”.
Com saben, sí que és il.legal treure el segon pagament d’ofici de l’IBI, si cerquessin
aquesta sensibilitat i aquesta qüestió humana, el que demanarien és que es fes públic
que els ciutadans poden pagar mensualment la segona quota a partir d’ara ja, perquè
les seves butxaques no es vegin tant afectades quan arribi el venciment.
Això és cercar una solució envers els ciutadans perquè quan els arribi el segon rebut,
malgrat sigui del 30%, no els resulti tan negativa a les seves economies domèstiques.
Això seria fer un favor a les economies domèstiques, ser sensible a les realitats dels
ciutadans i fer un favor a la política municipal.
El que el representant del GMPxC ha aportat amb el seu argumentari és tot el contrari.
Respecte al segon tema, si volen treballar i consensuar a efectes de política fiscal,
quan va ser el moment de fer aportacions li agradaria saber on era ell i el seu grup, on
són les seves esmenes, dient que vol l’IPC per a l’any 2009, on són?.
Quan els parlen de sensibilitat i de qüestions humanes tinguin el coratge de fer la seva
feina i els deures. Quan presentin esmenes al Ple per intentar reduir l’impacte fiscal
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negatiu a la ciutadania, tindran el dret legítim de presentar propostes i de dir falsetats
com les que ha dit fa un moment.
A partir d’aquí comprendrà que el GMPPC, malgrat siguin sensibles i tinguin el
concepte d’humanitat envers la ciutadania, sí que demanaran als veïns que qui vulgui
pugui procedir a fer el pagament mensual, i sí que demanaran que a partir del 2010
l’equip de govern comenci a treballar per implementar en les ordenances fiscals i les
taxes l’IPC del desembre d’aquest any i perquè afecti mínimament les economies
domèstiques de cara a l’any que ve.
El que tenim ja hi és i certament el GMPxC no va fer res per intentar minimitzar
aquests efectes tant negatius i tant nefastos que ara denuncien.
El GMPPC no podrà recolzar la seva proposta.

