1

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Sessió:
Dia:
Hora:
Lloc:
Caràcter:

14/2015
19 de novembre de 2015
19.00 h a 23.36 h
Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa
Ordinari

Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
Antoni Llobet Mercadé
M. Mercè Rosich Vilaró
Josep M. Sala Rovira
Joan Calmet Piqué
Olga Sánchez Ruiz
Jordi Serracanta Espinalt
Regidors i regidores
Miquel Davins Pey
Àuria Caus Rovira
Mireia Estefanell Medina
Marc Aloy Guàrdia
Àngels Santolària Morros
Anna Crespo Obiols
Cristina Cruz Mas
Jaume Torras Oliveras
Pol Huguet Estrada
Jordi Masdeu Valverde
Jordi Garcés Casas
Gemma Tomàs Vives
Felip González Martín
Mercè Cardona Junyent
Joaquim Garcia Comas
Andrés Rojo Hernández
Miguel Cerezo Ballesteros
Dídac Escolà Garcia
Secretari general
José Luis González Leal
Interventor
Josep Trullàs Flotats
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ORDRE DEL DIA

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 13, que correspon a la sessió del
Ple de la Corporació del dia 22 d’octubre de 2015.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució del regidor delegat d’Hisenda, núm. 8886, de 15
d’octubre de 2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 23/2015, dins el Pressupost municipal vigent.

2.2

Donar compte de la Resolució del regidor delegat d’Hisenda, núm. 9571, de 30
d’octubre de 2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 24/2015, dins el Pressupost municipal vigent.

2.3

Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 9525, de 6 de novembre de
2015, sobre executar íntegrament i en tots els seus propis termes la Sentència
núm. 86/2015, de 13 de març de 2015, del Jutjat contenciós administratiu núm.
3 de Barcelona, recaiguda en el recurs ordinari núm. 143/2011 interposat
contra l’escrit del Regidor delegat de Cultura de 23 de desembre de 2010, en
relació amb la sol·licitud de retorn del Retaule de la Mare de Déu del Roser de
Salelles a la Parròquia del mateix nom, i aprovar la Minuta de conveni
corresponent.

2.4

Donar compte de la resolució del regidor delegat de Governació núm. 9701, de
16 de novembre de 2015, sobre establiment de l’horari de funcionament de les
oficines del Registre General el 7 de desembre, Nadal i Reis.

3.

ALCALDIA

3.1

Presa de possessió del senyor Miguel Cerezo Ballesteros, que pertany a la
llista electoral Ciutadans – Partido de la Ciudadania (C’s).

4.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

4.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del “Pla de projecció exterior de Manresa
2015-2022”.

4.2

Regidoria delegada d’Habitatge

4.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adscripció d’habitatges al “Fons
d’Habitatges de lloguer destinat a polítiques socials”.

Acta de la sessió plenària núm. 14, de 19 de novembre de 2015

3

4.3

Regidoria delegada de Promoció Econòmica i Comerç

4.3.1

Dictamen sobre aprovació, inicial, si escau, de les bases específiques
reguladores per a la concessió de “microcrèdits” per afavorir la creació i
modernització d’empreses a Manresa per a l’any 2015.

5.

ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

5.1

Regidoria delegada d’Hisenda

5.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concertació d’una operació de
préstec amb Caixabank, SA, per a refinançar el préstec signat el 30 de juny de
2014 amb Catalunya Banc, SA.

5.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 25/2015, dins del Pressupost municipal vigent.

5.1.3

Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia per raons d’urgència,
aprovar la proposta d’autorització, si escau, a Foment de la Rehabilitació
Urbana de Manresa, SA, per a concertar diverses operacions de préstec dins
l’acord marc per a la reestructuració de l’endeutament bancari de l’esmentada
societat municipal.

5.2

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

5.2.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació i del text refós del
Reglament de la Policia Local de Manresa.

6.

ÀREA DE TERRITORI I MILLORA URBANA

6.1

Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural

6.1.1

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la Modificació puntual del
Pla General de Manresa “Pla Especial Fàbrica Nova”.

7.

PROPOSICIONS

7.1

Proposició dels Grups Municipals de Convergència i Unió (CiU), Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) i la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), de
Suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.

7.2

Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), a
petició de la Plataforma d’afectades per les hipoteques i el capitalisme del
Bages, per exigir una nova Llei reguladora del dret a l’habitatge d’àmbit estatal
que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacional i
la pobresa energètica.

7.3

Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), per a
l’acompliment i l’aplicació de la Llei 24/2015, de Mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, a petició conjunta
de la PAHC Bages i l’APE Bages.
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7.4

Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular Manresa
(CUP), per a l’absolució dels 3 del Vendrell.

7.5

Proposició del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC),
sobre compliment de l’acord de Ple de 18 de desembre de 2014 per a crear la
figura del Síndic de Greuges Municipal.

7.6

Proposició del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC),
sobre millores en l’estació de la RENFE de Manresa i en el servei ferroviari.

7.7

Proposició dels Grups Municipals de Convergència i Unió (CiU), Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC),
amb motiu del Dia internacional contra la violència masclista.

8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.

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

10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat
núm. 48, 49, 51 i 52, que corresponen als dies 13, 20 i 27 d’octubre i 3 de
novembre de 2015; i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic
núm. 44, del dia 15 de setembre de 2015.

11.

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

12.

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

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per a iniciar-la.
Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents:
1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 13, que correspon a la sessió
del Ple de la Corporació del dia 22 d’octubre de 2015.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió del Ple núm. 13, que va tenir lloc el dia 22 d’octubre de 2015, que s’ha entregat
als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha
alguna observació a formular respecte al seu contingut.
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 25
membres presents.
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2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució del regidor delegat d’Hisenda, núm. 8886,
de 15 d’octubre de 2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 23/2015, 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 23/2015, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions
pressupostàries, a l’empara del que disposa l’article 179 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici
de 2015, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”

2.2

Donar compte de la Resolució del regidor delegat d’Hisenda, núm. 9571,
de 30 d’octubre de 2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 24/2015, 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 24/2015, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions
pressupostàries, a l’empara del que disposa l’article 179 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici
de 2015, 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.”

L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que els punts 2.1 i 2.2 es
tractarien conjuntament pel regidor delegat d’Hisenda i Governació.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que amb
relació al punt 2.1 que aprova l’expedient de modificació de crèdits núm. 23/2015, fa
referència a diferents transferències de crèdit entre partides per un import de
24.860,00 €.
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Són motiu de modificació les partides següents:
-

-

-

Un reforç d’una partida de Serveis Generals per tributs de les Comunitats
Autònomes, de 13.360,00€, pel pagament dels tributs generats per les
permutes dels béns immobles del Conveni de la Plaça Bages número 1, import
que es finança amb partides de Jurídics i Contenciosos del Servei de
Secretaria.
Un reforç d’una partida del Programa de Medi Ambient, altres despeses
diverses, de 5.000,00€ referents a les despeses del Projecte de Simbiosi
industrial a Catalunya, que es finança amb estalvis del capítol I.
Un reforç d’una partida de Centres d’Educació Infantil i Primària a edificis i
altres construccions, per poder portar a terme diverses reparacions en els
centres d’educatius, de 6.500,00€, import que es finança amb estalvis produïts
per l’actualització de preus del contracte de neteja perquè l’IPC de l’any passat
va ser negatiu.

Pel que fa al punt 2.2, que aprova l’expedient de modificació de crèdits núm. 24/2015,
per un import de 54.485,00€, es distribueix de la manera següent:
-

-

-

-

-

-

120,00€ provinents d’una partida de despeses diverses del Departament
d’Ocupació.
Un reforç de 4.000,00€ de Foment dels hàbits de vida saludable, altres
despeses diverses, que fa referència a les accions i tallers formatius relacionats
amb el desenvolupament del Projecte Manresa Cardioprotegida, import que es
finança amb estalvis del Capítol I.
3.865,00€ per reforçar la partida pressupostària del Pla d’Inclusió, altres
despeses diverses, per cobrir les necessitats de les activitats de la Setmana
dels Drets dels infants i del Dia Internacional de persones amb discapacitat.
Aquest import es finança amb partides del propi Capítol de Serveis Socials, fent
referència a Atenció social bàsica i locomoció de personal.
Un reforç d’una partida pressupostària per l’adquisició d’arbrat per tal de
substituir-lo a diferents zones de la ciutat, de 8.000,00€, import que es finança
per la pròpia partida pressupostària de Manteniment de Parcs i Jardins.
Un reforç de 15.000,00€ per atendre les despeses de reparacions al camp de
beisbol pels treballs de col·locació d’una tanca perimetral que eviti l’accés
descontrolat i lliure al camp de beisbol i d’una tanca backstop que té com a
objectiu protegir els espectadors i vianants dels llançaments de pilotes, import
que es finança amb estalvis de la partida pressupostària del Capítol I.
Un reforç de 18.500,00€ per a l’adquisició i instal·lació d’un equip d’aire
condicionat al Centre de Procés de Dades, import que es finança amb estalvis
de les pròpies partides pressupostàries de Sistemes d’Informació.
5.000,00€ pel reforç de la partida de Promoció Cultural, per fer front a un
decalatge que hi havia a la partida per aquest import, per cobrir despeses de la
Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, organitzat per la Fira Mediterrània.
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2.3

Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 9525, de 6 de novembre de
2015, sobre executar íntegrament i en tots els seus propis termes la
Sentència núm. 86/2015, de 13 de març de 2015, del Jutjat contenciós
administratiu núm. 3 de Barcelona, recaiguda en el recurs ordinari núm.
143/2011 interposat contra l’escrit del Regidor delegat de Cultura de 23 de
desembre de 2010, en relació amb la sol·licitud de retorn del Retaule de la
Mare de Déu del Roser de Salelles a la Parròquia del mateix nom, i
aprovar la Minuta de conveni corresponent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“Primer. EXECUTAR íntegrament i en els seus propis termes la Sentència núm.
86/2015, de 13 de març de 2015 del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de
Barcelona, recaiguda en el recurs ordinari núm. 143/2011, interposat contra l’escrit del
Regidor delegat de cultura de data 23 de desembre de 2010, en relació amb la
sol·licitud de retorn del Retaule de la Mare de Déu del Roser de Salelles a la Parròquia
del mateix nom.
Segon. APROVAR la minuta del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Manresa
i la Parròquia de Sant Sadurní de Salelles i l’Associació Pro Retaule de Salelles per a
la concreció dels termes i condicions d’execució de la Sentència núm. 86/2015, de 13
de març de 2015 del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona, recaiguda en
el recurs ordinari núm. 143/2011.
Tercer. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera
sessió que es celebri.”

“CONVENI RELATIU A L’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 86/2015, DE 13 DE MARÇ
DE 2015, RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT JUDICIAL núm. 143/2011, TRAMITAT AL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE BARCELONA, ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA I LA PARRÒQUIA DE SANT SADURNÍ DE SALELLES I
L’ASSOCIACIÓ PRO RETAULE DE SALELLES

Manresa, 6 de novembre de 2015

REUNITS
L’I·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, Alcalde-President de l’Ajuntament de Manresa.
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Albert Miralda i Sellarés, Alcalde-President de Ajuntament de Sant Salvador
de Guardiola.
El Dr. Manuel López Ceballos, rector de la Parròquia de Sant Sadurní de Salelles, en nom i
representació d’aquesta i de l’Associació Cultural Pro Retaule de Salelles.
Intervé la Sra. Rosa Gomà i Batriu, secretària general accidental de l’Ajuntament de Manresa
en la seva qualitat de fedatària pública.

MANIFESTEN
A partir de l’any 2007 diferents veïns de Salelles, conjuntament amb la Parròquia de Sant
Sadurní, formulen a l’Ajuntament de Manresa diverses sol·licituds per al retorn del Retaule de la
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Mare de Déu del Roser d’aquella Parròquia, el qual es troba dipositat al Museu Comarcal de
Manresa d’ençà de l’esclat de la Guerra Civil. Aquestes peticions van culminar amb la
interposició del recurs contenciós administratiu núm. 143/11, seguit al Jutjat contenciós
administratiu núm. 3 de Barcelona.
Respecte d’aquest procediment judicial s’ha dictat la Sentència núm. 86/2015, de 13 de març
de 2015, la qual estima el recurs i declara que el Retaule és propietat de la Parròquia de Sant
Sadurní de Salelles, a la qual ha de ser restituït per a la seva exhibició en aquest mateix indret.
Aquesta Sentència és susceptible de recurs d’apel·lació davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
Cercant els màxims consensos i el millor dels escenaris per a la protecció i promoció del
patrimoni religiós i cultural català, les diferents parts que signen aquests pactes entenen que la
transmissió dels valors i de l’estima per la història comuna ha d’esdevenir en col·laboració entre
les institucions públiques, la societat civil i totes aquelles altres institucions que juguen un paper
tant important en la nostra societat com, en aquest cas, la Parròquia de Sant Sadurní de
Salelles.
Amb aquest acte, doncs, l’Ajuntament de Manresa, com a titular del Museu Comarcal on es
troba actualment dipositat el Retaule, atén al pronunciament judicial i a la petició de la
Parròquia de Salelles i de l’Associació Pro Retaule per situar aquesta peça a l’església de Sant
Sadurní i expressa la conformitat que sigui així complint les condicions establertes en els
pactes continguts en aquest document.
Per tot el que s’ha exposat, les parts, en ús de les facultats que tenen conferides, atorguen els
següents:

PACTES
Primer. Objecte. És objecte del present conveni regular les condicions generals per a
l’execució de la Sentència núm. 86/2015 del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de
Barcelona, de 13 de març, recaiguda en el procediment
referit i, en conseqüència, per al
trasllat a l’Església de Sant Sadurní de Salelles del Retaule del Roser per tal que hi pugui ser
ubicat amb caràcter permanent, com a objecte de culte i devoció i com a element de l’art barroc
del Patrimoni Cultural Català i, així mateix, donar per finalitzada la controvèrsia judicial abans
referida.
Segon. Compromisos de les parts respecte del procediment judicial. Amb la finalitat de
donar per finalitzada la controvèrsia judicial dirimida en el recurs ordinari 143/2011, davant del
Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona i per executada la Sentència núm. 86/2015,
de 13 de març, recaiguda en aquest procediment, ambdues parts adopten els següents
compromisos:
-

l’Ajuntament de Manresa es compromet a no presentar recurs d’apel·lació contra
l’esmentada Sentència, de forma que aquesta esdevindrà ferma i a executar-la en
tots els seus termes, segons les condicions de trasllat, custòdia i exposició de la
peça a la Parròquia de Sant Sadurní establertes d’acord amb les prescripcions
tècniques que determini el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

-

la Parròquia de Sant Sadurní de Salelles i l’Associació Pro retaule de Salelles, com
a demandants en el procés contenciós administratiu referit, es comprometen a
donar per executada la resolució judicial en tots els seus termes i, per tant, a no
instar la seva execució forçosa.

Tercer. Destinació del Retaule del Roser. En virtut del present acord i dels pronunciaments
de la Sentència judicial recaiguda al respecte, el Retaule del Roser serà traslladat a l’església
de Sant Sadurní de Salelles per a la seva exposició i veneració com a objecte de culte en
aquest indret amb caràcter permanent, d’acord amb els termes de la resolució judicial, en el
termini màxim de tot el dia 29 de febrer del proper any 2016.
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Quart. Condicions de trasllat, exposició, conservació i seguretat de l’emplaçament. La
Parròquia de Sant Sadurní de Salelles haurà de disposar a l’església en qüestió, per al trasllat
del Retaule del Museu Comarcal a la Parròquia, de totes les condicions d’exposició,
conservació i seguretat determinades pel Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, les quals es concretaran properament en document adjunt.
Cinquè. Despeses de trasllat del Retaule del Museu Comarcal de Manresa a la Parròquia
de Sant Sadurní de Salelles . Totes les despeses derivades de del trasllat del Retaule del
Museu Comarcal de Manresa a la Parròquia de Sant Sadurní de Salelles, a realitzar en les
condicions tècniques i de seguretat que estableixi el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, aniran a càrrec de la Parròquia de Sant Sadurní de Salelles.
Sisè. Despeses de restauració i adequació de l’espai i muntatge del Retaule . Totes les
despeses derivades de l’adequació de la instal·lació a les condicions establertes pel
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i del muntatge del retaule aniran a
càrrec de la Parròquia de Sant Sadurní de Salelles, en tant que propietària del bé.
Setè. Transport i lliurament de la peça. La comissió de seguiment prevista al pacte desè
supervisarà i coordinarà, junt amb els serveis Tècnics de la Generalitat de Catalunya, les
tasques tècniques relacionades amb l’embalatge, transport i muntatge del Retaule.
La comissió de seguiment determinarà quins dels seus membres hauran d’estar presents durant
les tasques de descàrrega i càrrega, i hauran de confirmar l'estat de conservació de l’obra en el
moment de l’embalatge i del desembalatge.
En el moment de lliurar la peça s’aixecarà acta formal de traspàs i entrega de la peça, que serà
signada pels intervinents.
Vuitè. Assegurança. La Parròquia i el Museu Comarcal de Manresa disposaran de les
pòlisses d’assegurança relatives al transport i emplaçament de la peça o en subscriuran una de
conjunta ad hoc per cobrir els riscos de l’operació.
Novè. Col·laboració interadministrativa. L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i
l’Ajuntament de Manresa, per al cas que fos necessari, desenvoluparan totes les actuacions
oportunes en el seu àmbit competencial per a l’efectivitat i bona execució dels presents acords.
Desè. Comissió de seguiment. Es constitueix una comissió de seguiment integrada pels
següents membres:
-

El Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Manresa
L’Alcalde de Sant Salvador de Guardiola
El Rector de la Parròquia de Sant Sadurní de Salelles
El Director del Museu Comarcal de Manresa

I perquè així consti, en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament, signen en cinc exemplars i
a un sol efecte aquest document.”

2.4

Donar compte de la resolució del regidor delegat de Governació núm.
9701, de 16 de novembre de 2015, sobre establiment de l’horari de
funcionament de les oficines del Registre General el 7 de desembre,
Nadal i Reis.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
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“Primer. Establir l’horari de funcionament de les oficines del Registre General de
Documents de l’Ajuntament de Manresa durant les dates que s’especifiquen a
continuació:


Dia 7 de desembre de 2015



Dies 21, 22, 23, 28, 29 i 30 de desembre de 2015



Dies 4, 5 i 7 de gener de 2016

Registre Central
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Oficina d’Activitat Econòmica
(OAE)
Registres Auxiliars
Oficina d’Atenció Tributària

Ubicació
Plaça Major, 1

Horari
De 8.30 a 14 h

Ubicació
Plaça Major, 6

Horari

Àrea de Serveis a les Persones
(Edifici Infants)

Ctra. de Vic, 16

Servei de Cultura (Edifici Casino)

Passeig Pere III, 27

Servei de Seguretat Ciutadana
(Edifici La Florinda)

Carrer del Bruc,
primera planta.

33-35,

Servei d’Organització i Recursos
Humans (Edifici La Florinda)

Carrer del Bruc,
tercera planta.

33-35,

Servei d’Ocupació i Universitat
(Edifici Casa Caritat – CIO)

Plaça Cots, 5

Servei d’Emergències i Protecció
Civil (Edifici Palau Firal)

Polígon
Industrial
Els
Dolors, carrer Castelladral 57



De 8.30 a 14 h

Dies 24 i 31 de desembre de 2015

Registre Central
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Ubicació
Plaça Major, 1

Horari
De 8.30 a 14 h

Segon. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'Ajuntament, i
regularitzar la informació actualment existent al web municipal d’acord amb les
prescripcions de la present resolució.
Tercer. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, i donar-ne compte al Ple de la corporació en la propera
sessió que tingui lloc.”
L’alcalde informa que aquesta sessió és la primera en què les proposicions amb
compareixença passaran davant de la resta de punts de l’ordre del dia, però
abans caldrà que prengui possessió el nou regidor de la llista electoral de
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) per tal que pugui intervenir en els
debats i votacions.

Acta de la sessió plenària núm. 14, de 19 de novembre de 2015

11

3.

ALCALDIA

3.1

Presa de possessió del senyor Miguel Cerezo Ballesteros, que pertany a
la llista electoral Ciutadans – Partido de la Ciudadania (C’s).

L’alcalde dóna la benvinguda al nou regidor i manifesta que un cop hagi respost a la
fórmula de jurament o promesa del càrrec, se li farà entrega del pin i de la medalla
com a membre del Ple.
Tot seguit llegeix la fórmula de jurament o promesa del càrrec següent:
“Senyor MIGUEL CEREZO BALLESTEROS, JUREU O PROMETEU per la vostra
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de REGIDOR de
l’Ajuntament de Manresa, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la
Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”
El senyor Miguel Cerezo Ballesteros respon:
“Ho PROMETO.

L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia de les proposicions per tal que es
comenci amb les proposicions en què hi ha sol·licitada compareixença,
concretament la 7.2 i la 7.3.

7.

PROPOSICIONS

7.2

Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), a
petició de la Plataforma d’afectades per les hipoteques i el capitalisme del
Bages, per exigir una nova Llei reguladora del dret a l’habitatge d’àmbit
estatal que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència
habitacional i la pobresa energètica.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 16 de novembre
de 2015, que es transcriu a continuació:
“Exposició de motius
I
L’actual crisis econòmica i l’augment de l’atur ha impactat de manera dramàtica en la
vida de milers de persones que degut a les dificultats econòmiques sobrevingudes no
poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha provocat que
moltes famílies no puguin fer front a les quotes hipotecàries o de lloguer del seu
habitatge habitual.
Això s’ha traduït en milers de desnonaments a tot l’Estat espanyol i que milers de
persones hagin vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, havent d’afrontar
situacions de gran vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i exclusió social,
econòmica i residencial.
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Segons dades del Consell General del Poder Judicial, des del 2007 fins el primer
trimestre del 2015 s’han produït a l’Estat espanyol 624.690 execucions hipotecaries,
8.178 en el primer trimestre de 2015. A aquestes alarmants xifres cal afegir l’augment
de les dificultats per fer front al pagament del lloguer que cada vegada afecta a més
persones. El CGPJ ha comptabilitzat la preocupant xifra de 397.954 desnonaments
des de l’inici de la crisi al 2007 fins el primer trimestre de 2015 i només en el primer
trimestre de 2015 s’han executat 9.917 desnonaments.
Ens trobem davant d’una situació d’emergència i vulnerabilitat habitacional que
s’incrementa per l’existència d’un mercat de lloguer escàs, car i especulatiu i per la
manca d’un parc públic d’habitatges socials que representa menys d’un 2% de
l’habitatge construït. Aquesta situació constitueix una anomalia en el context europeu.
A més, com denuncia l’informe “Emergència habitacional a l’Estat espanyol”, elaborat
per l’Observatori DESC i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, aquesta situació
empitjora pel fet de que l’Estat espanyol és el país d’Europa amb més habitatge buit,
un 13,7% del parc total (3 milions i mig de pisos buits segons el cens estatal
d’habitatge de 2011).
El context descrit de vulnerabilitat i emergència en que es troben gran part de la
població s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions
d’habitatge. Una forma de fer efectiu el dret a l’habitatge que augmenta el grau de
vulnerabilitat social de qui s’ha vist obligat a aquesta forma d’accés a l’habitatge.
També resulta alarmant l’increment de persones afectades per la pobresa energètica,
entesa com la dificultat per poder fer front al pagament de factures dels subministres
bàsics d’electricitat, aigua i gas. Els preus d’accés i consum d’aquests subministres,
que han crescut de forma exponencial, s’han tornat inassequibles per una part
important de la ciutadania.
Aquesta situació d’emergència social que pateixen les persones en situació de
vulnerabilitat contrasta de forma aclaparadora amb els ingents beneficis obtinguts per
les entitats financeres i les empreses subministradores.
II
La Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional dels
Drets Econòmics, Socials i Culturals (article 11) estableix “el dret de tota persona a un
nivell de vida adequat per a sí mateixa i la seva família, incloent l’alimentació, vestit i
habitatge adients, i a una millora continuada de les condicions d’existència. Els Estats
prendran mesures apropiades per assegurar l’efectivitat d’aquest dret...”.
En el marc jurídic nacional, l’article 47 CE estableix el dret a un habitatge digne i
adequat així com el deure dels poders públics de promoure les condicions necessàries
i les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, i l’article 33 declara la funció social
de l’habitatge.
L’article 267 del Tractat de la Unió Europea declara la primacia del Dret Comunitari
(STJUE 9/3/1978, Assumpte 106/77 cas Simmenthal) que desplaça al Dret Nacional
(art. 93 CE, cessió competències en relació a l’art. 96 CE, els tractats internacionals
celebrats formaran part de l’ordenament intern).
En relació al que s’ha exposat amb anterioritat i concretant en l’àmbit que ens ocupa,
la regulació del procediment d’execució hipotecaria en l’actual Llei d’Enjudiciament
Civil infringeix la normativa comunitària. Aquesta legislació és, per tant, il·legal al ser
d’obligat compliment pel jutge nacional, i pateix d’un vici radical que determina la seva
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nul·litat de ple dret. En aquest sentit s’han manifestat reiteradament diferents
sentències del Tribunal de Justícia del Unió Europea (Cas Aziz, cas Sanchez Morcillo i
cas Monika Kusionova).
El passat mes de juliol de 2014 es va presentar a Catalunya una Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) promoguda per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra
la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC, recollint així un clamor de la ciutadania
preocupada per la situació alarmant d’emergència habitacional.
Aquesta ILP és avui una realitat. El passat 29 de juliol de 2015, el Parlament de
Catalunya va aprovar la Llei 24/2015 de mesures urgents per fer front a l’emergència
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta victòria a l’àmbit autonòmic
demostra que fer efectiu el dret a l’habitatge és una qüestió merament de voluntat
política.
Davant de les properes eleccions generals, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha
fet pública una sèrie de mesures de mínims que considera necessari i imprescindible
incloure en una futura Llei reguladora del Dret a l’Habitatge. Aquestes mesures
impliquen reformes profundes i valentes però alhora factibles, ja que en la seva
majoria estan recollides a la Llei 24/2015 aprovada a Catalunya.
Per tot l’exposat, la Candidatura d’Unitat Popular de Manresa, a petició de la
Plataforma d’Afectades per les Hipoteques i el Capitalisme del Bages, proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Donar suport a les propostes presentades per la Plataforma d’Afectades pe la
Hipoteca i considerar necessari incloure les següents mesures en una Llei reguladora
del Dret a l’Habitatge d’àmbit estatal
1. Mesures de segona oportunitat
• Dació en pagament retroactiu i condonació del deute (modificació de la Llei
Hipotecaria i la Llei d’Enjudiciament Civil).
• Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia
petició del titular de les clàusules declarades abusives per les Sentències
del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea.
• No es podrà executar l’habitatge únic i habitual tant dels titulars com dels
avaladors per exigir la seva responsabilitat, amb la finalitat de considerar
l’habitatge habitual com un bé inembargable.
• Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de
desnonaments i al Codi de Guindos, excepte habitatge habitual, deutor/a de
bona fe i carència de recursos.
2. Lloguer digne
• La regulació del lloguer en favor de la part més dèbil dels contractes
d’arrendament: els inquilins. Introduir mecanismes de seguretat en la
tinença, estabilitat en la renta i allargant el termini mínim de duració del
lloguer, com a mínim fins els 5 anys. Quan l’arrendatari pertanyi a un
col·lectiu especialment vulnerable es produirà una pròrroga automàtica del
contracte de lloguer si així ho manifesta, que serà obligat quan l’arrendador
sigui un banc o un gran propietari d’habitatges.
3. Habitatge garantit
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•

•

•
•

•

•

•

Les entitats bancàries garantiran un lloguer social per a les persones
deutores de bona fe i les seves unitats familiars que, havent cedit el seu
habitatge únic i habitual en dació en pagament no disposin d’alternativa
habitacional.
Els grans tenidors d’habitatge, especialment les entitats financeres i filials
immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d’actius (incloent els
procedents de la reestructuració bancària i entitats immobiliàries),
garantiran un lloguer social per les persones i unitats familiars en situació
de vulnerabilitat que no poden fer front al pagament del seu habitatge i no
disposin d’alternativa habitacional.
Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin
fer front al pagament del lloguer dels seus habitatges obtindran ajudes que
els garanteixin evitar el desnonament.
En cap cas es podrà realitzar el desnonament o desallotjament de persones
en situació de vulnerabilitat, ja sigui per impagament de lloguer o ocupació
en precari motivada per la manca d’habitatge, sense que l’administració
competent garanteixi un reallotjament adequat.
En el cas que es dugui a terme el lloguer social en un habitatge diferent al
que resideix la persona o família en situació de vulnerabilitat, aquest
reallotjament es produirà a la zona on aquestes tinguin les seves xarxes
vitals i socials.
Creació d’un parc públic d’habitatges a través de la mobilització de pisos
buits en mans d’entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors,
entitats de gestió d’actius (incloent els procedents de la reestructuració
bancària i entitats immobiliàries). L’administració regularà per Llei els
mecanismes que possibilitin aquesta mobilització.
En totes aquestes mesures, el preu a pagar en concepte de lloguer social
no superarà el 30% dels ingressos de la unitat familiar, incloses les
despeses dels subministres, d’acord amb els estàndards de Nacions
Unides, sempre i quan els ingressos familiars superin el salari mínim
professional de 648.60€, en cas contrari el preu a pagar en concepte de
lloguer serà del 10% dels ingressos i el pagament dels subministres seran
assumits per les empreses subministradores (veure punt següent).

4. Subministraments bàsics
• Impedir els talls de subministres bàsics d’aigua, llum i gas de les persones i
unitats familiars en situació de vulnerabilitat.
• El pagament dels subministraments bàsics per les famílies en aquesta
situació es farà d’acord a la capacitat adquisitiva de la unitat familiar,
sempre respectant els estàndards de Nacions Unides.
• Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no pugui
ser cobert per les persones o unitats familiars vulnerables seran assumits
per les empreses subministradores.
5. Creació d’un observatori de l’habitatge
• Aquest observatori estaria format per representants de les institucions i de
la societat civil. Aquest observatori serà l’encarregat d’investigar i analitzar
la situació de l’habitatge a España. Entre les seves funcions estarien fer
censos periòdics d’habitatges buits, fer el seguiment de les polítiques
públiques, elaborar informes; comptaria amb capacitats no només
consultives sinó també de control, seguiment, denuncia, executives i de
proposta legislativa.
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Segon. Fer arribar aquest acord a la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca del
Bages, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.”
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Maria José Sánchez Roca, en
representació de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, perquè
intervingui en aquest punt.

La senyora Maria José Sánchez Roca, en representació de la Federació
d’Associacions de Veïns de Manresa, manifesta que l’actual crisi econòmica i
l’augment de l’atur ha impactat d’una manera dramàtica en la vida de milers de
persones que, degut a les dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les
seves necessitats més bàsiques.
Aquesta situació ha provocat que moltes famílies no puguin fer front a les quotes
hipotecàries o de lloguer del seu habitatge habitual. Això s’ha traduït en milers de
desnonaments a tot l’Estat espanyol i que milers de persones hagin vist vulnerat el seu
dret a l’habitatge digne, havent d’afrontar situacions de gran vulnerabilitat, precarietat
extrema, pobresa i exclusió social, econòmica i residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial, des del 2007 fins el primer
trimestre del 2015, s’han produït a l’Estat espanyol 624.690 execucions hipotecàries,
8.178 en el primer trimestre del 2015. A aquestes enormes xifres cal afegir l’augment
de les dificultats per fer front al pagament del lloguer que cada vegada afecta a més
persones.
El CGPJ ha comptabilitzat la preocupant xifra de 397.954 desnonaments des de l’inici
de la crisi del 2007 fins el primer trimestre del 2015, i només en el primer trimestre del
2015 s’han executat 9.917 desnonaments.
Ens trobem davant d’una situació d’emergència i vulnerabilitat habitacional que
s’incrementa per l’existència d’un mercat de lloguer escàs, car i especulatiu, i per
manca d’un parc públic d’habitatges socials que representa menys d’un 2% de
l’habitatge construït.
Aquesta situació constitueix una anomalia en el context europeu. A més, com
denuncia l’Informe d’emergència habitacional de l’Estat espanyol, elaborat per
l’Obervatori DESC i la Plataforma d’afectats per la hipoteca, aquesta situació empitjora
pel fet que l’Estat espanyol és el país d’Europa amb més habitatge buit, un 13,7% del
parc total.
El context descrit de vulnerabilitat i emergència en què es troba gran part de la
població s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions
d’habitatge. Una forma de fer efectiu el dret d’habitatge que augmenta el grau de
vulnerabilitat social de qui s’ha vist obligat a aquesta forma d’accés d’habitatge.
També resulta alarmant l’increment de persones afectades per la pobresa energètica,
entesa com la dificultat per poder fer front al pagament de factures dels
subministraments bàsics d’electricitat, aigua i gas. Els preus d’accés i consum
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d’aquests subministraments, han crescut de forma exponencial i s’han tornat
inassequibles per a una part important de la ciutadania.
Aquesta situació d’emergència social que pateixen les persones en situació de
vulnerabilitat contrasta de forma aclaparadora amb ingents beneficis obtinguts per les
entitats financeres i les empreses subministradores.
La Declaració Universal dels Drets Humans, a l’article 25, i el Pacte Internacional dels
Drets Econòmics, Socials i Culturals, article 11, estableix “el dret a tota persona a un
nivell de vida adequat per a sí mateixa i per a la seva família, incloent l’alimentació, el
vestit i l’habitatge adients, i una millora continuada de les condicions d’existència. Els
estats prendran mesures apropiades per assegurar l’efectivitat d’aquest dret...”.
En el marc jurídic nacional, l’article 47 de la Constitució espanyola, estableix el dret a
un habitatge digne i adequat, així com el deure dels poders polítics de promoure les
condicions necessàries i les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, i l’article 33
declara la funció social de l’habitatge.
L’article 267 del Tractat de la Unió Europea declara la primacia del Dret comunitari
(STJUE 9/3/1978, assumpte 106/77, cas Simmenthal) que desplaça al Dret nacional
(art. 93 CE, cessió de competències en relació a l’art. 96, els tractats internacionals
celebrats formaran part de l’ordenament intern).
En relació al que s’ha exposat amb anterioritat i concretant en l’àmbit que ens ocupa,
la regulació del procediment d’execució hipotecària en l’actual Llei d’enjudiciament civil
infringeix la normativa comunitària. Aquesta legislació és, per tant, il·legal al ser
d’obligat compliment per jutge nacional, i pateix d’un vici radical que determina la seva
nul·licitat de ple dret. En aquest sentit s’han manifestat reiteradament diferents
sentències del Tribunal de Justícia de la UE, com per exemple el cas Aziz, el cas
Sánchez Morcillo i el cas de la Monika Kusionova.
El passat mes de juliol de 2014 es va presentar a Catalunya una Iniciativa legislativa
popular (ILP) promoguda per la Plataforma d’afectats per la hipoteca, l’Aliança contra
la pobresa energètica i l’Observatori DESC, recollint així un clamor de la ciutadania
preocupada per la situació alarmant d’emergència habitacional.
Aquesta ILP és avui una realitat. El passat 29 de juliol de 2015 el Parlament de
Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de mesures urgents per fer front a l’emergència
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta victòria a l’àmbit autonòmic
demostra que fer efectiu el dret a l’habitatge és una qüestió merament de voluntat
política.
Davant de les properes eleccions generals, la Plataforma d’afectats per la hipoteca ha
fet pública una sèrie de mesures de mínims que considera necessari i imprescindible
incloure en una futura Llei reguladora pel dret a l’habitatge. Aquestes mesures
impliquen reformes profundes i valentes, però alhora factibles, ja que en la seva
majoria estan recollides a la Llei 24/2015, aprovada a Catalunya.
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La situació anteriorment descrita aconsella l’aprovació de la present moció:
1. Mesures de segona oportunitat.
• Dació en pagament retroactiu i condonació del deute.
• Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia
petició del titular de les clàusules declarades abusives per les
sentències del Tribunal Superior de la Justícia de la Unió Europea.
• No es podrà executar l’habitatge únic i habitual tant dels titulars com
dels avaladors per exigir la seva responsabilitat, amb la finalitat de
considerar l’habitatge habitual com un bé inembargable.
• Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de
desnonaments i al Codi de Guindos, excepte l’habitatge habitual del
deutor o deutora de bona fe i carència de recursos.
2. Un lloguer digne.
• La regulació del lloguer en favor de la part més dèbil dels contractes
d’arrendament, els inquilins. Introduir mecanismes de seguretat en
tinença, estabilitat en la renda i allargant el termini mínim de duració del
lloguer, com a mínim, fins a 5 anys. Quan l’arrendatari pertanyi a un
col·lectiu especialment vulnerable es produirà una pròrroga automàtica
del contracte de lloguer si així ho manifesta, i serà obligat quan
l’arrendador sigui un banc o un gran propietari d’habitatges.
3. L’Habitatge garantit.
• Les entitats bancàries garantiran un lloguer social per a les persones
deutores de bona fe i les seves unitats familiars que, havent cedit el seu
habitatge únic i habitual en dació en pagament no disposin d’alternativa
habitacional.
• Els grans tenidors d’habitatge, especialment les entitats financeres i
filials immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d’actius –incloent els
procedents de la reestructuració bancària i entitats immobiliàries-,
garantiran un lloguer social per a les persones i unitats familiars que en
situació de vulnerabilitat no poden fer front al pagament del seu
habitatge i no disposin d’alternativa habitacional.
• Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no
puguin fer front al pagament del lloguer dels seus habitatges obtindran
ajudes perquè els garanteixin evitar el desnonament.
• En cap cas es podrà realitzar el desnonament o desallotjament de
persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui per impagament de
lloguer o ocupació en precari motivada per la manca d’habitatge, sense
que l’administració competent garanteixi un reallotjament adequat.
• En el cas que es dugui a terme el lloguer social en un habitatge diferent
al que resideix la persona o família en situació de vulnerabilitat, aquest
reallotjament es produirà a la zona on aquestes tinguin les seves xarxes
vitals i socials.
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•

•

Creació d’un parc públic d’habitatges a través de la mobilització de pisos
buits en mans d’entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors,
entitats de gestió d’actius –incloent els procedents de la reestructuració
bancària i entitats immobiliàries-. L’administració regularà per llei els
mecanismes que possibilitin aquesta mobilització.
En totes aquestes mesures, el preu a pagar en concepte de lloguer
social no superarà el 30% dels ingressos de la unitat familiar, incloses
les despeses dels subministraments, d’acord amb els estàndards de
Nacions Unides, sempre i quan els ingressos familiars no superin l’SMI
dels 648,60 €. En cas contrari el preu a pagar en concepte de lloguer
serà el 10% dels ingressos i el pagament dels subministraments seran
assumits per les empreses subministradores.

4. Subministraments bàsics.
• Impedir els talls de subministraments bàsics: aigua, llum i gas, de les
persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat.
• El pagament dels subministraments bàsics per a les famílies en aquesta
situació es farà d’acord a la capacitat adquisitiva de la unitat familiar,
sempre respectant els estàndards de les Nacions Unides.
• Els costos associats per garantir aquest dret i el deute acumulat que no
pugui ser cobert per persones o unitats familiars vulnerables, seran
assumits per les empreses subministradores.
5. Creació d’un observatori d’habitatge.
• Aquest observatori estaria format per representants de les institucions i
de la societat civil. Aquest observatori serà l’encarregat d’investigar i
analitzar la situació de l’habitatge a Espanya. Entre les seves funcions
estarien fer censos periòdics d’habitatges buits, fer el seguiment de les
polítiques públiques, elaborar informes, i comptaria amb capacitats no
només consultives sinó també de control, seguiment, denúncia
executiva i de proposta legislativa.

Tot seguit l’alcalde dóna la paraula al president del Grup Municipal de la CUP
perquè defensi la proposició i a la resta de representants dels grups municipals.

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, agraeix a la
senyora Maria José Sánchez la seva intervenció, així com a totes les companyes i
companys de la PAHC del Bages la seva tasca.
Diu que com molt bé ha explicat la senyora Maria José Sánchez, el GMCUP votarà a
favor d’aquesta proposició i que com sempre es mostraran favorables en tot allò que
sigui en benefici de les classes populars, catalanes, espanyoles o en el lloc del món
que sigui.
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Afegeix que si a Catalunya s’ha tingut la sort i la pressió popular organitzada perquè la
PAHC i l’APE hagin permès tirar endavant aquesta llei, què millor que traslladar la
seva solidaritat cap a les PAHC de la resta de l’Estat espanyol.
Com sempre han defensat: Ni gent sense casa, ni casa sense gent.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, agraeix a la senyora
Maria José Sánchez la seva exposició i als companys de la PAHC la seva presència.
Diu que tenim a la comarca una de les PAHC més actives a nivell social i més
propositives i constructives en la seva relació amb l’administració local. Un moviment
social en contacte directe i diari amb la dramàtica situació actual, i un activisme social
que no demana subvencions ni privilegis.
Pregunta: Com és que com a ens administratiu es continuï intentant fer polítiques
d’habitatge i socials de mitges tintes, en lloc d’obrir espais polítics reals de
col·laboració amb aquestes persones?
Tots i cada un dels acords-propostes d’aquesta moció són lògics, coherents i
necessaris davant la situació actual.
Acaba la seva intervenció dient que el GMDM votarà favorablement la proposició.