El senyor Jordà Pempelonne diu que pensava contestar pedagògicament pensant
que el regidor del GMPxC fa molt poc que s’ha incorporat al Ple i a la política també, i
probablement no sap que és il.legal modificar els impostos durant l’any en curs. És a
dir, els impostos a u de gener estan fixats i no es poden modificar fins l’any següent,
per tant, el que sol.licita és il.legal i voldria creure que no ho sabia, però després de la
seva intervenció dubta que no ho sabés.
Sí que ha constatat que des del GMPxC tenen la veritat absoluta, ja que diuen que tots
els demés s’han equivocat i cometen errors.
Mai tindrà la veritat absoluta i per tant es pot equivocar segur, i que el que diu és
qüestió d’opinions. Aquí són partits diversos, amb punts de vista diversos sobre els
temes que avui tracten. El GMPxC té un posicionament que és claríssim i l’equip de
govern en té un altre radicalment diferent.
L’equip de govern no està per rebaixar els impostos perquè entén que no és una
postura convenient, i menys encara en moments de crisi.
En moments de crisi, què passa? Hi ha una reducció dels ingressos impositius.
El tema de la construcció no és que baixi, és que s’estan fent devolucions d’impostos
de construccions des de principis d’any, els impostos baixen de manera dràstica, però
al mateix temps es produeix un augment molt important de la despesa, de les
necessitats de la societat perquè hi ha molta més gent necessitada que perd la feina i
que en canvi continua en la necessitat de mantenir les seves despeses, pagar el seu
habitatge, la seva alimentació i els serveis per continuar vivint i aquí l’administració,
aquest equip de govern, considera que l’administració té una responsabilitat especial.
En període de crisi també es produeix una crisi de confiança, és a dir, la gent, fins i tot
els que tenen el seu salari assegurat no gasten per si de cas, s’estalvien de fer
despeses que farien habitualment però no les fan perquè no saben què passarà demà.
Amb aquesta situació les rebaixes d’impostos no generen un augment del consum,
que és el que voldrien que es produís, sinó que el que produeixen és un augment de
l’estalvi, és a dir, si al ciutadà se li descompta el 30% de l’IBI, això s’ho estalviarà, no
revertirà en un increment del consum.
L’equip de govern és contrari a aquestes rebaixes i en canvi pensa que el que cal fer
és recaptar els impostos justos perquè això permet atendre noves necessitats que
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apareixen per la crisi i aquest regidor ha presentat un pla contra la crisi en diferents
línies de treball, una de les quals és la línia social. Per tant, els impostos els volen
dedicar a això, i per fer-ho es deixen de fer altres coses.
A part que no és possible modificar els impostos en aquest moment, sí que l’equip de
govern ha estat conscient de les dificultats dels ciutadans i s’ha informat a través de la
premsa que s’ha muntat un dispositiu especial per tal de facilitar els fraccionaments i
ajornaments de l’IBI. Un cop muntat aquest dispositiu es va veure que hi havia moltes
trucades, moltes visites i sol.licituds i es va decidir allargar el termini de pagament del
primer termini de l’IBI, per donar temps a tothom qui vulgués sol.licitar ajornaments per
fer-ho.
De cara a l’any que ve es repartirà al llarg de tot l’any els pagaments que han
d’efectuar els ciutadans, ja que aquest any ha cavalcat el primer pagament de l’IBI
amb el de vehicles i això ha representat una càrrega addicional i l’any que ve es
corregirà. L’equip de govern lamenta no poder aprovar la proposta presentada.
El senyor Serra Rovira diu que a banda de les consideracions legals que ha fet el
regidor d’Hisenda i a part del debat que es va fer en el seu moment de les ordenances
fiscals i després el de pressupostos, en principi cadascú sap la seva postura i la del
GMCiU sempre ha estat la mateixa i espera que l’equip de govern en el proper debat
d’ordenances fiscals apliqui aquella dita d’incrementar els impostos en base a un
context de crisi econòmica a l’entorn de la inflació.
El GMCiU considera aquesta proposició il.legal, però no sap si el senyor Pericas hi era
o no, però en tot cas un representant del GMPxC hi havia d’haver.
El GMCiU, conjuntament amb altres grups de l’oposició, van defensar les respectives
posicions, van contrarestar-les amb l’equip de govern i malauradament no se’n van
sortir, però el representant del GMPxC hi era i no va dir res en el seu moment, per això
el sorprèn que passats uns mesos el GMPxC faci aquesta proposta.
Per altra banda, i a part de l’explicació del senyor Jordà, el fa pensar que si ara això
fos legal o possible no tindria cap tipus de sentit retallar dràsticament la capacitat de
generar ingressos d’aquest Ajuntament perquè un Ajuntament el que ha de fer és
prestar serveis que, per cert, són per als ciutadans i en un context de crisi econòmica
el que és cert és que els ciutadans han de tenir els serveis que a un Ajuntament se li
pressuposen i de vegades alguns més.
El GMCiU considera que l’increment moderat dels impostos és una prèvia a la
contenció al màxim de la despesa i de l’estructura de l’Ajuntament i fa una crida
perquè les propostes de la Plataforma per Catalunya siguin una mica més coherents,
legals i discutides amb més sentit comú, per això votaran en contra.
El senyor Pericas Riu respon que la proposta que el GMPxC ha presentat està
pensada en ajudar la gent necessitada a Manresa, però veu que tant l’equip de govern
com part de l’oposició s’han mostrat insensibles i s’ha negat un cop més a ajudar els
manresans necessitats i que no actuen d’acord amb el compromís electoral de no
incrementar la pressió fiscal als ciutadans.
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El senyor Alcalde respon al senyor Pericas que la insensibilitat dels regidors no és un
tema que estigui en qüestió i una altra cosa és que des del seu partit tinguin l’opinió
que tinguin, però sobre aquest tema cadascú ha expressat la seva sensibilitat i és prou
alta, una altra cosa és que probablement davant de propostes tan gruixudes com les
que planteja, que és una retallada de 5 milions del pressupost i no ha plantejat cap
alternativa, el 30% de l’IBI són més de 5 milions. D’on planteja la Plataforma per
Catalunya treure aquests 5 milions del pressupost?
A banda que ja s’ha dit que no és legal quan es parla de sensibilitats o insensibilitats,
considera que aquest Ple no es mereix les paraules que s’han sentit per part del
GMPxC.

L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple la rebutja per 24 vots en contra (8
GMCiU, 8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPC i 1 GMCUP) i 1 vot a favor (1
GMPxC).
9.

Assumptes sobrevinguts

No se’n presenten.
II.

Control de l’equip de Govern Municipal

10.

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

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcaldepresident i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD
2.568/86, de 28 de novembre.
11.

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local núm. 10, 11, 12 i 13,
que corresponen als dies 9, 16, 23 i 30 de març de 2009, respectivament.

Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la
Junta de Govern Local en les seves sessions número 10,11, 12 i 13 corresponents als
dies 9, 16, 23 i 30 de març de 2009 respectivament, pel repartiment que de les actes
d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de
l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de
28 de novembre.

12.

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

Data
d'entrada

30-3-2009

Organisme

Remitent

Comissió d’Afers
President
Constitucionals

Acord municipal

Sobre el dret a decidir.
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Sobre adopció de
mesures per pal.liar els
efectes de la crisi.
Sobre crear una unitat
especial a la Policia Local
adreçada a les víctimes
de violència de gènere
Sobre la defensa de la
festa del foc.

14-4-2009

Ministerio de la
Presidencia

Secretaría General
Técnica

3-4-2009

Ministerio de la
Presidencia

Secretaría General
Técnica

8-4-2009

Departament de
Cultura i Mitjans
de Comunicació

Director del Centre de
Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional
Catalana

8-4-2009

Departament de
Cultura i Mitjans
de Comunicació

Gabinet del Conseller

Sobre la defensa de la
festa del foc.

15-4-2009

Departament de
la Presidència

16-4-2009

Congreso de los
Diputados

Director General de
Coordinació
Interdepartamental
Gabinete Portavoz Grupo
Parlamentario Popular

Sobre el dret a decidir i
sobre la defensa de la
festa del foc.
Sobre la modificació de
les tarifes de RENFE.

13.

13.1

Precs i preguntes

Pregunta del Grup municipal de PC referent a l’estat del Pont Nou.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de PxC, de 16 d’abril de 2009, que
transcrita diu el següent:
“Donades les queixes que ens han fet arribar ciutadans de Manresa sobre el precari
estat que presenta el pont Nou, i que el nostre grup ha pogut verificar l’imminent estat
de ruïna d’alguns sectors del nostre històric pont, des de Plataforma per Catalunya
preguntem a aquesta sala.
Si es té projectada alguna obra de restauració per al pont Nou.”
La senyora Mas Pintó respon que l’estat del Pont Nou ha estat objecte de
controvèrsia des de fa molts anys.
Ja fa anys es va restringir el pas rodat pel pont amb la finalitat d’evitar que es
malmetés més.
L’any 2003 es va redactar un projecte bàsic d’actuacions que comprenia dues línies
principals, per una banda l’arranjament de les patologies i per l’altra la millora de
l’entorn.
Des de la seva redacció, feta per part de l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de
Barcelona, l’objectiu de l’Ajuntament ha estat buscar finançament per abordar aquesta
actuació que recorda que no és barata i s’està en converses amb la Diputació perquè
pugui ser inclosa en el Pla d’arranjaments de ponts històrics.
En aquests moments hi ha en marxa una petita actuació a l’entorn que, si bé no té una
incidència directa amb el pont, sí que millorarà la seva relació amb el riu Cardener i
que evitarà que el pas del riu malmeti encara més l’estat del pont que, en qualsevol
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cas, no té un imminent estat de ruïna sinó que té unes determinades patologies que
caldria solventar.