El senyor Andrés Rojo, regidor del Grup Municipal de C’s, manifesta que ningú no
pot ser immune a la situació que s’està vivint avui en dia.
Agraeix la presència dels representants de la PAHCB, així com la seva labor.
El GMC’s subscriu pràcticament el 100% dels punts que es proposen, ja que considera
que són peticions lògiques i necessàries.
No obstant això, diu que hi ha un punt que els farà decantar pel seu posicionament
final, que és el que diu que no es podrà executar la vivenda única i habitual dels
titulars, ni dels avaladors per a exigir la seva responsabilitat.
Diu que quan una persona intenta accedir a un habitatge, lamentablement tothom ha
d’anar al banc i demanar un crèdit hipotecari, però si al banc el dia de demà se li diu
que no podrà cobrar perque no es té la capacitat de pagament, els genera dubtes
perquè potser s’estan tancant les possibilitats creditícies a altres persones, o apujant
els riscos o apujant els punts.
Creu que si aquest punt indiqués la possibilitat d’arribar a una mena d’acord social, el
seu grup el subscriuria també, si és que n’han fet una lectura correcta. Demana que li
ho aclareixin.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta el vot
favorable del seu grup tant a aquesta proposició com també a la propera, i faran una
única intervenció per a totes dues.
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La senyora Àngels Santolària, regidora del Grup Municipal d’ERC, agraeix la
intervenció de la senyora Maria José Sánchez.
Diu que hi ha moltes persones que estan fora de casa seva o a punt de ser
desnonades degut al fet que no poden pagar la seva hipoteca o lloguer, i altres que sí
que la poden pagar però a canvi de no pagar els subministraments ni els aliments.
Aquesta és la realitat i no sembla que la situació, ara per ara, hagi de millorar.
El GMERC entén que la legislació no ha d’esdevenir immutable i que les lleis s’han
d’adaptar a les necessitats i realitats socials.
Per tot això, el GMERC entén l’esperit de la proposta i amb aquest esperit els trobaran.
Diu que subscriuen la majoria dels acords, com l’eliminació automàtica per part de les
entitats bancàries i sense prèvia petició del titular, de les clàusules abusives, que han
estat declarades així per les sentències del TSJ de la UE.
En aquest punt hi afegirien que també es retornessin automàticament aquells diners
pagats de més a causa d’aquestes clàusules, retroactivitat que també ha declarat la
justícia europea i que, ara per ara, només s’aconsegueix a Espanya passant pel jutjat,
amb tot el que això implica per als ciutadans.
En canvi, hi ha altres punts de l’acord que no poden subscriure perquè no estan
d’acord amb el seu redactat. Com deia el senyor Andrés Rojo, el punt que preveu que
no es pugui executar l’habitatge únic i habitual, tant dels titulars com dels fiadors per
exigir la seva responsabilitat, amb la finalitat de considerar l’habitatge habitual com un
bé inembargable. El GMERC entén que el que volen dir és que no es pugui executar la
hipoteca en el cas de persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat, ja que tal
com està escrit semblaria que el que volen és que no es pugui executar en cap cas,
independentment de la renda.
El GMERC comparteix que tothom ha de tenir dret a un habitatge digne, però tal com
ho exposen no és ni tan sols una proposta d’esquerres, al seu parer. En aquest àmbit
s’ha de lluitar pels vulnerables i no per a aquells que sí que s’ho poden pagar.
Diu que la proposta es presenta per demanar la modificació de la legislació espanyola,
i mentre estiguem en aquest estat seguiran demanant i proposant millores, tot i saber
que són esforços que difícilment donaran fruit, com ho han demostrat amb escreix.
El GMERC té molt clar que només es mouen pels interessos de poder. A Catalunya
s’està legislant de forma urgent i decidida des del Parlament de Catalunya per fer front
a les emergències socials, les mateixes lleis que després el Govern d’Espanya porta al
Tribunal Constitucional i queden suspeses i declarades inconstitucionals.
La desconnexió que gradualment s’està fent ens porta a anar a Madrid per defensar la
nostra independència i poder ser, al més aviat possible, un Estat lliure, sobirà i
cohesionat socialment.
Per tot això, el GMERC s’abstindrà en aquesta proposició.
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El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, manifesta l’abstenció
del seu grup a aquesta proposició.
Com diu la proposició és lamentable que en el conjunt de l’Estat espanyol i a les Corts
espanyoles no hagi estat possible tirar endavant qualsevol ILP sobre qüestions
relacionades amb el dret a l’habitatge. En canvi, com la mateixa proposició també diu,
sí que a Catalunya es va presentar aquesta ILP i no només va poder ser debatuda,
votada i aprovada, sinó que ho va ser amb l’acord dels col·lectius que l’havien
presentat i treballat intensament.
La proposició diu expressament que aquesta proposta es fa aprofitant les properes
eleccions generals, és a dir, un mandat que es vol fer als diversos grups parlamentaris
que sorgeixin de les properes eleccions.
Diu que és evident que sobre la participació de les forces polítiques en aquestes
eleccions hi ha debats a Catalunya, hi ha formacions que consideren directament que
ni tan sols han de ser-hi a les Corts, i altres formacions –i s’adhereix al que comentava
la representant del GMERC- sí que consideren i molt properament si convé es podria
arribar a algun acord d’algun tipus de proposició que aprovi aquest ple municipal, en el
sentit de demanar i exigir que els Grups parlamentaris de les Corts espanyoles
treballin per respectar tant legislativament, com jurídicament, la voluntat expressada
pel Parlament de Catalunya i que no retallin la legislació que s’ha aprovat per part dels
representants al Parc de la Ciutadella.

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Maria José Sánchez per al torn de rèplica.

La senyora Maria José Sánchez Roca, en representació de la Federació
d’Associacions de Veïns de Manresa, en resposta a la pregunta del Grup municipal
de Ciutadans, diu que consideren que no hi pot haver una vivenda buida durant més
de dos anys, quan s’està patint una emergència habitacional tan gran.
En tot cas, com es diu principi de la proposició, es parla de famílies amb vulnerabilitat,
és a dir, famílies que tinguin una hipoteca amb risc d’exclusió residencial i
vulnerabilitat.
Pel que fa a la intervenció del Grup municipal d’Esquerra diu que les famílies que
tenen un gran poder adquisitiu probablement no tindran problema per pagar la
hipoteca, ja que s’està parlant de famílies que no poden ni tan sols menjar.

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el
seu grup ja ho va entendre d’aquesta manera.
Diu que en el cas de Ciutadans no sap si és una excusa per no votar a favor, però els
sorprendria que es votés a favor d’aquesta proposició bàsicament perquè al Parlament
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de Catalunya, quan es va debatre establir un impost per gravar els dipòsits bancaris i
per augmentar l’impost de successions, Ciutadans va votar en contra.

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, intervé per al·lusions i
per indicar que el seu posicionament final serà l’abstenció degut a aquest punt.
Convida que es torni a presentar la proposició, que comptin amb ells i que sàpiguen
que Ciutadans està disposat a escoltar, a treballar també les mocions de forma
conjunta amb altres grups interessats a Manresa, i lamenta haver-se d’abstenir pel
punt a què feia referència, però agraeix la seva labor.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.2 a votació i el
Ple l’aprova per 7 vots afirmatius (3 GMCUP, 3 GMPSC i 1 GMDM) i 18
abstencions (9 GMCiU, 7 GMERC i 2 GMC’s) i, per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.

7.3

Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP),
per a l’acompliment i l’aplicació de la Llei 24/2015, de Mesures urgents per
a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, a
petició conjunta de la PAHC Bages i l’APE Bages.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 16 de novembre
de 2015, que es transcriu a continuació:

“INTRODUCCIÓ
El passat 29 de Juliol el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Iniciativa
Legislativa Popular pel dret a l'habitatge. La "Llei 24/2015, del 29 de juliol, de Mesures
urgents per a afrontar l'emergència a l'Àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica", posa
damunt la taula mesures per aturar els desnonaments d'hipoteca i de lloguer, els talls de
subministraments, per acabar amb els deutes de per vida que no s’arriben a pagar, i per
mobilitzar els habitatges buits de bancs que incompleixen la seva funció social. La llei que
va aprovar el Parlament és molt clara i estableix que cal protegir les persones en situació
d'exclusió residencial i sense alternativa habitacional.
Per resoldre el sobre-endeutament s'habilitaran mecanismes de segona oportunitat que
poden acabar en cancel·lació del deute. Aquests es desenvoluparan en els propers mesos
perquè sigui d'aplicació. En cas de desnonament, la llei protegeix a la ciutadania obligant
els grans tenidors d'habitatges (bancs i les seves immobiliàries, fons d'inversió i propietaris
amb més de 17 habitatges) a oferir un lloguer social (entre 50 i 140 euros, segons
ingressos) per evitar el desnonament, sigui d'hipoteca o de lloguer. En desnonaments de
lloguer en els quals el propietari sigui un particular, s'estableixen ajudes per evitar-ho i en
qualsevol cas, reallotjament per la família. Per garantir els subministraments bàsics
d'aigua, llum i gas, la llei determina que les companyies no podran fer talls sense un
informe de serveis socials que indiqui que no hi ha exclusió residencial. En cas que així
sigui, cal garantir els subministraments bàsics amb ajudes o descomptes, mentre aquesta
duri.

Tenim a les nostres mans una llei que fa molt temps que necessitem. Sabem que
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aprovar una llei no ho canvia tot en un dia: cal aplicar-la i aconseguir que no es
quedi en un calaix.
Però perquè es compleixi la llei és imprescindible que totes les administracions
assumeixin la seva responsabilitat:
En primer lloc, cal garantir que tothom conegui els seus drets i tingui a l'abast les eines per
defensar-se. En segon lloc, s’ha de saber clarament quina és la magnitud del problema i a
qui s'haurà de protegir. Pel que tots els ajuntaments han d'identificar totes les persones en
el seu municipi que estan en exclusió residencial.
Però sobretot sabem que els municipis tenen un paper central en l'aplicació d'aquesta
llei. No només informant a la ciutadania que acudeixi a les seves oficines, ja siguin
d'habitatge o de serveis socials, sinó elaborant un protocol intern de com s'ha d'aplicar.
En concret, la llei obliga els ajuntaments a elaborar informes d'exclusió residencial per
certificar la necessitat de paralitzar un desnonament o un tall dels subministraments bàsics
i garantir lloguer social. A controlar que en casos de desnonament de gran tenidor
d’habitatge, aquest faci una oferta de lloguer social dins dels paràmetres que la llei
estableix, i de no ser així, sancionar amb fins a 90.000 euros per infracció.
A més, els ajuntaments i la Generalitat queden obligats a reallotjar les famílies que
s'enfrontin a desnonaments de petit propietari, sempre que els ajuts econòmics no siguin
suficients. I també com a principi general per protegir el dret a l'habitatge. Serà
imprescindible doncs mobilitzar nombrosos habitatges socials. La nova llei aporta per a
això una nova eina que serà clau, per ser més eficient que les multes: la possibilitat
d'obligar directament als bancs, als grans tenidors d’habitatge, a cedir obligatòriament
habitatges buits per a lloguer social.
A la ciutat de Manresa, segons dades que l’Equip de Govern va presentar a la darrera
Taula d’Habitatge, hi ha identificat ja un total de 634 habitatges d’ocupació immediata
propietat de bancs o entitats financeres amb el següent desglossament: 170 de la SAREB,
117 del BBVA, 68 de Banc de Sabadell, 58 de Bankia i 96 de Caixabank
El grup promotor de la ILP, i en concret en Manresa la PAHC BAGES, han volgut, des
del primer dia de vigència de la llei, facilitar l'aplicació d'aquesta. Per això,
conjuntament amb la Generalitat, s’ha creat una guia d'aplicació pels Ajuntaments, tant de
la part de pobresa energètica com d'habitatge. Aquesta guia ens consta que ja està a les
mans de tots els municipis de Catalunya. Al respecte denunciem que en la darrera reunió
del passat mes d'octubre entre Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa i representants
de la PAHC BAGES, es va manifestar clarament, per part dels tècnic municipals, el
desconeixement d'aquesta guia i de cóm es feia l'aplicació de la llei.
Aquesta setmana es publicarà una guia d'usuaris, adreçada als ciutadans. Esperem que al
respecte el nostre Ajuntament es comprometi a fer-la pública, sense cap retard.
No només això, sinó que, la PAHC i l’APE, ens hem ofert a l'Ajuntament per a col·laborar
en el desplegament de la llei. De mitjans de novembre a mitjans de desembre es faran 8
sessions de formació a tot Catalunya adreçada als municipis a l’hora d'aplicar la llei
24/2015.
Des de la PAHC portem 3 anys lluitant per això dia a dia i amb humilitat i determinació. Ens
haureu vist als carrers, però sobretot hem treballat com formigues, donant-nos suport les
unes a les altres. Per això ara exigim menys paraules i més resultats. Hem aconseguit
milers de petites victòries col·lectives que al final han fet possible que es canviïn les
lleis a Catalunya.
Fem una crida al nostre Ajuntament perquè s'apliqui la nostra ILP, que avui és una
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llei de totes que defensa a qualsevol persona amb dificultats. Posin-se a treballar,
facin complir la llei i comptin amb la PAHC per a implementar-la, que de dret a l'habitatge
alguna cosa sabem.
Amb aquesta llei vigent no valen les excuses, no acceptarem que les administracions es
passin les responsabilitats entre elles, mentre aquesta es queda sense aplicar. La llei deixa
clar a qui corresponen cada una de les noves obligacions.
Per tot l’exposat, la Candidatura d’Unitat Popular de Manresa, a petició de la
Plataforma d’Afectades per les Hipoteques i el Capitalisme del Bages i de l’Aliança
contra la Pobresa Energètica del Bages, proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Intervenció per aturar els desnonaments, controlant des de l'Ajuntament, de que
en el cas de grans tenidors d'habitatge, es faci oferta de lloguer social obligatòria, dins dels
paràmetres que marca la llei 24/2015, i tal i com estableix la norma, sancionar al gran
tenidor d'habitatge que incompleixi aquest punt, amb multes de 90.000€.
Segon. Concedir ajuts al pagament del lloguer a les famílies en risc d'exclusió residencial
quan el propietari sigui un petit tenidor d'habitatge.
Tercer. Complir amb l'obligació de reallotjar a les persones en risc d'exclusió residencial,
davant d'un desnonament, i en els casos que el propietari sigui un petit tenidor d'habitatge.
Quart. Facilitar vivenda digna en la resta de casos on les persones estan en risc de pèrdua
d'habitatge (rellogats, ocupació en precari, infravivenda, o sense sostre). Sempre atenent
als paràmetres de càlcul de lloguer social que marca la llei 24/2015.
Cinquè. Fer els informes de risc d'exclusió residencial i fer-los en els terminis marcats per
la llei, tant per habitatge com per pobresa energètica, per tal d'acomplir l'objectiu de
protecció que marca la norma.
Sisè. Controlar que les empreses subministradores no tallen els subministraments sense
aplicar el principi de precaució.
• Aplicar les sancions contemplades al codi de consum quan es vulneri el
principi de precaució.
• Obrir les vies adients, en no més de trenta dies, des de la data d'avui, per
establir els convenis necessaris perquè les companyies apliquin ajudes o
descomptes als consumidors per garantir els subministraments bàsic,
segons marca la llei 24/2015.
Setè. Iniciar les exigències de cessions obligatòries durant 3 anys als habitatges dels
grans tenidors d'habitatge que estan incomplint la seva funció social per tal d'atendre a les
persones en situació d’exclusió residencial.
1- Iniciant immediatament, i no més tard de 30 dies, les comunicacions de les
cessions obligatòries de tots els pisos que ja han estat identificats en el registre de
la Generalitat de Catalunya i amb el Programa d'inspecció i intervenció sobre
habitatges desocupats en situació anòmala de l’Ajuntament de Manresa, 634 a
data d’avui: 170 de la SAREB, 117 del BBVA, 68 de Banc de Sabadell, 58 de
Bankia i 96 de Caixabank
2- Utilitzant el cens d'habitatges buits al municipi per poder fer les cessions de tots
els habitatges que estan incomplint la llei.
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Vuitè. Procedir immediatament a adaptar els preus del lloguer d’habitatge que cobra
l’empresa municipal FORUM als paràmetres de càlcul i a les condicions exigides per la llei
24/2015 de forma que el lloguer més el subministres no superin el 30% dels ingressos de
les unitats familiars.
Novè. Fer arribar aquest acord a la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca del Bages,
l’Aliança contra la Pobresa Energètica del Bages, la Comissió Promotora de la ILP
Habitatge i a la Generalitat de Catalunya.”

Així mateix, el secretari presenta una esmena del Grup Municipal de la CUP, de 18 de
novembre de 2015, que es transcriu a continuació:
Substituir, sencer, el segon paràgraf del text de la moció:
“Per resoldre el sobre-endeutament s'habilitaran mecanismes de segona oportunitat
que poden acabar en cancel·lació del deute. Aquests es desenvoluparan en els
propers mesos perquè sigui d'aplicació. En cas de desnonament, la llei protegeix a la
ciutadania obligant els grans tenidors d'habitatges (bancs i les seves immobiliàries,
fons d'inversió i propietaris amb més de 17 habitatges) a oferir un lloguer social (entre
50 i 140 euros, segons ingressos) per evitar el desnonament, sigui d'hipoteca o de
lloguer. En desnonaments de lloguer en els quals el propietari sigui un particular,
s'estableixen ajudes per evitar-ho i en qualsevol cas, reallotjament per la família. Per
garantir els subministraments bàsics d'aigua, llum i gas, la llei determina que les
companyies no podran fer talls sense un informe de serveis socials que indiqui que no
hi ha exclusió residencial. En cas que així sigui, cal garantir els subministraments
bàsics amb ajudes o descomptes, mentre aquesta duri.”
Pel nou text:
“Per resoldre el sobre-endeutament s'habilitaran mecanismes de segona oportunitat
que poden acabar en cancel·lació del deute. Aquests es desenvoluparan en els
propers mesos perquè sigui d'aplicació. En cas de desnonament, la llei protegeix a la
ciutadania obligant els grans tenidors d'habitatges (bancs i les seves immobiliàries,
fons d'inversió i propietaris amb més de 17 habitatges) a oferir un lloguer social
vinculat als ingressos de la unitat familiar, per tal d'evitar el desnonament, sigui
d'hipoteca o de lloguer. En desnonaments de lloguer en els quals el propietari sigui un
particular, s'estableixen ajudes per evitar-ho i en qualsevol cas, reallotjament per la
família. Per garantir els subministraments bàsics d'aigua, llum i gas, la llei determina
que les companyies no podran fer talls sense un informe de serveis socials que indiqui
que no hi ha exclusió residencial. En cas que així sigui, cal garantir els
subministraments bàsics amb ajudes o descomptes, mentre aquesta duri.”
L’alcalde dóna la paraula al senyor Miquel Serrano Hermoso, en representació
de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, perquè intervingui en
aquest punt.

El senyor Miquel Serrano Hermoso, en representació de la Federació
d’Associacions de Veïns de Manresa, manifesta que com ja ha quedat dit, el passat
29 de juliol el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Subratlla
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“urgents”, i a proposta d’una ILP presentada per la PAHC i l’Aliança per la pobresa
energètica.
Aquesta llei, en el seu preàmbul, parla de Catalunya com una de les zones més
afectades per la crisi, 200.000 llars amb tots els seus membres a l’atur, 95.000 de les
quals no perceben cap ingrés i indubtablement Manresa i el Bages estan
compaginades de la mateixa manera.
A la vegada, aquest preàmbul de la llei reflecteix com els bancs i les multinacionals
energètiques estan multiplicant indecentment els seus beneficis, any rere any. També
li recorda com s’han transferit des de l’Estat espanyol 165.000 MEUR a aquestes
mateixes empreses.
És en aquest àmbit on el Parlament de Catalunya ens ha dotat d’una llei, aprovada per
unanimitat, -i ho recorda a Ciutadans sobretot-, que permet –sens dubte- solucionar
dues de les necessitats bàsiques de la sobrevivència dels catalans: la vivenda i els
subministraments bàsics.
Actualment, Ajuntaments com el de Martorelles, Manlleu, Barcelona, Olesa de
Montserrat, etc, ajuntaments petits i grans, ja estan actuant envers la llei i complint
amb les obligacions que dicta la llei.
En general, aquesta llei obliga els ajuntaments que posin en marxa mesures per aturar
els desnonaments, tant d’hipoteca com de lloguer, mesures per aturar els talls de
subministraments. Recorda que són obligacions dels ajuntaments. Mesures per acabar
amb els deutes de per vida de les famílies. Mesures per mobilitzar el parc de lloguer
social i sobretot els pisos de bancs i entitats financeres.
Diu que hi ha sentències judicials fermes que apliquen aquesta llei, sense dret a
recurs. Hi ha jutges que alliberen famílies de deutes impagables, sense ser
desnonades de la seva vivenda habitual, això als Jutjats de Manresa, i concedint drets
de lloguer social envers el que marca la Llei 24/2015.
Aquesta és una llei aprovada per protegir sobretot a les persones i famílies més
afectades per la crisi. Tenim a les nostres mans una llei que fa molt temps que
necessitem, i que aprovar una llei no ho canvia tot en un dia. Cap aplicar-la i
aconseguir que no quedi en un calaix, cal fer-la pública, que la coneguin els ciutadans,
els tècnics municipals que són els que l’han de posar en marxa.
Els ajuntaments tenen un paper cabdal en l’aplicació d’aquesta llei tal com està
redactada. Estan obligats a elaborar informes d’exclusió residencial, imprescindibles
per parar desnonaments o talls de subministraments. Sense aquests informes poden
executar desnonaments i talls de subministraments. Aconseguir que les grans
empreses subministradores facin descomptes o ajuts a fons perduts als consumidors
que ho necessiten, que actualment s’està fent des de les arques municipals.
Els ajuntaments estan obligats a controlar els bancs perquè facin ofertes de lloguer
social i estan obligats a multar-los si no les fan, fins i tot amb multes de fins a 90.000 €.
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Estan obligats a reallotjar les famílies desnonades i ajudar-les en el rebut del lloguer i
sobretot obligats a mobilitzar els pisos buits dels bancs i posar-los al mercat de lloguer
social.
A la darrera Taula de l’Habitatge a Manresa hi ha identificats 627 habitatges
d’ocupació immediata –no 634 com per error consta a la proposició-, que cal reclamar i
posar en mans de les famílies que ho estan passant malament. La relació consta a la
proposició banc per banc i aquí no hi ha inclosos els habitatges ocupats per la PAHC
del Bages.
Es calcula que hi ha més de 1.300 famílies a Manresa, entre les quals Forum en té
700 de relacionades, que necessiten solucions urgents als seus problemes de vivenda
i de subministraments. A Manresa hi ha gent sense casa i cases sense gent.
Manresa és coneguda arreu de Catalunya com la capital dels pisos buits, 7.729 pisos
disponibles, no habitables immediatament. Si en uns mesos l’atur no baixa i les
subvencions s’acaben i els avis jubilats, que 8 de cada 10 estan ajudant les famílies
dels fills, es moren, aquestes aportacions deixaran d’existir.
Per trencar mínimament amb aquesta catàstrofe s’ha de posar en marxa aquesta llei,
sobretot en la responsabilitat del municipi. Diu que aquesta setmana es publicarà una
guia d’usuaris adreçada als ciutadans afectats per aquesta catàstrofe i esperen que
l’Ajuntament de Manresa es comprometi a fer-la pública sense cap retard.
Fa una crida a l’Ajuntament perquè apliqui la llei, que és una llei de totes, que tants
esforços ha costat durant mesos i que defensa qualsevol persona amb dificultats.
Demana que es posin a treballar i la facin complir, que comptin amb la PAHC i l’APE
per implementar-la.
Per tot el que ha exposat proposen al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Intervenció per aturar els desnonaments, controlant des de l'Ajuntament, de que en
el cas de grans tenidors d'habitatge, es faci oferta de lloguer social obligatòria, dins dels
paràmetres que marca la llei 24/2015, i tal i com estableix la norma, sancionar al gran
tenidor d'habitatge que incompleixi aquest punt, amb multes de fins a 90.000€.
Segon. Concedir ajuts al pagament del lloguer a les famílies en risc d'exclusió residencial
quan el propietari sigui un petit tenidor d'habitatge.
Tercer. Complir amb l'obligació de reallotjar a les persones en risc d'exclusió residencial,
davant d'un desnonament, i en els casos que el propietari sigui un petit tenidor d'habitatge.
Quart. Facilitar vivenda digna en la resta de casos on les persones estan en risc de pèrdua
d'habitatge (rellogats, ocupació en precari, infravivenda, o sense sostre). Sempre atenent
als paràmetres de càlcul de lloguer social que marca la llei 24/2015.
Cinquè. Fer els informes de risc d'exclusió residencial i fer-los en els terminis marcats per
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la llei, tant per habitatge com per pobresa energètica, per tal d'acomplir l'objectiu de
protecció que marca la norma.
Sisè. Controlar que les empreses subministradores no tallen els subministraments sense
aplicar el principi de precaució.
• Aplicar les sancions contemplades al codi de consum quan es vulneri el
principi de precaució.
• Obrir les vies adients, en no més de trenta dies, des de la data d'avui, per
establir els convenis necessaris que marca la llei perquè les companyies
apliquin ajudes o descomptes als consumidors per garantir els
subministraments bàsics.
Setè. Iniciar les exigències de cessions obligatòries durant 3 anys als habitatges dels grans
tenidors que estan incomplint la seva funció social per tal d'atendre a les persones en
situació d’exclusió residencial.
1- Iniciant immediatament, i no més tard de 30 dies, les comunicacions de les
cessions obligatòries de tots els pisos que ja han estat identificats en el registre
de la Generalitat de Catalunya -que ja saben que s’han fet públiques des de la
regidoria d’Habitatge-, i amb el Programa d'inspecció i intervenció sobre els
habitatges desocupats en situació anòmala de l’Ajuntament de Manresa. No
repetirà la quantitat ni el desglossament.
2-

Utilitzant el cens d'habitatges buits al municipi per poder fer les cessions de
tots els habitatges que estan incomplint la llei.

Vuitè. Procedir immediatament a adaptar els preus del lloguer d’habitatge que cobra
l’empresa municipal FORUM als paràmetres de càlcul i a les condicions exigides per la llei
24/2015, de forma que el lloguer més els subministraments no superin el 30% dels
ingressos de les unitats familiars.
Novè. Fer arribar a la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca del Bages, l’Aliança contra la
Pobresa Energètica del Bages, la Comissió Promotora de la ILP Habitatge i a la
Generalitat de Catalunya, les seves conclusions.

A continuació l’alcalde dóna la paraula al president del Grup Municipal de la CUP
perquè defensi la proposició i seguidament a la resta de grups municipals.

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, agraeix al senyor
Miquel Serrano la seva intervenció, que ha estat molt clarificadora.
Puntualitza que ja fa més d’un any, l’octubre de 2014, un informe de Serveis Socials ja
posava de manifest que un total de 226 famílies tenien una problemàtica urgent
d’habitatge a Manresa, i que aquesta situació afectava a un total de 978 manresanes i
manresans.
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Consideren que aquesta és una situació insostenible que la ciutat de Manresa no es
pot permetre, quan els que estan arruinant les nostres vides compten amb més de 600
pisos buits a la ciutat, que estan en condicions d’habitabilitat i preparats per a entrar-hi
a viure.
Cal exigir a aquests grans tenidors la cessió immediata d’aquest pisos i fer front a
l’emergència social, habitacional i energètica que pateix la ciutat de Manresa, i que
aquesta treva de tres anys permeti canviar la manera de repensar el model econòmic i
social que tants estralls està causant a la classe treballadora, ja que la crisi capitalista
no s’ha de pagar des de la institució, ni l’han de pagar les manresanes i manresans
sinó els bancs i les grans companyies que són les que amb el seu enriquiment ens han
portat a aquesta situació desastrosa.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, agraeix al senyor
Miquel Serrano la seva intervenció.
Diu que d’aquí a una estona tindran la possibilitat de debatre la proposta de l’equip de
govern sobre el Pacte de l’Habitatge i un cop escoltat i avaluades les dues propostes
el GMDM no té cap dubte de quina de les dues propostes seria la que tindria la
repercussió directa molt més favorable a la ciutadania.
Creuen essencial obrir la política local a les iniciatives dels moviments socials com una
mesura necessària per fer partíceps a les manresanes i manresans, de la seva pròpia
política.
Per tot l’exposat el GMDM votarà favorablement.

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, agraeix al senyor
Miquel Serrano la seva presentació.
El GMC’s votarà favorablement la proposició, ja que la consideren lògica i que no
vulnera cap llei.
Agraeix novament el treball que estan fent i els tendeix la mà perquè puguin comptar
amb el seu grup per a temes futurs.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que no
és la primera vegada que els grups municipals d’aquest consistori es posicionen sobre
aquest tema.
El GMPSC constata, després de sentir els representants de la PAHC i els del govern
ampliat que -de facto ja actua conjuntament-, el que passa principalment en la majoria
de casos és que la principal divergència entre PAHC i govern se centra, al seu
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entendre, en la interpretació que uns i altres fan sobre l’abast d’algunes mesures que
tenen el seu orígen en la ILP 24/2015, de 29 de juliol.
Des del GMPSC, amb tota l’honestedat de la que són capaços, s’adrecen a la CUP, a
la PAHC, a l’APE, a la FAV, per dir-los que no seria bo menystenir l’esforç que
actualment està fent l’Ajuntament de Manresa, també els seus professionals, per
atendre l’emergència social.
A la darrera sessió de la Taula de l’Habitatge, tots plegats van compartir el que
cadascú està fent en aquest àmbit, amb alguns desencontres, però junts a l’entorn
d’una taula.
Al mateix temps i amb la mateixa voluntat de serietat en l’anàlisi i en la proposta, el
GMPSC demana al Govern municipal que assumeixi i reconegui que la situació
d’emergència social és encara molt important i que cal seguir avançant sense defallir,
tot i les dificultats legals que hi pugui haver en les propostes que es plantegen en la
proposició, amb actitud decidida, el màxim de col·laborativa, i el màxim de valenta.
Les dues mocions que es porten a aquest Ple diuen moltes coses, plantegen moltes
mesures i tot i que algunes no són senzilles d’aplicar, el Grup municipal del PSC
s’ofereix a treballar per a la seva consecució en totes aquelles que siguin d’aplicació
de la institució de la qual formen part.
Per tot això han votat a favor de la primera proposició i ara ho tornaran a fer en
aquesta segona. Assumeixen que no són fàcils de portar a terme, però es mostren
convençuts que, tot i que l’alçada del llistó està molt amunt, la importància del repte els
reclama que s’hi comprometin al màxim.

La senyora Àngels Santolària, regidora del Grup Municipal d’ERC, agraeix la
intervenció del senyor Miquel Serrano i la feina que realitzen.
El GMERC votarà a favor d’aquesta proposició, com també ja va fer en el darrer ple en
què es va aprovar una moció sobre aquesta mateixa Llei pel tema de la pobresa
energètica.
Diu que ara per ara és l’única llei que dóna una mica de protecció als més vulnerables
per aquests temes, i no només això sinó que ha estat reforçada per la Declaració del
Parlament, presentada per Junts pel sí i la CUP, que preveu vuit mesures per fer front
a l’emergència social.
Per al GMERC no hi ha cap dubte que s’ha d’utilitzar aquesta llei com a eina
indispensable per tal que aquells que ho necessitin tinguin accés a una vivenda digna i
als subministraments bàsics.
Aquesta llei determina l’obligació de les administracions públiques de garantir el
reallotjament adequat a les persones i unitats familiars en situació de risc residencial
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que estiguin en procés de ser desnonades del seu habitatge habitual per poder fer
efectiu el desnonament.
La consideració del dret a l’habitatge com un dret bàsic requereix la necessària
coordinació i col·laboració de les diverses administracions públiques amb
competències en matèria d’habitatge, i molt especialment de les que disposen d’un
parc públic d’habitatges per poder garantir l’efectiva satisfacció de l’habitatge.
Es tracta de garantir, per part de les administracions, un acompanyament social
aparellat a l’adjudicació de l’habitatge per garantir la seva permanència.
El GMERC sap que s’està sobrecarregant les assistents socials amb funcions
administratives cada vegada més extenses, cosa que repercuteix i té un cost social, ja
que mentre desenvolupen aquestes tasques administratives no poden dur a terme la
seva feina principal com a professionals dels serveis socials, que serien la inclusió i
l’acompanyament.
Cal que es tingui en compte que el compliment d’aquestes tasques requereix de
l’administració que es doti de recursos materials i personals suficients, cosa que ara
mateix amb l’RSAL tampoc es pot realitzar fàcilment.
Pel que fa al punt de FÒRUM i a la demanda d’adaptar el preu dels lloguers dels
habitatges de l’empresa municipal hi estan d’acord sempre que es pugui fer legalment,
ja que en els pisos de protecció oficial no es podria fer, i sempre que els llogaters es
trobin emparats per la llei.
El GMERC votarà favorablement la proposició.

Tot seguit, l’alcalde dóna la paraula a la senyora M. Mercè Rosich, regidora
delegada d’Acció Social i Cooperació i d’Igualtat, perquè intervingui en una
primera part, en nom de l’equip de govern.

La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada d’Acció Social i Cooperació i
d’Igualtat, manifesta el vot favorable del GMCiU perquè el tema de l’habitatge fa molt
temps que el treballen, potser no amb un èxit del 100%, però quan s’ha de treballar
amb uns recursos i ara que una llei ens empara més, però que fins ara no ens
emparava, no ha estat fàcil.
Des de Serveis Socials, totes les intervencions que s’han anat fent durant aquests
temps s’ha procurat tenir la vista posada en les persones més afectades i des
d’aquests Serveis Socials, el personal tècnic igualment i la voluntat política ha estat de
poder-les ajudar.
Pel que fa al tema de desnonaments s’han aconseguit fites i cita una petita xifra. L’any
2015 s’ha aconseguit aturar 23 desnonaments per lloguer, 6 hipoteques i 3
ocupacions, gràcies a una estreta relació entre els Serveis Socials i els Jutjats.
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Diu que no és fàcil en molts municipis aquesta via de col·laboració i que no sempre
s’aconsegueix aturar els desnonaments. A vegades no s’han pogut aturar sinó que
s’han ajornat, perquè malauradament les persones o els llogaters o propietaris del pis
no són grans tenidors sinó que són petits tenidors que viuen gràcies al lloguer que
cobren d’un o dos pisos que puguin tenir. En el cas d’haver-lo pogut ajornar s’han
buscar les maneres de trobar ajuts de lloguer per poder-ho controlar.
A banda de la llei l’Ajuntament va aprovar en l’anterior mandat un pressupost
extraordinari de 70.000 € per ajuts d’habitatge i, com es va dir, si aquells diners
s’acabaven se seguiria incrementant la partida, i així s’ha fet. A data d’avui, a banda
dels 70.000 €, actualment es porten invertits en ajudes d’habitatge uns 109.000 € i es
continuarà amb els ajuts que calgui.
L’Ajuntament té una estreta relació amb la Generalitat perquè també incrementi les
ajudes econòmiques ja que la necessitat és molt àmplia.
Pel que fa als grans tenidors d’habitatge diu que si aquestes persones continuen tenint
la mateixa actitud l’Ajuntament serà el primer que multarà i que les multes que posarà
ajudaran a cobrir aquestes necessitats de lloguer.
Un altre aspecte que també ha preocupat molt i que es va treballant és el de la
garantia de reallotjament. Una fita que tots tenim sobre la taula, però que no sempre
s’ha pogut aconseguir.
S’han buscat mesures de pont per intentar que les persones que en un moment
determinat es quedin sense habitatge, mentrestant se’n busca un d’alternatiu i en
aquest sentit s’està en estreta relació amb l’Agència Catalana d’Habitatge, així com
també se’n busquen per a les persones amb ingressos zero, sense cap mena de
prestació, que són les que no tenen cap alternativa de poder pagar res.
Pel que fa als informes, diu que actualment hi ha una vintena d’expedients que de
moment estan aturats perquè no compleixen amb els criteris que la Llei 24/2015
preveu. En aquest sentit l’Ajuntament està estudiant i buscant l’aplicabilitat correcta
perquè no vol que l’informe sigui negatiu, i que totes les persones puguin ser
beneficiàries.
Pel que fa als subministraments, tant de llum com d’aigua, l’Ajuntament no sempre ho
ha pogut aturar perquè la persona afectada no ha avisat. Si s’avisa prèviament no hi
ha problema perquè es cobreix l’ajut, però a vegades s’ha tallat el subministrament
perquè la persona no ha avisat, però al cap de dos dies aquesta persona ha tornat a
tenir llum o gas com abans.
Quant a buscar protocols o convenis amb les empreses subministradores diu que
aquestes empreses no volen acords especials per a cada municipi. El que cal és que
la Generalitat, l’Agència i els ajuntaments es posin d’acord perquè hi hagi un protocol
únic que els aglutini tots i poder donar una resposta el màxim de positiva a les
persones que ho necessiten.
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El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, intervé per comentar
dos punts concrets de la proposició i per fer unes consideracions generals de les
intervencions i de la del senyor Miquel Serrano.
Pel que fa al vuitè acord que es proposa i d’acord amb el que comentava la
representant del GMERC, en el cas de FÒRUM és clar que com es proposa “totes les
persones que compleixen les condicions de la Llei 24/2015” se’ls ha d’aplicar això que
es demana. A més a més, en el ple d’avui també s’aprovarà que els pisos s’acullin al
fons de pisos per a polítiques socials, en el sentit que en general el que costi la
vivenda per part de totes les persones que hi viuen tingui uns topalls, com es va
comentar a la Taula d’Habitatge.
Sobre el setè punt –que caldrà treballar amb més intensitat perquè és el punt més
clau-, el tema de les cessions obligatòries dels habitatges dels grans tenidors, vol fer
un parèntesi perquè com el senyor Serrano comentava el tema de les dades- es fa la
modificació de l’escrit que són 627 en total, perquè Bankia en lloc de 58 són 51 i
faltava posar els 125 del Banc Popular i posar-ho en el dictamen definitiu.
Aquests números surten de la feina que s’ha fet en el programa d’inspecció i
intervenció sobre habitatges desocupats, com van poder comprovar en la taula de
l’Habitatge, que s’havia fet de forma exhaustiva, fins i tot alguns propietaris havien
mostrat una certa preocupació per saber per què s’estava buscant un per un, però
l’important és que en aplicació d’aquest programa ja han sortit les resolucions
comunicant a aquests grans tenidors que han de posar en ús els seus habitatges
desocupats, i en aquestes resolucions un dels punts concretament diu: “aquest procés
de regularització i, en el seu cas, el procediment sancionador, no són incompatibles
amb les mesures urgents que regula la Llei 24/2015, per aconseguir habitatges de
lloguer social per a famílies en situació de risc d’exclusió residencial.
Per tant, en aquesta primera resolució, d’acord amb el programa d’inspecció, ja
s’anuncia que també s’aplicarà el de la cessió forçosa per als casos en què sigui
necessari. Nosaltres creiem en la coordinació entre Acció Social i Habitatge que, fins i
tot m’atreviria a intentar dir que tant de bo no esgotaria el termini dels trenta dies per
començar a fer les peticions en aquest sentit de la cessió forçosa, perquè en el
Programa d’interevnció el que estem fent arribar als bancs ja els avisem que també
serà d’aplicació aquesta cessió forçosa esmentada.
Pel que fa a les consideracions generals i pel que fa a l’èmfasi que ha posat el
representant de la PAHC en les obligacions de l’Ajuntament, diu que és cert que el
paper cabdal de l’Ajuntament no s’ha de defugir, però és important deixar clar que les
obligacions d’aquesta Llei sobretot van molt enfocades als grans tenidors i a les
companyies subministradores. L’important és que la Llei la que obliga aquests grans
tenidors i companyies a actuar d’aquesta forma.
Sobre el fet del compliment de la Llei diu que en el propi escrit de la proposició
s’esmenten aquestes reunions que s’estan fent arreu del país sobre l’explicació de
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com anar fent l’aplicació de la llei en els diversos serveis territorials. L’Ajuntament de
Manresa ja hi ha assistit i la setmana que ve hi tornarà, però és evident que hi ha un
consens generalitzat que convé anar perfilant de com aplicar els diversos preceptes de
la llei.
A més a més, a la sessió constitutiva del 9 de novembre del Parlament, la Resolució
que es va aprovar per part de Junts pel Sí i la CUP parla d’aquesta llei en diversos
moments i textualment diu: “el futur govern ha de desplegar les mesures per evitar la
pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015”. I també diu: “de forma urgent el
futur govern ha de dur a terme modificacions normatives que permetin fer efectives les
disposicions de la Llei 24/2015”.
La Llei marca les obligacions de tothom i convé anar assegurant el seu desplegament i
com anar fent tots els procediments, ja que és la manera de donar resposta a la
situació arreu del país.
Pel que fa a les intervencions dels Grups s’adreça al senyor Escolà per dir-li que la
confrontació entre el que fa la PAHC i el que fa l’Ajuntament no és la proposició que
després se’n parlarà, sobre el fons d’habitatges, perquè amb aquest criteri com que
avui no hi ha cap dictamen d’ensenyament no vol dir que l’ajuntament no fa res
d’ensenyament i això no es contrasta d’aquesta manera.
D’habitatge hi va haver dos temes de l’equip de govern al juliol i la política de l’equip
de govern fonamentalment s’ha de fer amb la gestió de cada dia, no només a partir del
tema concret que es pugui portar al ple en un moment determinat.
Amb relació a la intervenció del senyor González li agraeix la seva intervenció perquè
ha estat exigent amb l’equip de govern, però amb voluntat sobretot de parlar-ne entre
tots, de trobar solucions, d’oferir-se a treballar –oferiment que adreça a tothom-, com
es va fer explícit en la darrera reunió de la Taula de l’Habitatge, tot i que hi pugui haver
moments de desencontres, però la voluntat és que tots els agents es puguin trobar
perquè els grups municipals hi tenen coses a aportar, perquè les altres entitats també
en tenen i l’Ajuntament també està treballant el tema de la masoveria urbana amb
Càritas –que també hi té coses a aportar-. Avui al diari Regió 7 ha vist com presidents
d’associacions de veïns estan demanant com podrien col·laborar i fins i tot demanen
poder formar part d’aquesta Taula de l’Habitatge.
La proposició també parla de l’oferiment i la intenció és veure com es pot anar
avançant, a partir dels posicionaments de cadascú, amb l’objectiu comú de trobar una
solució, que és urgent, i que té assignatures pendents. Com bé deia la regidora el que
no es pot és anar a remolc a l’hora de tenir els pisos disponibles. Aquesta és la gran
assignatura que cal aprovar properament.
L’alcalde intervé per fer dues observacions.
En primer lloc diu que s’ha corregit la xifra dels pisos, que serà de 627, dels
quals 170 són de la Sareb, 117 del BBVA, 68 del Banc de Sabadell, 51 de Bankia,
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96 de Caixabank i 125 del Banc Popular que no hi figuraven, per tal que figurin
correctament a l’acta.
En segon lloc, l’esmena que ha presentat el Grup Municipal de la CUP seria la
que es votaria conjuntament, perquè no és una esmena de substitució si no
seria l’esmena que entraria dins de la proposició, per tant, el text final seria el
que incorpora l’esmena presentada pel mateix grup que presentava la
proposició.
Tot seguit dóna la paraula al senyor Miquel Serrano.