13.2

Pregunta del Grup municipal de CiU referent a la viabilitat d’aplicar la
gratuïtat del transport públic urbà per als manresans menors de 12 anys.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de CiU, de 17 d’abril de 2009, que
transcrita diu el següent:
“En el Ple de 17 de novembre de 2008 es va aprovar “Estudiar la viabilitat d’aplicar la
gratuïtat per als menors de 12 anys, empadronats a Manresa, que viatgin en transport
públic urbà”. Posteriorment, en el Ple de 15 de desembre de 2008, en resposta a una
pregunta d’aquest mateix grup municipal, el Sr. Vinyes va informar que es disposaria
de l’estudi durant el primer trimestre de 2009.
Donat que en la situació econòmica actual aquesta mesura representaria una clara
ajuda a les famílies, aquest grup municipal pregunta:
1) A quina conclusió va arribar l’esmentat estudi?
2) En cas que l’estudi hagi conclòs que la proposta és viable, a partir de quan
entrarà en vigor aquesta ajuda? “
El senyor Vinyes Sabata respon que en el primer trimestre del 2009, a partir de les
dades del cens d’educació infantil i primària fins els 12 anys, bàsicament de primària,
perquè l’edat és la que podien començar a utilitzar el transport públic, es va començar
a veure quines serien les possibilitats per dur a terme l’estudi i les conseqüents
propostes que se’n poguessin derivar.
Durant aquest primer trimestre del 2009 també van passar paral.lelament altres coses,
entre elles el fet que el pressupost d’enguany pogués delimitar una sèrie d’accions per
fer front a la situació socioeconòmica que s’està vivint i aquest equip de govern va
llançar una aposta decidida per treballar des de diferents àmbits les possibles ajudes.
Aquesta havia de ser una possibilitat, més enllà de com es portava a terme va coincidir
en el temps que aquesta opció no va ser únicament pensada des de l’Ajuntament de
Manresa sinó per altres municipis i així és que des de l’Autoritat del Transport
Metropolità, en la qual Manresa està integrada, es va posar sobre la taula la possibilitat
de fer una targeta que no pertanyés a un municipi només sinó que es pogués fer en
tots els municipis integrats.
Aquesta idea va progressar, es va participar en les primeres reunions per veure la
forma de posar-la en marxa i ja es va anunciar dins el Pla de mesures anticrisi que
aquesta tarjeta també s’implantaria a la ciutat de Manresa, amb la qual cosa, un cop
es va veure que seria possible, no tenia massa sentit acabar l’estudi perquè l’aposta
decidida era la d’aplicar aquesta targeta infantil, coneguda com la T12, que s’aplicaria
en tots els municipis de l’ATM.
En aquests moments s’està acabant de veure quina serà la fórmula i la logística per
tenir-hi accés. Serà una targeta que tindrà un petit cost per donar-se d’alta del servei i
els viatges seran totalment gratuïts i il.limitats per tot l’any, que es posi en marxa el
setembre d’aquest any pel proper curs escolar 2009-2010.
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El senyor Javaloyes Vilalta pregunta sobre les targes T10 que es van adquirir a data
31 de desembre, d’ús il.limitat en el seu temps, que no tenen data de caducitat, si està
reglamentat que al cap de tres mesos aquestes targetes caduquen, bàsicament
perquè les adquirides en data 31 de desembre o abans, i que l’1 d’abril no havien estat
utilitzades, no eren servibles.
Les targetes T10 que no s’havien fet servir per cap viatge s’havia de treure una targeta
nova i pagar el diferencial, i les que s’havien fet servir només per un sol viatge no
tenien dret a cap mena d’indemnització.
Diu que hi ha gent que compra les targetes T10 i les fa servir a mesura que les
necessita i pot ser que hi hagi qui amb una targeta T10 estigui quatre mesos perquè
habitualment vagi a peu o utilitzi poc el transport públic, però quan l’utilitza es pugui
trobar amb una circumstància bastant desagradable de no poder-la fer servir, tot i
tenir-la, i haver de pagar la diferència si encara no l’havia fet servir, o que perdi nou
viatges si només n’ha fet servir un.
Pregunta per quina circumstància i per quins motius això es va dur a terme d’aquesta
forma.
El senyor Vinyes Sabata respon que d’entrada deu coincidir amb el canvi de quotes
de tarifes, però té entès que això és així a tot arreu.
13.3

Pregunta del Grup municipal de CiU referent al risc generat al barri del
Xup durant l’execució de les obres de la connexió a la depuradora.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de CiU, de 17 d’abril de 2009, que
transcrita diu el següent:
“Donat que es va produir una situació de risc, especialment per als nens i nenes del
barri del XUP, que fa evident que varen fallar tots els mecanismes de control de
seguretat en aquest punt de l’obra, aquest grup municipal pregunta:
1) Durant quant de temps varen romandre obertes i sense cap tipus de protecció
les tres obertures de 110x80cm que conduïen a una profunditat aproximada de
cinc metres?
2) Què ha permès que s’hagi arribat a produir aquesta situació?

3) Quines accions s’ha acordat dur a terme per tal d’evitar que es pugui repetir
una situació semblant en el futur?
La senyora Mas Pintó respon que aquesta actuació correspon a una obra que va
destinada a resoldre els abocaments de les aigües residuals que, des de la seva
construcció al barri del Xup, aboca directament a la Riera de Rajadell.
Aquesta obra és competència de l’Agència Catalana de l’Aigua, la realització de la qual
ha estat encomanada a la Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejament, i
concretament és la construcció d’una depuradora que anava inclosa en aquest
projecte.
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Aquesta depuradora és una petita construcció elevada 1,20m en relació al terreny, en
què s’hi disposen diferents dipòsits que, malgrat que està elevada respecte al terreny,
es va tancar adequadament amb la finalitat d’impedir el seu accés i una possible
caiguda a l’interior del dipòsit, però que per algun motiu que es desconeix,
suposadament atribuïble només a un possible malentès, es van suprimir temporalment
les tanques que es van tornar a col.locar immediatament un cop es va conèixer la seva
inexistència.
Les accions que s’han dut a terme són les que es porten a terme en qualsevol obra,
que és advertir per part del coordinador de seguretat i salut de la necessitat del
seguiment escrupolós de les determinacions de l’estudi de seguretat i salut i també del
Pla de seguretat que elabora l’empresa corresponent.
El senyor Fargas Santaulària diu que no havien demanat quines accions correctives
havien pres, és evident que cal tenir una actitud reactiva, però el que demanaven era
com s’ha arribat fins aquí, si encara no se sap, la pregunta és: Com s’assegura que
això no tornarà a passar?. Gestionar no és només tapar forats, que també, és
entendre què ha passat perquè no torni a succeir.
La senyora Mas Pintó diu que la pregunta formulada deia: Quines accions s’ha
acordat dur a terme per tal d’evitar que es pugui repetir una situació semblant en el
futur.
Respon que qualsevol obra té un coordinador de seguretat i salut, que és qui fixa totes
les actuacions que s’han de dur a terme en aquesta línia de seguretat i salut, i el
coordinador és qui ha advertit que cal mantenir aquest espai convenientment tancat.
El senyor Fargas Santaulària diu que qui ho va advertir va ser el GMCiU i continua
sense respondre quin mecanisme de control ha fallat.
El GMCiU demana que ho tinguin en compte, que es miri ben bé què ha passat i per
què i d’aquesta manera no tornarà a passar.