El senyor Miquel Serrano Hermoso, en representació de la Federació
d’Associacions de Veïns de Manresa, diu que estan satisfets però no agraïts perquè
en el fons l’obligació de l’Ajuntament és vetllar pel benestar de la ciutadania. Agrair les
obligacions no forma part del seu codi.
Reconeixen l’esforç que està fent l’Ajuntament i volen fer un apunt dient que a partir
d’ara, si s’aplica la ILP 24/2015 envers la quantita dels lloguers, es crearan dues línies
i dos drets de ciutadans, referint-se al Programa d’inspecció i intervenció sobre els
pisos buits en situació anòmala, que parteix del preu de mercat, no parteix dels
ingressos de les famílies, que tant l’un com l’altre varien i el que dóna dret són els
ingressos familiars i no pas el mercat – a la sobrevivència de les famílies-.
Indubtablement respecten els petits tenidors, però justament per això la llei és tan
generosa que traspassa als ajuntaments la responsabilitat de l’allotjament, per no
malbaratar els drets dels petits tenidors.
Pel que fa al tema de les multes diu que han estudiat el programa de pisos
anòmalament buits i que és un programa que es dilata en el temps, que està molt bé,
que la intenció és molt bona, però que la urgència és ara i que les multes poden trigar
mesos, per no dir anys, en acomplir-se, perquè després de la incoació, de les
al·legacions i de tot el procediment sancionador, es torna a donar terminis als grans
tenidors per poder-se escapolir.
Diu que és un programa que té punts recomanats per a evitar la situació anòmala de
pis buit i una d’elles, que sorprèn per la seva contundència, és que un pis que es posa
al mercat de lloguer ja no està buit en situació anòmala, que té un termini de sis
mesos, però que es pot recórrer i allargar.
Afegeix que aquest reglament, per molta bondat que s’hi vulgui posar, no cobreix la
urgència actual i repeteix que calculen unes 1.300 famílies amb necessitats d’ajut o de
vivenda actualment.
D’altra banda diu que no estan disposats a permetre que l’existencialisme continuï de
per vida quan s’estan donant diners públics, 165.000 MEUR a les grans empreses
d’aquest país, diners que són de tots. Els pisos dels quals la SAREB s’ha fet càrrec
són de tots i no accepten més existencialisme malgrat que és necessari. S’ha
d’intentar fugir al màxim que l’ajuntament continuï pagant subvencions i rebuts. Cal
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exigir a les empreses que tenen els nostres diners i els nostres pisos que se’n facin
càrrec i tots lluitaran per a això igual que ho faran perquè l’Ajuntament compleixi les
seves obligacions, malgrat que els bancs i les grans empreses són els primers que
han generat aquesta crisi.
El conveni que es pot fer amb les empreses subministradores ja està essent viable
perquè l’Ajuntament de Manlleu ha aconseguit un conveni amb una subministradora
elèctrica perquè aquesta sigui la que avisi l’Ajuntament abans que es produeixin els
talls.
Tothom sap a qui es talla el subministrament de la llum. Hi ha persones que el seu dia
a dia i la seva situació social i psicològica els impedeix reaccionar moltes vegades i si
hem de confiar en aquestes persones perquè ens avisin que els tallaran la llum, molts
cops ens trobarem sorpresos com deia la regidora senyora Rosich.
Cal buscar la font de l’orígen del tall, que és l’empresa subministradora, per això se
l’ha d’obligar. Creu que un client de 6 milions com és l’Ajuntament de Manresa, davant
del seu proveïdor té alguna cosa a fer i a forçar perquè l’avisi de qualsevol tall, de llum,
de gas o d’aigua –tot i que aquesta és municipal-.
Diu que comptin amb ells en tot el que han pogut aprendre en la redacció de la llei, a
l’hora de desenvolupar-la –que ho estan fent tot el millor que saben-, però els sap molt
greu forçar o pressionar a les treballadores socials, perquè estan fent -dins de la
mesura del que poden i a vegades pateixen amb elles-, però és indubtable que l’equip
de govern sí que té molt a veure amb la seva funció i són els que han de donar les
directrius.
Vetllaran perquè es compleixin aquestes directrius i tindran la seva ajuda.
Dels bancs també se n’ocupen, però vetllaran també perquè l’Ajuntament compleixi les
seves obligacions.

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, diu que ja que
s’ha parlat del fons i veient que la Llei 24/2015 la supera, té certs dubtes amb quines
coses es pot compaginar i amb quines coses es contradiu i aquesta llei fa un pas més
enllà.
Mirant el punt que diu: “ l’ajut de la Generalitat al pagament del lloguer garanteixi que
l’esforç pel pagament del lloguer no superi els següents percentatges dels ingressos
ponderats. Una unitat familiar amb ingressos per sota del 0,89 de l’Indicador de renda
de suficiència (IRSC)”, segons el fons és del 15%, segons la ILP és el 10% dels
ingressos. En el cas que sigui del 0,95% de l’IRSC, és del 20% i en la ILP és del 12%
dels ingressos familiars. I en el cas que els ingressos fossin superiors al 0,95%,
segons el fons és del 30% dels ingressos familiars i en la ILP del 18%. Entenen que la
ILP supera els barems de què parlava i pregunta com es pot compaginar.
Amb referència al que deia el senyor Serrano diu que en cap cas es pot culpabilitzar
les persones que pateixen la pobresa energètica perquè ja tenen prous problemes i la
seva situació és molt dura, i que han de ser les multinacionals les que estan tenint
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guanys multimilionaris les que s’han de preocupar d’avisar d’aquests talls elèctrics i de
posar-se en contacte amb l’Ajuntament.
Des del GMCUP creuen que l’enfocament que es fa del problema és erroni perquè no
entenen que des de les arques públiques s’hagin de pagar aquests diners de més a
les grans companyies quan són elles les que tenen els guanys.
Com deia el senyor Serrano, creu que l’Ajuntament té formes per pressionar-les i una
d’aquestes és que com a gran comprador d’energia, són molts els diners que destina
cada any a pagar les elèctriques, i una forma de fer-ho seria amb els equipaments
municipals, apostar per altres companyies com la cooperativa Som Energia.

El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, respon al senyor
Garcés que la Llei 24/2015 supera les mesures anteriors, però quan diuen que no es
tracta d’eliminar qualsevol mesura anterior, com quan es parlava del tema del
programa, que s’allarga en el temps i que l’emergència és ara, s’ha d’aplicar el tema
de la cessió obligatòria.
Diu que és fonamental tirar endavant el programa perquè s’ha parlat sempre que
Manresa una de les dades negatives que té és el nombre de pisos buits.
Més enllà de les necessitats a les quals cal donar resposta urgent és la de tirar
endavant els mecanismes a l’abast per intentar que tants pisos buits com hi ha deixin
d’estar-ho i tinguin el seu ús.
Cal que quedi clar que una cosa és donar la solució d’emergència a partir de la cessió
obligatòria dels tres anys i l’altra anar treballant per intentar disminuir el nombre de
pisos buits a la ciutat.
Pel que fa als preus a què es referia el senyor Garcés diu que una cosa són els pisos
de lloguer social, i l’altra aquest fons que fixa uns topalls per garantir que no hi hagi
situacions sobrevingudes més, és a dir, que hi hagi persones que no es trobin que en
situacions sobrevingudes de capacitat de renda es trobin que no hi hagi topalls en allò
que ells han d’abonar i això provoqui l’augment de persones o unitats familiars amb
problemes d’impagament.
Quan feia referència a l’alerta amb les obligacions de l’Ajuntament va molt en el sentit
del que volia expressar perquè no es tracta que l’Ajuntament vagi fent els ajuts per
anar-ho pagant, ja que l’obligació la té el gran tenidor o l’empresa subministradora, que
han de saber la realitat de les persones que hi viuen perquè són ells els que han
d’evitar el desnonament o el tall de subministrament. Aquest era el sentit al qual es
referia, que en lloc d’ajudar les famílies que tenen el problema s’acabi ajudant els
grans tenidors o companyies subministradores.

En no haver-hi més intervencions l’alcalde sotmet la proposició 7.3 a votació,
amb l’esmena del GMCUP i l’esmena de les xifres detallades dels pisos que es
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relacionaven, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per
tant, es declara acordat el següent:
“INTRODUCCIÓ
El passat 29 de Juliol el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Iniciativa
Legislativa Popular pel dret a l'habitatge. La "Llei 24/2015, del 29 de juliol, de Mesures
urgents per a afrontar l'emergència a l'Àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica",
posa damunt la taula mesures per aturar els desnonaments d'hipoteca i de lloguer, els
talls de subministraments, per acabar amb els deutes de per vida que no s’arriben a
pagar, i per mobilitzar els habitatges buits de bancs que incompleixen la seva funció
social. La llei que va aprovar el Parlament és molt clara i estableix que cal protegir les
persones en situació d'exclusió residencial i sense alternativa habitacional.
“Per resoldre el sobre-endeutament s'habilitaran mecanismes de segona oportunitat
que poden acabar en cancel·lació del deute. Aquests es desenvoluparan en els
propers mesos perquè sigui d'aplicació. En cas de desnonament, la llei protegeix a la
ciutadania obligant els grans tenidors d'habitatges (bancs i les seves immobiliàries,
fons d'inversió i propietaris amb més de 17 habitatges) a oferir un lloguer social
vinculat als ingressos de la unitat familiar, per tal d'evitar el desnonament, sigui
d'hipoteca o de lloguer. En desnonaments de lloguer en els quals el propietari sigui un
particular, s'estableixen ajudes per evitar-ho i en qualsevol cas, reallotjament per la
família. Per garantir els subministraments bàsics d'aigua, llum i gas, la llei determina
que les companyies no podran fer talls sense un informe de serveis socials que indiqui
que no hi ha exclusió residencial. En cas que així sigui, cal garantir els
subministraments bàsics amb ajudes o descomptes, mentre aquesta duri.”
Tenim a les nostres mans una llei que fa molt temps que necessitem. Sabem que
aprovar una llei no ho canvia tot en un dia: cal aplicar-la i aconseguir que no es
quedi en un calaix.
Però perquè es compleixi la llei és imprescindible que totes les administracions
assumeixin la seva responsabilitat:
En primer lloc, cal garantir que tothom conegui els seus drets i tingui a l'abast les eines
per defensar-se. En segon lloc, s’ha de saber clarament quina és la magnitud del
problema i a qui s'haurà de protegir. Pel que tots els ajuntaments han d'identificar totes
les persones en el seu municipi que estan en exclusió residencial.
Però sobretot sabem que els municipis tenen un paper central en l'aplicació
d'aquesta llei. No només informant a la ciutadania que acudeixi a les seves oficines,
ja siguin d'habitatge o de serveis socials, sinó elaborant un protocol intern de com s'ha
d'aplicar.
En concret, la llei obliga els ajuntaments a elaborar informes d'exclusió residencial per
certificar la necessitat de paralitzar un desnonament o un tall dels subministraments
bàsics i garantir lloguer social. A controlar que en casos de desnonament de gran
tenidor d’habitatge, aquest faci una oferta de lloguer social dins dels paràmetres que la
llei estableix, i de no ser així, sancionar amb fins a 90.000 euros per infracció.
A més, els ajuntaments i la Generalitat queden obligats a reallotjar les famílies que
s'enfrontin a desnonaments de petit propietari, sempre que els ajuts econòmics no
siguin suficients. I també com a principi general per protegir el dret a l'habitatge. Serà
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imprescindible doncs mobilitzar nombrosos habitatges socials. La nova llei aporta per a
això una nova eina que serà clau, per ser més eficient que les multes: la possibilitat
d'obligar directament als bancs, als grans tenidors d’habitatge, a cedir obligatòriament
habitatges buits per a lloguer social.
A la ciutat de Manresa, segons dades que l’Equip de Govern va presentar a la darrera
Taula d’Habitatge, hi ha identificat ja un total de 627 habitatges d’ocupació immediata
propietat de bancs o entitats financeres amb el següent desglossament: 170 de la
SAREB, 117 del BBVA, 68 de Banc de Sabadell, 51 de Bankia, 96 de Caixabank i 125
del Banc Popular.
El grup promotor de la ILP, i en concret en Manresa la PAHC BAGES, han volgut,
des del primer dia de vigència de la llei, facilitar l'aplicació d'aquesta. Per això,
conjuntament amb la Generalitat, s’ha creat una guia d'aplicació pels Ajuntaments, tant
de la part de pobresa energètica com d'habitatge. Aquesta guia ens consta que ja està
a les mans de tots els municipis de Catalunya. Al respecte denunciem que en la
darrera reunió del passat mes d'octubre entre Serveis Socials de l'Ajuntament de
Manresa i representants de la PAHC BAGES, es va manifestar clarament, per part dels
tècnic municipals, el desconeixement d'aquesta guia i de cóm es feia l'aplicació de la
llei.
Aquesta setmana es publicarà una guia d'usuaris, adreçada als ciutadans. Esperem
que al respecte el nostre Ajuntament es comprometi a fer-la pública, sense cap retard.
No només això, sinó que, la PAHC i l’APE, ens hem ofert a l'Ajuntament per a
col·laborar en el desplegament de la llei. De mitjans de novembre a mitjans de
desembre es faran 8 sessions de formació a tot Catalunya adreçada als municipis a
l’hora d'aplicar la llei 24/2015.
Des de la PAHC portem 3 anys lluitant per això dia a dia i amb humilitat i determinació.
Ens haureu vist als carrers, però sobretot hem treballat com formigues, donant-nos
suport les unes a les altres. Per això ara exigim menys paraules i més resultats.
Hem aconseguit milers de petites victòries col·lectives que al final han fet
possible que es canviïn les lleis a Catalunya.
Fem una crida al nostre Ajuntament perquè s'apliqui la nostra ILP, que avui és
una llei de totes que defensa a qualsevol persona amb dificultats. Posin-se a
treballar, facin complir la llei i comptin amb la PAHC per a implementar-la, que de dret
a l'habitatge alguna cosa sabem.
Amb aquesta llei vigent no valen les excuses, no acceptarem que les administracions
es passin les responsabilitats entre elles, mentre aquesta es queda sense aplicar. La
llei deixa clar a qui corresponen cada una de les noves obligacions.
Per tot l’exposat, la Candidatura d’Unitat Popular de Manresa, a petició de la
Plataforma d’Afectades per les Hipoteques i el Capitalisme del Bages i de
l’Aliança contra la Pobresa Energètica del Bages, proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer. Intervenció per aturar els desnonaments, controlant des de l'Ajuntament, de
que en el cas de grans tenidors d'habitatge, es faci oferta de lloguer social obligatòria,
dins dels paràmetres que marca la llei 24/2015, i tal i com estableix la norma,
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sancionar al gran tenidor d'habitatge que incompleixi aquest punt, amb multes de
90.000€.
Segon. Concedir ajuts al pagament del lloguer a les famílies en risc d'exclusió
residencial quan el propietari sigui un petit tenidor d'habitatge.
Tercer. Complir amb l'obligació de reallotjar a les persones en risc d'exclusió
residencial, davant d'un desnonament, i en els casos que el propietari sigui un petit
tenidor d'habitatge.
Quart. Facilitar vivenda digna en la resta de casos on les persones estan en risc de
pèrdua d'habitatge (rellogats, ocupació en precari, infravivenda, o sense sostre).
Sempre atenent als paràmetres de càlcul de lloguer social que marca la llei 24/2015.
Cinquè. Fer els informes de risc d'exclusió residencial i fer-los en els terminis marcats
per la llei, tant per habitatge com per pobresa energètica, per tal d'acomplir l'objectiu
de protecció que marca la norma.
Sisè. Controlar que les empreses subministradores no tallen els subministraments
sense aplicar el principi de precaució.
• Aplicar les sancions contemplades al codi de consum quan es vulneri el
principi de precaució.
• Obrir les vies adients, en no més de trenta dies, des de la data d'avui,
per establir els convenis necessaris perquè les companyies apliquin
ajudes o descomptes als consumidors per garantir els subministraments
bàsic, segons marca la llei 24/2015.
Setè. Iniciar les exigències de cessions obligatòries durant 3 anys als habitatges dels
grans tenidors d'habitatge que estan incomplint la seva funció social per tal d'atendre a
les persones en situació d’exclusió residencial.
1- Iniciant immediatament, i no més tard de 30 dies, les comunicacions de les
cessions obligatòries de tots els pisos que ja han estat identificats en el registre
de la Generalitat de Catalunya i amb el Programa d'inspecció i intervenció
sobre habitatges desocupats en situació anòmala de l’Ajuntament de Manresa,
627 a data d’avui: 170 de la SAREB, 117 del BBVA, 68 de Banc de Sabadell,
51 de Bankia, 96 de Caixabank i 125 del Banc Popular.
2- Utilitzant el cens d'habitatges buits al municipi per poder fer les cessions de
tots els habitatges que estan incomplint la llei.
Vuitè. Procedir immediatament a adaptar els preus del lloguer d’habitatge que cobra
l’empresa municipal FORUM als paràmetres de càlcul i a les condicions exigides per la
llei 24/2015 de forma que el lloguer més el subministres no superin el 30% dels
ingressos de les unitats familiars.
Novè. Fer arribar aquest acord a la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca del Bages,
l’Aliança contra la Pobresa Energètica del Bages, la Comissió Promotora de la ILP
Habitatge i a la Generalitat de Catalunya.”

Tot seguit es reprèn l’ordre del dia amb els dictàmens de l’Àrea de Presidència.
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4.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

4.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del “Pla de projecció exterior de
Manresa 2015-2022”.

El secretari presenta el dictamen del President de l’Àrea de Presidència, de 4 de
novembre de 2015, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
L’Ajuntament de Manresa té interès potenciar l’acció internacional de la ciutat i
reforçar-ne la seva projecció exterior per tal de posicionar la ciutat, atraure persones,
inversions i oportunitats en diferents àmbits així com per generar creixement econòmic
en diversos sectors i, alhora, contribuir en l’assoliment dels objectius de l’estratègia
Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del municipi.
Per assolir aquests objectius es proposa l’aprovació d’un Pla de Projecció Exterior de
Manresa 2015-2022 per tal de marcar una sèrie de pautes per guiar l’actuació del
govern local en l’àmbit internacional i dotar al consistori d’un full de ruta de mig i llarg
termini que incentiva a desenvolupar una acció internacional integrada i transversal per
tal de millorar l’impacte de la seva acció exterior.
Així mateix a través d’aquest instrument també es pretén coordinar les actuacions que
desenvolupa l’Ajuntament de Manresa sinó també totes aquelles iniciatives que
sorgeixen dels diferents agents socials i empresarials de la ciutat i aconseguir així una
major transparència de l’actuació municipal i una major coherència al conjunt d’accions
internacionals.
Aquest Pla de Projecció exterior de Manresa s’articula en base a tres eixos principals
que són:
•

Eix 1: Emprenedoria, ocupació i creixement empresarial. A través d’aquest eix
d’actuació es pretén:
- Reforçar la vessant industrial de la ciutat, augmentar el seu potencial
competitiu i millorar el posicionament nacional i internacional de la seves
indústries
- Suport a l’emprenedoria, a la innovació i la internacionalització d’empreses
en sectors industrials claus
- Reforçar el paper de Manresa com a referent econòmic de la Catalunya
Central i líders en processos d’innovació industrial

•

Eix 2. Foment del Turisme. Mitjançant aquest eix d’actuació es pretén:
- 1. Foment de Manresa com a destinació turística, mitjançant la vinculació
de Manresa a la figura de Sant Ignasi de Loiola, i potenciar la marca de
“ciutat ignasiana”
- Explotar el potencial d’atracció turística de la ciutat i de la comarca del
Bages en l’àmbit de la gastronomia i l’alimentació de proximitat

•

Eix 3. Sostenibilitat i medi ambient. Aquest eix d’actuació té com a objectius:
- Potenciar la imatge de Manresa com a ciutat referència en l’àmbit del
desenvolupament sostenible
- Impuls del coneixement i ús social del patrimoni natural de Manresa i el seu
entorn per part de la ciutadania
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-

Millorar la relació entre ciutadans i l’espai urbà, mitjançant recuperació
espais entorn al riu, millores de l’entorn i de l’anella verda de la ciutat

A través d’aquests grans eixos es defineixen els objectius i accions necessàries per
portar-los a terme i els actors locals involucrats en la seva implementació així com el
disseny d’un model de gestió del conjunt de les accions plantejades, a fi que aquesta
gestió sigui eficient i sostenible en el temps, i fomenti la participació i implicació dels
actors proposats.
En data 4 de novembre de 2015 la tècnica d’Activitat Econòmica i la tècnica
d’administració general han emès sengles informes en relació a l’esmentat projecte.
Consideracions legals
L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
atribueix als municipis la potestat de programació o planificació i, en concordança amb
l’article 5 del mateix cos legal, els faculta per a realitzar tot tipus d’actes per al
compliment de les seves finalitats.
Així mateix, en virtut de l’article 84 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per la
qual s’aprova l’Estatut d’autonomia de Catalunya, els ens locals tenen competències
pròpies en matèria de regulació d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats
econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i el foment de
l’ocupació així com en la formulació i gestió de polítiques per a la protecció del medi
ambient i desenvolupament sostenible.
Així, en ús d’aquesta potestat de planificació i la facultat de promoció es proposa
l’aprovació d’un Pla de Projecció Exterior de Manresa que defineixi els objectius i
accions necessàries per aconseguir un posicionament internacional de la ciutat, sense
oblidar però, que es tracta d'un document que sols té efectes de programació i/o
planificació i que l’execució concreta d’aquestes accions requerirà la tramitació dels
corresponents expedients d’aprovació.
En aplicació de l’article 86 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú i l’article 52 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les Administracions
Públiques catalanes, l’òrgan competent per a resoldre pot acordar un període
d’informació pública per a la presentació d’al·legacions. Aquest període d’informació
publica haurà de publicar-se en el Butlletí corresponent i la seva durada no podrà ser
inferior a 20 dies.
En conseqüència, com a President de l’Àrea de Presidència proposo al Ple de la
corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Aprovar el “Pla de projecció exterior de Manresa 2015-2022” d’acord amb el
text que s’adjunta a aquest dictamen.
Segon. Sotmetre aquest acord i el text del Pla de Projecció Exterior de Manresa 20152022, a informació pública per un termini de 20 dies, mitjançant la publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de la Corporació a fi que es
puguin presentar al·legacions, iniciant-se el termini d’informació pública l’endemà de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província. “
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PLA DE PROJECCIÓ EXTERIOR DE MANRESA
2015-2022
Barcelona, juliol de 2015
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1. INTRODUCCIÓ
Antecedents i objectius
L’acció municipal manifesta un interès creixent en projectar el territori en l’àmbit internacional.
Aquest fenomen ve motivat per una sèrie de factors entre els quals podem destacar: el creixent
entorn global que caracteritza la nostra societat, la necessitat d’obrir més les nostres
economies a mercats i països emergents que permetin compensar l’entorn de crisi actual, la
voluntat de projectar l’especificitat social i cultural del municipi, la necessitat d’aprendre

Acta de la sessió plenària núm. 14, de 19 de novembre de 2015

44

d’experiències internacionals reeixides que puguin ser d’aplicació al nostre entorn i la vocació
solidària en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament amb països del tercer món.
Així, des de fa anys, els municipis han endegat iniciatives a diferents nivells que han permès
desplegar certa activitat de caràcter internacional i, a fi de donar continuïtat a aquest fenomen
present al territori, la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions
Internacionals, ofereix suport als governs locals de la província per a desenvolupar iniciatives
en l’àmbit internacional. Aquest suport tècnic i econòmic als municipis de la demarcació es
concreta, entre altres, amb el suport a la planificació estratègica de l’acció internacional a
través de l’elaboració de Plans de projecció exterior.
En aquest context, l’Ajuntament de Manresa ha desplegat una intensa activitat en l’àmbit
internacional, sigui de manera directa o mitjançant el suport a les iniciatives sorgides del teixit
social i econòmic de la ciutat, i ha identificat en els diversos plans generals i sectorials de la
ciutat algunes actuacions en l’àmbit internacional, i moltes d’altres que tenen clarament una
vessant internacional. En aquesta línia, i a fi de donar continuïtat a aquesta activitat,
l’Ajuntament de Manresa ha manifestat interès per dotar-se d’un Pla de projecció exterior i
cooperació europea per tal de potenciar l’acció internacional, el qual orienti, reforci i regeixi les
seves actuacions en aquest camp.
El Pla de projecció és una eina d’orientació política institucional que té com a principal objectiu
marcar una sèrie de pautes per a guiar l’actuació dels governs locals en l’àmbit internacional,
per tal de posicionar la ciutat, atraure persones, inversions i oportunitats en diferents àmbits, i
per generar creixement econòmic en diversos sectors.
En aquest sentit, l’existència d’un Pla de projecció exterior permet dotar el consistori d’un full de
ruta de mig i llarg termini que incentiva a desenvolupar una acció internacional integrada i
transversal entre les diferents unitats de l’Ajuntament que habitualment desenvolupen activitats
relacionades amb la internacionalització.
De la mateixa manera, el Pla és una eina d’orientació institucional, de suport a les àrees de
l’ajuntament i de consulta per les diferents parts implicades en el procés i en la seva execució.
Paral·lelament, es tracta també d’un important instrument de comunicació que permet alinear
les diferents iniciatives i actuacions sorgides dins de l’Ajuntament al teixit social i empresarial
del municipi, i més en general a tota la ciutadania, afavorint la transparència de l’actuació
municipal, la creació de sinergies i una major coherència al conjunt de l’acció internacional del
consistori.
El present document s’ha estructurat en dos grans apartats: en primer lloc, el pla presenta una
síntesi dels elements de major rellevància detectats en la fase de diagnosi, i analitzats amb
més profunditat en el relatiu document de diagnosi. En segon lloc, el Pla presenta una proposta
estratègica d’actuació estructurada en tres grans eixos: emprenedoria, innovació i creixement
empresarial; foment del turisme; i sostenibilitat i medi ambient.
Així, la primera part del document inclou una introducció al context socioeconòmic en el qual
s’insereix Manresa, i presenta un resum de la trajectòria internacional de la ciutat durant la
darrera dècada, sobretot pel que fa a la seva participació en projectes en el marc de la Unió
Europea, contextualitzant els principals actius en relació a la seva acció exterior. Així mateix, l’
anàlisi dels elements de context intern i extern que influencien la creació d’una estratègia de
projecció exterior de la ciutat de Manresa acaba amb una presentació esquemàtica d’anàlisis
DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) dels elements detectats en la diagnosi.
A continuació, i a partir dels resultats de la diagnosi realitzada, en la segona part del document
es presenten els eixos de projecció internacional proposats i, per cadascun d’ells, s’hi
especifiquen una sèrie d’objectius i accions a desenvolupar, que s’aniran detallant en següents
estadis de concreció d’aquest document.
Finalment, el contingut del Pla es complementa amb una proposta d’estructures, actors i
processos que facin possible la implementació del pla i afavoreixin la seva sostenibilitat en el
temps.
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2. DIAGNOSI
Mitjançant la fase de diagnosi s’ha portat a terme una anàlisi exhaustiu de la situació actual en
relació a la projecció exterior de Manresa, que ha pres en consideració tant els factors interns i
els actius del territori que poden influenciar l’elaboració del Pla, com els factors externs i les
principals tendències i prioritats internacionals que condicionen l’enfocament de l’estratègia
internacional de Manresa.
Pel que fa als factors interns, en primer lloc s’han identificat les característiques
socioeconòmiques de Manresa i de la seva àrea d’influència, posant en context la realitat del
municipi. Seguidament, s’ha portat a terme una anàlisi dels condicionants interns que tenen
impacte de manera directa o indirecta en una estratègia d’internacionalització, incloent-hi
estratègies anteriors del municipi, marc de projecció internacional actual, etc. Finalment, a fi
d’aprofundir en la comprensió de la realitat del municipi i integrar una major diversitat de
perspectives s’han realitzat una sèrie d’entrevistes amb representants dels sectors social,
empresarial i del coneixement de Manresa. Aquestes trobades van permetre sensibilitzar sobre
els avantatges i el valor afegit que aporta la internacionalització al municipi, facilitar l’apropiació
de l’estratègia de projecció exterior per part dels diferents actors i, alhora, captar informació
qualitativa a partir de la qual es van elaborar les principals conclusions pel que fa als actius
internacionals de la ciutat.
En relació als factors externs, s’ha portat a terme una anàlisi exhaustiu de les principals
tendències i prioritats internacionals en les quals ha d’emmarcar-se l’enfocament de l’estratègia
internacional de Manresa, fent especial menció a aquelles que marca l’Estratègia Europa 2020
elaborada per la Comissió Europea i la seva traducció i aplicació en el context català.
Els resultats dels processos de diagnosi mencionats s’han sintetitzat en una anàlisi DAFO que
posa de manifest les principals oportunitats, amenaces, fortaleses i debilitats a l’hora d’enfocar
l’estratègia d’internacionalització del municipi. Les conclusions de l’anàlisi DAFO es presenten
al final d’aquest capítol.
2.1. L’ENTORN SOCIOECONÒMIC DEL MUNICIPI
Geografia i comunicacions
Manresa és la capital de la comarca del Bages, situada al cor de la Catalunya Central. Limita
amb els termes municipals de Fonollosa, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Fruitós de Bages al
nord i nord-est; el Pont de Vilomara i Rocafort a l’est; Sant Vicenç de Castellet, Castellgalí, Sant
Salvador de Guardiola al sud i sud-oest; i Rajadell a l’oest. El riu Cardener passa pel sud-oest
de la ciutat, mentre que el Llobregat ho fa pel límit oriental del terme municipal. El territori del
municipi està rodejat per una sèrie de turons de poca elevació, com són el Collbaix (544
metres), Bufalvent (387) i Montlleó (361), i es troba a 25 km del massís de Montserrat.
Pel que fa a les comunicacions, Manresa compta amb connexió directa per carretera amb
Barcelona en 1h (E-9), Lleida en 1:15h (C-25+A-2), Girona 1:25h (C-25 + N-II + C-65) i Andorra
en 1:45h (C-16+N-260+N-45). A la vegada, està integrada en la xarxa ferroviària catalana,
connectada amb Barcelona mitjançant la línia R4 de Rodalies (1:32h) i S4 i R5 dels Ferrocarrils
de la Generalitat (1:30h), i amb Lleida mitjançant tren regional (2:30h).
Demografia
D'acord amb les dades de l'IDESCAT, la ciutat de Manresa registrava l'any 2013 un total de
76.170 habitants. La seva estructura demogràfica coincideix substancialment amb la mitjana
del conjunt de Catalunya, amb un percentatge lleugerament superior d'infants i de majors de 65
anys. En canvi, la franja de població entre els 15 i els 64 anys és marginalment inferior a la
mitjana catalana.
Pel que fa a la població immigrada, Manresa registra novament dades molt similars a la mitjana
catalana. Així, 14.302 dels seus 76.170 habitants (un 18,77% de la població) nasqueren a
l'estranger - mentre que a Catalunya aquest col·lectiu representa un 17,55% del total, dels
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quals destaquen ciutadans marroquins (45,13% de la població estrangera), romanesos
(11,72%), llatinoamericans (15,66%) i subsaharians (8,37%).
La dinàmica prevista per Manresa pel que fa a la població és la d’un cert estancament en el
creixement demogràfic, seguint la tendència de la majoria de ciutats petites i mitjanes de
l’Europa Occidental (sobretot en comparació amb els percentatges de creixement global més
recents). L’adaptació de Manresa al nou context no ha de suposar un problema, sempre i quan
la ciutat disposi d’estratègies urbanes flexibles que puguin acomodar increments i reduccions
de població no significatius, així com lleugers canvis en la composició socioeconòmica.
Economia
Segons dades del 2011, existeixen diferències substancials entre l'estructura de l'activitat
econòmica del Bages i la de la mitjana catalana. Així, el sector primari, que a Catalunya
representa un 1,8% del PIB, al Bages ascendeix al 2,7%. D’altra banda, el pes del sector
industrial en l'economia bagenca és molt superior a la mitjana catalana: un 28,2% en contrast
amb el 19,9% català, destacant la de materials de transport, l'alimentària i la d'extracció no
energètica. El mateix es pot dir de la construcció: si a Catalunya representa un 7,5% del PIB, al
Bages aquesta xifra es quasi duplica, arribant al 13,7%. Naturalment, la situació s'inverteix pel
que fa al sector serveis, que a Catalunya engloba un 70,8% del PIB, mentre que al Bages
significa el 55,5%. Dins d’aquest sector destaquen l'hostaleria i la restauració, les quals han
resistit la crisi de manera prou satisfactòria, incrementat el seu pes dins el conjunt de
l'economia de la comarca. Pel que fa a la taxa d’atur de Manresa, el maig de 2015 aquesta era
d’un 16,47%, sensiblement inferior al 20% del total de Catalunya.
La comarca del Bages i la ciutat de Manresa reuneixen un destacat nombre d'empreses (2.973
a la comarca i 1.312 a la capital), si bé de desiguals dimensions. Així, el 10% de les empreses
amb més facturació concentren el 75% del volum total de negocis, fet que dibuixa un escenari
integrat per un nombre reduït d'empreses grans i moltes de petites.
Les empreses del Bages se situen en termes generals en la mitjana catalana pel que fa al
volum d'exportacions. S'estima que el 2012 un 10,9% eren exportadores (la mitjana catalana és
de 10,3%). En el sector industrial aquest percentatge arriba al 26,3%, també raonablement en
línia amb el conjunt del país (27,8%). Presenten un especial dinamisme en aquest sentit la
indústria dels materials de transport, la tèxtil i l'extractiva no energètica, en tots tres casos en
percentatges clarament superiors a la mitjana catalana. En canvi, la indústria química exporta
considerablement per sota del país en el seu conjunt.
Principals actius
Relacionat amb la competitivitat industrial i els actius de Manresa, cal citar els Centres de
coneixement i recerca presents al territori, i especialment el Centre Tecnològic de Manresa
(CTM-Eurecat), la Fundació Universitària Bages (FUB – Universitat de Vic – Universitat Central
de Catalunya) i l’Escola Politècnica Superior d’enginyeria (EPSEM). En relació al CTM-Eurecat,
destaca per ser un centre de recerca de primer ordre a Catalunya -integrat dins el projecte
Eurecat- i de l’Estat espanyol, considerat un dels principals actius internacionals del Manresa i
la seva comarca, tant pel finançament competitiu que obté com pel nombre de projectes de
recerca en què treballa a nivell internacional. Pel que fa a l’EPSEM, es tracta de l'únic centre de
Catalunya on s'imparteix el Grau d'Enginyeria de Recursos Energètics i Miners. La presència
d’aquests centres al Bages contribueix al fet que el percentatge de treballadors bagencs en
activitats d'alt contingut tecnològic sigui superior al de la mitjana catalana, un factor que
representa un avantatge competitiu molt remarcable. Altres actors importants a nivell local són
la Fundació Alícia i l’Escola d’Hoteleria Joviat (hostaleria-restauració) i la Fundació Althaia
(sanitat).
Pel que fa la cultura, Manresa compta amb importants actius no patrimonials, com són la Fira
Mediterrània, la Fira de l’Aixada i el Correfoc, així com patrimonials: el Teatre Kursaal, La Seu,
la Sèquia de Manresa, edificis d’estil modernista, i especialment el llegat ignasià (La Cova, la
Capella del Rapte o el Pou de la Gallina) entre altres, constituint una mostra representativa de
la riquesa cultural del país. A banda dels equipaments culturals, Manresa compta amb un ric
teixit associatiu que manté una intensa activitat cultural durant tot l’any, reforçat per una llarga
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tradició de col·laboració mútua entre el sector públic, associatiu i privat pel que fa a la gestió
dels projectes culturals.
2.2. LA TRAJECTÒRIA INTERNACIONAL DE L’AJUNTAMENT I DELS PRINCIPALS
ACTORS DEL TERRITORI
Manresa és una ciutat referent a Catalunya pel que fa a la seva participació en iniciatives amb
una vessant internacional, sobretot pel que fa a aquelles d’àmbit europeu. Així, els projectes
europeus han representat i representen un actiu per a Manresa pel que fa a la millora de la
gestió i promoció de la ciutat, així com per fomentar l’ocupació i el desenvolupament econòmic i
urbà de la ciutat.
La participació en projectes europeus és un dels instruments que la Unió Europea proporciona
als municipis amb l’objectiu d’intercanviar experiències i desenvolupar iniciatives per adreçar
els problemes comuns, sempre dins les principals línies estratègiques definides a les cimeres
de la UE. A la vegada, la integració en aquest tipus de projectes proporciona a les ciutats una
font molt valuosa de coneixement i experiència, esdevenint una plataforma per a la promoció
de la ciutat. La participació de diferents actors en la gestió de projectes, des d’institucions fins a
empreses passant per centres tecnològics i de recerca, fomenta la creació de xarxes de
col·laboració a nivell local i la implementació de polítiques innovadores en diferents àmbits
socials i econòmics. Per tot això, les principals estratègies de disseny de les polítiques
aplicades a la ciutat han buscat cada cop més una identificació amb l’agenda i objectius del
Consell Europeu i de la Comissió Europea, definides a través de diferents programes i marcs
d’actuació, i, així, la incorporació d’una dimensió europea a les polítiques que s’han aplicat a
nivell local ha assolit una importància cada cop més rellevant.
En aquest context i per tal de promoure els objectius de l’agenda europea a nivell municipal,
l’Ajuntament de Manresa ha impulsat i participat en diferents iniciatives, xarxes i projectes
europeus, consolidant una àmplia experiència en aquest àmbit.
En aquest sentit, destaca la xarxa Eurotowns i la presidència que Manresa va ostentar durant
dos períodes consecutius, fins l’any 2011. Eurotowns va ser creat el 1991 amb l’objectiu de
facilitar l’intercanvi d’experiències entre ciutats i crear una plataforma a escala europea per
abordar els reptes i problemes comuns. Durant la seva presidència, Manresa va representar els
interessos de les petites i mitjanes ciutats–d’entre 50.000 i 250.000 habitants- als diferents
països que formen part de la xarxa, impulsant iniciatives per a promoure societats més
competitives, integrades i sostenibles.
Dins dels projectes impulsats per Eurotowns, Manresa va participar activament en el projecte
INTERREG III C: CAPTURE (per a l’impuls de l’economia del coneixement), el projecte
INTERREG IV C: CLIQ (Creating Local Innovation through the Quadruple Helix) i el MMOVE.
Pel que fa al primer, va néixer amb l’objectiu d’impulsar la promoció i millora de les polítiques
locals d’innovació dirigides a les PIME a través de la identificació de bones pràctiques, de
l’intercanvi d’experiències i d’accions de transferència, amb la participació de 17 socis. Dins el
marc de l’Eurotowns, Manresa també va participar activament en la xarxa Capture (creada a
partir del projecte del mateix nom), un banc de proves per a l’impuls de sectors econòmics no
convencionals, les indústries creatives i basades en el coneixement, i la transferència
tecnològica. En relació al MMOVE (Mobility Management OVer Europe), es va centrar en
promoure les polítiques de mobilitat sostenible dels governs locals, en el qual hi participaren 11
socis.
D’entre les iniciatives d’àmbit europeu en les què de manera directa o indirecta ha participat
Manresa durant els darrers anys destaca també l’URBACT-REDIS. El programa URBACT té
com a objectiu fomentar l’intercanvi de bones pràctiques entre ciutats, a més de capitalitzar i
difondre les polítiques de desenvolupament urbà sostenible a través de noves experiències per
a la promoció del creixement i l’ocupació. Dins l’URBACT, la xarxa REDIS (Restructuring
Districts into Science Quarters) va ser un projecte impulsat de 2008 a 2011 per vuit ciutats
europees entre les quals es trobava Manresa. El seu objectiu principal era contribuir al
desenvolupament econòmic a través del coneixement, la creativitat i la innovació, mitjançant
l’adaptació d’àrees urbanes o la construcció de nous districtes que tinguessin en l’economia del
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coneixement el seu eix principal, i que en el cas de Manresa es va traduir en el la creació del
Parc Tecnològic com un districte del coneixement destinat a esdevenir la localització per a
empreses tecnològiques en un entorn urbà sostenible.
Manresa també ha desenvolupat partenariats internacionals en l’àmbit de l’ocupació, a través
de la iniciativa europea EQUAL, destacant el projecte IGUALEM, per a la no segregació laboral
per raons de gènere, en què es va treballar conjuntament amb Birmingham, Cagliari i dues
ciutats de la conca del Rhur per a promoure la igualtat laboral i desenvolupar eines de gestió i
formació en la matèria.
Així mateix, en el marc del programa Grundtvig de la Comissió Europea, centrat en les
necessitats d’aprenentatge dels adults, amb l’objectiu de proporcionar les eines necessàries
per millorar els seus coneixements i habilitats, mantenir-los mentalment actius i proporcionarlos oportunitats per a trobar feina, l’Ajuntament de Manresa ha desenvolupat els projectes M2M
(Migration to Management) i Spin Color. Pel que fa al primer, es va centrar a analitzar i millorar
la situació dels immigrants residents a cadascuna de les ciutats participants (Oslo,
Copenhagen, Velay i la mateixa Manresa, entra altres), compartint millors pràctiques i models a
seguir. En relació al segon, va tenir com a objectiu l’intercanvi d’experiències i informació entre
els diferents participants (Aalborg, Maribor, Ljubljana, Manresa i Hiiumaa) en l’àmbit dels usos
pedagògics de les TICs.
La ciutat de Manresa és també membre de les xarxes europees ACTE (Associació Europea
d’Entitats Tèxtils), l’objectiu de la qual és promoure la millora de la competitivitat de les
empreses tèxtils, sobretot a través del projecte Tex4future, i NETWERCH2O (Xarxa per a
l’Aigua a les regions i ciutats europees), la qual promou una millora de la sostenibilitat en l’ús
de l’aigua a nivell regional i local a través de la difusió i l’intercanvi de tecnologies SMART per
al benefici de les comunitats locals.
Manresa és també ciutat signant de la Carta d’Aalborg de Ciutats Sostenibles (1994), juntament
amb 80 autoritats locals europees i 253 representants d’organitzacions internacionals, governs
nacionals, centres científics, assessors i particulars. Mitjançant la signatura de la Carta, les
ciutats, viles i comarques d’Europa van assumir el compromís de participar en les iniciatives
locals de l’Agenda 21 i a desenvolupar programes d’actuació a llarg termini cap a la
sostenibilitat, impulsant la Campanya de les ciutats europees sostenibles.
Finalment, la capital del Bages també ha destacat durant els darrers anys com a referent a
Catalunya en l’àmbit la celebració de congressos, fires i seminaris internacionals. En aquest
sentit, dels que s’han organitzat durant el darrerament destaquen les Jornades Europees del
Patrimoni a Manresa, la Setmana Europea de Geoparcs i el Fòrum Manresa 2022.
El posicionament internacional dels principals actors manresans
Gràcies a la realització d’entrevistes amb representants de les principals institucions del
territori, en l’elaboració de l’estratègia s’han tingut especialment en compte aquelles
iniciatives o estratègies que ja estan promovent, o tenen la intenció de promoure, els
principals actors manresans en el context internacional. Igualment s’inclouen aquelles que,
tot i circumscriure’s en un àmbit més local, tenen impacte en el plantejament d’algunes
actuacions internacionals d’aquesta estratègia.
Centre Tecnològic de Manresa (CTM-Eurecat): s’acaba d’integrar en l’EURECAT,
organisme que agrupa els principals centres tecnològics de Catalunya i que oferirà serveis
de recerca i innovació en tecnologia industrial. Una de les principals tasques serà la
d’ajudar a la internacionalització de la industria catalana a través de la recerca i la
innovació.
El CTM-Eurecat vol incrementar la seva presència en la indústria del Bages, així com la
seva vinculació al territori. Són conscients de l’atomització del teixit empresarial del Bages,
que dificulta la realització de projectes de recerca i innovació, però estan oberts a estudiar i
promoure iniciatives i projectes que els puguin facilitar arribar a més empreses.
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Fundació Universitària del Bages (FUB – Universitat de Vic – Universitat Central de
Catalunya) i Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa, de la Universitat
Politècnica de Catalunya (EPSEM-UPC): des de fa uns anys estan immerses en un
programa de consolidació d’un Campus Universitari Únic, així com en la prestació conjunta
d’alguns serveis. Volen captar més estudiants internacionals.
Empresa Iberpotash: promou la interconnexió de la línia de ferrocarril convencional, des
d’on transporta la sal actualment, a l’ample de via europeu. Ho considera necessari per fer
més rentable l’exportació de sal a altres mercats europeus.
Cambra de Comerç de Manresa, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) i
Projecte Invest in Manresa: són els principals actors de promoció econòmica del territori i
els que més coneixen el teixit industrial i empresarial manresà. Cambra de Manresa
considera essencial continuar una iniciativa aturada per falta de finançament, sobre
formació per la internacionalització, d’una banda, i sobre assessorament en l’ús, la
interpretació i l’aplicació de les noves tecnologies de la informació i comunicació, de l’altra.
Considerem que aquests actors (principalment Cambra i PIMEC) haurien de ser el pont que
canalitzés i promogués la participació de la indústria local en les estratègies abans
mencionades de Catalunya i realitzés una feina de divulgació dels instruments i potencial de
l’R+D+I pel territori (interrelació CTM-Eurecat - indústria local entre altres). Una tasca addicional
i desitjable és també l’assessorament a les empreses sobre les fonts de finançament
internacional disponibles per finançar els seus projectes, i la proposta activa de consorcis i
projectes d’R+D+I conjunts per a PIMES del territori.
Ajuntament de Manresa:
a. Plans i estratègies: està immers en la definició del RIS3 Catalunya Central, i és
membre de la xarxa de municipis de l’Eix Diagonal, que promou, entre altres, el protocol
SMART Eix Diagonal. Es desconeix la seva participació en l’estratègia SMART
CATALONIA així com la participació d’empreses manresanes en l’estratègia industrial de
Catalunya. La definició d’aquestes estratègies i la seva integració entre elles, així com la
seva complementarietat amb l’estratègia internacional, és vital per dotar de coherència i
continuïtat a les mateixes.
b. Pel que fa a la preparació de projectes, Manresa ha prioritzat en els últims anys dues
àrees principals d’actuació:
- L’agenda turística: s’ha elaborat i s’està desenvolupant el Pla Director Manresa
2022, un programa molt complet entorn del turisme ignasià, de la revitalització
econòmica i del dinamisme cultural de Manresa. Part dels esforços i energies locals
es destinaran en aquesta àrea en els propers anys.
- Eficiència energètica i sostenibilitat: l’ajuntament i diversos actors locals com
MEANDRE han treballat en els últims anys amb resultats notoris en l’àrea de la
sostenibilitat: energètica i dels edificis (principalment a través de FORUM, SA i del
propi ajuntament) i mediambiental (riu, continuïtat espai urbà-rural, Anella Verda,
Torre Lluvià), a través d’iniciatives del propi ajuntament i de MEANDRE.
Fundació Alícia i Escola Joviat: contemplen com a plans futurs l’organització d’actes/
projectes que els donin una major projecció internacional pròpia en l’àmbit de la
gastronomia (Alícia) i formació-hostaleria (Joviat) en els propers anys. Alicia té un paper
fonamental en el lideratge de l’àmbit Gastronomia del RIS3 CAT i està col·laborant
actualment amb l’Ajuntament de Manresa en el Pla de Gastronomia Manresa 2022.
Món Sant Benet: la captació de més turisme (especialment internacional) és una de les
seves apostes en l’estratègia de futur. Es planteja principalment la ciutat de Barcelona i
Montserrat com a focus de captació, però han mostrat molt interès per plantejar iniciatives
turístiques conjuntes amb la ciutat de Manresa.

Acta de la sessió plenària núm. 14, de 19 de novembre de 2015

50

3. EL CONTEXT SUPRALOCAL I LOCAL DEL PLA
Recollint la tradició de Manresa en l’àmbit de la internacionalització, i tenint en compte els seus
principals actius econòmics, socials i culturals, es planteja la necessitat de desenvolupar i
implementar una estratègia de ciutat amb l’horitzó de l’any 2022, a fi de donar continuïtat a la
feina feta en l’àmbit de l’acció exterior durant la darrera dècada i integrar-la en el marc dels
principals programes i estratègies, tant a nivell europeu com català, els quals s’exposen a
continuació:
Context europeu
Com tot pla d’internacionalització que aspiri a que els seus eixos d’actuació puguin ser portats
a terme de manera efectiva i eficient, el present s’emmarca en les estratègies existents a nivell
europeu, en coherència i consonància amb les línies mestres plantejades. En aquest sentit,
l'estratègia Europa 2020 busca impulsar un creixement intel·ligent -a través d'inversions més
eficaces en educació, investigació i innovació; sostenible -gràcies a l'impuls decidit a una
economia baixa en carboni-; i integrador -que posi l'accent en la creació d'ocupació i la reducció
de la pobresa. L'estratègia se centra en cinc ambiciosos objectius: reducció de l’atur, increment
de la inversió en R+D, millora de la sostenibilitat energètica i lluita contra el canvi climàtic,
millora de les taxes d’escolarització i del nivell educatiu, i lluita contra la pobresa i l’exclusió
social. Aquests objectius es concreten en onze objectius temàtics del Marc Estratègic Comú
2014-2020.
En el marc d’aquesta iniciativa, la UE destinarà fons per a finançar iniciatives d’ens públics i
privats que s’alineïn amb aquestes prioritats, a través de programes temàtics com Horizon
2020, per al coneixement i la innovació; COSME, per a la competitivitat d’empreses i PIMES; i
d’altres de caràcter regional, com el SUDOE (Programa Operatiu de l’Objectiu de Cooperació
Territorial de l’Espai Sud-oest europeu) i el POCTEFA (Programa Operatiu de Cooperació
Territorial Espanya-França-Europa).
Tenint en compte aquest marc, es fa palesa la necessitat d’alinear diferents actuacions amb
l’estratègia europea. Aquest encaix temàtic tindrà una repercussió molt positiva no només pel
que fa a la consecució dels objectius plantejats pel mateix Pla, sinó també pel que fa a imatge,
posicionament polític i accés a recursos i beneficis per part dels diferents actors locals i de la
població en general. En aquest sentit, el desenvolupament dels eixos estratègics mitjançant la
implementació d’accions concretes centrades en matèria d’innovació, indústria, turisme,
coneixement, canvi climàtic, estalvi energètic i desenvolupament sostenible facilita la
correspondència d’aquesta estratègia amb els objectius plantejats en el marc de l’Estratègia
Europa 2020 a nivell local, i la possible participació del consistori en projectes i iniciatives
comunitàries que facilitin l’execució del pla de projecció exterior.
Context català
La Comissió Europea determina que l'especialització intel·ligent ha de ser una condició prèvia
per a les inversions en recerca i innovació cofinançades amb fons europeus. Per aquest motiu,
els estats membres i les regions han elaborat estratègies de recerca i innovació per a
l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3)
adequades a les seves característiques territorials, les quals han de potenciar les
especialitzacions econòmiques i de coneixement que s'ajustin millor al seu potencial
d'innovació, sobre la base dels actius i les capacitats del territori. En aquest sentit, l'estratègia
de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) defineix el
marc mitjançant el qual el Govern de la Generalitat desenvolupa les actuacions i els programes
d’R+D+I per al període 2014-2020 i dóna suport a la generació i el desenvolupament de
projectes innovadors.
La RIS3CAT defineix quatre objectius estratègics que s’articulen mitjançant quatre eixos
d'actuació:
1.Àmbits sectorials: Reforçar la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora de
l'eficiència dels processos productius, la internacionalització de les empreses i la reorientació
dels sectors consolidats cap a activitats de més valor afegit. Aquest eix situa, com a àmbits
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prioritaris, l’alimentació, l’energia i els recursos, els sistemes industrials, les indústries basades
en el disseny, les indústries relacionades amb la mobilitat sostenible, les indústries de la salut, i
les indústries culturals i basades en l’experiència. Per tant, aquest primer eix d’actuació està
dedicat a reforçar els set àmbits sectorials prioritaris identificats, en els quals Catalunya té
avantatges competitius:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indústria alimentària
Indústries culturals i basades en l'experiència
Sistemes industrials
Indústria del disseny
Indústries de la mobilitat sostenible
Indústries de la salut i ciències de la vida
Indústries de la química, l’energia i els recursos

2.Activitats emergents: Potenciar noves activitats econòmiques emergents, a partir de la
recerca, la creativitat i la innovació, per crear i explotar nous nínxols de mercat.
3.Tecnologies facilitadores transversals (TFT): Consolidar Catalunya com a pol europeu de
coneixement i connectar les capacitats tecnològiques i creatives amb els sectors existents i
emergents del territori.
4.Entorn d'innovació: Millorar globalment el sistema català d'innovació, reforçar la competitivitat
de les empreses (particularment de les pimes) i orientar les polítiques públiques cap al foment
de la innovació, la internacionalització i l'emprenedoria.
Paral·lelament, la RIS3CAT estableix una sèrie d’eines per a fer possible el desenvolupament
dels seus objectius estratègics i eixos d’actuació. Un dels principals instruments per a impulsar
projectes dins d’aquest és la creació de Comunitats RIS3CAT - agrupacions voluntàries
d’empreses i d’agents del sistema d’R+D i Innovació català que impulsin plans d’actuacions
d’R+D i Innovació -, per a les quals s’ha fet una previsió de finançament a projectes d’un total
de 200 milions d’euros, dels quals està previst que 72 milions provinguin del FEDER. També
seran finançats directament per fons de les administracions públiques de Catalunya, així com
per agents públics i privats del sistema de recerca i innovació, empreses, i en alguns casos,
FSE i FEADER.
Un altre dels instruments és el suport als clústers emergents, grup d'empreses i institucions
de suport concentrades en un territori que competeixen en un mateix negoci i que
comparteixen característiques comunes i complementàries. El fet de formar part d’un
clúster comporta una sèrie d’avantatges per a les empreses, com són la utilització d’una
marca associada al programa, comptar amb una orientació estratègica, l’accés a tutoria i
assessorament en matèria de cooperació internacional i d’innovació, i la possibilitat de
participar en activitats de networking, així com en altres serveis que el Departament
d'Empresa i Ocupació impulsi en l'àmbit de la dinamització de clústers.
D’entre totes les eines del RIS3CAT, a nivell territorial destaquen els Projectes
d'especialització i competitivitat territorial (PECT). Els PECT són iniciatives impulsades pels
agents locals que articulen projectes per a la transformació econòmica del territori sobre la
base de la recerca i la innovació i la col·laboració entre els agents de la quàdruple hèlix
(sistema d’R+D+I, empreses, administracions i usuaris de la innovació). A grans trets, els
objectius prioritaris del PECT són millorar la competitivitat del teixit productiu, la creació
d’ocupació i la creació de vincles amb la cadena de valor internacional, potenciant una
especialització econòmica i de coneixement que s’ajusti millor al potencial d’innovació de cada
territori, sobre la base dels seus actius i capacitats.
Formar part de l’estratègia territorial integrada a Catalunya serà essencial no només per
accedir a finançament FEDER i FSE nacional, sinó que servirà de catapulta per accedir a fons
de finançament competitius de la UE. A banda, el nivell de desenvolupament que exigeix un
projecte així implica també que, si s’assoleix, reunirà els requisits de qualitat tècnica i el nivell
de detall suficient per presentar projectes específics i singulars en el marc d’altres programes.
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Així mateix, l’estratègia industrial de Catalunya és una estratègia impulsada per la
Generalitat que té com a objectiu aconseguir que el 2020 la participació dels sectors industrials
en el PIB català sigui del 25%. Aquest pla pretén facilitar instruments i finançament per assolir
una indústria més intensiva en innovació i talent, i inserida en l’economia global
(internacionalització). Per bé que l’estratègia està dotada de finançament i suport públic, el seu
lideratge és privat i per a benefici directe dels principals sectors industrials de Catalunya. S’hi
han definit 7 sectors principals, entre ells alguns d’interès per l’economia manresana: sistemes
industrials; indústries del disseny; i indústries de la química, energia i recursos; entre d’altres.
Finalment, la SMART CATALONIA - SmartCAT es planteja com a objectiu convertir Catalunya
en una smart region de referència internacional que aprofiti la tecnologia i la informació digital
per tal d’innovar en serveis públics, impulsar el creixement econòmic i convertir Catalunya en
una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.
Els principals objectius són:
-

Reactivar l’economia i enfortir el teixit productiu.
Estimular la creació d’una nova indústria.
Optimitzar, transformar i crear nous serveis per la ciutadania.
Més implicació de la ciutadania en els serveis públics.

Aquesta estratègia pretén impulsar serveis de smart city entre les ciutats de Catalunya,
promoure la compartició de dades i serveis, i millorar la coordinació i intercanvi d’experiències i
iniciatives locals.
4. SÍNTESI DELS RESULTATS DE LA FASE DE DIAGNOSI. ANÀLISI DAFO
Debilitats

Amenaces

-S’observa una certa manca d’estructuració i
articulació de l’acció internacional portada a terme
fins al moment, amb un escassa implicació
d’algunes àrees municipals i altres ens públics i
privats del territori. Paral·lelament, existeixen pocs
marcs de relació i coordinació entre actors del
territori pel que fa a la creació de sinèrgies en
matèria d’internacionalització.
-Hi ha un elevat percentatge de PIMEs existents al
territori, sense capacitat per implementar per si
soles estratègies d’R+D o projectes basats en
programes europeus.
-Hi ha una sèrie d’importants actuacions
urbanístiques pendents de realitzar-se a fi de
millorar el potencial turístic de la ciutat de Manresa,
sobretot per la recuperació d’espais entorn al riu i a
la revitalització i dinamització del centre històric.
-La xarxa de transport és inadequada. La connexió
ferroviària amb Barcelona, Lleida i el Vallès és
deficient, amb una llarga durada dels trajectes i
baixa freqüència de pas. A la vegada, els elevats
peatges que s’han de pagar en l’autopista que
connecta Manresa amb Barcelona, la frontera i la
Catalunya Central representen un impediment
afegit.

-Hi ha una forta competència de ciutats veïnes en la
capitalització de la capacitat d’atracció internacional de
Barcelona (captació d’inversions, capital humà, etc.)
-Existeix poca predisposició del sector empresarial a la
col·laboració (segons actors consultats), un fet que exigirà
dinamisme i proactivitat per part de l’Ajuntament.
-La ciutat requereix que es consolidin esdeveniments amb
projecció exterior que tinguin ressò a nivell internacional i
que estiguin vinculats amb els eixos estratègics de la
ciutat. Aquestes iniciatives es vinculen a la necessitat de
tenir infraestructures adequades per acollir visitants
internacionals (hotels, restaurants, sales de reunions, etc.)
-El desenvolupament d’una estratègia internacional
requereix constància i unitat en les actuacions municipals i
dels seus actors, i és sobretot una estratègia a mig/llarg
termini. Per tant, l’aprovació i la implementació del pla
necessiten un ampli consens entre les forces polítiques
municipals.
-Existeix un cert cansament per part de la societat
manresana en l’elaboració d’estratègies. Han apuntat que
moltes d’elles han estat massa genèriques i que no hi ha
hagut continuïtat en el seu seguiment.
-Moltes de les actuacions requeriran finançament per durles a terme. L’actual context de crisi no facilita la
consecució d’alguns objectius fixats si no es troben vies de
finançament extraordinàries.
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Fortaleses

Oportunitats

-Manresa disposa de sectors econòmics amb
elevat potencial de projecció exterior: indústries
com metal·lúrgica, tèxtil, logística o mineria, amb
centres de recerca i formatius de primer nivell així
com representacions empresarials (Cambra de
Comerç de Manresa, PIMEC Catalunya Central,
Invest in Manresa). Un pes considerable del sector
sanitari que pot internacionalitzar algunes
actuacions determinades, així com importants
actius i marques turístiques a la zona (Montserrat,
Món Sant Benet), tot i que alguns d’ells no
s’aprofiten suficientment per a atraure flux de
visitants cap a la ciutat de Manresa.
-Existeix una clara línia de continuïtat entre les
estratègies internacionals que havien iniciat actors
consultats i l’estratègia que es proposa per
Manresa: s’ha treballat ja en parcs logístics
intel·ligents, eficiència energètica, sostenibilitat
mediambiental (Torre Lluvià, Smart Eix Diagonal,
etc.) i projectes de recerca i transferència
tecnològica (CTM-Eurecat, EPSEM-UPC).
-Es detecta un important grup d’actors que es
mostren molt compromesos i receptius amb la
marca internacional de Manresa. Tenen compromís
i capacitat de lideratge.
-Hi ha un ampli consens i coneixement del territori
per part dels actors del territori consultats, que es
constata a través d’una gran coincidència en la
diagnosi de les fortaleses, debilitats i estratègies
necessàries.
-Alguns actors com Ajuntament de Manresa,
FORUM, SA, CTM-Eurecat o la Fundació Alícia
acumulen molta experiència en la presentació i
gestió de projectes europeus, fet que els habilita
per fer de tractors dels seus eixos.

-Manresa es pot consolidar a nivell internacional com a
capital d’una zona empresarial líder en la industria del
metall, maquinària i minera, i en polígons intel·ligents. La
presència de centres de recerca de primer nivell facilita el
foment i la participació en Clústers.
-La ciutat té l’oportunitat de promoure una oferta turística
més internacional amb l’aportació del capital turístic de
molts actors rellevants de la ciutat i de la regió. En aquest
sentit, cal remarcar l’aposta de la ciutat de Manresa per
promoure’s com a destí de turisme religiós.
-Actualment s’està elaborant un RIS3 per la Catalunya
central, amb l’oportunitat de desenvolupar sinèrgies i donar
continuïtat a les línies proposades en aquesta estratègia.
-Ja està en marxa la creació i consolidació d’un Campus
Únic que aglutini l’oferta educativa de Manresa i la
promocioni també a l’exterior.
-El segon i el tercer eix d’actuació proposats en aquesta
estratègia presenten notables sinèrgies entre ells (turisme
sostenible, foment del patrimoni cultural i natural, la qualitat
de vida, hàbits saludables, etc.). Tenint en compte que són
els més recents i els menys consolidats, el fet que formin
part d’una línia argumental similar ajudaran a promoure
actuacions integrades i més coherents.
-Es compta amb la fortalesa internacional de la Marca
Barcelona i l’entorn adequat de Manresa per captar
inversions internacionals en determinades àrees.
-L’escala de ciutat mitjana la fa més adaptable als canvis, i
la UE promociona les ciutats mitjanes.
-Aconseguir consolidar la capitalitat de Manresa sobre la
Catalunya Central suposarà un reforç a la projecció exterior
de la ciutat.

5. EIXOS ESTRATÈGICS I ACCIONS DEL PLA
Com a resultat de la fase de diagnosi i de les entrevistes mantingudes amb els principals actors
del territori, en la fase de proposta estratègia s’han identificat tres vectors clau que
estructuraran el pla de projecció exterior: la internacionalització del teixit econòmic de Manresa
i la seva àrea d’influència; la internacionalització de la marca turística Manresa; i el
desenvolupament de polítiques sostenibles i saludables de ciutat.

EIX MOTOR- Internacionalització del teixit econòmic de Manresa i la seva
àrea d’influència: els orígens i l’essència de la Manresa contemporània, ciutat
industrial. Es proposaran accions internacionals de suport a l’emprenedoria, la
innovació i la internacionalització d’empreses en sectors industrials claus que
vertebren el territori.
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EIX ÀNIMA- Internacionalització de la marca turística Manresa: el projecte
turístic de Manresa, ciutat ignasiana, per captar turisme religiós és una aposta
de la ciutat que ha generat il·lusió i consens ciutadà. Ha estat ja molt constatat
en diversos estudis que el turisme de qualitat, juntament amb l’urbanisme i la
construcció, és una de les activitats més beneficioses per un municipi, en
termes de generació de riquesa i desenvolupament transversal del municipi.

EIX SOSTENIBILITAT- Desenvolupament de polítiques sostenibles i
saludables de ciutat: la ciutat ha iniciat una sèrie d’iniciatives relacionades
amb àrees d’actuació urbanes tradicionals, però que també poden tenir un
recorregut internacional i que se circumscriuen en la línia del model de ciutat
sostenible preconitzat per la UE 2014-2020. L’eix transversal d’aquest vector
que proposem és “Manresa, referència en l’àmbit de la salut i la qualitat de
vida”, i inclou actuacions en nous àmbits locals.

Aquests tres eixos estratègics, així com les diferents accions que deriven de cada eix i que es
presenten a continuació, es van definir mitjançant un procediment participatiu, i en ells es
recullen els actius més importants i amb més potencial del territori pel que fa a les possibilitats
d’internacionalització. Així mateix, es van prendre en consideració també altres factors com
l’experiència acumulada, el coneixement, els interessos i les necessitats dels diferents actors
del territori, i especialment de l’Ajuntament de Manresa.
La metodologia utilitzada per al disseny del Pla estratègic, elaborada per la Diputació de
Barcelona, segueix un model fractal de desenvolupament. Així, en el marc de l’elaboració
d’aquest document es va decidir definir per cada eix estratègic uns objectius i, alhora, per cada
objectiu, una sèrie d’accions necessàries per portar-les a terme. Així, en les fitxes d’acció
elaborades en el marc d’aquest document s’inclou una descripció de cada acció a realitzar,
s’indiquen el servei responsable i els actors locals involucrats en la seva implementació, i
s’apunten possibles instruments de finançament europeu, així com indicacions sobre la
comunicació i els indicadors per avaluar-ne la implementació.
Paral·lelament, l’elaboració de la diagnosi ha permès identificar els principals actors amb
rellevància internacional de què disposa la ciutat i la seva àrea d’influència, fet que durant la
fase de proposta ha estat aprofitat per a encabir els actors encarregats de liderar i/o participar
en les diferents accions proposades. Tot i que actualment alguns d’ells amb prou feines
s’associen amb la ciutat de Manresa, representen capital del territori que és necessari tenir en
compte a l’hora de configurar l’estratègia.
Com a complement a tots els elements esmentats, el pla inclou també el disseny d’un model de
gestió del conjunt de les accions plantejades, a fi de que aquesta gestió sigui eficient i
sostenible en el temps, i fomenti la participació i implicació dels actors proposats.
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EIX 1: EMPRENEDORIA, OCUPACIÓ I CREIXEMENT EMPRESARIAL

Manresa és i ha estat un dels principals pols de producció industrial de Catalunya. En l’època
contemporània, la ciutat ha construït la seva identitat segons aquest paper, el qual s’ha
mantingut tot i la progressiva terciarització de l’economia, un procés que ha afectat no només a
Manresa i a Catalunya, sinó també tot el conjunt dels països desenvolupats. És per això que, a
fi de reforçar la vessant industrial de la ciutat, augmentar el seu potencial competitiu i millorar el
posicionament de les seves indústries a nivell nacional i internacional, en aquest Pla es
proposen un conjunt d’accions de suport a l’emprenedoria, a la innovació i a la
internacionalització d’empreses en sectors industrials claus que vertebren el territori. L’objectiu
és doncs reforçar el paper de Manresa com a referent econòmic de la Catalunya Central i
convertir-la en un dels líders en processos d’innovació industrial del territori, posant les bases
pel seu desenvolupament futur i per la generació de riquesa al territori per part d’aquest sector.
Les accions de promoció proposades se centren en un conjunt de sectors molt específics, a fi
de concentrar els esforços i els recursos en aquells àmbits consolidats on Manresa se situa o
pot aspirar a situar-se en el marc de l’excel·lència, i que a l’hora compten amb un major
potencial de creixement. En aquest sentit, s’ha considerat convenient dividir el primer eix del
Pla en dos sub-eixos, amb l’objectiu d’estructurar el conjunt d’accions en dos grans blocs.
En primer lloc, se situa el sub-eix que s’ha denominat “Parcs industrials logístics intel·ligents”,
format per un conjunt d’accions que tenen com a objectiu situar Manresa com a referent
internacional pel que fa als serveis i la infraestructura innovadora dels seus polígons industrials,
millorant també la seva promoció exterior. Es tracta doncs d’estructurar una oferta més
integrada als polígons industrials existents: posant en valor serveis intel·ligents en matèria
d’eficiència energètica; portant fibra òptica als polígons que encara no en disposin; impulsant
projectes d’investigació en l’àmbit de l’Open Data per als polígons industrials; identificant
índexs rellevants en els diferents àmbits de competitivitat i definint fulls de ruta per al seu
seguiment actiu; i elaborant un Pla d’actuació per a l’impuls de l’economia digital, sobretot en
relació a les PIMES. En aquest sub-eix també s’ha incorporat una acció de caràcter transversal
vinculada al RIS3CAT, amb la qual es pretén promoure la participació de les empreses i agents
d’innovació manresans en el marc de la Creació de xarxes d’Àrees Productives Ecològicament
Equipades (EEPA, "Ecologically Equipped Productive Areas").
En segon lloc, el sub-eix anomenat “Innovació, desenvolupament empresarial i foment de
l’associacionisme” inclou mesures de caràcter transversal en l’àmbit de la innovació i la
internacionalització del teixit productiu i del coneixement manresà. En aquest sentit, d’entre les
actuacions proposades, destaquen: integrar el clúster enogastronòmic El Rebost del Bages a la
xarxa europea de clústers ESCP for Food, Health & Wellbeing; elaborar un pla estratègic per a
la internacionalització de la industria mecatrònica del Bages; potenciar el Campus Universitari
de Manresa a nivell nacional i internacional; i promoure activitats de formació en l’àmbit de la
internacionalització, sobretot en l’àmbit de les possibilitats que ofereix la Secretaria d’Estat
d’Economia i Suport a l’Empresa i l’ICEX-CECO.
Per tant, les accions proposades en relació a aquest eix i detallades en el document adjunt són:
1.1.

Parcs industrials logístics intel·ligents

1.1.1 Millora de l’equipament dels polígons industrials
1.1.2 Afavorir la col·laboració entre empreses del Bages i el Centre Tecnològic de Manresa
(CTM-Eurecat) per a projectes d’innovació conjunts
1.1.3 Creació de xarxes de Àrees Productives Ecològicament Equipades (EEPA, "Ecologically
Equipped Productive Areas")
1.1.5 Identificació d’índexs rellevants en els diferents elements de competitivitat, i definició de
fulls de ruta per al seu seguiment actiu.
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1.1.6 Elaboració d’un Pla d’actuació per a l’impuls de l’economia digital a la comarca del Bages,
sobretot en relació a les PIMES
1.2.
Innovació, desenvolupament i internacionalització empresarial i foment de
l’associacionisme.
1.2.1. Foment de la participació de les empreses manresanes en l’Estratègia Industrial de
Catalunya (RIS3CAT).
1.1.2. Integració del clúster enogastronòmic El Rebost del Bages a la xarxa europea de
clústers ESCP for Food, Health & Wellbeing.
1.1.3. Elaboració d’un Pla Estratègic per a la internacionalització de la indústria mecatrònica
del Bages.
1.1.4. Potenciació del Campus Universitari de Manresa (Universitat de Vic – Universitat
Central de Catalunya) a nivell nacional i internacional.
1.1.5.

Impuls d’activitats de formació en l’àmbit de la internacionalització.

EIX 2: FOMENT DEL TURISME
Són molts els estudis que han demostrat que el turisme de qualitat és una de les activitats més
beneficioses per a un municipi, sobretot en termes de generació de riquesa, de creació
d’ocupació i de desenvolupament sectorial a nivell transversal. Ubicada al centre de Catalunya i
propera a Barcelona, Manresa compta amb una posició geogràfica privilegiada i amb una sèrie
d’actius que fan possible el desenvolupament d’una marca turística integrada amb el territori,
sostenible i que augmenti la seva visibilitat internacional. A la vegada, el fet que la ciutat se situï
a 60 km de Barcelona, amb l’atractivitat turística que té la capital catalana, i a només 25 km de
Montserrat –una destinació turística que el 2014 va rebre 2,4 milions d’habitants- incrementa el
potencial de captació turística de la ciutat, amb possibilitats d’atraure una part important del flux
que visita anualment la muntanya sagrada.
Encara que les xifres relatives al turisme estranger que visita la ciutat són encara moderades,
en els darrers anys s’ha donat un increment notable pel que fa al nombre de turistes provinents
d’altres països que trien Manresa com a destinació. Així, avaluant l’increment de turistes
estrangers que visiten anualment l’Oficina de Turisme de la ciutat, de 2013 a 2014 s’ha passat
de 996 a 1157, el que suposa un creixement del 13,10%. Pel que fa els visitants comptabilitzats
al Santuari del a Cova, dels 39.540 que van tenir l’any 2014, 6.923 eren estrangers.
En aquest context i com a complement a la campanya “Manresa, Cor de Catalunya”, es
proposen una sèrie d’actuacions que pivoten sobre dos conceptes pels quals s’ha decidit
apostar a nivell estratègic en matèria de promoció turística. Aquests són, d’una banda, el
foment del turisme espiritual, mitjançant la vinculació de Manresa a la figura de Sant Ignasi de
Loiola, potenciant la marca de “ciutat ignasiana”, una aposta que ha generat il·lusió i consens
entre la ciutadania i els actors implicats. Aquesta aposta pel turisme espiritual s’emmarca en el
Pla Director del projecte estratègic Manresa 2022. D’altra banda, es presenten un conjunt
d’accions que van en la direcció d’explotar el potencial d’atracció turística de la ciutat i de la
comarca del Bages en l’àmbit de l’enogastronomia i l’alimentació medievalitzada, aprofitant la
presència d’actius com ara la Fundació Alícia, l’Escola Joviat, el Món Sant Benet i la
Denominació d’Origen Pla de Bages. La Fundació Alícia, sota encàrrec de l’Ajuntament de
Manresa, i amb l’estreta col·laboració de l’Escola Joviat i de la resta d’agents enogastronòmics
del territori, ha elaborat el Pla de Gastronomia Manresa 2022, presentat públicament el juliol de
2015 i que actualment es troba en fase consolidació i difusió.
A fi d’organitzar els projectes proposats en categories temàtiques vinculades als dos àmbits
esmentats, aquests s’han distribuït en tres sub-eixos temàtics diferents, presentats a
continuació.

Acta de la sessió plenària núm. 14, de 19 de novembre de 2015

57

En primer lloc es troba el sub-eix que recull les accions situades dins l’àmbit de la promoció de
les rutes religioses i gastronòmiques. En aquest sub-eix s’inclouen accions com ara el
reconeixement de la Ruta Ignasiana com a Itinerari Cultural Europeu, la candidatura de
Manresa per a l’obtenció del Segell de Patrimoni Europeu, l’organització de fires
enogastronòmiques europees i la promoció internacional de la marca Manresa en relació a la
cuina lliure d’al·lèrgens i intoleràncies.
A continuació, el segon sub-eix recull dues accions que tenen com a objectiu potenciar el paper
de Manresa com a centre del diàleg interconfessional. Així, d’una banda, es proposa una acció
per a fomentar la cooperació interreligiosa a Catalunya mitjançant l’organització a la ciutat de
congressos interconfessionals d’àmbit català, i de l’altra, impulsar l’organització de congressos i
seminaris interreligiosos de caràcter internacional.
Per últim, el tercer sub-eix engloba dues accions de promoció turística de caràcter transversal,
com són la participació d’organismes i empreses manresanes a la xarxa The Experience
Network i el foment del turisme de negocis al voltant del món jesuïta.
Per tant, les accions proposades en relació a aquest eix i detallades en el document
adjunt són:
2.1.

Promoció de les rutes religioses i gastronòmiques.

2.1.1.

Reconeixement de l’herència ignasiana de Manresa com a Patrimoni Cultural Europeu

2.1.2.

Participació de Manresa en la xarxa de ciutats vinculades al pensament religiós

2.1.3.

Foment de la participació de l’Ajuntament de Manresa i d’entitats locals en la xarxa
Europa Nostra

2.1.4.

Organització de fires enogastronòmiques d’àmbit europeu.

2.1.5.

Promoció internacional de la marca Manresa com a referent de la Cuina lliure
d’al·lèrgens i Intoleràncies.

2.2.

Manresa com a centre del diàleg interconfessional.

2.2.1.

Foment de la cooperació interreligiosa i organització de congressos interconfessionals
d’àmbit català i internacional

2.3.

Iniciatives transversals de promoció turística.

2.3.1.

Creació de campanya i plataforma web

2.3.2.

Participació d’organismes i empreses manresanes a la xarxa The Experience Network.

2.3.3.

Foment del turisme de negocis entorn al món jesuïta

EIX 3: SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
Un dels principals reptes plantejats dins l’Estratègia 2020 de la Comissió Europea és el foment
del desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi ambient. Durant els darrers anys la
ciutat de Manresa ha iniciat una sèrie d’iniciatives relacionades amb àrees d’actuació urbanes
tradicionals, que poden tenir un recorregut internacional i que se circumscriuen en la línia del
model de ciutat sostenible preconitzat dins l’estratègia 2020. En aquest sentit, les accions
proposades en aquest àmbit van en la línia de potenciar la imatge de Manresa com a ciutat

Acta de la sessió plenària núm. 14, de 19 de novembre de 2015

58

referència en l’àmbit del desenvolupament sostenible i pel que fa a la qualitat de vida dels seus
ciutadans.
El Pla posa un especial èmfasi en l’impuls del coneixement del patrimoni natural de Manresa i
el seu entorn per part de la ciutadania, promocionant-ne l’ús social en els àmbits de l’oci,
l’educació, l’esport i la salut. També busca millorar la relació entre ciutadans i l’espai urbà i
periurbà, mitjançant obres de millora de l’entorn del riu i de l’anella verda de la ciutat, així com a
través de la promoció de la salut i dels hàbits de vida saludables, atorgant un paper important a
les noves tecnologies, especialment en el foment d’un ús més eficient dels recursos.
Amb aquest fi, totes les accions proposades dins d’aquest àmbit temàtic s’engloben dins d’un
únic sub-eix anomenat “SMARTcities, hàbits saludables i qualitat de vida”, que inclou accions
de caràcter divulgatiu en l’àmbit de la protecció mediambiental, com són l’aprofitament dels
espais de la Torre Lluvià i la candidatura a organitzar el IV Fòrum sobre Medi Ambient i Món
Local de la Diputació de Barcelona, i altres que tenen com a objectiu potenciar el paper de la
ciutat en l’àmbit del desenvolupament periurbà sostenible, com ara el projecte de millora de
l’Anella Verda. Per últim, també s’inclouen accions encaminades a millorar l’eficiència
energètica i la sostenibilitat dels recursos mitjançant la incorporació de solucions SMART, com
ara intervencions en el sistema de gestió fluvial i l’ús de novetats tecnològiques en la gestió de
l’aigua, així com el foment de l’autosostenibilitat energètica dels edificis.
Per tant, les accions proposades en relació a aquest eix i detallades en el document en
adjunt són:
3.1.