13.4

Pregunta del Grup municipal de la CUP referent a la reutilització de llibres
de text.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 20 d’abril de 2009,
que transcrita diu el següent:
“1. El curs escolar passat, aquest Ajuntament va oferir a les AMPAs una subvenció de
25 euros per nen pel programa de reutilització de llibres de text, que complementava
la que ja existia des de l´inici i que atorga el departament d’educació. Aquesta decisió
va ser molt celebrada per pares i mares, ja que feia viable un programa que sense
aquest ajut extra es feia molt difícil d’implantar en algunes escoles (segurament les
que més ho necessiten). Està previst que aquesta subvenció tingui continuïtat el curs
que ve i següents?
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La senyora Guillaumet Cornet respon que és una mesura que es va implantar i que
ha tingut bon èxit, no en totes les escoles, però hi ha algunes escoles que no tenen
articulat aquest sistema de reutilització de llibres.
Les que tenen aquest sistema i ho han demanat a l’Ajuntament de Manresa se’ls ha
concedit aquesta subvenció de 25 € per alumne i la intenció és que el proper curs
2009-2010 es continuï amb aquest programa i donant suport en aquesta línia d’ajuts.
També es vol deixar constància que les escoles també tinguin en compte la situació
econòmica actual i poder revisar en alguns casos el nombre de llibres que es
necessiten per cada assignatura, en el sentit que hi ha una certa disparitat entre els
preus de llibres d’unes escoles i unes altres, cosa que fa que aquest ajut sigui més o
menys útil, però la intenció és seguir amb aquest programa el curs que ve.

13.5

Pregunta del Grup municipal de la CUP referent a la senyalització d’un
itinerari entre la ciutat i can Poc Oli i la riera de Rajadell.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 20 d’abril de 2009,
que transcrita diu el següent:
“2. El Juliol del 2008 es va aprovar una moció per la qual l’equip de govern es
comprometia a arranjar i senyalitzar un itinerari que connectés la ciutat amb can Pocoli i la riera de Rajadell. Per què encara no s’ha realitzat aquesta senyalització?”
La senyora Alsina Serra respon que en el moment en què es van comprometre a fer
la senyalizació va sortir la possibilitat, a través de la Diputació, d’utilitzar una subvenció
que hi ha per camins que corren entre dos municipis. Es va considerar interessant
aprofitar aquesta subvenció que permetia fer un recorregut únic entre Manresa i
Rajadell i es va fer el projecte.
La Diputació demana que per poder fer la senyalització hi hagi els arranjaments fets,
és a dir, les inversions necessàries en els camins.
Des de Manresa es va fer aquest arranjament, es va posar alguna passarel.la en algun
lloc on no es passava en bicicleta, es va desbrossar, es van arranjar parets de pedra,
però en el cas de Rajadell una part del camí havia de ser de nova construcció i es volia
fer passant pel costat de la riera desbrossant un lloc on no hi havia camí.
Per fer-ho l’ACA va demanar el permís de tots els propietaris i es van trobar amb
l’inconvenient que un dels propietaris que havia de signar el permís volia vendre la
seva finca i no va voler signar i que ho faria el nou propietari de la finca.
Estan en el procés de compra-venda, s’ha endarrerit per aquest motiu, però
l’Ajuntament ha fet els deures i espera que això no s’allargui més de tres o quatre
mesos perquè es pugui senyalitzar.
13.6

Pregunta del Grup municipal de la CUP referent a l’enjardinament i arbrat
de solar de can Ninus.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 20 d’abril de 2009,
que transcrita diu el següent:
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“3. L’any 2007 es van enderrocar uns edificis al carrer sant Marc i al Passeig del Riu
(la casa coneguda com can Ninus). Perquè encara no s’han fet els treballs
d’enjardinament i arbrat dels solars resultants?”
La senyora Mas Pintó respon que l’any 2008, després d’un llarg procés de gestió, va
ser possible enderrocar dues edificacions que configuraven el paissatge urbà, que són
cal Ninus i la casa grisa del carrer Sant Marc.
Amb l’enderroc es va fer una primera adequació dels terrenys, però falta la
incorporació com a zona verda d’aquests terrenys.
Pel que fa al carrer de Sant Marc la previsió era fer-ho aquest hivern, però per
diferents motius no es va dur a terme i s’ha hagut de posposar fins que el temps
acompanyi que com ja saben és la temporada la que determina poder plantar els
arbres.
Pel que fa a cal Ninus, com que es tracta d’un sòl de més extensió, la seva adequació
com a zona verda s’ha inclòs en un projecte més global de tractament de marges del
riu, pel qual s’ha demanat una subvenció dintre del programa FEDER i que esperen
que tingui una resposta positiva i es pugui abordar no només cal Ninus sinó alguna
actuació més contundent al marge del riu Cardener.

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

75