SMARTcities, hàbits saludables i qualitat de vida

3.1.1.

Ús d'espais de la Torre Lluvià

3.1.2.

Millora de la integració camp-ciutat i de l'Anella Verda

3.1.3.

Realització projectes de recuperació de l’entorn del riu i implementació d’instruments
per millorar la sostenibilitat del cicle urbà de l'aigua

3.1.4.

Foment de l'auto sostenibilitat i l'eficiència energètica dels edificis públics i habitatges,
generant un estalvi en el cost energètic i en les emissions de CO2

3.1.5.

Candidatura a organitzar el IV Fòrum Sobre Medi Ambient i Món Local de la Diputació
de Barcelona

6. LA GESTIÓ I IMPLEMENTACIÓ DEL PLA
Cicle de gestió
A fi de garantir una correcta implementació del pla estratègic i de les accions que en formen
part, és necessari comptar amb mecanismes i mitjans materials i humans adequats per a fer-ho
possible, i gestionar el pla de forma coordinada, eficient i sostenible mitjançant una adequada
planificació, execució i avaluació.
En aquest sentit, es proposa un sistema de gestió estructurat a través d’un procés col·laboratiu
de diferents òrgans de gestió, els quals s’exposen a continuació:
En primer lloc, un equip responsable. Format per un responsable polític i un de tècnic, les
seves funcions hauran de ser coordinar la gestió del Pla amb l’equip de govern, l’equip tècnic
de l’Ajuntament, la Comissió de Projecció Exterior i els grups de treball sectorial.
Paral·lelament, s’encarregarà de la planificació i actualització anual del Pla, seguiment de
l’execució i avaluació de les actuacions del pla, tasques de màrqueting i comunicació, recerca
de finançament, identificació i participació en partenariats a nivell regional i internacional, i
rendició de comptes a l’equip de govern en relació a aquestes funcions.
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Segon, la Comissió de Projecció Exterior, la qual serà la responsable de guiar i vetllar per la
implementació del pla, participant en la seva actualització, planificació, execució i avaluació,
reunint-se de forma quadrimestral o en funció de les necessitats. La Comissió haurà d’estar
formada per l’equip responsable, els responsables tècnics de l’ajuntament per a cada eix del
Pla i els representants dels actors del municipi involucrats en la implementació del Pla.
En tercer lloc, l’equip de govern s’encarregarà d’assegurar la contribució de les regidories a la
implementació del Pla, portarà a terme l’assignació de recursos humans i pressupostaris, i serà
el responsable de fomentar la creació d’aliances supramunicipals per a l’impuls de la projecció
exterior del territori.
Per últim, es proposa la creació de grups de treball sectorials per cadascun dels tres eixos en
els quals s’estructuren les actuacions proposades en el Pla. Les tasques d’aquests grups
serien planificar, facilitar l’execució i avaluar les accions sectorials del Pla, i coordinar-se amb
l’equip responsable per a exercir d’estructura de suport en el seguiment de les accions.
Accions transversals de gestió
Des del moment de l’aprovació del Pla fins a l’execució de les actuacions es promourà la
participació de la ciutadania en forma de procés participatiu, mitjançant accions com ara una
presentació pública del Pla, la realització de sessions anuals d’avaluació, la instal·lació d’una
bústia de suggeriments a la pàgina web de l’ajuntament, la publicació d’informació sobre com la
ciutadania i la societat civil poden implicar-se en la gestió del Pla, i la discussió en el si de la
Comissió de Projecció Exterior de suggeriments, queixes i propostes provinents dels ciutadans.
D’altra banda, bona part de les accions proposades requereixen d’aliances que superen l’àmbit
municipal per a la seva implementació efectiva. En aquest sentit, es fomentarà la participació
en projectes europeus, les accions de promoció territorial, i la cooperació internacional, amb
implicacions col·laboratives puntuals i/o estables amb socis del país i internacionals.
Per últim, es considera com a prioritària la recerca de finançament, una funció que quedarà
delimitada sota la responsabilitat de l’equip responsable, amb possibilitat de comptar amb
experts externs per tal de fer possible l’execució de les accions proposades en els diferents
eixos. Això inclou l’aprofitament d’oportunitats de finançament públic (a nivell català, espanyol,
europeu i internacional), així com el foment de sinèrgies de col·laboració amb el sector privat
(empreses, fundacions, mecenatges, etc.)

Indicadors de seguiment i compliment
Les accions proposades s’han d’associat a indicadors de seguiment que permeten avaluar-ne
l’èxit i el seu grau de consecució. Donada l’heterogeneïtat en el tipus d’accions, es proposa
classificar les mesures d’avaluació en quatre categories:
1. Binari: l’acció només pot ser realitzada o no realitzada, i el seu acompliment en
determina l’èxit.
2. Llista de control: l’acció es completa a partir d’un grup d’indicadors binaris
independents, i poden ser accions que cal repetir en diferents moments.
3. Grau de compliment: l’acció pot tenir diferents graus de realització, sempre
incrementals, és a dir, que el grau de compliment només pot anar pujant (excepte en
casos excepcionals).
4. Indicador: associat a accions mesurables en el temps. En aquest sentit, cal evidenciar
que algunes de les accions que es proposen no estan limitades al període 2015-2022 i
poden tenir continuïtat més enllà d’aquest període, per la qual cosa és recomanable
una actualització del Pla de cara a períodes subsegüents.
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ANNEX 1: ACCIONS

EIX D’ACTUACIÓ Nº 1:
EMPRENEDORIA, OCUPACIÓ I
CREIXEMENT EMPRESARIAL
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EIX D’ACTUACIÓ Nº1: EMPRENEDORIA, OCUPACIÓ I CREIXEMENT EMPRESARIAL
ACTUACIONS

CONCRECIÓ DE LES ACCIONS
Descripció: Les xarxes de Àrees Productives Ecològicament Equipades agrupen empreses de fabricació -la majoria PIMEs- d’un
mateix polígon per assolir beneficis col·lectius en matèria de sostenibilitat i estalvi energètic que superin els obtinguts mitjançant la
suma dels beneficis individuals. Aquesta iniciativa s’engloba dins el programa d’assistència per a PIMEs per al compliment de la
normativa mediambiental de la Comissió Europea.
Algunes de les actuacions susceptibles de ser impulsades mitjançant la creació de xarxes EEPA són les següents:
-Reciclat d’aigua amb finalitats industrials i d’extinció d’incendis
-Gestió de l’energia (estalvi per les empreses en l’àmbit de l’estalvi energètic)
-Gestió de la mobilitat (menys emissió de CO2)

1.1.3: Creació de
xarxes de Àrees
Productives
Ecològicament
Equipades (EEPA,
"Ecologically
Equipped Productive
Areas")

-Sistemes de tractament d’aigües residuals
-Desenvolupament i instal·lació de sistemes integrats fotovoltaics als polígons industrials
-Xarxa elèctrica de baixa i mitjana tensió
-Pla de transport interempresarial per a reduir l’ús del cotxe per part dels empleats
Es recomana crear la figura del/de la coordinador/a per cada EEPA, el qual podria ser un/a tècnic/a de l’Ajuntament de Manresa.
Servei Responsable: Ajuntament de Manresa
Actors locals involucrats: Ajuntament de Manresa, FORUM, SA, CTM-Eurecat, Meandre, PIMEs Catalunya central, Cambra de
Comerç del Bages, Associacions empresarials dels 4 polígons industrials de Manresa (Bufalvent, Trullos, Pont Nou i Els Dolors)
Finançament europeu:
-Programa LIFE –Medi Ambient.
-Horizon 2020
Comunicació:
-Web municipal,web de turisme i web del CEDEM
-Web de FORUM, SA
-Mitjans de comunicació locals i regionals (Manresa Info.cat, Regió7, El Punt Avui, etc.)
-Xerrades i seminaris amb emprenedors i PIMEs locals i resta d’agents econòmics locals.
Calendari: A establir en funció de les prioritats dels actors involucrats.
Informació per avaluació (indicadors):
-Nombre d’empreses vinculades
-Estalvi energètic (grau de compliment – reducció en la factura energètica)
-Emissions de CO2 (grau de compliment – percentatge d’estalvi)
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-Grau de satisfacció de les empreses participants
-Percentatge d’estalvi generat a les empreses participants (grau de compliment – percentatge d’estalvi)

Descripció: Establiment d’una sèrie d’índexs per a avaluar la eficiència i la gestió de l’activitat als Polígons industrials de Manresa,
amb l’objectiu d’aconseguir una millora en els resultats. Elaboració d’un full de ruta i seguiment actiu d’aquesta en base a els objectius
establerts.
Una possible base d’anàlisi serien alguns dels criteris de l’Índex Global de Competitivitat, tant pel que fa eficiència del mercat laboral
com a preparació tecnològica, mida del mercat, infraestructura, entorn socioeconòmic, nivell d’internacionalització, sofisticació de
negoci i innovació.
Servei responsable: Ajuntament de Manresa

1.1.5: Identificació
d’índexs rellevants en
els diferents elements
de competitivitat, i
definició de fulls de
ruta per al seu
seguiment actiu

Actors locals involucrats:
Ajuntament de Manresa, CEDEM, FORUM, SA, Invest in Manresa, PIMEC Catalunya central, Cambra de Comerç de Manresa,
polígons industrials de Manresa.
Finançament europeu: COSME 2014-2020
Comunicació:
-Web municipal i de turisme
-Web del CEDEM
-Web de FORUM, SA
-Web de la Cambra de Comerç de Manresa
-Webs dels polígons industrials de Manresa
-Mitjans de comunicació locals i regionals (ManresaInfo.cat, Regió7, El Punt Avui, etc.)
Calendari: A establir en funció de les prioritats dels actors involucrats
Informació per avaluació (indicadors):
-Identificació dels índexs rellevants en els diferents elements de competitivitat i definició de fulls de ruta per al seu seguiment actiu
(indicador)
-Seguiment actiu conforme al full de ruta establert (llista de control)

1.1.6: Elaboració d’un
Pla d’actuació per a

Descripció: Elaboració d’un pla per a potenciar un millor ús de la tecnologia per part de les empreses manresanes (sobretot les
PIME) fomentant també el desenvolupament d’empreses TIC de la regió que posin a disposició productes i serveis més avançats.
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l’impuls de l’economia
digital a la comarca
del Bages, sobretot en
relació a les PIME

Alguns dels principals objectius del pla podrien de ser el suport als agents econòmics regionals en la integració dels usos digitals
avançats, l’augment del desenvolupament de solucions TIC específiques adaptades a les necessitats dels sectors productius de la
comarca insuficientment atesos per l’oferta TIC actual, l’augment i consolidació del sector TIC al Bages, la millora del coneixement
que les empreses locals tenen sobre les TIC mitjançant accions de sensibilització, orientació i acompanyament en la implantació de
projectes o el foment d’espais de trobada entre l’oferta i la demanda de TIC de Catalunya, així com la promoció d’elements tractors de
digitalització com el comerç electrònic o la facturació electrònica.
En el mateix sentit, seria convenient analitzar les possibilitats que ofereix el Mobile World Capital en l’àmbit de la digitalització
empresarial i el seu possible aprofitament a la comarca del Bages.

Servei responsable: Ajuntament de Manresa
Actors locals involucrats: Ajuntament de Manresa, Invest in Manresa, CEDEM, FORUM, SA, Cambra de Comerç de Manresa,
PIMEC Catalunya central, Consell Comarcal del Bages.

Finançament europeu: FEDER, Horizon 2020
Comunicació:
-Web municipal i de turisme
-Web del CEDEM
-Web de FORUM, SA
-Web de la Cambra de Comerç de Manresa
-Webs dels polígons industrials de Manresa
-Mitjans de comunicació locals i regionals (Manresa Info.cat, Regió7, El Punt Avui, etc.)
Calendari: A establir pels actors implicats.
Informació per avaluació (indicadors): Elaboració del Pla d’actuació (binari)

1.2.1: Fomentar la
participació de les
empreses
manresanes en
l’Estratègia Industrial
de Catalunya
(RIS3CAT)

Descripció: El foment de la participació de les empreses manresanes dins l’Estratègia Industrial de Catalunya ha d’afavorir la seva
integració en les iniciatives i projectes impulsats en el marc d’aquesta.
Tenint en compte que les actuacions previstes dins de l’estratègia encara es troben en fase de desenvolupament teòric -i la informació
al respecte és força limitada- es recomana portar a terme una sèrie d’accions per a fer un seguiment de l’abast de les actuacions per
sectors, conforme aquestes es vagin concretant, analitzant les possibilitats de participació de les coordinat per actors manresans
líders en cadascun dels sectors (CTM-Eurecat, Global Tèxtil BCN, Fundació Alícia) i la Cambra de Comerç de Manresa, en
col·laboració amb actors que siguin coordinadors dels respectius àmbits a nivell de Catalunya (CTM-Eurecat, Clúster Tèxtil Moda de
Catalunya, Universitat de Barcelona) a fi de transmetre la informació a les empreses i manresanes i involucrar-les en els diferents
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projectes. En aquest sentit, les actuacions triades i les accions proposades es presenten agrupades per sectors, prioritzant aquells
que són més rellevants dins la indústria de Manresa (metal·lúrgia, indústria tèxtil i del disseny, i indústria alimentària):

Actuacions previstes dins
l’Estratègia Industrial de
Catalunya

Actors líders

Accions proposades dins l’àmbit de
cadascun dels sectors

Accions proposades
transversal

Metal·lúrgia
-Impuls del Clúster de
materials avançats
-Internacionalització
col·laborativa
de
les
empreses
-Tecnobons per a les
empreses
de
sistemes
industrials
-Manufactura
avançada
(nous materials, fabricació
additiva,etc.)
-Nous sistemes industrials
per a l’economia verda i
circular
-Xarxa TECNIO i l’Eurecat .

CTM
Eurecat

1.Realitzar un estudi sobre les
possibilitats de participació d’empreses
manresanes amb centres integrats en
la xarxa TECNIO i amb l’Eurecat per a
accedir a serveis de suport a la
innovació
tecnològica,
potenciar
projectes tecnològics i impulsar la
projecció
internacional
mitjançant
l’accés a una xarxa internacional de
contactes i a la participació en
programes internacionals de suport a
la innovació.

1.Creació de grups temàtics per sectors
(metal·lúrgia, tèxtil i disseny, alimentari) i
selecció d’un responsable que informi
regularment als grups dels respectius
sectors de les novetats pel que fa a
l’activitat i projectes impulsats pels
clústers a nivell de Catalunya.

Indústria tèxtil i del
disseny
-BCN Style Network, la
plataforma de visibilització
del sector català del disseny
de moda i d’hàbitat.
-Promoció internacional i
captació d’inversió per a
estendre les capacitats
productives de la indústria
de la moda.
-Sistema d’informació sobre

Clúster Tèxtil
Moda
de
Catalunya

–

Organització
Empresarial
del Metall del
Bages

2.Potenciar la renovació de maquinària
i instal·lacions industrials entre les
empreses
del
sector,
per
tal
d’incrementar
la competitivitat i
sostenibilitat del sector.

Global
BCN

Tèxtil

1.Potenciar la renovació de maquinària
i instal·lacions industrials entre les
empreses
del
sector,
per
tal
d’incrementar
la competitivitat i
sostenibilitat del sector.
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caràcter

2.Organització a Manresa d’accions
d’informació sobre els mecanismes de
participació dins l’Estratègia Industrial de
Catalunya (en especial pel que fa a
clústers i a comunitats RIS3) amb
l’objectiu de fomentar la integració dels
actors empresarials de Manresa en les
iniciatives impulsades en el marc
d’aquesta.

3.Establiment de marcs col·laboratius
entre empreses manresanes i centres
de recerca per al foment de projectes
que tinguin com a objectiu l’aprofitament
de know-how per part d’actors del
territori, essent susceptibles de rebre
finançament dins el marc del FEDER.
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les capacitats productives
de la moda catalana.
Indústria
alimentària
- Catalonia Food Network,
la plataforma que integrarà
tota la cadena de calor de la
indústria
alimentària
catalana.
-Laboratori del consumidor
per estudiar nous productes
i
noves
tendències.
-Potenciar l’oferta turística
vinculada a l’alimentació,
incloent visites turístiques
als centres productors i
venda de productes locals
per mitjà de canals turístics.

Universitat de
Barcelona

-

Fundació
Alícia

4.Creació de grups de treball i
organització de reunions empresarials
mensuals o bimensuals per sectors, per
a promoure accions de lobbying
conjuntes i compartir feedback pel que
fa als respectius projectes on hi
participen les empreses prèviament
identificades per la Cambra de Comerç.
5.Vincular aquesta estratègia amb les
possibilitats
i
el
potencial
de
desenvolupament d’un PECT local a la
Catalunya Central, el qual encara es
troba en fase de disseny.
6.Foment de la vocació industrial entre
els joves manresans mitjançant la
sensibilització pública del paper de la
indústria com a generador de riquesa,
llocs de treball i coneixement, el foment
de les vocacions industrials en les
diferents etapes educatives, i l’impuls
dels valors positius de la contribució de
la indústria a la societat a través dels
mitjans de comunicació.

Servei responsable: Cambra de Comerç de Manresa
Actors locals involucrats: FORUM, SA, Ajuntament de Manresa, Acció, Invest in Manresa, Nucli d’empreses del Bages
especialitzades en exportar, Cambra de Comerç de Manresa, PIMEC Catalunya central, CTM-Eurecat, Consell Comarcal del Bages.

Finançament europeu: FEDER Catalunya
Comunicació:
-Web municipal
-Web de la Cambra de Comerç de Manresa
-Web del CEDEM
-Web de FORUM, SA
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-Mitjans de comunicació locals i regionals (Manresa Info.cat, Regió7, El Punt Avui, etc.)
Calendari: A establir per la Cambra de Comerç de Manresa
Informació per avaluació (indicadors):
-Jornades informatives realitzades (indicador)
-Grups de treball establers (indicador)
-Nombre de projectes col·laboratius conjunts impulsats (indicador)

Descripció: Potenciar i consolidar el clúster enogastronòmic “El Rebost del Bages” mitjançant la seva candidatura a participar en la
xarxa de clústers a nivell europeu ESCP for Food, Health &Wellbeing. De recent creació, l’ESCP for Food, Health &Wellbeing reuneix
actors i empreses de la creixent àrea de mercat situada entre l’alimentació i el sector farmacèutic. El projecte té com a objectiu
l’establiment d’un partenariat estratègic de llarg termini entre els membres dels diferents clústers que en formen part, a fi de contribuir
a l’emergència d’una nova cadena de valor que agrupi productors de matèries primeres, la indústria alimentària, la biotecnològica i les
PIMES innovadores, oferint solucions innovadores pel que fa a la qualitat dels aliments i la bioeconomia. El grup està format per dotze
clústers de vuit països diferents, entre els quals es troben Polònia, Alemanya, França i Hongria. La primera trobada del grup va tenir
lloc el febrer d’enguany a la ciutat italiana de Milà.

1.2: Innovació,
desenvolupament i
internacionalització
empresarial i foment
de l’associacionisme

1.2.2: Integració del
clúster
enogastronòmic El
Rebost del Bages a la
xarxa europea de
clústers ESCP for
Food, Health &
Wellbeing.

Dintre l’estratègia de l’ESCP for Food, Health &Wellbeing es poden identificar els següents aspectes:
-Identificació d’oportunitats de negoci en els països i regions d’interès a través de clústers, organitzacions empresarials i universitats i
centres de recerca.
-Establiment d’una llista detallada de possibles socis en base a contactes ja establerts pels membres del clústers, i identificació de
nous socis potencials.
-Creació d’instruments com són una pàgina web, una e-newsletter i una marca comuna
-Potenciació i visibilització d’aquesta última.
-Comunicació i informació recíproca pel que fa a iniciatives preses per cada membre de la xarxa.
-Organització de missions comercials conjuntes.
-Millora de l’especialització intel·ligent en relació als camps adreçats, i accés a la participació de projectes de recerca conjunts.
Seria convenient valorar el paper que podrien jugar la Fundació Alícia i l’escola Joviat en aquesta iniciativa, podent plantejar inclús la
seva entrada dins El Rebost del Bages, a fi de potenciar la seva candidatura.
Servei responsable: Consell Comarcal del Bages.
Actors locals involucrats: Ajuntament de Manresa, Fundació Alícia, Escola d’Hoteleria Joviat, DO Bages, FORUM, SA, Invest in
Manresa, PIMEC Catalunya central, Cambra de Comerç de Manresa, Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages, Clúster El Rebost del
Bages.
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Finançament europeu: COSME
Comunicació:
-Web municipal i de turisme
-Webs de la Fundació Alícia, de FORUM, SA i del Consell Comarcal del Bages
-Mitjans de comunicació locals i regionals (Manresa Info.cat, Regió7, El Punt Avui, etc.)
Calendari: El procés d’integració es pot iniciar en qualsevol moment. Persona de contacte: Gianluca CarenzoExecutive, Director del
Parco Tecnologico Padano (gianluca.carenzo@tecnoparco.org)

Informació per avaluació (indicadors):
-Integració del Rebost del Bages a la xarxa ESCP for Food, Health & Wellbeing (binari)
-Nombre d’iniciatives, missions comercials i accions de comunicació participades per Rebost del Bages en l’àmbit d’aquesta ESCP
(indicador)

Descripció: Elaboració d’un Pla Estratègic conjunt pera la indústries del Bages incloses dins el sector de la mecatrònica (metal·lúrgia,
metall-mecànica, maquinària i producte final) per a l’establiment de sinèrgies, patrons de cooperació i objectius en matèria de
promoció exterior. Aquestes indústries s’enfronten a reptes estratègics similars i comparteixen bona part de la base tecnològica i de la
cadena de clients-proveïdors. En conseqüència, la cooperació estratègica es presenta com un factor clau en relació a les seves
perspectives de futur.

1.2.3: Elaboració d’un
Pla Estratègic per a la
internacionalització de
la indústria
mecatrònica del
Bages

Només un 25% sobre el total de les empreses en l’àrea de la mecatrònica del Bages exporten (2012) un punt per sota per sota la
mitjana de Catalunya. L’objectiu d’aquesta iniciativa és doncs incrementar la base exportadora del teixit empresarial mecatrònic del
Bages, mitjançant a consolidació de noves formes de cooperació estratègia conjunta, la millora del posicionament internacional per a
un increment de les exportacions, el seguiment de programes de formació i la captació d’inversions per al territori, entre altres.
L’oferta formativa de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya cobreix gairebé tots els sectors i el cicle de vida dins el
sector de la mecatrònica. En aquest sentit, pot esdevenir un soci interessant de cara a aprofitament del seu know-how en aquesta
àrea.
Servei responsable: Organització Empresarial del Metall del Bages
Actors locals involucrats: Ajuntament de Manresa, FORUM, SA, Cambra de Comerç de Manresa, PIMEC Catalunya central, Invest
in Manresa, Organització Empresarial del Metall del Bages, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Consell Comarcal
del Bages.
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Finançament europeu:
Eureka Network http://www.eurekanetwork.org/
Metallurgy Europe Initiativehttp://www.esf.org/highlights/metallurgy-europe-initiative.html

Comunicació:
-Web municipal i de turisme
-Web de la Organització Empresarial del Metall del Bages
-Web de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
-Web del CEDEM
-Web de FORUM, SA
-Mitjans de comunicació locals i regionals (Manresa Info.cat, Regió7, El Punt Avui, etc.)
Calendari: A establir en funció de les prioritats dels actors involucrats.

Informació per avaluació (indicadors):
Elaboració del Pla Estratègic (binari)

Descripció: Elaboració d’un Pla Estratègic per a la internacionalització del Campus Interuniversitari de Manresa, d’acord amb els
objectius en matèria d’internacionalització de les universitats que en formen part. En aquest sentit, algunes actuacions que es
proposen per a incloure al pla són:

1.2.4: Potenciació del
Campus Universitari
de Manresa a nivell
nacional i
internacional

-Foment de la mobilitat internacional dels estudiants, incrementar el nom d’estudiants graduats en algun dels graus o postgraus del
Campus de Manresa que hagin tingut un període d’estudis a l’estranger. Incrementar també la mobilitat del personal docent,
investigador i d’administració i serveis. Incorporar docents i investigadors de prestigi internacional que ajudin a la promoció dels
ensenyaments i la captació d’estudiants i investigadors.
-Incrementar el nivell de multilingüisme i l’ambient internacional dels campus universitaris, mitjançant activitats que fomentin la
interacció, l’aprenentatge i l’intercanvi de coneixements i experiències amb estudiants i professors estrangers
-Incrementar el nombre de programes de Grau i Màster bilingües, impartits en català i anglès o en altres llengües estrangeres.
Promoure l’aprenentatge d’un nivell suficient d’anglès per tot el PDI, PAS i càrrecs acadèmics.
-Incrementar l’oferta de programes conjunts i dobles entre les universitats amb presència al Campus de Manresa i universitats
estrangeres de qualitat, incloent esquemes de mobilitat d’estudiants i de professors. Identificació d’obstacles operatius i regulatoris per
al desenvolupament de programes internacionals conjunts, incloent temes de reconeixement.
-Foment i suport a la R+D+I: Captació, foment de l’activitat investigadora, fons de promoció i beques, impuls dels estudis de doctorat,
participació en programes propis, interuniversitaris o en conjunt amb empreses d’àmbit nacional o internacional. Participació en
xarxes, projectes i programes d’excel·lència nacional o internacional, com els nous instruments Erasmus+ i Horitzó 2020 de la UE.
Establir incentius i suport a la preparació de propostes i formació de consorcis a nivell institucional en instruments com les Aliances
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per al Coneixement i Associacions Estratègiques i Comunitats d’Innovació.
-Fomentar la cooperació estratègica universitat – empresa en l’àmbit regional, nacional i internacional. Organització de fòrums
universitat – empresa per a fomentar la participació conjunta en projectes i programes internacionals de pràctiques professionals en
empreses, doctorats industrials i projectes de lideratge industrial i innovació.
-Reforçar la cooperació a nivell nacional amb institucions i sistemes universitaris de la UE i l’EEES, d’Amèrica Llatina, de la
Mediterrània i dels països emergents, promovent l’establiment de col·laboracions i acords bilaterals en matèries de reconeixement,
assegurament de la qualitat, mobilitat, excel·lència de formació i investigació, i promoció comercial.
Servei responsable: Campus Interuniversitari de Manresa i centres que en formen part (FUB-Universitat de Vic –Universitat Central
de Catalunya, EPSEM-UPC, UOC, UIC)
Actors locals involucrats: Ajuntament de Manresa, CEDEM, Cambra
Finançament europeu: Horizon 2020
Comunicació:
-Web municipal
-Web del Campus Interuniversitari de Manresa i de les universitats que en formen part
-Web del CEDEM
-Web de FORUM, SA
-Mitjans de comunicació locals i regionals (Manresa Info.cat, Regió7, El Punt Avui, etc.)
Calendari: A establir en el pla estratègic
Informació per avaluació (indicadors):
-Elaboració d’un pla estratègic per a la internacionalització del campus (binari)
-Increment en el nombre d’intercanvis d’estudiants, PAS i PDI (indicador)
-Nombre d’estudis bilingües o en llengües estrangeres (indicador)
-Nombre d’ofertes de programes conjunts o dobles amb altres centres universitaris a l’estranger (indicador)
-Nombre i abast dels projectes d’investigació en el marc dels instruments Erasmus+ i Horitzó2020 realitzats (indicador)

1.2.5: Impulsar
activitats de formació
en l’àmbit de la
internacionalització

Descripció: Organització de seminaris i cursos de formació en relació a les possibilitats d’assessorament, promoció i finançament per
a les empreses en matèria d’internacionalització, oferts pels òrgans del Govern central, en especial pel que fa a la Secretaria d’Estat
d’Economia i Recolzament a l’Empresa i l’ICEX-CECO.
Alguns exemples són Ventana Global (servei integrat i personalitzat que faciliti a les empreses la informació i assessorament
necessaris per a sortir a l’exterior, impulsant i recolzant la presència internacional de les empreses espanyoles a l’exterior). O els
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instruments que ofereix la Sociedad Estatal España Expansión Exterior, un servei més específic, de caràcter comercial i financer, per
al recolzament d’operacions concretes en mercats determinats.
Servei responsable: Cambra de Comerç de Manresa
Actors locals involucrats: Ajuntament de Manresa, FORUM, SA, Cambra de Comerç de Manresa, PIMEC Catalunya central, Invest
in Manresa. Nucli d’empreses del Bages amb altes exportacions.
Finançament europeu: COSME 2014-2020
Comunicació:
-Web municipal i de turisme
-Web del CEDEM
-Web de FORUM, SA
-Mitjans de comunicació locals i regionals (Manresa Info.cat, Regió7, El Punt Avui, etc.)
Calendari: En funció de la disponibilitat dels actors involucrats.
Informació per avaluació (indicadors):
-Nombre d’activitats de formació realitzades (indicador)
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EIX D’ACTUACIÓ Nº2: FOMENT DEL TURISME

EIX D’ACTUACIÓ Nº 2: FOMENT DEL TURISME
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ACTUACIONS

CONCRECIÓ DE LES ACCIONS
Descripció: Impuls del reconeixement de la Ruta Ignasiana com a Itinerari Cultural Europeu, per part de la ciutat de Manresa, en tant
que lloc on comença un dels ramals de la ruta i ciutat de referència pel que fa al patrimoni i herència ignasianes, recollint les propostes
fetes al Pla Director Manresa 2022, al Pla de Màrqueting Turístic Manresa 2015 i al Pla de Senyalització Turística, i reforçant l’associació
de la ciutat amb el turisme religiós. Es buscarà el suport i la cooperació amb la resta de pobles i ciutats que formen la ruta.
La iniciativa dels Itineraris Culturals del Consell d’Europa té com a objectiu crear un vincle entre els ciutadans d’Europa i el patrimoni
cultural, essent alhora un reflex de la diversitat cultural del continent. Com a tal, planteja el turisme com una forma de creixement
econòmic sostenible per a les regions implicades.
El projecte s’haurà d’acompanyar d’un pla de finançament i d’una còpia dels estatuts fonamentals i de la figura jurídica que prengui
l’Itinerari Cultural. És també recomanable la presentació d’un pla d’actuació i manteniment de l’itinerari a quatre o cinc anys vista,
garantint la viabilitat del projecte a curt i mig termini.

2.1.1:
2.1. : Promoció de
les rutes religioses i
gastronòmiques

Reconeixement
de l’herència
ignasiana de
Manresa com a
Patrimoni Cultural
Europeu

Un cop atorgada la menció, es realitzaran avaluacions periòdiques per comprovar que se segueixen els criteris de la resolució. Les
avaluacions consistiran en un programa anual d’activitats i un informe anual presentat a l’Institut Europeu d’Itineraris Culturals. A més,
les rutes hauran de presentar cada tres anys un informe davant la Junta de Govern de la EPA per a que pugui avaluar les seves
activitats. Aquesta actuació ha de tenir en compte el Pla Director del Camí Ignasià que ha elaborat la Companyia de Jesús.
Paral·lelament, es proposa fomentar el reconeixement internacional de Manresa com a destí turístic de caràcter religiós mitjançant la
preparació i presentació de la candidatura per a l’obtenció del Segell de Patrimoni Europeu, dins la categoria de llocs únics.
El comitè avalua el valor simbòlic d’un lloc, la qualitat del projecte proposat per a promoure la seva dimensió europea, i la qualitat del pla
de treball. Per això, seria convenient vincular la candidatura de Manresa a la figura de Sant Ignasi de Loiola i la fundació dels jesuïtes,
esdeveniment molt remarcable dins la història europea i del cristianisme en general. Es proposa també vincular la candidatura amb un
projecte de recerca i difusió sobre la figura de Sant Ignasi de Loiola, els valors que ell promulgava i la seva relació amb la ciutat de
Manresa.

Servei responsable: Ajuntament de Manresa (en col·laboració amb la resta de pobles, ciutats i ens del Camí ignasià)
Actors locals involucrats: Ajuntament de Manresa, Taula de Turisme de Manresa, Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de
Turisme, Diputacions de Barcelona i Lleida, Consells Comarcals del Camí Ignasià, centres excursionistes del Bages, Federació de
centres Excursionistes de Catalunya

Finançament europeu: COSME, HORIZON 2020, Creative Europe
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Comunicació:
-Web municipal i de turisme
- Web del Camí Ignasià
- Web de municipis del Camí Ignasià (pendent de crear)
-Mitjans de comunicació locals i regionals (Manresa Info.cat, Regió7, El Punt Avui, etc.)
-Mitjans de comunicació locals de les zones per on passa la Ruta Ignasiana
- Arxiprestat de Manresa (Bisbat de Vic).

Calendari:
Itinerari cultural europeu
El projecte se sol presentar directament al Consell d’Europa, però és altament recomanable que l’itinerari candidat presenti el seu
projecte prèviament a la Unitat d’Anàlisi d’Itineraris Culturals del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports per a sol·licitar assessorament.
En la seva reunió anual, el Consell de Direcció d’Itineraris culturals de la UE tria els itineraris candidats mereixedors de la menció,
segons els criteris de la Resolució CM/Res (2010) 67.
Segell de Patrimoni Europeu
La data màxima de presentació de candidatures per a la propera convocatòria és el 1 de març de 2017. La persona de contacte per a la
presentació de candidatures a nivell de l’Estat espanyol és Pilar Barraca (Subdirección General de Protección de Patrimonio Histórico
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte , Plaza del Rey nº 1 - 28004 Madrid Tel. +34 91 7017438 Fax. +34 917017381
pilar.barraca@mcu.es)
Informació per avaluació (indicadors):
-Presentació de la candidatura
-Obtenció de la menció de la Ruta Ignasiana com a Itinerari Cultural Europeu (binari)
-Obtenció del segell (binari)

2.1.2: Participació
de Manresa en la

Descripció: Participació activa per part de la ciutat de Manresa en la iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya de crear una
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xarxa de ciutats
vinculades al
pensament religiós

xarxa de ciutats vinculades a la vida de pensadors de renom en l’àmbit espiritual, com ara Martí Luter, Sant Francesc d’Assis, Sant
Antoni de Pàdua, etc. Consegüent reconeixement a nivell de patrimoni cultural i accions de promoció turística.
Servei responsable: Ajuntament de Manresa (en col·laboració amb la resta de pobles, ciutats i ens del Camí ignasià)
Actors locals involucrats: Ajuntament de Manresa, Taula de Turisme de Manresa, Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de
Turisme, Diputacions de Barcelona i Lleida, Consells Comarcals del Camí Ignasià.

Finançament europeu: COSME, HORIZON 2020, Creative Europe
Comunicació:
-Web municipal i de turisme
- Web del Camí Ignasià
- Web de municipis del Camí Ignasià (pendent de crear)
-Mitjans de comunicació locals i regionals (Manresa Info.cat, Regió7, El Punt Avui, etc.)
-Mitjans de comunicació locals de les zones per on passa la Ruta Ignasiana
-Web de Patrimoni de la Generalitat
- Arxiprestat de Manresa (Bisbat de Vic).
Calendari:
-En funció de la iniciativa que vol impulsar la Generalitat de Catalunya
Informació per avaluació (indicadors):
-Inclusió de Manresa en el projecte (binari)

2.1.3:Foment de la
participació de
l’ajuntament de
Manresa i d’entitats
locals en la xarxa
Europa Nostra

Descripció: Europa Nostra és un moviment ciutadà nascut amb l’objectiu de protegir i promoure el patrimoni cultural i natural europeu.
Actualment la xarxa està composada per 250 associacions membres (organitzacions de patrimoni i fundacions) i 150 organitzacions
associades (governs, autoritats locals i corporacions), així com 1500 membres individuals. Europa Nostra porta a terme accions de lobby
per promoure la valorització i la defensa del patrimoni cultural a Europa, organitza els premis Europa Nostra, promou campanyes per
protegir i salvar monuments històrics en risc, etc.
La implicació en aquesta xarxa permetria a l’ajuntament i a entitats religioses i culturals manresanes accedir a una xarxa de contactes a
escala continental en l’àmbit del patrimoni cultural, i comptar així amb recolzament per a la organització d’esdeveniments que tinguin
com a objectiu la promoció i valorització del patrimoni religiós a la ciutat. Mitjançant Europa Nostra Manresa comptaria també amb un
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nou canal directe de connexió amb la Unió Europea, amb el Consell d’Europa i amb la mateixa UNESCO, factors claus per a reforçar el
seu posicionament internacional i la defensa dels seus interessos en l’àmbit del turisme vinculat amb el patrimoni cultural.
Dins les iniciatives que promou Europa Nostra, es recomana impulsar el reconeixement de Manresa com a destí turístic mitjançant la
preparació i presentació de la candidatura per a l’obtenció del premi a l’Herència Cultural de la Unió Europea 2017 o 2018
(http://www.europanostra.org/heritage-awards/).
El premi promou l’excel·lència, inspira a través del “poder de l’exemple” i estimula l’intercanvi de bones pràctiques pel que fa al patrimoni
social i històric a través d’Europa. També busca comunicar al públic general la bellesa i el valor social i econòmic del patrimoni cultural.
El premi reconeix anualment a fins a 30 fites en relació al patrimoni arreu d’Europa. Fins a set fites són triades pel Gran Premi, les quals
reben el trofeu corresponent, i una rep el Premi del Públic, mitjançant una enquesta online. Les set fites escollides dins el Gran Premi
reben 10.000 €.
Servei responsable: Ajuntament de Manresa
Actors locals involucrats: Ajuntament de Manresa
Comunicació:
-Web municipal i de turisme
-Mitjans de comunicació locals i regionals (Manresa Info.cat, Regió7, El Punt Avui, etc.)
Calendari:A establir per l’ajuntament i les entitats interessades en participar.
Informació per avaluació (indicadors):
-Integració de l’Ajuntament de Manresa a Europa Nostra
-Integració d’entitats locals a Europa Nostra
-Presentació de la candidatura

2.1.4: Organització
de fires
enogastronòmiques
d’àmbit europeu

Descripció: Fomentar la integració d’empreses bagenques al Clúster Catalonia Gourmet i promoure l’organització d’esdeveniments de
caire culinari en el marc d’aquest. En el marc del Pla Gastronòmic Manresa 2022, incloure l’organització de jornades enogastronòmiques
internacionals com a una de les prioritats estratègiques pel que fa a la promoció de Manresa i el Bages com a destinació turística dins
l’àmbit gastronòmic, vinculant-lo amb la cuina saludable i/o de caràcter espiritual.
Aquesta estratègia hauria de servir també per a impulsar la internacionalització de la Ruta dels Cellers i la Ruta de les Tines dins la DO
Pla de Bages, donant-les a conèixer a l’exterior de Catalunya i fomentant així l’augment de visitants estrangers.
De la mateixa manera es pot connectar aquest l’objectiu de crear un pool gastronòmic a la ciutat on participin diferents actors locals de
l’àmbit gastronòmic - Fundació Alícia, Escola d’Hoteleria Joviat, DO Pla de Bages, i el propi Ajuntament de Manresa- des d’on es podrien
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organitzar fires de cuina de la ciutat, concursos internacionals de cuina amb presència de xefs internacionals, congressos, etc.
Finalment, es proposa reforçar el paper de Manresa com a centre de referència per a l’organització de fires i congressos en l’àmbit
enogastronòmic.
Servei responsable: Consell Comarcal del Bages
Actors locals involucrats: Ajuntament de Manresa, Fundació Alícia, Escola d’Hoteleria Joviat, DO Pla de Bages, Gremi d’Hoteleria i
Turisme del Bages, Bages Impuls, Taula de Turisme de Manresa

Finançament europeu: Es proposa vincular la candidatura a un projecte d’investigació i innovació en l’àmbit gastronòmic. Per a portarlo a terme, es podria optar a la línia de finançament Horizon 2020 – Repte Social 2 (Seguretat alimentària, agricultura i silvicultura
sostenibles, investigació sobre l’aigua marina i terrestre i bioeconomia), per a la qual hi ha convocatòries plurianuals.
Comunicació:
-Web municipal i de turisme
-Mitjans de comunicació locals i regionals (Manresa Info.cat, Regió7, El Punt Avui, etc.)
-Revistes i mitjans especialitzats dins l’àmbit culinari.
Calendari: Es proposa l’elaboració d’un calendari per a implementar el Pla Gastronòmic Manresa 2015-2022, incloent-hi cites de
caràcter internacional anuals o bianuals.
Informació per avaluació (indicadors):
-Número de fires i congressos en l’àmbit enogastronòmic (indicador)
-Variació en el flux de visitants/clients als establiments enogastronòmics de la comarca (rutes, restaurants, etc.) (indicador)

2.1.5: Promoció
internacional de la
marca Manresa
com a referent de
la Cuina lliure
d’Al·lèrgens i
Intoleràncies

Descripció: Posicionar Manresa i el Bages com un lloc de referència internacional en l’àmbit de la cuina lliure d’al·lèrgens i intoleràncies
alimentàries. La incidència d’aquestes patologies presenta un augment en els darrers anys i la prevalença de les al·lèrgies alimentàries
se situa aproximadament en l’1-3% de la població adulta i el 4-6% de la infantil. Per això, es proposen accions en dues direccions:
1.Impuls d’una campanya de conscienciació a nivell local sobre el problema de salut emergent que representen els al·lèrgens i les
intoleràncies alimentaries, que inclogui:
-Realitzar activitats de formació a les escoles i instituts; difusió d’informació; eines de prevenció; i coneixement sobre productes,
al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. Organització d’activitats i cursos per a alumnes i pares, on també es facilitin idees per a receptes
pràctiques, originals i fàcils, i es fomentin els estils de vida saludables. En aquest sentit, es recomana contactar amb els impulsors del
projectes “Toleranyam”, implementat al Solsonès i de menor escala, però sobre la mateixa temàtica.
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-Foment de les bones pràctiques als restaurants bagencs. Es proposa signar un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa, la
Fundació Alícia, l’Escola d’Hoteleria Joviat i el Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages per a portar a terme un conjunt d’activitats i
implementar mesures relacionades amb l’elaboració de menjars per a persones al·lèrgiques amb determinats tipus d’aliments, com ara
oferir una atenció especial als clients des del disseny dels menús i fins el moment en què es serveis el plat, fomentant també les bones
pràctiques. Seria interessant també incloure o ampliar la informació sobre les receptes en els menús, organitzar sessions culinàries
sobre intoleràncies, fomentar les receptes de cuina per intolerants i fer tallers de cuina amb els restaurants, que incloguin visites dels
pares/mares afectats amb fills intolerants per aprendre noves receptes.
2.Col.laboració amb institucions catalanes i internacionals en aquest àmbit:
-Estrènyer la col·laboració amb l’Agència de Protecció de la Salut, l’Agència Catalana de Consum i l’Agència Catalana de Seguretat
Alimentària, l’Associació de Celíacs de Catalunya i l’Associació d’Al·lèrgics Alimentaris i al Làtex de Catalunya. En col·laboració amb
aquestes, organitzar a Manresa unes jornades internacionals de formació on s’abordin temes com l’adaptació de la cuina als usuaris
celíacs i amb reaccions adverses a la llet o als ous, els reptes de les indústries alimentàries en relació a les persones celíaques i
diabètiques, la gestió d’al·lèrgens a la indústria alimentaria o l’etiquetatge dels productes alimentaris.
-Fomentar la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i la Fundació Alícia amb l’European Food Safety
Authority, la World Allergy Organization i el Comitè Científic de la Comissió europea sobre l’Alimentació Humana, amb l’objectiu de fer
difusió a nivell local de l’activitat d’aquestes organitzacions i impulsar l’organització a Manresa d’unes jornades internacionals de
divulgació científica en matèria d’investigació i desenvolupament culinari lliure d’al·lèrgens i intoleràncies alimentàries.
Servei responsable: Consell Comarcal del Bages
Actors locals involucrats: Ajuntament de Manresa, Fundació Alícia, Escola d’Hoteleria Joviat, DO Bages, Gremi d’Hoteleria i Turisme
del Bages, Bages Impuls, Taula de Turisme de Manresa

Finançament europeu: Horizon
Comunicació:
-Web municipal i de turisme
-Web de la Fundació Alícia
-Web del Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages
-Mitjans de comunicació locals i regionals (Manresa Info.cat, Regió7, El Punt Avui, etc.)
-Revistes i mitjans de temàtica culinària.
Calendari: A establir en funció de les convocatòries de finançament
Informació per avaluació (indicadors):
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-Nombre d’activitats i cursos de formació realitzats (indicadors)
-Acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, la Fundació Alícia, l’Escola Joviat i el Gremi
d’Hoteleria i Turisme del Bages (binari)
-Nombre de jornades de formació i de divulgació científica organitzades (indicador).

Descripció: Promoció d’activitats que ajudin a situar Manresa com a ciutat de referència pel que fa al diàleg interreligiós a Catalunya.
Aprofitar l’existència de l’AUDIR (Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós) a Catalunya -un dels únics quatre Cercles de
Cooperació del United Religions Initiative de la UNESCO en territori europeu- per a establir sinèrgies de col·laboració amb aquesta
organització des de Manresa, amb l’objectiu d’aglutinar i mobilitzar persones de diferents tradicions religioses que treballin en connexió
amb les principals organitzacions internacionals de diàleg religiós, per afavorir el coneixement i la cooperació entre les diferents
confessions religioses presents a Catalunya. A fi de reforçar aquesta estratègia, seria interessant sol·licitar l’admissió de Manresa com a
entitat col·laboradora del Grup de Treball Estable de les Religions (GTER), i establir un pla que permeti aspirar a l’organització del
Parlament Català de les Religions de l’any 2016 o 2017.

2.2: Manresa com a
centre del diàleg
interconfessional

2.2.1: Foment de la
cooperació
interreligiosa
i
organització
de
congressos
interconfessionals
d’àmbit català i
internacional

A la vegada, es proposa promoure la ciutat de Manresa com a centre de referència internacional en l’àmbit del diàleg interreligiós
mitjançant l’organització d’activitats relacionades amb el Congrés del Parlament de les Religions del Món (el qual se celebra cada cinc o
sis anys), així com altres fires i congressos dins l’àmbit del diàleg interconfessional, en col·laboració amb l’AUDIR i el GTER.
Per últim, fomentar l’organització a Manresa d’esdeveniments englobats dins el World Interfaith Harmony Week 2016 (Setmana
d’Harmonia Interconfessional 2016) de Nacions Unides.
Servei responsable: Ajuntament de Manresa
Actors locals involucrats: Ajuntament de Manresa, Grup de diàleg interreligiós de Manresa, Arxiprestat de Manresa, Monestir de
Montserrat, representants de les diferents comunitats religioses presents a la ciutat, Taula de Turisme de Manresa, i sobretot Companyia
de Jesús i el pare Xavier Melloni.

Finançament europeu: HORIZON 2020, Creative Europe
Pel que fa al World Interfaith Harmony Week 2016 de Nacions Unides, el programa ofereix ajudes de fins a 25.000$ per a l’organització
d’esdeveniments relacionats amb el diàleg i la convivència interreligiosa. Per a més informació:
http://worldinterfaithharmonyweek.com/organize-to-harmonize-submit-event

Comunicació:
-Web municipal i de turisme
- Web del Camí Ignasià
- Web de municipis del Camí Ignasià (pendent de crear)
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-Mitjans de comunicació locals i regionals (Manresa Info.cat, Regió7, El Punt Avui, etc.)
-Webs de l’AUDIR i el GTER
-Arxiprestat de Manresa (Bisbat de Vic).
Calendari: A establir conjuntament mitjançant plans de treball amb l’AUDIR i el GTER.
Informació per avaluació (indicadors):
-Nombre de participacions i/o organització de congressos a nivell català en l’àmbit del diàleg interreligiós (indicador).

Descripció: Creació de campanya i plataforma web específica (o plataforma inserida en la web Manresa Turisme) en idiomes
estrangers per a la promoció de Manresa com a destinació turística religiosa i gastronòmica.
Servei responsable: Ajuntament de Manresa
Actors locals involucrats: Ajuntament de Manresa, PIMEC Catalunya central, FORUM, SA, GEST, Taula de Turisme de Manresa,
Bages Impuls, Consell Comarcal del Bages
Finançament europeu: Horizon 2020 – SME Instrument

2.3.1: Creació de
campanya i
plataforma web
2.3: Iniciatives

Comunicació:
-Web creada ad hoc o com a plataforma dins la web Manresa Turisme
-Mitjans de comunicació locals i regionals (Manresa Info.cat, Regió7, El Punt Avui, etc.)

transversals de

Calendari: Aquesta acció es pot iniciar de forma immediata.

promoció turística

Informació per avaluació (indicadors):
-Creació de la web o integració de nous continguts a la web Manresa Turisme.
-Incrementar el trànsit de visites al web de l’ajuntament
-Incrementar el trànsit de visites al web de promoció turística ManresaTurisme.

2.3.2: Participació
d’organismes i
empreses
manresanes a la
xarxa The
Experience

Descripció: The Experience Network és una iniciativa que té com a objectiu consolidar l’àmbit de l’experiència a Catalunya a través
d’una xarxa publicoprivada que serveixi per afavorir la col·laboració entre agents públics i privats i empreses per a desenvolupar
projectes transversals conjunts. A fi d’involucrar l’àrea de Manresa en aquesta iniciativa, es proposa la participació dels agents turístics i
culturals de la ciutat en el Comitè d’Impuls que s’ha de crear.
Mitjançant aquesta iniciativa es pretén també identificar les temàtiques concretes a treballar que siguin prioritàries per al sector, així com
establir un calendari i una selecció dels ponents (empresaris, experts, formadors) que dinamitzaran un conjunt de tallers temàtics que
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Network

s’han d’organitzar. S’espera que d’aquests tallers en sorgeixin les primers propostes concretes de projectes.
Paral·lelament, en l’àmbit del The Experience Network es busca també elaborar una oferta de càpsules formatives sobre bones
pràctiques i casos d’èxit al voltant de les indústries de l’experiència, i aglutinar tota l’oferta turística, cultural i esportiva de Catalunya en la
plataforma T-Experiences (targeta, app, espai web, etc.) per a la seva difusió de manera homogènia.
Servei Responsable: Ajuntament de Manresa
Actors locals involucrats: Ajuntament de Manresa, PIMEC Catalunya central, FORUM, SA, GEST, Taula de Turisme de Manresa,
Consell Comarcal del Bages, Bages Impuls
Finançament europeu: FEDER Catalunya
Comunicació:
-Web municipal i de turisme.
-Mitjans de comunicació locals i regionals (Manresa Info.cat, Regió7, El Punt Avui, etc.)
Calendari: A establir en funció de les fases del The Experience Network i la seva implementació.
Informació per avaluació (indicadors):
-Nombre d’empreses manresanes integrades dins el Comitè d’Impuls (indicador).
-Nombre de participacions en tallers (indicador)
-Nombre de propostes realitzades per a projectes específics i implementació d’aquests (indicador)

2.3.3: Fomentar el
turisme de negocis
entorn al món
jesuïta

Descripció: Fomentar el turisme de negocis entorn al món jesuïta mitjançant l’organització de cursos en l’àmbit del lideratge i la gestió
empresarial sobre la base del llegat ignasià. Signatura d’un acord estratègic entre la Cova de Sant Ignasi i centres d’ensenyament en
l’àmbit empresarial com ESADE o altres escoles de negocis implantades al territori, entre elles la FUB (amb qui la Cova ja va signar un
primer acord per fomentar estudis post-universitaris a Manresa), a fi de promoure una oferta formativa a Manresa que fomenti
l’emprenedoria i la cooperació empresarial com a valor connectat amb els principis ignasians.
Algunes de les matèries a impartir en el marc d’aquests cursos podrien ser: lideratge, internacionalització, anàlisi de situacions i
decisions de negoci, negociació, gestió de projectes, gestió intercultural, comunicació i finances.
Promoure la participació en aquesta iniciativa d’empreses importants amb presència al Bages com Tous i Iberpotash, mitjançant
sessions de formació que podrien impartir alguns dels seus directius. Impuls d’acords de col·laboració amb altres centres europeus en el
marc del programa europeu Eures per la mobilitat professional, a fi de promoure intercanvis i sobretot amb l’objectiu de fomentar
l’aprenentatge i ús de la llengua anglesa entre els empresaris i emprenedors a nivell local.
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Paral·lelament, es proposa establir un marc de col·laboració a nivell local amb el Campus Universitari de Manresa, especialment pel que
fa a la seva iniciativa Universitat Emprèn, adreçada a potenciar l’emprenedoria i la creació de startups.
Servei Responsable: Cova de Sant Ignasi
Actors locals involucrats: Campus Universitari de Manresa, ESADE, Campus Universitari de Manresa, Cambra de Comerç de
Manresa, Consell Comarcal del Bages, Bages Impuls
Finançament europeu: Programa Eures
Comunicació:
-Web de la Cova de Sant Ignasi
-Web de la Cambra de Comerç de Manresa
-Web Campus Universitari de Manresa
Calendari: A establir per la Cova de Sant Ignasi i la resta d’actors involucrats.
Informació per avaluació (indicadors):
-Nombre de cursos organitzats en matèria de lideratge i gestió empresarial (indicador)
-Nombre d’alumnes i professors que hi participen (indicador)
-Nombre d’acords de col·laboració entre la Cova de Sant Ignasi i agents locals (indicador)
-Nombre d’acords de col·laboració entre la Cova de Sant Ignasi i escoles de negoci estrangeres (indicador)
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ACTUACIONS

LLISTAT D’ACCIONS

Descripció: Ús dels espais disponibles de la Torre Lluvià (plantes 3ª i 4ª) per a crear un centre de documentació, divulgació i
promoció de valors com ara la protecció del territori, l’eficiència energètica i la interacció camp-ciutat, en consonància amb els
objectius de la Carta de Aalborg de Ciutats Sostenibles (1994), de la qual Manresa és una de les signants.
Tot plegat contribuiria a fer de Manresa un centre pioner a Catalunya en la gestió de la convivència entre espais rurals i espais
urbans, establint les bases per a poder esdevenir en un futur un centre de referència internacional.
Paral·lelament, es proposa utilitzar una part dels espais disponibles de la Torre per difondre i posar de relleu el patrimoni geològic
de la comarca del Bages -en especial pel que fa al Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central- a través d’exposicions i accions
conjuntes de difusió en cooperació amb altres membres de la xarxa europea i global de geoparcs, promovent les bones pràctiques
dins l’estratègia territorial de desenvolupament econòmic sostenible.
Servei Responsable: Ajuntament de Manresa

3.1: SMART cities,
hàbits saludables i
qualitat de vida

3.1.1: Ús d’espais
de la Torre Lluvià

Actors locals involucrats: Ajuntament de Manresa, FORUM, SA, Associació MEANDRE, CTM-Eurecat, Consell Comarcal del
Bages, Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central, Aigües de Manresa, SA, associació l’ERA (Espai de Recursos
Agroecològics), Escola Agrària de Manresa, Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya – Vocalia Catalunya Central, Comissió Anella
Verda, comissió Fira Ecoviure, Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, ONG del territori

Finançament europeu:
URBACT 2014-2020.
Life – Medi ambient.
MED 2014-2020
Comunicació:
-Web municipal i de turisme
-Web del Part Geològic i Miner de la Catalunya Central
-Mitjans de comunicació locals i regionals (Manresa Info.cat, Regió7, El Punt Avui, etc.)
-Webs actors locals involucrats (CTM-Eurecat, Meandre, FORUM, SA, etc.)

Calendari: A establir en funció de les convocatòries de finançament per a aquesta acció (URBACT 2014-2020, Life –Medi ambient
i MED 2014-2020)
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Informació per avaluació (indicadors):Aprofitament i ús dels espais disponibles de la Torre Lluvià (binari).

Descripció:
-Donar contingut i millorar a l’espai buit entre l’àrea urbana i l’Anella Verda. Elaboració d’un pla paisatgístic respectuós amb la
integració camp-ciutat, on quedin definits els principis de valorització i apropiació.
-Actuacions de millora de l’Anella Verda, amb la construcció de noves rutes i la millora de les ja existents, sobretot pel que fa a les
àrees situades entre l’Horta de Viladordis i el Parc Ambiental, la Riera de Rajadell i el Parc Ambiental, la Riera de Guardiola i
l’Horta del Poal, i el Parc de l’Àliga i l’Horta de Viladordis.
-Creació i adequació de corredors verds agradables des de la trama urbana de la ciutat fins els diferents llocs emblemàtics de
l’Anella.
-Preservació, restauració i recuperació ambiental, mitjançant l’adequació, senyalització, manteniment de les portes d’accés dels
itineraris més emblemàtics de l’Anella Verda per a caminants i bicicletes.
-Foment de la connexió dels itineraris a peu i en bicicleta des de Manresa fins els pobles veïns.

3.1.2: Millora de la
integració campciutat i de l’Anella
Verda

El disseny d’aquesta acció pot servir per a impulsar una millor governança mediambiental i climàtica a tots els nivells, incloent una
major participació de la societat civil, les ONG i els agents locals en la presa de decisions i implementació de mesures relacionades
amb la integració camp-ciutat a Manresa.
Servei Responsable: Ajuntament de Manresa
Actors locals involucrats: Ajuntament de Manresa, FORUM, SA, Associació MEANDRE, CTM-Eurecat, Consell Comarcal del
Bages, Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central, Aigües de Manresa, SA, associació l’ERA (Espai de Recursos
Agroecològics), Escola Agrària de Manresa, Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya – Vocalia Catalunya Central, Comissió Anella
Verda, comissió Fira Ecoviure, ONG del territori
Finançament europeu:
Horizon 2020
Life – Medi ambient
MED 2014-2020.

Comunicació:
-Web municipal i de turisme
-Mitjans de comunicació locals i regionals (Manresa Info.cat, Regió7, El Punt Avui, etc.)
-Webs actors locals involucrats (CTM-Eurecat, Meandre, FORUM, SA, etc.)
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Calendari: A concretar en funció de les convocatòries de finançament.
Informació per avaluació (indicadors):
-Nombre d’intervencions (indicador)

Descripció: Projectes de millora del sistema de subministrament d’aigües i de l’entorn fluvial a la ciutat de Manresa. Aprofitar les
intervencions per a que l’ajuntament participi en projectes impulsats des del Centre Tecnològic de Manresa, oferint-se com a
laboratori de proves, especialment pel que fa a l’ús del know-how del CTM-Eurecat en el camp de l’aigua en projectes com
SOSTAQUA o AQUAREHAB, analitzant la seva possible aplicació a la mateixa ciutat de Manresa.
Mitjançant aquesta intervenció es pretén també assegurar l’autosostenibilitat del cicle urbà de l’aigua, la potenciació de fonts
d’aigua no convencionals, la valorització dels residus generats i la minimització de la demanda energètica externa al cicle de
l’aigua, així com l’avaluació del risc sanitari-ambiental que comporta. Seria interessant fomentar la participació de Meandre i
FORUM, SA en el procés de discussió i implementació d’aquestes actuacions.

3.1.3: Realització
projectes de
recuperació
d’espais entorn al
riu i implementació
instruments per
millorar la
sostenibilitat del
cicle urbà de l’aigua

Servei Responsable: Aigües de Manresa, SA
Actors locals involucrats: Ajuntament de Manresa, FORUM, SA, Associació MEANDRE, CTM-Eurecat, Consell Comarcal del
Bages, Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central, associació l’ERA (Espai de Recursos Agroecològics), Escola Agrària de
Manresa, Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya – Vocalia Catalunya Central, Comissió Anella Verda, comissió Fira Ecoviure,
Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, ONG del territori

Finançament europeu:
Life – Medi ambient
Horizon 2020

Comunicació:
-Web municipal i de turisme
-Mitjans de comunicació locals i regionals (Manresa Info.cat, Regió7, El Punt Avui, etc.)
-Webs actors locals involucrats (CTM-Eurecat, Meandre, FORUM, SA, etc.)
Calendari:A concretar en funció de les convocatòries de finançament.
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Informació per avaluació (indicadors):
- Nombre d’intervencions (indicador)

Descripció:
-Realització de mini-auditories energètiques als edificis públics per a obtenir un coneixement precís dels consums, la contractació
de potències i els possibles excessos. Monitoratge per a detectar possibilitats de millora i l’ajust de la potència de contractació a la
potència necessària.
-Producció i distribució d’energies renovables: instal·lacions fotovoltaiques i d’aprofitament i processat de la biomassa per a
producció d’electricitat i ACS.
-Aposta per la contractació innovadora de petites i mitjanes empreses que aportin solucions d’eficiència energètica de gestió
energètica innovadora.

3.1.4: Foment de
l’autosostenibilitat i
l’eficiència
energètica dels
edificis públics i
habitatges,
generant un estalvi
en el cost energètic
i en les emissions
de CO2

-Es recomana també la integració de Manresa al projecte CITyFIED com a soci observador. Aquest projecte té com a propòsit el
desenvolupament d’una estratègia replicable, sistemàtica i integrada per adaptar ciutats europees i ecosistemes urbans a les
ciutats intel·ligents del futur, mitjançant la reducció de la demanda energètica i les emissions de CO2, i l’increment de l’ús
d’energies renovables desenvolupament i implementant tecnologies i metodologies innovadores per a la reforma d’edificis, xarxes
intel·ligents i les xarxes de calor interconnectades amb les TIC i al mobilitat. Hi ha tres ciutats on es porten a terme demostracions
d’actuacions a gran escala -Laguna de Duero-Valladolid (Espanya), Soma (Turquia) i Lund (Suècia)-, dels resultats de les quals
s’espera una maximització del potencial de rèplica a través de l’organització d’un clúster de ciutats i de la construcció d’una
comunitat d’interessos, en la qual seria interessant que Manresa hi fos present.
Servei Responsable: Ajuntament de Manresa
Actors locals involucrats: Ajuntament de Manresa, FORUM, SA, Associació MEANDRE, CTM-Eurecat, Consell Comarcal del
Bages, Aigües de Manresa, SA, Aigües de Manresa, SA, Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya – Vocalia Catalunya Central,
PREEB (Plataforma d’Impuls a la Rehabilitació Energètica d’Edificis del Bages), Agència Local d’Energia, ONG del territori

Finançament europeu:
-LIFE-Medi Ambient
-MED 2014-2020
-FEDER Catalunya
-FEDER Sostenibilitat
Comunicació:
-Web municipal i de turisme
-Mitjans de comunicació locals i regionals (Manresa Info.cat, Regió7, El Punt Avui, etc.)
-Webs actors locals involucrats (CTM-Eurecat, Meandre, FORUM, SA, etc.)

Acta de la sessió plenària núm. 14, de 19 de novembre de 2015

89

Calendari: A establir en funció de les convocatòries de finançament.
Informació per avaluació (indicadors):
-Nombre de mini-auditories realitzades (indicador)
-Estalvi total en el cost energètic i reducció de les emissions de CO2 (grau de compliment)
-Replicabilitat del know-how del projecte CITyFIED (nombre d’intervencions).

Descripció: Impulsar el paper de Manresa com a ciutat referent en el camp del desenvolupament sostenible i l’economia verda,
amb la presentació de la candidatura per a organitzar el IV Fòrum Sobre Medi Ambient i Món Local de la Diputació de Barcelona -el
qual en principi s’ha de celebrar l’any 2019-.
En la mateixa línia, i en el marc de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, es recomana l’organització a Manresa de
jornades i cursos relacionats amb els valors de la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient, dins alguns dels set grups de treball
que funcionen en el context d’aquesta Xarxa, d’acord amb els objectius per al període 2012-2016.

3.1.5: Candidatura
a organitzar el IV
Fòrum Sobre Medi
Ambient i Món
Local de la
Diputació de
Barcelona

Es poden aprofitar aquests esdeveniments per a organitzar actes i xerrades oberts a la societat civil, promovent valors com són
l’adaptació al canvi climàtic, la mobilitat sostenible i el respecte al medi ambient.
Servei Responsable: Ajuntament de Manresa
Actors locals involucrats: Ajuntament de Manresa, FORUM, SA, Associació MEANDRE, CTM-Eurecat, Consell Comarcal del
Bages, Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central, associació l’ERA (Espai de Recursos Agroecològics), Escola Agrària de
Manresa, Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya – Vocalia Catalunya Central, Comissió Anella Verda, comissió Fira Ecoviure,
PREEB (Plataforma d’Impuls a la Rehabilitació Energètica d’Edificis del Bages), Agència Local d’Energia, Consorci del Bages per a
la Gestió de Residus, ONG del territori
Finançament europeu:
Life –Medi ambient.
MED 2014-2020
Comunicació:
-Web municipal i de turisme
-Mitjans de comunicació locals i regionals (ManresaInfo.cat, Regió7, ElPuntAvui, etc.)
-Web de la Diputació de Barcelona
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Calendari: A concretar en funció de les convocatòries de finançament.
Informació per avaluació (indicadors): Organització de l’esdeveniment en qüestió (binari)

ANNEX 2: FINANÇAMENT

EIX D’ACTUACIÓ Nº 1: EMPRENEDORIA, OCUPACIÓ I
CREIXEMENT EMPRESARIAL
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Acció a finançar

Programa

Convocatòries

Percentatge
finançament
europeu

Partenariat
necessari

Es fan publiques a partir de
principis de juny de 2015

Període 2014‐ 2017:
60% per regla
general, 75% pels
projectes de domini
prioritari "Natura i
biodiversitat" que
concerneixen els
habitats o especies
d'ocells prioritàries.
100% pels projectes
de reforçament de
les capacitats.
Període 2018‐2020:
55% per regla
general. 60% pels
projectes integrats,
d'assistència tècnica
i preparatoris, 75%
pels projectes de
domini prioritari
"Natura i
biodiversitat" que
concerneixen els
habitats o especies
d'ocells prioritàries.
100% pels projectes
de reforçament de
les capacitats.

No, per regla
general

LIFE 2014‐2020
Eixos:
LIFE Environment & Resource Efficiency

Eficiència energètica
(accions 1.1.1, 1.1.2 i
1.1.3)

Cofinançarà subvencions d'acció per als projectes pilot i de demostració per
desenvolupar, provar i mostrar de política o de gestió, bones pràctiques i solucions,
incloent el desenvolupament i demostració de tecnologies innovadores, als reptes
mediambientals, idonis per a la seva reproducció, transferència, o incorporació,
incloent pel que fa a la relació entre el medi ambient i la salut, i en suport de les
polítiques relacionades amb l'eficiència dels recursos i de la legislació, inclosa el Full
de Ruta per a una Europa eficient en recursos; i millorar la base de coneixements per
al desenvolupament, implementació, avaluació, monitoratge i avaluació de la política
mediambiental i la legislació de la Unió, i per a l'avaluació i seguiment dels factors,
pressions i respostes que incideixen en el medi ambient dins i fora de la Unió.
LIFE Climate Change Adaptation
Cofinançarà subvencions per a activitats de projectes de bones pràctiques i projectes
pilot que contribueixin a donar suport als esforços que condueixen a una major
resistència al canvi climàtic; projectes que contribueixen al desenvolupament i
aplicació de la política de la Unió en l'adaptació al canvi climàtic, inclosos tots els
àmbit polítics; en particular, mitjançant el desenvolupament, de polítiques o de gestió
enfocaments, bones pràctiques i solucions per a l'adaptació al canvi climàtic, incloent,
si és el cas, en enfocaments basats en l’ecosistema; projectes que milloren la base de
coneixements per al desenvolupament, avaluació, seguiment i execució d'accions
eficaces de canvi climàtic i mesures d'adaptació, prioritzant, si s'escau, les que
apliquen un enfocament basat en els ecosistemes i per millorar la capacitat d'aplicar
aquests coneixements en la pràctica; que facilitin el desenvolupament i l'aplicació
d'enfocaments integrats, com serien les estratègies d'adaptació al canvi climàtic i
plans d'acció, a nivell local, regional o nacional, prioritzant, si escau, els enfocaments
basats en els ecosistemes; i que contribueixen al desenvolupament i demostració de
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tecnologies innovadores d'adaptació al canvi climàtic, sistemes, mètodes i
instruments que són adequats per a la seva implantació, transferència o incorporació.
Horizon 2020
Repte Social 3:Energia segura, neta i eficient
El desafiament energètic està dissenyat per donar suport a la transició a un sistema
energètic fiable, sostenible i competitiu. El desafiament energètic s'estructura al
voltant de set objectius específics i àrees d'investigació:
‐ Reducció de consum d'energia i petjada de carboni
‐ Low‐cost, subministrament d'electricitat amb poc carboni
‐ Combustibles alternatius i fonts d'energia mòbils
‐ Una xarxa elèctrica europea única intel∙ligent
‐ Nou coneixements i tecnologies
‐ Presa de decisions amb criteri i compromís públic
‐Mercat de la captació de l'energia i TIC d’innovació.
Repte social 5: Acció pel Clima, Medi ambient, eficiència dels recursos i matèries
primeres
Les activitats en aquest repte ajudaran a augmentar la competitivitat europea,
prevalent la seguretat material i la millora del benestar. Al mateix temps pretenen
assegurar la integritat del medi ambient, la resiliència i la sostenibilitat amb l'objectiu
de mantenir l'escalfament global per sota de 2°C de mitjana i permetent els
ecosistemes i la societat adaptar‐se al canvi climàtic i altres canvis mediambientals.
L'Instrument PIME
L'instrument de les PIME s'ocupa de les necessitats de finançament de les PIME amb
una certa orientació internacional, en la implementació d’idees innovadores d'alt risc
i amb un alt potencial. El seu objectiu és donar suport a projectes de dimensió
europea que condueixen a canvis radicals en la forma (producte, processos, serveis,
comercialització, etc.) de fer negoci. Es posa en marxa empreses en nous mercats,
promoure el creixement i la creació d'una alta rendibilitat de la inversió. L'instrument
de les PIME es dirigeix a tots els tipus de PIME que siguin innovadores amb l’objectiu

H2020‐EE‐2015‐4‐PDA
Energy Efficiency ‐ Market Uptake
PDA
http://ec.europa.eu/research/par
ticipants/portal/desktop/en/oppo
rtunities/h2020/topics/2381‐ee‐
20‐2015.html Data límit:
04/06/2015
H2020‐EE‐2015‐3‐MarketUptake
Energy Efficiency ‐ Organizational
innovation to increase energy
efficiency in industry
http://ec.europa.eu/research/par
ticipants/portal/desktop/en/oppo
rtunities/h2020/topics/2377‐ee‐
16‐2015.html Data límit:
04/06/2015
H2020‐EE‐2015‐3‐MarketUptake
Energy Efficiency ‐ Ensuring
effective implementation of EU
product efficiency legislation
http://ec.europa.eu/research/par
ticipants/portal/desktop/en/oppo
rtunities/h2020/topics/2376‐ee‐
15‐2015.html Data límit:
04/06/2014
H2020‐SMEINST‐2‐2015
Horizon 2020 dedicated SME
Instrument Phase 1 and 2,
http://ec.europa.eu/research/par
ticipants/portal/desktop/en/oppo
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1. Accions de
recerca I innovació:
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2. Accions
d’innovació: 70%
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seus costos totals
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3. Accions de
coordinació i suport:
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1. Per a accions de
recerca i innovació:
al menys tres
entitats legals de
tres Estats
membres o països
associats diferents.
2. Per a accions
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Estat membre o
país associat.
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de fomentar creixement en tots els sectors

rtunities/h2020/topics/2562‐
space‐sme‐2015‐2.html Data límit:
25/11/2015

MED 2014‐2020
Eix prioritari 2: Protecció del medi ambient i la promoció d'un desenvolupament
territorial sostenible.
La riquesa i la fragilitat dels recursos naturals i el patrimoni, la pressió sobre les àrees
fràgils, amenaces de subministrament d'aigua regulars, de concentració de riscos
importants, etc. L'espai MED és un espai ric en actius amb una alta biodiversitat que
necessita ser protegit en diversos nivells ambientals mitjançant activitats
transnacionals coordinades.

Es fan publiques apartir de
principis de juny de 2015

Màxim previst 75%

Cap regla general,
cada convocatòria
definirà les seves
pròpies condicions.

Màxim previst 75%

Sí, la participació
de socis de almenys
dos estats
membres del
SUDOE és una
condició
necessària.

Objectiu 2.1: Foment de les energies renovables i millora de l'eficiència energètica.
Creació i difusió de materials innovadors i processos de producció que permeten
reduir el consum d'energia entre el sector públic i les empreses.

SUDOE 2014‐2020
Eix prioritari 1: Promoure la innovació, el desenvolupament tecnològic i la investigació
Promoure la inversió empresarial en innovació i investigació així com les sinergies
entre empreses, centres de R+D i centres d'ensenyament superior, en particular, en el
desenvolupament de productes i serveis, la transferència de tecnologia, la innovació
social, l'eco‐innovació, les aplicacions de serveis públics, l'estímul de la demanda, el
treball en xarxa, els clústers i la innovació lliure a través de l'especialització
intel∙ligent, i el suport tecnològic i la innovació aplicada, els projectes pilot, accions de
validació ràpida d'accions, la millora de les manufactures avançades i de primera
producció, les Key Enabling Technologies i la difusió general dels objectius
tecnològics.

Es fan publiques a partir de
principis de juny de 2015
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POCTEFA 2014‐2020
Eix prioritari 1: Dinamitzar la innovació i la competitivitat
Objectiu específic OE 2: Afavorir el desenvolupament de tecnologies innovadores en
matèria de recursos naturals gràcies a la cooperació
Aquest objectiu específic s'adreça a impulsar actuacions en matèria de cooperació a
través del desenvolupament de solucions innovadores en matèria de tractament de la
gestió de l'aigua i protecció dels recursos naturals. La seva aplicació es dirigeix a
l'aportació d'una dimensió innovadora en processos de restauració de la qualitat
ambiental i la valoració dels recursos. L'espai elegible compta amb un capital
mediambiental excepcional, base del seu desenvolupament, que necessita d'una
protecció específica així com d'una millora de les tècniques d'explotació, a través,
principalment, de la innovació. Per a això, el territori compta amb clústers i centres
d'innovació punters, en particular, sectors com l'aigua, energies renovables, etc. Es
tracta de promoure l'augment de l'eficàcia dels recursos amb l'objectiu d'incrementar
les oportunitats econòmiques, la millora de la producció, abaratir els costos i
contribuir a la millora de la competitivitat, reduint l'impacte sobre el medi ambient.
L'objectiu es dirigirà especialment a les empreses innovadores del sector de l'aigua i
les tecnologies netes, incidint especialment en els àmbits del medi ambient i les
tecnologies verdes, identificats en les estratègies d'especialització intel∙ligent de les
regions.

Es fan publiques a partir de
principis de juny de 2015

Eix prioritari 2: Promoure l'adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos.
El principal canvi esperat d'aquest objectiu específic el constitueix la capacitat del
territori POCTEFA d'estar adaptat als efectes derivats del canvi climàtic, en particular,
els sectors vulnerables com l'agricultura, ramaderia, turisme, boscos, gestió dels
recursos hídrics, manteniment del equilibri dels ecosistemes, salut, riscos naturals,
dimensió social del canvi climàtic, infraestructures de mobilitat, sector de l'energia i
urbanisme i ordenació territorial. S'espera, igualment, que es pugui desenvolupar una
sèrie d'activitats econòmiques enfocades a ajudar en l'adaptació al canvi climàtic pels
actors del territori i en el propi territori. S'estima com un canvi esperat que els actors
hagin integrat el canvi climàtic en les seves activitats i la seva política com a resultat
de les estratègies transfrontereres implementades i de l'ocupació de tecnologies i
materials innovadors que afavoreixin una millor preservació dels espais naturals.
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S'espera, així mateix, actuar sobre el canvi de comportament i de conscienciació dels
habitants i el desenvolupament d'una percepció comuna davant els efectes del canvi
climàtic i la necessitat d'adaptar‐s'hi.

ENI‐CBC 2014‐2020
Objectiu global: Promoure el desenvolupament econòmic i social

Es fan publiques a partir de finals
de 2015 – principis de 2016.

Entre un 75% i un
90%.

Si. Per projectes
estàndard (entre
500.000 i
2.000.000€): 3
socis, entre els
quals, al menys, un
de no europeu. Per
projectes
estratègics (entre
2.000.000€ i
5.000.000€): cinc
socis, entre els
quals al menys de
dos no europeus.

Es fan públiques a partir de la
tardor de 2015.

Finançament d’un
50%.

Per regla general
no.

Objectiu temàtic 1: Desenvolupament de negocis i pimes
Enfortir i donar suport a les xarxes euro‐mediterrànies, clústers, consorcis i cadenes de
valor en els sectors tradicionals i no tradicionals (idees innovadores, solucions per al
desenvolupament urbà, l'eco‐habitatge, tecnologies netes relacionades amb l'aigua i
altres sostenible, les energies renovables, les indústries creatives, etc.)
Objectiu temàtic 2: Suport a l'educació, la investigació, el desenvolupament tecnològic
i la innovació
Suport a la transferència tecnològica i comercialització de resultats de recerca,
l'enfortiment dels vincles entre la recerca, la indústria, així com els actors del sector
privat
Donar suport a les PIME en l'accés a la investigació i la innovació també a través de
l'agrupació

FEDER Catalunya 2014‐2020
Eix Prioritari 1: Potenciar la Investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació
PI 1.2. Foment de la inversió empresarial en R+I, el desenvolupament de vincles i
sinèrgies entre les empreses, els centres d’investigació i desenvolupament i el sector
de l’ensenyament superior, en particular mitjançant el foment de la inversió en el
desenvolupament de productes i serveis, la transferència de tecnologia, la innovació
social, la innovació ecològica, les aplicacions de servei públic, l’estímul de la
demanda, la interconnexió en xarxa, les agrupacions i la innovació oberta a través

Acta de la sessió plenària núm. 14, de 19 de novembre de 2015

96

d’una especialització intel∙ligent, i mitjançant el suport a la investigació tecnològica i
aplicada, línies pilot, accions de validació precoç dels productes, capacitats de
fabricació avançada i primera producció, en particular, en tecnologies facilitadores
essencials i difusió de tecnologies polivalents
OE.1.2.1. Impuls i promoció d’activitats d’R+I liderades per les empreses, suport a la
creació i consolidació d’empreses innovadores i suport a la compra pública
innovadora
‐Projectes de col∙laboració entre empreses i institucions d’investigació en l’àmbit de
l’R+D+I: unitats mixtes d’investigació
OE.1.2.2.Transferència de coneixement i cooperació entre empreses i centres
d’investigació
‐Instruments de suport a la valorització i la transferència innovadora
‐Projectes col∙laboratius d’R+D+I
Eix Prioritari 4: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni a tots els sectors

PI 4.2. Foment de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables per
part de les empreses
OE.4.2.1. Avançar en l’avaluació i millora de l’eficiència energètica de les empreses,
en particular de les PIME
Els processos d’anàlisi i la implantació d’una comptabilitat energètica estricta com a
punt de partida per a l’establiment d’un sistema de gestió d’energia. Les actuacions
compreses podran tenir la forma de convocatòries d’ajudes en concurrència
competitiva
PI 4.3. Suport de l’eficiència energètica, de la gestió intel∙ligent de l’energia i de l’ús
d’energies renovables a les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics i als
habitatges
OE.4.3.1. Millorar l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2 en l’edificació i
a les infraestructures i serveis públics
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Eficiència energètica i competitivitat a Catalunya
‐ Auditories energètiques dels edificis.
‐ Renovació i millora de l’eficiència energètica dels edificis, els seus equipaments i
instal∙lacions energètiques i la incorporació del control i la gestió.
‐ Actuacions als sectors productius per a la millora de la competitivitat, fruit de la
reducció dels consums energètics, especialment a les pime, sector primari, serveis i
indústria.
‐ Actuacions per a la millora de l’eficiència energètica i la competitivitat al sector
turisme i el comerç sostenible.
‐ Actuacions per a la millora de l’eficiència energètica a diverses zones dels municipis
de Catalunya.

Horizon 2020
Repte social 6: Europa en un món canviant: Societats
reflexives

Innovació en
tecnología i capacitat
productiva (accions
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6)

inclusives, innovadores i

Aquesta secció inclou les activitats de recerca i innovació que contribueixen a fer que
les societats siguin més innovadores i reflexives, i també de donar suport a qüestions
transversals esmentades en aquest repte social

H2020‐ ICT‐ 2015
ICT‐ Innovation and
Communication Technologies: Big
data ‐ research
http://ec.europa.eu/research/par
ticipants/portal/desktop/en/oppo
rtunities/h2020/topics/9084‐ict‐
16‐2015.html#tab1
Data limit: 14/04/2015

6.2. Societats innovadores
La quota de participació de la Unió en la producció del coneixement segueix sent
considerable, però, els seus efectes socioeconòmics han de ser maximitzats. Es faran
esforços per augmentar l'eficiència de les polítiques de recerca i innovació i les seves
sinergies en polítiques transnacionals i coherència. La innovació serà considerada en
un sentit ampli ‐incloent la política a gran escala, l'usuari i la innovació del mercat
orientada a l’usuari. L'experiència i capacitat d'innovació de les indústries creatives i
culturals seran tingudes en compte. Aquestes activitats donaran suport a la
consecució i el funcionament del EEI i en particular les iniciatives emblemàtiques

H2020‐SMEINST‐2‐2015
Horizon 2020 dedicated SME
Instrument Phase 1 and 2,
http://ec.europa.eu/research/par
ticipants/portal/desktop/en/oppo
rtunities/h2020/topics/2562‐
space‐sme‐2015‐2.html
Data límit: 25/11/2015
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Europa 2020 "Unió per la innovació" i la "Agenda Digital per a Europa».

L'Instrument PIME
L'instrument de les PIME s'adreça a finançar les necessitats de les PIME amb
orientació internacional, en la implementació d'alt risc i alt potencial d'idees
d'innovació. El seu objectiu és donar suport a projectes de dimensió europea que
condueixen a canvis radicals en la forma (producte, processos, serveis,
comercialització, etc.) de fer negoci. Es posa en marxa empreses en nous mercats,
promoure el creixement i la creació d'una alta rendibilitat de la inversió. L'instrument
de les PIME es dirigeix a tots els tipus de PIME innovadores per tal de ser capaç de
promoure bons registres de creixement en tots els sectors.

COSME
COSME és el programa de la UE per a la Competitivitat de les Empreses i petites i
mitjanes empreses (PIME) que s'executen 2014‐2020, amb un pressupost previst de
2,3 mil milions d’euros. COSME donarà suport a les PIME en un millor accés al
finançament; l'accés als mercats; el suport als emprenedors; i condicions més
favorables per a la creació d'empreses i el creixement.

H2020‐INNOSUP‐2015‐3
Enhancing SME innovation
capacity by providing better
innovation support
http://ec.europa.eu/research/par
ticipants/portal/desktop/en/oppo
rtunities/h2020/topics/2352‐
innosup‐7‐2015.html
Data limit: 29/04/2015

una entitat legal
establerta en un
Estat membre o
país associat.
4. SME instrument:
al menys una PIME
establerta en un
Estat membre o
país associat.

H2020‐FTIPilot‐2015‐1
Fast track to innovation pilot
http://ec.europa.eu/research/par
ticipants/portal/desktop/en/oppo
rtunities/h2020/topics/9096‐
ftipilot‐1‐2015.html
Data limit: 01/12/2015
COS‐DCFB‐2015‐3‐01
Statistics for Family Business
http://ec.europa.eu/research/par
ticipants/portal/desktop/en/oppo
rtunities/cosme/topics/17053‐
cosme‐08‐2015.html
Data limit: 17/06/2015

Fins a un 95%

En funció de la
convocatòria.

Màxim previst 75%

Cap regla general,
cada convocatòria
definirà les seves
pròpies condicions.

MED 2014‐2020
Eix prioritari 1: Enfortiment de les capacitats d'innovació
Objectiu 1.1: Difusió de tecnologies innovadores i coneixements tècnics
La construcció de xarxes transnacionals entre les organitzacions que donen suport a
les empreses, els operadors econòmics, cambres de comerç, agrupacions, etc., per
facilitar la transferència de tecnologia, així com la difusió de pràctiques innovadores i
coneixements tècnics.

Es fan publiques apartir de
principis de juny de 2015

El desenvolupament de xarxes transnacionals de centres de recerca i de recursos,
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centres d'innovació i l'esperit empresarial i les estructures intermèdies que faciliten
els processos d'innovació.
SUDOE 2014‐2020
Eix prioritari 1: Promoure la innovació, el desenvolupament tecnològic i la investigació
Promoure la inversió empresarial en innovació i investigació així com les sinergies
entre empreses, centres de R+D i centres d'ensenyament superior, en particular, en el
desenvolupament de productes i serveis, la transferència de tecnologia, la innovació
social, l'eco‐innovació, les aplicacions de serveis públics, l'estímul de la demanda, el
treball en xarxa, els clústers i la innovació lliure a través de l'especialització
intel∙ligent, i el suport tecnològic i la innovació aplicada, els projectes pilot, accions de
validació ràpida d'accions, la millora de les manufactures avançades i de primera
producció, les Key Enabling Technologies i la difusió general dels objectius
tecnològics.

Es fan publiques a partir de
principis de juny de 2015

Màxim previst 75%

Sí, la participació
de socis de almenys
dos estats
membres del
SUDOE és una
condició
necessària.

Es fan publiques a partir de
principis de juny de 2015

Màxim previst: 65%

Si, al menys un soci
espanyol i un
francès.

POCTEFA 2014‐2020
Eix prioritari 1: Dinamitzar la innovació i la competitivitat
Objectiu específic OE 1: Reforçar la cooperació entre els diferents actors del territori a
banda i banda de la frontera en matèria d'I + D + I
Aquest objectiu específic se centra en donar suport a la cooperació transfronterera
en matèria de recerca i innovació tecnològica, innovació no tecnològica i innovació
social. En matèria de recerca i innovació tecnològica, el OE1 té com a meta reforçar i
facilitar la transferència i l'explotació dels resultats de la Investigació i
Desenvolupament i impulsar maneres de treball cooperatiu entre els actors de la
innovació, les empreses i els centres de competència. Aquesta prioritat d'inversió es
desenvolupa amb l'objectiu d'afavorir i intensificar els partenariats i les modalitats de
col∙laboració a nivell transfronterer entre les entitats de investigació i les empreses, i
d'estimular la innovació i la transferència de coneixements i de tecnologies, de
manera prioritària en els àmbits d'especialització identificats en els territoris. Destaca
també l'impuls d'actuacions que afavoreixin l'aplicació de solucions tecnològiques
innovadores entre els actors del territori contribuint al manteniment de serveis
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regionals i locals i la innovació social.

ENI‐CBC 2014‐2020
Objectiu global: Promoure el desenvolupament econòmic i social

Es fan publiques a partir de finals
de 2015 – principis de 2016.

Entre un 75% i un
90%.

Si. Per projectes
estàndard (entre
500.000 i
2.000.000€): 3
socis, entre els
quals, al menys, un
de no europeu. Per
projectes
estratègics (entre
2.000.000€ i
5.000.000€): cinc
socis, entre els
quals al menys de
dos no europeus.

Es fan públiques a partir de la
tardor de 2015.

Finançament d’un
50%.

Per regla general
no.

Objectiu temàtic 1: Desenvolupament de negocis i pimes
Enfortir i donar suport a les xarxes euro‐mediterrànies, clústers, consorcis i cadenes
de valor en els sectors tradicionals i no tradicionals (idees innovadores, solucions per
al desenvolupament urbà, l'eco‐habitatge, tecnologies netes relacionades amb l'aigua
i altres sostenibles, les energies renovables, les indústries creatives, etc.)
Objectiu temàtic 2: Suport a l'educació, la investigació, el desenvolupament
tecnològic i la innovació
Suport a la transferència tecnològica i comercialització de resultats de recerca,
l'enfortiment dels vincles entre la recerca, la indústria, així com els actors del sector
privat
Donar suport a les PIME en l'accés a la investigació i la innovació també a través de
l'agrupació.
FEDER Catalunya 2014‐2020
Eix Prioritari 1: Potenciar la Investigació, el desenvolupament tecnològic i la
innovació
PI 1.2. Foment de la inversió empresarial en R+I, el desenvolupament de vincles i
sinèrgies entre les empreses, els centres d’investigació i desenvolupament i el sector
de l’ensenyament superior, en particular mitjançant el foment de la inversió en el
desenvolupament de productes i serveis, la transferència de tecnologia, la innovació
social, la innovació ecològica, les aplicacions de servei públic, l’estímul de la
demanda, la interconnexió en xarxa, les agrupacions i la innovació oberta a través
d’una especialització intel∙ligent, i mitjançant el suport a la investigació tecnològica i
aplicada, línies pilot, accions de validació precoç dels productes, capacitats de
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fabricació avançada i primera producció, en particular, en tecnologies facilitadores
essencials i difusió de tecnologies polivalents
OE.1.2.1. Impuls i promoció d’activitats d’R+I liderades per les empreses, suport a la
creació i consolidació d’empreses innovadores i suport a la compra pública
innovadora
‐Projectes de col∙laboració entre empreses i institucions d’investigació en l’àmbit de
l’R+D+I: unitats mixtes d’investigació
OE.1.2.2.Transferència de coneixement i cooperació entre empreses i centres
d’investigació
‐Instruments de suport a la valorització i la transferència innovadora
Projectes col∙laboratius d’R+D+I
Eix Prioritari 2: Millorar l’ús i qualitat de les TIC i l’accés a les mateixes
PI 2.1. Ampliació de la implantació de la banda ampla i difusió de les xarxes d’alta
velocitat i recolzament a l’adopció de tecnologies emergents i xarxes per a l’economia
digital
‐Actuacions d’implantació de la banda ampla a zones industrials:
El desplegament de banda ampla industrial és essencial per garantir que les empreses
localitzades a polígons industrials tinguin accés a infraestructures d’alta capacitat per
tot el territori. El projecte “anell industrial” aprofita les infraestructures de banda
ampla per connectar empreses i institucions d’un sector d’activitat econòmica que,
dins la cadena de valor d’alguns dels seus processos, utilitzen serveis de TIC avançats
que aporten valor afegit i dinamitzen el sector sobre la base de projectes
col∙laboratius.
PI 2.3. Reforç de les aplicacions de les tecnologies de la informació i de la comunicació
per a l’administració electrònica, l’aprenentatge electrònic, la
inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica
‐Actuacions integrades per al desenvolupaments sostenible
Les ciutats concentren la major població i els principals serveis del territori on
s’ubiquen, a més de ser centres de decisió i focus de l’economia. Això fa que el
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desenvolupament urbà sostenible constitueixi en sí mateix un dels objectius temàtics
dels PO, incloent‐hi dins d’aquest àmbit actuacions en matèria de TIC entre les quals
destaquen:
- L’aplicació de les TIC als serveis públics urbans: gestió del subministrament i
consum d’energia o d’aigua, millora del transport i la mobilitat, seguretat ciutadana i
protecció civil, suport a l’activitat econòmica, l’oci i el turisme, govern de la ciutat i a
la transparència i participació ciutadana. Tots aquests projectes estan inclosos en el
concepte Smart City.
- Desenvolupament d’infraestructures intel∙ligents per a la millora de les eines de
gestió de la ciutat.
- Foment de l’Open Government a les entitats locals i creació de nous serveis i
models de negoci a l’entorn de l’Open Data facilitant la transparència i la participació
tant dels ciutadans com dels desenvolupadors.
- Creació d’entorns d’innovació locals que permetin convertir les ciutats en vertaders
laboratoris urbans (Living Labs), per a la generació de nous serveis de valor per a les
ciutats, millorar els serveis existents i establir un vincle directe amb els ciutadans a
través de la innovació a l’educació.
Eurostars 2
El Programa Eurostars‐2 és un programa de recerca i desenvolupament emprès
conjuntament per tots els estats membres de la Unió Europea i sis països participants
en el marc d'Eureka destinat a donar suport a les petites i mitjanes empreses (PIMES)
que realitzen activitats d'investigació i desenvolupament. L'objecte d'aquestes
subvencions és:
1. Promoure activitats de recerca que compleixin les següents condicions:
a) Les activitats es duen a terme mitjançant la col∙laboració transnacional de PIME
que realitzen activitats d'investigació i desenvolupament entre si o que incloguin a
altres agents de la cadena de la innovació (per exemple, universitats, organitzacions
de recerca);
b) S'espera que els resultats d'una activitat s'introdueixin al mercat en els dos anys
següents a la seva finalització

Es fan públiques a partir de la
primavera de 2016.

2. Incrementar l'accessibilitat, eficiència i eficàcia del finançament públic de les PIMES
a Europa mitjançant la coordinació, harmonització i sincronització dels mecanismes
de finançament nacionals dels estats participants.
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de
desenvolupament
experimental: el
25% dels costos
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projecte.
b) Per als projectes
de recerca
industrial: el 50%
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projecte.
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3. Fomentar i incrementar la participació de pimes sense experiència prèvia en
l'àmbit de la investigació transnacional.

Horizon 2020
Repte social 2: la seguretat alimentària, l'agricultura i silvicultura sostenibles i Boscos,
recerca en Mar i aigües interiors i i bioeconomia
Objectiu 2.2. Sector agroalimentari sostenible i competitiu per a una dieta sana i
saludable

Clusterització i
internacionalització
empresarial (accions
1.2.2, 1.2.3, 1.2.5)

El consumidor necessita que els aliments siguin sans, saludables, d'alta qualitat i
assequibles han d'abordar, tenint en compte que el consum d'aliments i la producció
d'aliments i pinsos tenen un cert impacte en la salut humana, el medi ambient i
l'ecosistema global. Els aliments i pinsos i la seguretat, la competitivitat de la indústria
agroalimentària europea i la sostenibilitat de la producció d'aliments, el
subministrament i el consum s'abordaran, cobrint tota la cadena alimentària i els
serveis relacionats, ja sigui convencional o ecològica, des de la producció primària fins
al consum. Aquest enfocament contribuirà a la consecució de la seguretat alimentària
i la seguretat per a tots els europeus i l'eradicació de la fam al món; la disminució de
la càrrega de malalties pels aliments i relacionades amb l'alimentació, promovent el
canvi cap a una alimentació sana i sostenible, a través de l'educació i la innovació en
l'agricultura i la indústria alimentària dels consumidors; reduir el consum d'aigua i
consum d'energia en l'elaboració d'aliments, transport i distribució; reduir el
malbaratament d'aliments en un 50% el 2030; i l'assoliment d'una àmplia diversitat
de salut, d'alta qualitat i la innocuïtat dels aliments per a tothom.

1. Accions de
recerca I innovació:
100%

Convocatòries plurianuals.

L'Instrument PIME
L'instrument de les PIME s'adreça a les necessitats de finançament de les PIME amb
una certa orientació internacional, en la implementació d'idees d’innovació d’alt risc i
d’alt potencial. El seu objectiu és donar suport a projectes de dimensió europea que
condueixen a canvis radicals en la forma (producte, processos, serveis,
comercialització, etc.) de fer negoci. Es posa en marxa empreses en nous mercats,
promovent el creixement i la creació d'una alta rendibilitat de la inversió.
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2. Accions
d’innovació: 70%
(excepte les entitats
no lucratives, les
quals són finançades
amb un 100% dels
seus costos totals
elegibles)
3. Accions de
coordinació i suport:
100%

1. Per a accions de
recerca i innovació:
al menys tres
entitats legals de
tres Estats
membres o països
associats diferents.
2. Per a accions
d’innovació: al
menys tres entitats
legals de tres Estats
membres o països
associats diferents.
3. Per a accions de
coordinació i
suport: al menys
una entitat legal
establerta en un
Estat membre o
país associat.
4. SME instrument:
al menys una PIME
establerta en un
Estat membre o
país associat.
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L'instrument de les PIME es dirigeix a tots els tipus de PIME innovadores per tal de ser
capaç de promoure bons registres de creixement en tots els sectors.

COSME
COSME és el programa de la UE per a la Competitivitat de les Empreses i petites i
mitjanes empreses (PIME) que s'executen 2014‐2020, amb un pressupost previst de
2,3 mil milions d’euros. COSME donarà suport a les PIME en un millor accés al
finançament; l'accés als mercats; el suport als emprenedors; i condicions més
favorables per a la creació d'empreses i el creixement.

COS‐CLUSTER‐2014‐3‐03
Cluster Go International Strand 1:
Supporting preparatory actions
for establishment and shaping of
new European Strategic Cluster
Partnerships (ESCPs)
http://ec.europa.eu/research/par
ticipants/portal/desktop/en/oppo
rtunities/cosme/topics/15074‐
cosme‐2014‐3.1.html
Data limit: 21/04/2015

Fins a un 95%.

COS‐CLUSTER‐2014‐3‐03
Cluster Partnership: Strand 2:
Supporting further development
and running of established
European Cluster Partnerships
http://ec.europa.eu/research/par
ticipants/portal/desktop/en/oppo
rtunities/cosme/topics/15075‐
cosme‐2014‐3.2.html
Data limit: 21/04/2015

En funció de la
convocatòria. Per a
les incloses dins el
programa Cluster
Go International,
les entitats que
sol∙liciten han de
ser un clúster o
xarxa empresarial
registrada o que
tingui com a
objectiu registrar‐
se en la European
Cluster
Collaboration
Platform.

MED 2014‐2020
Eix prioritari 1: Promoure les capacitats d'innovació de la Mediterrània per
desenvolupar un creixement intel∙ligent i sostenible

Publiquespartir del setembre de
2015
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Cap regla general,
cada convocatòria
definirà les seves
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"La promoció de la inversió empresarial en la innovació i la recerca, i el
desenvolupament de vincles i sinergies entre empreses, centres de R + D i l'educació
superior, en particular, desenvolupament de productes i serveis, la transferència de
tecnologia, la innovació social, la innovació ecològica, les aplicacions de servei públic,
l'estímul de la demanda, la creació de xarxes, grups i la innovació oberta a través de
l'especialització intel∙ligent i el suport tecnològic i la investigació, línies pilot, accions
de validació de productes primerencs, les capacitats de fabricació avançada i primera
producció aplicat, en particular en tecnologies facilitadores essencials i difusió de les
tecnologies de propòsit general"

pròpies condicions.

Objectiu específic 1.1: Incrementar l'activitat transnacional d'agrupacions i xarxes de
sectors clau de la zona MED innovadores
Els objectius específics per millorar les capacitats d'innovació dels actors públics i
privats involucrats en els sectors de creixement verd i blau, les indústries creatives i
l'economia social a través de la cooperació transnacional més forts i millors
connexions entre els actors de la quàdruple l'hèlix (organismes de recerca, empreses,
autoritats públiques, la societat civil). L'objectiu és sobretot per millorar el poder
d'aquests actors en els grups, els sectors econòmics i les xarxes existents.
SUDOE 2014‐2020
Eix prioritari 1: Promoure la innovació, el desenvolupament tecnològic i la investigació
Promoure la inversió empresarial en innovació i investigació així com les sinergies
entre empreses, centres de R+D i centres d'ensenyament superior, en particular, en el
desenvolupament de productes i serveis, la transferència de tecnologia, la innovació
social, l'eco‐innovació, les aplicacions de serveis públics, l'estímul de la demanda, el
treball en xarxa, els clústers i la innovació lliure a través de l'especialització
intel∙ligent, i el suport tecnològic i la innovació aplicada, els projectes pilot, accions de
validació ràpida d'accions, la millora de les manufactures avançades i de primera
producció, les Key Enabling Technologies i la difusió general dels objectius
tecnològics.

Es fan publiques a partir de
principis de juny de 2015

Eix prioritari 2: Millorar la competitivitat de les PIME
Promoció de l’esperit empresarial, en particular facilitant l’aprofitament econòmic de
noves idees i impulsant la creació de noves empreses.
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Sí, la participació
de socis de almenys
dos estats
membres del
SUDOE és una
condició
necessària.
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Objectiu Específic 1: Afavoriment de condicions per a la internacionalització de les
PIME
Les operacions a finançar hauran de fomentar / facilitar la promoció externa de les
PIME de l'Espai SUDOE com a premissa fonamental per a la generació de negocis i per
a una presència internacional consolidada i sostenible. Es preveu una especial
incidència en la cooperació entre pimes com a mecanisme de suport.
En l'àmbit d'aquesta tipologia s'enquadren accions com el desenvolupament /
consolidació / expansió d'associacions d'empreses, accions conjuntes de màrqueting
internacional, difusió d'informació sobre mercats i iniciatives de posicionament de
mercat i d'intel∙ligència de mercat (Marketplace / market intelligence) entre altres.
POCTEFA 2014‐2020
Eix prioritari 1: Dinamitzar la innovació i la competitivitat
Objectiu específic DE 3: Desenvolupar i implementar nous models d'activitat per a les
PIME, especialment, pel que fa a la seva internacionalització
Afavorir les accions conjuntes de desenvolupament de les empreses del territori
transfronterer en l'àmbit internacional.
Accions de planificació estratègica en matèria empresarial que donin suport al
desenvolupament de mecanismes de treball conjunt, especialment, la
internacionalització
‐ Desenvolupament d'estratègies i d'eines transfrontereres conjuntes per al
desenvolupament internacional de les empreses a través d'estructures intermèdies
de suport com els clústers.
‐ Projectes que impulsin mecanismes de treball conjunts entre diferents sectors
Accions d'aplicabilitat de models en l'àmbit empresarial que afavoreixin la cooperació
‐ Assistència tècnica a empreses per al desenvolupament de nous models
empresarials en màrqueting i distribució.
‐ Projectes de cooperació desenvolupats per les pimes del territori per augmentar les
seves capacitats de desenvolupament comercial internacional.

Es fan publiques a partir de
principis de juny de 2015
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Si, al menys un soci
espanyol i un
francès.
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ENI‐CBC 2014‐2020
Objectiu global: Promoure el desenvolupament econòmic i social
Objectiu temàtic 1: Desenvolupament de negocis i pimes
Enfortir i donar suport a xarxes euromediterrànies, clústers, consorcis i cadenes de
valor en els sectors tradicionals i no tradicionals (idees innovadores, solucions per al
desenvolupament urbà, l'eco‐habitatge, tecnologies netes relacionades amb l'aigua i
altres sostenibles, les energies renovables, les indústries creatives, etc.)

Es fan publiques a finals partir de
2015 – principis de 2016.

Màxim d’un 90%.

Es fan públiques a partir de la
tardor de 2015.

Finançament d’un
50%.

Objectiu temàtic 2: Suport a l'educació, la investigació, el desenvolupament tecnològic
i la innovació
Suport a la transferència tecnològica i comercialització de resultats de recerca,
l'enfortiment dels vincles entre la recerca, la indústria, així com els actors del sector
privat

Si. Per projectes
estàndard (entre
500.000 i
2.000.000€): 3
socis, entre els
quals, al menys, un
de no europeu. Per
projectes
estratègics (entre
2.000.000€ i
5.000.000€): cinc
socis, entre els
quals al menys de
dos no europeus.

Donar suport a les PIME en l'accés a la investigació i la innovació també a través de
l'agrupació
FEDER Catalunya 2014‐2020
Eix Prioritari 1: Potenciar la Investigació, el desenvolupament tecnològic i la
innovació
OE.1.2.1. Impuls i promoció d’activitats d’R+I liderades per les empreses, suport a la
creació i consolidació d’empreses innovadores i suport a la compra pública
innovadora
Impuls a la millora i la internacionalització de les dotacions científiques i
tecnològiques de Catalunya.
Aquesta tipologia d’activitats haurà d’estar vinculada a la prioritat de Suport a les
Infraestructures d’investigació i transferència tecnològica definida a la RIS3CAT. Els
agents implicats i destinataris d’aquestes activitats són les universitats, centres
d’investigació, centres tecnològics, parcs científics i tecnològics, empreses i
associacions empresarials.
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OE.1.2.2.Transferència de coneixement i cooperació entre empreses i centres
d’investigació
‐Instruments de suport a la valorització i la transferència innovadora
Projectes col∙laboratius d’R+D+I
Eix Prioritari 2: Millorar l’ús i qualitat de les TIC i l’accés a les mateixes
PI 2.2. Desenvolupament de productes i serveis de TIC, comerç electrònic i una major
demanda d’aquestes tecnologies
OE 2.2.1. Desenvolupar l’economia digital, incloent‐hi el comerç electrònic, per al
creixement, la competitivitat i la internacionalització de l’empresa espanyola
Les actuacions específiques recolzades inclouran:
‐ Accions encaminades a fomentar l’atractiu i l’impacte del Mobile World Capital al
territori català.
‐ Definició i posada en marxa dels programes definits a la Mobile World Capital.
‐ Suport als nous desenvolupaments TIC (software i hardware) en tots aquests camps.
‐ Suport a la creació i consolidació de noves empreses.
‐ Suport a la incorporació de tecnologies per a les TIC.
‐ Accions de formació.
‐ Accions de sensibilització a les empreses i ciutadans.
‐ Accions per a l’atracció d’empreses i capital estranger.
‐ Inversions en infraestructures especifiques per a la consolidació de la iniciativa.
PI 2.3. Reforç de les aplicacions de les tecnologies de la informació i de la comunicació
per a l’administració electrònica, l’aprenentatge electrònic, la
inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica
‐Actuacions integrades per al desenvolupaments sostenible
Les ciutats concentren la major població i els principals serveis del territori on
s’ubiquen, a més de ser centres de decisió i focus de l’economia. Això fa que el
desenvolupament urbà sostenible constitueixi en sí mateix un dels objectius temàtics
dels PO, incloent‐hi dins d’aquest àmbit actuacions en matèria de TIC entre les quals
destaquen:
‐ L’aplicació de les TIC als serveis públics urbans: gestió del subministrament i consum
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d’energia o d’aigua, millora del transport i la mobilitat, seguretat ciutadana i
protecció civil, suport a l’activitat econòmica, l’oci i el turisme, govern de la ciutat i a
la transparència i participació ciutadana. Tots aquests projectes estan inclosos en el
concepte Smart City.
‐ Desenvolupament d’infraestructures intel∙ligents per a la millora de les eines de
gestió de la ciutat.
‐ Foment de l’Open Government a les entitats locals i creació de nous serveis i models
de negoci a l’entorn de l’Open Data facilitant la transparència i la participació tant
dels ciutadans com dels desenvolupadors.
‐ Creació d’entorns d’innovació locals que permetin convertir les ciutats en vertaders
laboratoris urbans (Living Labs), per a la generació de nous serveis de valor per a les
ciutats, millorar els serveis existents i establir un vincle directe amb els ciutadans a
través de la innovació a l’educació.
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FINANÇAMENT
EIX D’ACTUACIÓ Nº 2: FOMENT DEL TURISME

Acció a finançar

Programa

Convocatòries

Percentatge
finançament
europeu

Partenariat
necessari

Horizon 2020
Repte social 6: Europa en un món canviant – societats inclusives, innovadores i reflexives
6.3. Societats reflexives ‐ El patrimoni cultural i la identitat europea

Foment del turisme
(accions 2.1.1‐2.3.3)

6.3.1. Estudiar el patrimoni europeu, la memòria, la identitat, la integració i la interacció i la traducció
cultural, incloses les seves representacions a les col∙leccions culturals i científiques, arxius i museus, per
informar i comprendre el present per millors interpretacions del passat
Les activitats contribuiran a una anàlisi crítica de com un patrimoni europeu tangible i intangible s’ha
desenvolupat en el temps, incloent el llenguatge, els records, les pràctiques, institucions i identitats.
Inclouran estudis de les interpretacions i pràctiques d'interacció cultural, la integració i l'exclusió.
6.3.2. Investigant en els països europeus i en la història de les religions, la literatura, l'art, la filosofia i
les religions i com aquests factors han conformat la diversitat europea contemporània

H2020‐REFLECTIVE‐
SOCIETY‐2015
Reflective Societies:
Cultural Heritage and
European Identities.
Emergence and
transmission of European
cultural heritage and
Europeanisation
http://ec.europa.eu/resea
rch/participants/portal/de
sktop/en/opportunities/h
2020/topics/2088‐
reflective‐2‐2015.html
Data limit: 28/05/2015
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1. Accions de
recerca I
innovació:
100%
2. Accions
d’innovació:
70% (excepte
les entitats no
lucratives, les

1. Per a accions
de recerca i
innovació: al
menys tres
entitats legals de
tres Estats
membres o
països associats
diferents.
2. Per a accions
d’innovació: al
menys tres
entitats legals de
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La diversitat cultural és una faceta important que constitueix la singularitat d'Europa i proporciona una
font de força, dinamisme i creativitat. Les activitats abordaran la diversitat europea contemporània i
com aquesta diversitat ha estat modelada per la història i, al mateix temps, ajudant a analitzar com
aquesta diversitat condueix a nous desenvolupaments interculturals, o fins i tot tensions i conflictes. El
paper de les arts, els mitjans, els paisatges, la literatura, els idiomes, la filosofia i les religions, en relació
a aquesta diversitat, serà fonamental, ja que ofereixen diverses interpretacions de les realitats socials,
polítiques i culturals i influeixen en les visions i pràctiques dels individus i dels actors socials .
6.3.3. Investigar el paper d'Europa en el món, la influència mútua i els llaços entre les regions del món, i
una visió des de fora de les cultures europees
Les activitats s'ocuparan de la complexitat dels vincles socioeconòmics i culturals entre Europa i altres
regions del món i avaluar el potencial de millora dels intercanvis culturals i el diàleg, tenint en compte
els esdeveniments socials, polítics i econòmics més amplis. Ells l'ajudaran a analitzar el
desenvolupament de diversos punts de vista a Europa en altres regions del món i viceversa.

H2020‐REFLECTIVE‐
SOCIETY‐2015
Reflective Societies:
Cultural Heritage and
European Identities.
Communication and
dissemination platform
http://ec.europa.eu/resea
rch/participants/portal/de
sktop/en/opportunities/h
2020/topics/2092‐
reflective‐8‐2015.html
Data limit: 28/05/2015

3. Accions de
coordinació i
suport: 100%

tres Estats
membres o
països associats
diferents.
3. Per a accions
de coordinació i
suport: al menys
una entitat legal
establerta en un
Estat membre o
país associat.
4. SME
instrument: al
menys una PIME
establerta en un
Estat membre o
país associat.

COSME
COSME és el programa de la UE per a la Competitivitat de les Empreses i petites i mitjanes empreses
(PIME) que s'executen des de l’any 2014 fins el 2020, amb un pressupost previst de 2,3 mil milions
d’euros. COSME donarà suport a les PIME en un millor accés al finançament, l'accés als mercats, el
suport als emprenedors i a condicions més favorables per a la creació d'empreses i el creixement.
(…)
Aquests objectius s'assoliran mitjançant:
a) la millora de l'accés al finançament per a les PIME en forma de capital i deute;
b) millorar l'accés als mercats, sobretot dins de la Unió, però també a nivell mundial;
c) millorar les condicions marc per a la competitivitat i la sostenibilitat d’Empreses de la Unió,
especialment les PIME, en particular en el sector turístic;
d) promoció de l'esperit empresarial i la cultura emprenedora;

quals són
finançades
amb un 100%
dels seus
costos totals
elegibles)

Convocatòries plurianuals.
En aquests moments no
n’hi ha cap d’oberta.

Descripció de les accions a finançar:
1) L'augment dels fluxos de turisme en temporada baixa
2) La diversificació de l'oferta i els productes turístics de la UE
3) Millorar la qualitat del turisme, la sostenibilitat, l'accessibilitat, les habilitats, la informació i la
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innovació
4) Millorar el coneixement socioeconòmic del sector
5) L'augment de la visibilitat d'Europa com a destinació turística, així com de les seves diverses
destinacions.

MED 2014‐2020
Eix prioritari 1: Promoure les capacitats d'innovació de la Mediterrània per desenvolupar un creixement
intel∙ligent i sostenible
L'Eix prioritari 1 té com a objectiu enfortir les capacitats d'innovació dels actors públics i privats de les
regions mediterrànies i donar suport a un creixement intel∙ligent i sostenible. Es concedeix una especial
atenció al creixement blau i verd, les indústries creatives i la innovació social que representen un fort
desenvolupament i l'ocupació potencial en les regions mediterrànies. Subratlla la necessitat d'enfortir
les agrupacions d'innovació, sectors econòmics, les cadenes de valor i xarxes en totes les regions MED.
Objectiu Específic 1.1 Incrementar l'activitat transnacional d'agrupacions i xarxes de sectors clau de la
zona MED innovadores
Es fan publiques apartir de
principis de juny de 2015

Resultats esperats:
Les Regions MED es caracteritzen per la insuficiència de les capacitats d'innovació amb una manca de
cooperació entre els actors de la quàdruple hèlix. En aquestes regions, els reptes són crucials en les
àrees de creixement verd i blau, de les indústries creatives i d'economia social que requereixen una
millor cooperació entre diversos (i de vegades contradictoris) interessats.
(...)
Les indústries creatives poden ser promogudes quan les accions fan referència als sectors de
creixement verd i blau com pot ser el cas d’activitats de disseny, multimèdia, o activitats culturals en
relació amb el turisme.
Eix prioritari 3: Protecció i promoció dels recursos naturals i culturals de la Mediterrània
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Cap regla
general, cada
convocatòria
definirà les seves
pròpies
condicions.
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L'Eix prioritari 3 té com a objectiu reduir l'impacte potencial de les activitats humanes sobre el
patrimoni ambiental i cultural i garantir una millor protecció dels recursos naturals. Es concedeix una
atenció especial a les zones marítimes i costaneres i la gestió de l'aigua que representen reptes clau en
les regions mediterrànies.
Objectiu Específic 3.1. Per millorar les polítiques de desenvolupament sostenible per a la valorització
més eficient dels recursos naturals i el patrimoni cultural de les zones marítimes i costaneres adjacents
Un repte principal és millorar les pràctiques i polítiques de govern i millorar la gestió dels interessos en
conflicte (el desenvolupament econòmic, el turisme, l'ús de recursos escassos, els canvis
mediambientals ...). El programa MED atorgarà una especial atenció en la forma en que es
desenvolupin les activitats turístiques, com les estratègies i plans de desenvolupament poden ser
adaptats i millorats per reduir o gestionar millor l'impacte de les activitats turístiques en el medi
ambient (adaptació de les activitats, l'estacionalitat, l'ús del sòl, la gestió de l'aigua, gestió d'energia,
etc.).
SUDOE 2014‐2020
Eix prioritari 5: Protegir el medi ambient i promoure la eficiència en quant als recursos
Objectiu Específic 1: Millorar la posada en valor econòmic del patrimoni
natural i cultural comú destacable en una lògica de desenvolupament sostenible
Aquesta prioritat d'inversió es desenvolupa a través dels següents tipus d'accions:
‐Accions dirigides a la millora del coneixement del patrimoni cultural i natural comú i del potencial
econòmic de les zones naturals. Inclou actuacions d'inventari, intercanvis d'adquisició d'informació, la
realització d'estudis, l'avaluació i diagnòstic mediambiental i patrimonial i la creació d'observatoris a
escala del programa.
‐Accions de creació i promoció de productes turístics del patrimoni natural i cultural reconegut a nivell
internacional Inclou la promoció, comunicació i comercialització de productes turístics comuns basats
en el patrimoni natural i cultural que promogui el creixement de l'economia verda a través l'eco‐
innovació i ecoeficiència, o que valorin els recursos naturals amb l'objectiu d'impulsar l'eco‐turisme.
Així mateix, es fomentaran les accions dirigides al desenvolupament d'un turisme que integri la
preservació i salvaguarda del patrimoni natural, cultural i econòmic i que limiti la dependència o
l'impacte de l'efecte estacional. S'inclouen també, les accions pilot dirigides a restaurar i preservar el
patrimoni, monuments històrics (UNESCO), paisatge (inclosos els agrícoles) (...).

Es fan publiques a partir
de principis de juny de
2015
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de socis de
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necessària.
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POCTEFA 2014‐2020
Eix prioritari 3: Promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals
Objectiu específic DE 6: Valorar el patrimoni natural i cultural mitjançant enfocaments conjunts de
desenvolupament sostenible
Aquesta prioritat d'Inversió és desenvolupa a través de les següents accions:
‐ Acció enfocada a la millora del coneixement, de la mutualització i de la valorització del patrimoni
cultural i natural comú, i del seu potencial econòmic
‐ Implementació i dinamització de xarxes de revaloració, de suport a la gestió i de desenvolupament del
patrimoni natural, cultural, agrícola i forestal (itineraris europeus, dinamització del patrimoni,
dinamització de sectors...)
Accions que permetin estructurar l'oferta turística a escala transfronterera (Diagnòstic, Observació,
màrqueting territorial, desenvolupament d'una identitat / destí comú)
‐ Accions de millora de l'organització, els equipaments i les infraestructures que permetin la valorització
del patrimoni natural i cultural (emplaçaments turístics i patrimonials...)
‐ Creació i promoció de productes, culturals i turístics transfronterers: destinacions de naturalesa,
ecoturisme, esport i lleure en plena natura, alternatives a les activitats estacionals, itinerància turística,
etc.
‐ Accions que permetin millorar l'acollida turística per donar a conèixer el patrimoni
(Professionalització i millora dels equipaments i els allotjaments, centrals de reserves...) ila posada en
valor dels productes locals i artesanals.

Es fan publiques a partir
de principis de juny de
2015

Màxim
previst: 65%

Si, al menys un
soci espanyol i un
francès.

Entre un 75% i
un 90%.

Si. Per projectes
estàndard (entre
500.000 i
2.000.000€): 3
socis, entre els
quals, al menys,
un de no
europeu. Per
projectes
estratègics (entre
2.000.000€ i
5.000.000€): cinc

ENI‐CBC 2014‐2020
Objectiu global: Promoure el desenvolupament econòmic i social
Objectiu temàtic 1: Desenvolupament de negocis i pimes
(...)

Es fan publiques a partir
de finals de 2015 –
principis de 2016.

Fomentar iniciatives de turisme sostenible i les accions encaminades a la diversificació en nous
segments i nínxols
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socis, entre els
quals al menys de
dos no europeus.
FEDER Catalunya
Eix prioritari 6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos
Prioritat d’inversió 6.3 La conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni
natural i cultural

Conservació del patrimoni cultural i dels nuclis antics. Es duran a terme actuacions de restauració de
monuments i/o rehabilitació d’espais urbans. Les actuacions podran desenvolupar‐se dins del propi
casc urbà o en espais de l’extraradi del municipi (castells, monestirs...).
‐ Accions enfocades a la millora del coneixement del patrimoni cultural i natural i del seu potencial
econòmic
‐ Implementació i animació de xarxes de revaloració, de suport a la gestió i de desenvolupament del
patrimoni natural, cultural, agrícola i forestal (itineraris europeus, animació del patrimoni, animació de
sectors...)
‐ Disseny i implantació de programes i activitats de sensibilització i educació al patrimoni natural i
cultural
‐ Aplicació de la innovació tecnològica en aquests sectors
‐ Creació i rehabilitació d’infraestructures i equipaments que permetin la valorització del patrimoni
natural i cultural

Es fan públiques a partir
de la tardor de 2015.

Foment territorial del turisme. Les accions englobaran activitats com la millora de la mobilitat a l’espai
públic, l’accessibilitat als recursos turístics, la senyalització turística urbana, recuperació de l’espai
públic, la creació de noves instal∙lacions i equipaments amb els requisits per l’obtenció de marques
turístiques, inversions per a la millora energètica i infraestructures 135 Programa Operatiu Inversió en
Creixement i Ocupació FEDER de Catalunya 2014‐2020 tecnològiques, així com projectes innovadors
que diversifiquin i desestacionalitzin l’oferta existent, sempre que el seu objectiu sigui la promoció,
foment i desenvolupament del patrimoni cultural. També es duran a terme les següents actuacions:
‐Accions de millora de l’organització, els equipaments i les infraestructures que permetin la valorització
del patrimoni natural i cultural (emplaçaments turístics i patrimonials...)
Es podran promoure acords d’associació público‐privada per a la protecció del patrimoni cultural.
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CREATIVE EUROPE
Objectius generals del programa:
‐ La diversitat cultural i lingüística
‐ L'enfortiment de la competitivitat

"Cultura":
‐ La creació de capacitat: coneixements, nous models de negoci, adaptant‐se a la digitalització,
l'expansió de les classes d'audiències, carreres internacionals
‐ La circulació transnacional: literatura, espectacles itinerants, esdeveniments, exposicions, grups
d'audiència

Convocatòries plurianuals.
De moment no n’hi ha cap
en matèria de promoció
turística.

Els camps d'acció:
"Cultura":
‐ Els projectes de cooperació transfronterera
‐ Les activitats de les entitats europees, les xarxes europees
‐ La circulació d'artistes i obres
‐ La traducció literària
‐ Premis cultura, patrimoni cultural Seal, Capitals de la Cultura
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EUROPA NOSTRA
El Premi Unió Europea de Patrimoni Cultural / Premis Europa Nostra es va posar en marxa l’any 2002
per la Comissió Europea i ha estat organitzat, des d’aleshores, per Europa Nostra. El premi promou
l'excel∙lència, inspira a través del "poder de l'exemple" i estimula l'intercanvi de bones pràctiques en el
camp del patrimoni a tot Europa. També té com a objectiu comunicar al públic en general la bellesa i el
valor econòmic i social del nostre patrimoni cultural.
Els premis s'atorguen en quatre categories:
Conservació
Èxits destacats en la conservació, millora i adaptació als nous usos del patrimoni cultural.
Recerca i Digitalització
Projectes d'investigació i digitalització pendents que condueixen a efectes tangibles en la conservació i
millora del patrimoni cultural a Europa.
Premis, assistència i
organització
d’esdeveniments
relacionats amb el
foment del turisme

Servei Dedicat per individus o organitzacions
Obert a persones o organitzacions que han tingut contribucions durant un llarg període de temps en la
demostració d’excel∙lència en la protecció, conservació i millora del patrimoni cultural a Europa i molt
superiors a les expectatives normals en el context donat.

La convocatòria per a la
edició de 2016 es
publicarà el 1 de maig de
2015.

Els set
galardonats
amb el Grand
Prix obtenen
un premi de
10.000 euros

No es requereix
partenariat per a
la participació en
el European
Union Prize for
Cultural
Heritage.

RGANIE
Els events i actes
relacionats amb la World
Interfaith Harmony Week
tenen lloc cada any durant
la primera setmana de

Les propostes
opten a una
ajuda de fins a
25.000 USD
per a la
organització

Partenariat no
requerit.

Educació, Formació i Sensibilització
Iniciatives pendents relacionades amb l'educació, la formació i la sensibilització en l'àmbit del patrimoni
cultural tangible i/o intangible, per promoure i/o per a contribuir el desenvolupament sostenible del
medi ambient

UNITED NATIONS INTERFAITH HARMONY WEEK
Els objectius darrere de la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional de les Nacions Unides, són
els següents:
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Coordinar i unir els esforços de tots els grups interreligiosos fent treball positiu amb un tema centrat en
un moment específic cada any, que augmenta l'impuls col∙lectiu i elimina la redundància.
Aprofitar i utilitzar la força col∙lectiva de la segona major infraestructura del món (el dels llocs de culte ‐
el més gran és el de l'educació) específicament per a la pau i l'harmonia en el món: la inserció, per dir‐
ho així, del ‘software’ correcte dins el ‘hardware’ del món religiós.

febrer, arreu del món. Les
propostes d’events s’han
de fer mitjançant aquesta
web:
http://worldinterfaithhar
monyweek.com/organize‐
to‐harmonize‐submit‐
event

dels events.
Els tres events
guanyadors
obtenen un
premi de
50.000 USD.

Fomentar, de manera permanent i regular, que la majoria silenciosa dels predicadors es declarin a favor
de la pau i l'harmonia i oferir‐los les eines necessàries per a que ho puguin fer. D'altra banda, si els
predicadors i mestres es comprometen en l'expedient un cop l'any per la pau i l'harmonia, això vol dir
que quan es produeixi la propera crisi interreligiosa o provocació, no poden després recaure en la por
parroquial i la desconfiança, i seran més propensos a resistir els vents de la demagògia popular.
UNESCO
Assistència Internacional
• Conservació i gestió, que inclouen:
Cooperació tècnica: proporcionar equips o experts per a la conservació, gestió i presentació dels béns
inscrits a la Llista del Patrimoni Mundial. Per exemple, obres de conservació, preparació o actualització
de plans de gestió o plans de risc de preparació inclosos dins d'aquesta categoria;
Formació i assistència en la investigació: per donar suport a la formació d'especialistes en tots els
nivells en matèria d'identificació, seguiment, conservació, ordenació i presentació dels béns del
patrimoni mundial, amb èmfasi en la capacitació de grups (les beques individuals no poden ser
finançades i hauran d'enviar‐ a la Secció de Beques de la UNESCO en el seu lloc). Es pot sol∙licitar també
per dur a terme recerca científica o estudis que es beneficien dels béns del patrimoni mundial;

Les sol∙licituds de
finançament es vehiculen
per mitja dels Estats
membres que comptin
amb patrimoni inclòs dins
el World Heritage List,
dins la llista tentativa o
fins el World Heritage in
Danger.
http://whc.unesco.org/en
/intassistance/action=help

Assistència promocional i educativa (import màxim: 10.000 USD): per crear consciència i desenvolupar
materials educatius per a la promoció general de la Convenció i la Llista del Patrimoni Mundial.
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•

Assistència preparatòria (import màxim: 30.000 USD): per preparar o actualitzar les llistes
provisionals, així com per preparar expedients de candidatura per als llocs inscrits a les llistes
indicatives nacionals, o per preparar les sol∙licituds de Conservació i Gestió de l'assistència.
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FINANÇAMENT

EIX D’ACTUACIÓ Nº 3: SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Acció a finançar

Programa

Convocatòries

Percentatge
finançament
europeu

Partenariat
necessari

Publiques a
partir de
principis de
juny de 2015

Període 2014‐ 2017:
60% per regla
general, 75% pels
projectes de domini
prioritari "Natura i
biodiversitat" que
concerneixen els
habitats o especies
d'ocells prioritàries.
100% pels projectes
de reforçament de
les capacitats.
Període 2018‐2020:
55% per regla
general. 60% pels
projectes integrats,
d'assistència tècnica
i preparatoris, 75%
pels projectes de
domini prioritari
"Natura i
biodiversitat" que

No, per regla
general

LIFE 2014‐2020
Eixos:

SMART cities, hàbits
saludables i qualitat
de vida (3.1. –
3.1.5)

LIFE Medi ambient i eficiència dels recursos (subprograma de Medi Ambient) és similar a l'antiga LIFE+ de
Política Mediambiental i Governança (però ja no cobreix projectes relacionats amb el canvi climàtic).
Cofinançarà subvencions d'acció per als projectes pilot i de demostració que desenvolupin, provin i
demostrin polítiques de gestió, enfocaments, bones pràctiques i solucions, incloent el desenvolupament i
demostració de tecnologies innovadores, als reptes mediambientals, idonis per a la seva reproducció,
transferència, o incorporació, incloent pel que fa a la relació entre el medi ambient i la salut, i en suport de
les polítiques relacionades amb l'eficiència dels recursos i de la legislació, inclosa en el Full de Ruta per a
una Europa eficient en recursos; i millorar la base de coneixements per al desenvolupament,
implementació, avaluació, monitoratge i avaluació de la política mediambiental de la Unió i de la legislació,
i per a l'avaluació i seguiment dels factors, pressions i respostes que incideixen en el medi ambient dins i
fora de la Unió.
LIFE Governança Mediambiental i Informació (subprograma de Medi Ambient) incorpora elements de la
antiga LIFE+ Informació i Comunicació. Cofinançarà subvencions per a activitats d’informació, projectes de
sensibilització i difusió per a promoure la sensibilització en matèria de medi ambient, incloent la generació
de suport públic i les parts interessades de la formulació de polítiques de la Unió en l'àmbit del medi
ambient, i per promoure el coneixement sobre el desenvolupament sostenible i les noves pautes de
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consum sostenible; donarà suport a la comunicació, gestió i difusió d'informació en l'àmbit del medi
ambient, i facilitarà l'intercanvi de coneixements sobre solucions ambientals reeixides, entre ells mitjançant
el desenvolupament de plataformes de cooperació entre les parts interessades i la formació; i promourà a
contribuir al compliment efectiu i l'aplicació de la legislació mediambiental de la Unió, en particular
promovent el desenvolupament i la difusió de bones pràctiques i enfocaments polítics.

concerneixen els
habitats o especies
d'ocells prioritàries.
100% pels projectes
de reforçament de
les capacitats.

Horizon 2020
Repte social 3: Energia, segura, neta i eficient
3.1. Reduir el consum d'energia i la petjada de carboni per l'ús intel∙ligent i sostenible
3.1.3. Foment de Ciutats i Comunitats Europees intel∙ligents
Les àrees urbanes són un dels majors consumidors d'energia a la Unió i emeten una gran proporció de
gasos d'efecte hivernacle, alhora que generen una gran quantitat de contaminants de l'aire. Alhora, les
zones urbanes es veuen afectades per la disminució de la qualitat de l'aire i el canvi climàtic i han de
desenvolupar les seves pròpies estratègies de mitigació i adaptació. La recerca de solucions energètiques
innovadores (per exemple, l'eficiència energètica, l'electricitat i la calefacció i refrigeració dels sistemes
d'abastament, i la integració d'energies renovables en l'entorn construït), integrat amb els sistemes de
transport, la construcció intel∙ligent i solucions de planificació urbana, residus i tractament d'aigües, així
com solucions de TIC per al entorn urbà és, per tant, crucial en la transformació cap a una societat baixa en
carboni. Iniciatives adreçades a donar suport a la convergència de les cadenes de valor industrial de
l'energia, el transport i el sector de les TIC per a les aplicacions urbanes intel∙ligents necessiten ser
previstes. Alhora, els nous models tecnològics, organitzatius, de planificació i de negocis han de ser
desenvolupats i provats a escala completa d'acord a les necessitats i els mitjans de les ciutats i les
comunitats i dels seus ciutadans. També es necessita investigació per entendre els problemes socials,
ambientals, econòmics i culturals que estan implicats en aquesta transformació.

1. Accions de
recerca I innovació:
100%

Convocatòries
multianuals.

3.6. La presa de decisions robusta i compromís públic
La investigació energètica ha de donar suport i estar alineada amb la política energètica. Es requereix un
ampli coneixement i la investigació sobre l'absorció i la utilització de tecnologies d'energia i serveis,
infraestructura, mercats (incloent els marcs reguladors) i el comportament del consumidor per
proporcionar als responsables polítics anàlisi robustos. Es donarà suport, en particular en el marc del
Sistema d'Informació de la Comissió per al Pla EETE (SETIS), per a desenvolupar teories sòlides i
transparents, eines, mètodes, models i amb visió de futur i perspectiva escenaris per avaluar els principals
problemes econòmics i socials qüestions relacionades amb l'energia; per construir bases de dades i
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2. Accions
d’innovació: 70%
(excepte les entitats
no lucratives, les
quals són finançades
amb un 100% dels
seus costos totals
elegibles)
3. Accions de
coordinació i suport:
100%

1. Per a accions de
recerca i innovació:
al menys tres
entitats legals de
tres Estats
membres o països
associats diferents.
2. Per a accions
d’innovació: al
menys tres entitats
legals de tres Estats
membres o països
associats diferents.
3. Per a accions de
coordinació i
suport: al menys
una entitat legal
establerta en un
Estat membre o
país associat.
4. SME instrument:
al menys una PIME
establerta en un
Estat membre o
país associat.
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escenaris per a una Unió ampliada i per a l'avaluació de l'impacte de les polítiques d'energia i relacionats
amb l'energia en la seguretat del subministrament, el consum, el medi ambient, els recursos naturals, el
canvi climàtic, la societat i la competitivitat de la indústria de l'energia; i dur a terme activitats de recerca
socioeconòmics, així com la ciència en els estudis de la societat.
Repte social 5: Acció pel Clima, Medi ambient, eficiència dels recursos i matèries primeres
5.2. Protecció del medi ambient, la gestió sostenible dels recursos naturals, l'aigua, la biodiversitat i els
ecosistemes
5.2.2. El desenvolupament d'enfocaments integrats per abordar els desafiaments relacionats amb l'aigua i
la transició a la gestió i utilització sostenible dels recursos i els serveis d'aigua
La disponibilitat i qualitat d'aigua dolça s'han convertit en temes globals amb àmplies implicacions
econòmiques i socials. La cada vegada major demanda de diferents i sovint usos contradictoris (per
exemple, l'agricultura, la indústria, les activitats recreatives, els serveis públics, els ecosistemes i el
manteniment del paisatge, restauració i millora del medi ambient), augment de la vulnerabilitat dels
recursos exacerbat pel clima i el canvi global, la urbanització, la contaminació i l'excés d’explotació dels
recursos d'aigua dolça, el manteniment i la millora de la qualitat i disponibilitat de l'aigua, i mitigar
l'impacte de les activitats humanes sobre els ecosistemes d'aigua dolça s'està convertint en un repte
fonamental per als usuaris d'aigua en diversos sectors, així com per als ecosistemes aquàtics.
La recerca i la innovació abordaran aquestes pressions i proporcionaran estratègies integrades, eines,
tecnologies i solucions innovadores per satisfer les necessitats actuals i futures. El seu objectiu serà
desenvolupar estratègies adequades de gestió de l'aigua, millorar la qualitat de l'aigua, fer front als
desequilibris entre la demanda i disponibilitat d'aigua o subministrament a diferents nivells i escales, tancar
el cicle de l'aigua, la promoció dels riscos relacionats amb l'aigua de conducta de l'usuari final i de direcció
sostenibles, sostenint la integritat, estructura i funcionament dels ecosistemes aquàtics, d'acord amb les
polítiques de la Unió que prevalen.
MED 2014‐2020
Eix prioritari 2: Protecció del medi ambient i promoció d'un desenvolupament territorial sostenible
La riquesa i la fragilitat dels recursos naturals i el patrimoni, la pressió sobre les àrees fràgils, amenaces de
subministrament d'aigua regulars, de concentració de riscos importants, etc. L'espai MED és un espai ric en
actius amb una alta biodiversitat que necessita ser protegit en diferents nivells ambientals a través
transnacional activitats coordinades.

Es fan
publiques a
patir de
principis de
juny de 2015
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Objectiu 2.1: Foment de les energies renovables i la millora de l'eficiència energètica.
Creació i difusió de materials innovadors i processos de producció que permetin reduir el consum d'energia
entre els actors públics i empreses.
Eix prioritari 3: Protecció i promoció dels recursos naturals i culturals de la Mediterrània
L'Eix prioritari 3 té com a objectiu reduir l'impacte potencial de les activitats humanes sobre el patrimoni
ambiental i cultural i garantir una millor protecció dels recursos naturals. Es concedeix una atenció especial
a les zones marítimes i costaneres i la gestió de l'aigua que representen reptes clau en les regions
mediterrànies.
Objectiu Específic 3.1. Per millorar les polítiques de desenvolupament sostenible per a la valorització més
eficient dels recursos naturals i el patrimoni cultural de les zones marítimes i costaneres adjacents
Un repte principal és millorar les pràctiques i polítiques de govern i millorar la gestió dels interessos en
conflicte (el desenvolupament econòmic, el turisme, l'ús de recursos escassos, els canvis mediambientals
...). El programa MED atorgarà una especial atenció a la forma en que les activitats turístiques es
desenvolupen, com les estratègies i plans de desenvolupament poden ser adaptats i millorats per reduir o
gestionar millor l'impacte de les activitats turístiques en el medi ambient (adaptació de les activitats,
l'estacionalitat, l'ús del sòl, la gestió de l'aigua, gestió d'energia, etc.).
SUDOE 2014‐2020
Eix prioritari 1: Promoure la innovació, el desenvolupament tecnològic i la investigació
Promoure la inversió empresarial en innovació i investigació així com les sinergies entre empreses, centres
de R+D i centres d'ensenyament superior, en particular, en el desenvolupament de productes i serveis, la
transferència de tecnologia, la innovació social, l'eco‐innovació, les aplicacions de serveis públics, l'estímul
de la demanda, el treball en xarxa, els clústers i la innovació lliure a través de l'especialització intel∙ligent, i
el suport tecnològic i la innovació aplicada, els projectes pilot, accions de validació ràpida d'accions, la
millora de les manufactures avançades i de primera producció, les Key Enabling Technologies i la difusió
general dels objectius tecnològics.
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Eix prioritari 3: Afavorir la transició a una economia de baix carboni a tots els sectors
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Objectiu específic 1: Millora de l’eficàcia de les polítiques d’eficiència energètica i de l’ús de fonts d’energia
renovables als edificis públics i vivendes gràcies a la cooperació transnacional
Accions:
‐Estimular la transferència de la innovació, la seva valoració i aplicació.
Eines d'observació i anàlisi.
‐Acompanyament als projectes d'estalvi energètic en les infraestructures i
administracions públiques i habitatges.
Eix prioritari 5: Protegir el Medi Ambient i Promoure la Eficiència en relació als Recursos
Prioritat d’inversió 6C: Protecció, promoció i desenvolupament del patrimoni cultural i natural.
Objectiu Específic 1: Millorar la posada en valor econòmic del patrimoni natural i cultural comú destacable
en una lògica de desenvolupament sostenible
‐Accions dirigides a la millora del coneixement del patrimoni cultural i natural comú i del potencial
econòmic de les zones naturals.
‐Accions de valorització econòmica de productes resultants de l'explotació forestal i de recursos naturals.
‐Protecció i restauració de la biodiversitat i del sòl i promoció de serveis lligats
l'ecosistema, inclosa la xarxa NATURA 2000 i les infraestructures verdes
Prioritat d’inversió 6D: Protecció i restauració de la biodiversitat i del sol i promoció de serveis lligats a
l’ecosistema, inclosa la xarxa NATURA 2000 i les infraestructures verdes
Objectiu Específic 1: Preservar i restaurar la biodiversitat d'emplaçaments
naturals del SUDOE amb l'objectiu de mantenir la qualitat ecològica dels
espais, el benestar i la qualitat de vida.
‐Definició, posada en marxa d'estratègies conjuntes de protecció i restauració dels
ecosistemes, i gestió integrada dels recursos i zones naturals
‐Millora de coneixements
‐Creació d'eines de treball conjuntes / compartides
‐Realització de projectes pilot de condicionament o treballs d'enginyeria ecològica
dirigits a establir una xarxa de continuïtat ecològica (tram verd i blau), incloses les zonesurbana i
periurbana.
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POCTEFA 2014‐2020
Eix prioritari 1: Dinamitzar la innovació i la competitivitat
Objectiu específic OE 2: Afavorir el desenvolupament de tecnologies innovadores en matèria de recursos
naturals gràcies a la cooperació
Aquest objectiu específic s'adreça a impulsar actuacions en matèria de cooperació a través del
desenvolupament de solucions innovadores en matèria de tractament de la gestió de l'aigua i protecció
dels recursos naturals. La seva aplicació es dirigeix a l'aportació d'una dimensió innovadora en processos de
restauració de la qualitat ambiental i la valoració dels recursos. L'espai elegible compta amb un capital
mediambiental excepcional, base del seu desenvolupament, que necessita d'una protecció específica així
com d'una millora de les tècniques d'explotació, a través, principalment, de la innovació. Per a això, el
territori compta amb clústers i centres d'innovació punters, en particular, sectors com l'aigua, energies
renovables, etc. Es tracta de promoure l'augment de l'eficàcia dels recursos amb l'objectiu d'incrementar
les oportunitats econòmiques, la millora de la producció, abaratir els costos i contribuir a la millora de la
competitivitat, reduint l'impacte sobre el medi ambient. L'objectiu es dirigirà especialment a les empreses
innovadores del sector de l'aigua i les tecnologies netes, incidint especialment en els àmbits del medi
ambient i les tecnologies verdes, identificats en les estratègies d'especialització intel∙ligent de les regions.
Eix prioritari 2: Promoure l'adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos.

Es fan
publiques a
partir de
principis de
juny de 2015

Prioritat d'inversió 5a Suport a la inversió destinada a l'adaptació al canvi climàtic, inclosos plantejaments
basats en els ecosistemes
Tipologia d'actuacions i contribució esperada de l'objectiu específic
Relatives al coneixement dels efectes del canvi climàtic
1. Accions d'observació, estudis sobre el canvi climàtic i els seus impactes (com a eines d'ajuda a la decisió).
Relatives a la sensibilització i conscienciació
2. Sensibilització del conjunt d'actors del territori (institucions, actors econòmics, població, etc.)
Eix prioritari 3: Promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals
Objectiu específic DE 6: Valorar el patrimoni natural i cultural mitjançant enfocaments conjunts de
desenvolupament sostenible
Aquesta prioritat d'Inversió és desenvolupa a través de les següents accions:
‐ Acció enfocada a la millora del coneixement, de la mutualització i de la valorització del patrimoni cultural i
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natural comú, i del seu potencial econòmic
‐ Implementació i dinamització de xarxes de revaloració, de suport a la gestió i de desenvolupament del
patrimoni natural, cultural, agrícola i forestal (itineraris europeus, dinamització del patrimoni, dinamització
de sectors...)
Accions que permetin estructurar l'oferta turística a escala transfronterera (Diagnòstic, Observació,
màrqueting territorial, desenvolupament d'una identitat / destí comú)
‐ Accions de millora de l'organització, els equipaments i les infraestructures que permetin la valorització del
patrimoni natural i cultural (emplaçaments turístics i patrimonials...)
‐ Creació i promoció de productes, culturals i turístics transfronterers: destinacions de naturalesa,
ecoturisme, esport i lleure en plena natura, alternatives a les activitats estacionals, itinerància turística, etc.
‐ Accions que permetin millorar l'acollida turística per donar a conèixer el patrimoni
(Professionalització i millora dels equipaments i els allotjaments, centrals de reserves...) i la posada en valor
dels productes locals i artesanals.
ENI‐CBC 2014‐2020
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Objectiu temàtic 6: Protecció del medi ambient, la mitigació del canvi climàtic i l'adaptació
‐ Accions conjuntes per a la protecció ambiental i la gestió eficient de l'espai marítim i els recursos;
‐ Conservació i ús sostenible dels recursos naturals, inclosa la biodiversitat;
‐ Suport als residus sostenible i la gestió d'aigües residuals
‐ L'acció conjunta i la cooperació per fer front als desafiaments del canvi climàtic, incloent el modelatge
dels impactes del clima i el desenvolupament de les corresponents mesures (conjuntes) canviants;
‐ Promoció d'una reducció en l’ús del carboni i desenvolupament resilient al clima;
Objectiu temàtic 9: Promoció de la cooperació en matèria d'energia i la seguretat energètica sostenible
La generació d'energia sostenible
Els sistemes de transmissió i distribució i energètics, la cooperació sobre la seguretat energètica

FEDER Catalunya
Eix prioritari 2: Millorar l’ús i qualitat de les TIC i l’accés a les mateixes
PI 2.3. El reforç de les aplicacions de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a
l’administració electrònica, l’aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la
sanitat electrònica

Acta de la sessió plenària núm. 14, de 19 de novembre de 2015

127

Actuacions integrades per al desenvolupaments sostenible
Les ciutats concentren la major població i els principals serveis del territori on s’ubiquen, a més de ser
centres de decisió i focus de l’economia. Això fa que el desenvolupament urbà sostenible constitueixi en sí
mateix un dels objectius temàtics dels PO, incloent‐hi dins d’aquest àmbit actuacions en matèria de TIC
entre les quals destaquen:
(...)
‐ L’aplicació de les TIC als serveis públics urbans: gestió del subministrament i consum d’energia o d’aigua,
millora del transport i la mobilitat, seguretat ciutadana i protecció civil, suport a l’activitat econòmica, l’oci i
el turisme, govern de la ciutat i a la transparència i participació ciutadana. Tots aquests projectes estan
inclosos en el concepte Smart City.
‐ Desenvolupament d’infraestructures intel∙ligents per a la millora de les eines de gestió de la ciutat.
Eix prioritari 6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos
Prioritat d’inversió 6.3 La conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i
cultural
OE.6.3.1. Promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural.
‐ Accions enfocades a la millora del coneixement del patrimoni cultural i natural i del seu potencial
econòmic
‐ Implementació i animació de xarxes de revaloració, de suport a la gestió i de desenvolupament del
patrimoni natural, cultural, agrícola i forestal (itineraris europeus, animació del patrimoni, animació de
sectors...)
‐ Disseny i implantació de programes i activitats de sensibilització i educació al patrimoni natural i cultural
‐ Aplicació de la innovació tecnològica en aquests sectors
‐ Creació i rehabilitació d’infraestructures i equipaments que permetin la valorització del patrimoni natural i
cultural
OE.6.3.2. Protecció, desenvolupament i promoció de les àrees naturals, en particular les d’interès
turístic.
‐Manteniment i millora dels espais naturals protegits.
Elaboració d’estratègies de desenvolupament sostenible i l’atenuació de l’impacte mediambiental de
l’explotació econòmica sobre les zones naturals (espais agrícoles i forestals, zones de pesca, zones
turístiques...)
‐ Accions de millora de les pràctiques i les tècniques relacionades amb l’agricultura i l’explotació forestal o
amb la producció d’energia (biomassa forestal i agrícola)
‐ Aplicació de la innovació tecnològica en aquests sectors
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El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, manifesta que el Pla
de Projeccció Exterior de Manresa 2015-2022, depenent de la votació, serà l’etapa
final per començar a fer el desplegament i la implementació de les actuacions que
proposa.
Recorda que en data 21 d’octubre es va lliurar a tots els grups municipals per poder-lo
analitzar, el dia 3 de novembre es va fer una presentació pública a la Cambra i el
mateix dia es va presentar als membres del Pacte de Ciutat.
El Pla de Projecció s’identifica amb les potencialitats de Manresa per intentar treure el
màxim rendiment possible partint d’elements que se sap que existeixen, que s’estan
treballant i que s’incideix per intentar potenciar-los.
Destaca el fet que s’ha consultat i s’ha fet amb la participació de diversos agents
ciutadans en funció de la temàtica i dels tres eixos que té el Pla.
El Pla de Projecció a part de fer una diagnosi i d’escollir els tres grans eixos d’actuació
i fer una proposta de com intentar desenvolupar-los, acaba amb unes fitxes concretes
en què ja es determinen accions, fons de finançament europeu als quals es pot
accedir, i amb quins agents de la ciutat es podrà comptar per treballar-hi aspectes
relacionats amb l’acció plantejada.
L’objectiu del Pla de Projecció és posicionar a la ciutat, generar creixement econòmic,
contribuir en l’assoliment dels objectius de l’estratègia d’Europa 2020 per un
creixement intel·ligent, sostenible i integrador del municipi, en aquest cas de Manresa.
Si s’aprova el Pla ens dotarà a nivell de ciutat d’un full de ruta a mig i llarg termini per
saber quins són els elements als quals podem donar una incidència especial en la
nostra actuació, tant del municipi com dels agents socials.
El Pla també pretén coordinar les accions que desenvolupa l’Ajuntament amb
iniciatives que sorgeixen d’altres estaments de la ciutat i, per tant, intentar fer àgil
aquest treball de poder unir esforços i coherència en allò que com a ciutat anem
desenvolupant.
Seguidament el senyor Llobet passa a enumerar els principals eixos del Pla de
Projecció:
- Primer: Emprenedoria, Ocupació i Creixement empresarial. Preten reforçar el
vessant industrial de la ciutat, donar suport a l’emprenedoria, la innovació, la
internacionalització i reforçar el paper de Manresa amb el referent econòmic de
la Catalunya Central.
- Segon: Foment del Turisme. Es concreten les dues principals actuacions: la
vinculació de Manresa amb la figura d’Ignasi de Loiola i potenciar el tema
d’atracció de la ciutat i de la comarca sobre els temes de gastronomia i
alimentació de proximitat.
- Tercer: Sostenibilitat i Medi Ambient, proposa que Manresa sigui una ciutat de
referència en l’àmbit de la sostenibilitat i treballar aspectes de l’entorn i del
Patrimoni natural, com és l’Anella Verda.
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Per acabar la intervenció diu que la intenció de l’equip de govern és que s’aprovi el Pla
de Projecció per poder desenvolupar cadascuna de les accions que aquest Pla
proposa per tal de tirar-les endavant.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, inicia la intervenció
dient que quan la societat sedera Pau Miralda i companyia l’any 1826 va començar la
construcció de la Fàbrica dels Panyos, és possible que no fos conscient de la seva
contribució del que va suposar l’inici de la Revolució Industrial i que a Catalunya data
oficialment a partir de l’any 1840. Recorda que a Manresa ja fa 14 anys que es porta a
terme.
No ha estat la Revolució Industrial la millor de les fites històriques pel que fa referència
als drets humans, però cal remarcar que en un moment donat, determinades persones
de la societat manresana, van arriscar-se trencant amb les dinàmiques
contemporànies.
Diu que el Pla de Projecció Exterior té un regust a fugida en debat que incideix de
forma obstinada en conceptes obsolets, com la competitivitat i l’emprenedoria.
Saben que és difícil espolsar-se de les velles puces i es valora la bona intenció de
l’equip de govern a l’hora d’afrontar polítiques de caire més social que millorin la vida
de les manresanes i manresans, però sembla que els manca molt recorregut a l’hora
de desprendre’s d’aquesta visió empresarial de la ciutat.
Referent a l’anàlisi DAPO, diu que apunten com a debilitat l’elevat percentatge de
PIME’s sense aprofundir analíticament en aquest aspecte i sense responsabilitzar
directament a l’efecte competició i emprenedoria.
Pel que fa a les amenaces, diu que posen l’accent a -la poca predisposició del sector
empresarial a la col·laboració, mentre no deixa de fer referència a la competitivitat com
a base del creixement i que causa aquest gran nombre de PIME’s citades
anteriorment.
Assenyala un cert cansament per part de la societat manresana en l’elaboració
d’estratègies, quan potser en realitat seria més encertat parlar de la societat
empresarial manresana, donat que al gruix de la ciutadania no li arriben mai els
resultats d’aquestes estratègies concebudes en sales de reunions.
Diu que l’economia possiblement és l’única ciència que posa tots els seus esforços per
adaptar la realitat a les seves lleis, en lloc de fer-la a l’inrevés com la resta de
disciplines, i utilitzar el llenguatge empresarial per diagnosticar una societat com si fos
una empresa.
No estan en desacord en tot el que planteja el Pla de Projecció Exterior, estan a favor
de la millora estructural dels polígons industrials, que els agradaria que anés lligada a
incentius de determinades formes industrials i associatives, que anessin dirigides al
mateix temps a formalitzar una identitat pròpia de la nostra ciutat.
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Estan d’acord amb la promoció del turisme enogastronòmic lligat a un producte de
proximitat i de cultiu ecològic juntament amb un marc laboral de la mateixa qualitat.
Estan a favor de potenciar les TIC com a eina democratitzadora d’estalvi i de
creixement social, sempre que al mateix temps s’afavoreixin altres mecanismes que
s’encaminin a evitar la creixent atomització social que en part les TIC afavoreixen.
També estan a favor del tercer eix d’actuació, la sostenibilitat i el medi ambient, no
només com a concepte de promoció exterior, sinó com a filosofia d’SMART cities que
estima i respecta el seu entorn.
No estan d’acord en situar conceptes com la competitivitat i l’emprenedoria com a
paradigmes de la nostra ciutat, i no estan d’acord en donar preponderància a un
turisme com el religiós en un estat que és aconfessional i en una futura república que
s’orienti cap a la laïcitat i que genera llocs de treball estacionals i de baixa qualitat.
Resumint, diu que no estan d’acord en començar la casa per la teulada i que s’incentivi
un projecte social egoista i excloent.
Des de Podem Manresa troben essencial que qualsevol forma de potenciament de la
nostra ciutat vagi de la mà d’un refermament de les nostres estructures internes, del
reforç del nostre teixit social i d’unes polítiques destinades a augmentar els estàndards
de solidaritat i associacionisme de la nostra ciutat. Per a ells una prova d’inviabilitat del
Pla de Projecció Exterior és la supeditació al finançament extern, ja sigui en forma de
subvencions o d’aportacions de capital privat.
Entenen que certes concepcions polítiques van lligades a aquesta percepció del més,
més i més, mentre que ells defensen i defensaran que ha arribat el moment ineludible
de parar, valorar i fer l’intent de refermar els drets socials i econòmics segons les
necessitats reals.

El senyor Andrés Rojo, regidor del Grup Municipal de C’s, manifesta que el seu
grup votarà favorablement el dictamen i es posen a disposició de l’equip de govern per
desenvolupar-lo i per a la seva posada en marxa.
S’ofereixen a fer aportacions i propostes de qualsevol altra tema municipal per tal
d’afavorir als manresans, les manresanes i a la ciutat.
Referent al capítol de finançament, diu que gran part d’aquest finançament s’ha d’anar
a buscar a la Unió Europea i recorda a l’equip de govern que actualment es troben
davant d’un procés, liderat per ells mateixos, de desconnexió amb Espanya. I el fet de
desconnectar d’Espanya implica la desconnexió amb la resta d’Europa.
Creu que dins el Pla de Projecció Exterior, Europa té un paper molt important per a la
projecció exterior de Manresa.
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Entenen que l’equip de govern no vol desconnectar-se d’Europa, però el perill està
quan per donar el següent pas van de la mà d’un grup municipal que té com a prioritat
la desconnexió d’Espanya i d’Europa.
Acaba la intervenció dient que votaran favorablement el dictamen.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que el
seu grup votarà favorablement el dictamen i el Pla de Projecció Exterior.
Diu que és un Pla que té bona intenció i segons ha dit el regidor Llobet és un full de
ruta detallat d’orientació política i institucional. Matisa que tenim un document de
sortida però amb molta feina per fer.
Aprecia la predisposició del Responsable de Presidència, senyor de Puig per aclarir
els dubtes que han tingut fins ara i dels que puguin sortir més endavant.
Creu que aquest tema no ha començat gaire bé, ja que s’han assabentat de
l’existència del Pla de Projecció per una nota de premsa del govern del passat 20
d’octubre i que l’alcalde, en la Junta de Portaveus, els va facilitar el document.
Recorda que aquest document ja fa temps que s’està treballant, ja que la Diputació el
contracta el 30 de desembre de 2013, s’ha treballat tot l’any 2014 i 2015, i
s’assabenten per nota de premsa de fa vint dies.
Fa referència a la nota de premsa a l’apartat de consultes prèvies per a elaborar el Pla,
on es cita a la Cambra de Comerç, al CTM- Eurecat, Centre de Formació Pràctica,
PIMEC Catalunya Central, FUB, CIO, FORUM, Fundació Althaia, Món Sant Benet,
Fundació Alícia, Meandre, GEST, Escola d’Hoteleria Joviat, Manresa Eix Diagonal,
però troben a faltar a la presentació del dia 3, a banda de la resta dels grups
municipals, que també són ajuntament adreçant-se al senyor Llobet, a la UPC, Aigües
de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, els sindicats, els altres membres del
Pacte de Ciutat, el Bàsquet de Manresa, la Companyia de Jesús.
Diu que el Pla és una iniciativa interessant perquè fixa un objectiu, sobretot molt
centrat tant en el sector turístic com en d’altres sectors i perquè permet sumar
recursos i esforços d’altres agents locals, essent la suma d’aquests esforços l’objectiu
comú i la millor eina per fer avançar la ciutat.
Coincideixen en què sumats tots els esforços que calen serà necessari obrir la
proposta a debat i participació de tots els agents que s’hi vulguin implicar. Hi ha molts
sectors rellevants de la ciutat que voldrien impulsar un pla estratègic per al
rellançament de l’economia de Manresa, com podria ser la FUB, el CTM, que pel seu
compte ha aconseguit liderar la comunitat RIS3CAT de l’aigua per tot Catalunya,
d’Althaia que també vol incorporar-se als projectes europeus de recerca i d’innovació,
de la Cambra de Comerç que segueix de ben a prop els plans estratègics de
competitivitat territorial de la Generalitat de Catalunya, de l’Escola d’Enginyeria de
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Manresa, peça clau des de fa molts anys per al nodriment de capital humà per a la
nostra indústria, també el Consell Comarcal del Bages amb el Geoparc.
Diu que ha fet aquesta enumeració perquè tots han mostrat l’interès en concertar un
nou Pla estratègic per a la ciutat que faci que Manresa continuï essent la capital d’un
territori industrial. Un territori industrial que es pot complementar amb d’altres riqueses
com el turisme, però que ha de seguir apostant per la seva riquesa industrial, ja que el
sector econòmic genera encara més llocs de treball.
Diu que tenim un Pla de Projecció Exterior i des del Grup Municipal del PSC esperen i
emplaça l’equip de govern que el conclogui en un Pla estratègic de ciutat, ja que el
document que avui es porta a aprovació cita en diverses ocasions el RIS3CAT com
l’estratègia principal a la qual ens hem d’acollir les ciutats que vulguin accedir a
recursos econòmics europeus en el futur.
La Generalitat està disposada a redistribuir bona part d’aquests fons que corresponen
a Catalunya, a les ciutats i a les comarques, en definitiva a territoris que defineixin
projectes sòlids i coherents de futur basats en la recerca i en la innovació, un pas més,
que un full de ruta. Se’n diuen Plans Estratègics d’Especialització Territorials (PECTs) i
la convocatòria està preparada per a la publicació un cop hi hagi el nou govern a la
Generalitat. De moment hi ha una guia perquè els ajuntaments comencin a treballar.
Hi ha moltes ciutats catalanes que ja treballen en l’elaboració dels seus respectius
projectes: Terrassa, Sant Cugat, Rubí, Cerdanyola, Sabadell, Tarragona.
Acaba la intervenció dient que nosaltres de moment tenim un Pla Exterior i molta feina
a fer per aconseguir tenir un Pla, que honestament i respectuosament necessita la
ciutat.
Un Pla Estratègic que aposti per la recerca i la innovació, factors que seran clau per a
l’arribada de recursos econòmics externs que permetin avançar cap a un
desenvolupament econòmic de ciutat generador de riquesa i d’oportunitats per a
tothom.

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el
Grup Municipal de la CUP votarà en contra del dictamen ja que estan en contra de la
Unió Europea.
Tal i com ha dit el senyor Felip González, el Pla de Projecció se’ls va facilitar una
vegada redactat i tancat.
Des del Grup Municipal de la CUP una vegada analitzada la diagnosi hi ha punts sobre
la trajectòria internacional de l’Ajuntament i els principals actors del territori, parla d’uns
principis rectors amb els quals la CUP no se senten identificats, com poden ser
l’empresa IBERPOTASH o l’Escola d’Hoteleria Joviat, entre d’altres.
Diu que també parla d’emprenedoria, creixement industrial, valors i idees que des de la
CUP no comparteixen, si més no des del sentit que se li dóna a aquests conceptes.
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En relació als Eixos Estratègics i Accions del Pla, Eix Motor, internacionalització del
teixit econòmic de Manresa i la seva àrea d’influència, diu que es projecta la imatge
exterior potenciant mesures únicament a iniciatives privades. I les mesures que es
presenten tant en els punts 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3 referents a optimització energètica, fibra
òptica i sostenibilitat són correctes, però és una llàstima que aquestes mesures vagin
dirigides a les associacions empresarials dels quatre polígons industrials.
També tenen dubtes si les actuacions des del punt de vista empresarial són més per
una veritable sensibilització pel medi ambient o realment per cobrir l’expedient i rebre
les subvencions per treure un rèdit econòmic a posteriori, ja que entenen que l’objectiu
final d’aquesta empresa en aquest model capitalista és aquest.
Diu que s’hauria de fomentar i subvencionar l’economia social i aplicar aquestes
mesures a les cooperatives existents a la ciutat de Manresa, ja que són les que tenen
més conscienciació sobre aquest tema.
En relació al segon Eix Ànima –Internacionalització de la marca turística Manresa,
manifesta que contràriament al que s’havia dit de la Manresa 2022, tindrà marcat un
caràcter més religiós que cultural, tal i com es veu en el punts 2.1.2 . Participació de
Manresa en la xarxa de ciutats vinculades al pensament religiós, on el servei
responsable de la gestió serà La Companyia de Jesús, també el punt 2.1.3. Foment de
la participació de l’Ajuntament de Manresa i d’entitats locals en la xarxa Europa Nostra,
llegint textualment el que diu aquest punt: Dins les iniciatives que promou Europa
Nostra, es recomana impulsar el reconeixement de Manresa com a destí turístic de
caràcter religiós mitjançant la preparació presentació de la candidatura per a l’obtenció
del premi a l’Herència Cultural de la Unió Europea 2017, també es pot veure en el punt
2.2.1 Foment de la cooperació interreligiosa i organització de congressos
interconfessionals d’àmbit català i internacional.
Referent al punt 2.1.5 diu que s’hauria de fomentar Manresa amb l’escola Laia, les
cooperatives de consum ecològic i així potenciar la marca de Manresa Agroecològica,
tenint en compte el potencial que té Manresa en temes sobre la sèquia i el regadiu,
cosa que ens permetria anar més enllà de la ciutat i teixir aliances amb pobles veïns.
Creuen que un Pla com aquest no hauria de ser competitiu, sinó que hauria de ser un
Pla per cooperar amb d’altres municipis de la comarca i demostrar un veritable
arrelament al territori.
Pensen que és una llàstima que l’equip de govern només vol beneficis d’aquest Pla
Exterior per a fundacions privades com Fundació Alícia o l’Escola Joviat.
En relació al punt 2.3.3 Foment del turisme de negocis entorn al món jesuïta, creuen
que tots aquests punts estan enfocats cap al món religiós i pels col·lectius i entitats del
món religiós, no pas cap a un enfocament més cultural.
Apunta la notícia publicada al diari Regió7 on deia que es pretenia arribar a les
100.000 visites de jesuïtes a la ciutat i des de la CUP dubten que sigui així,
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independentment d’això, creuen que l’aposta per un turisme religiós no es correspon
amb la realitat social, ni de Manresa, ni del país.
Seguidament passa a llegir textualment l’annex 2.3.3. : Fomentar el turisme de negocis
entorn al món jesuïta mitjançant l’organització de cursos en l’àmbit del lideratge i la
gestió empresarial sobre la base del llegat ignasià. Signatura d’un acord estratègic
entre la Cova de Sant Ignasi i centres d’ensenyament en l’àmbit empresarial com
ESADE o altres escoles de negocis implantades al territori.., a fi de promoure una
oferta formativa a Manresa que fomenti l’emprenedoria i la cooperació empresarial
com a valor connectat amb els principis ignasians.
Com que ja no estan d’acord amb tot aquest punt, se’ls presenta una ambigüitat a
l’hora d’entendre el que significa la cooperació empresarial com a valor connectat amb
els principis ignasians, no entenen quins són els principis ignasians per lligar-los amb
el foment de l’emprenedoria i la cooperació empresarial.
Dins d’aquet punt també es parla de promoure la participació en aquesta iniciativa
d’empreses importants amb presència al Bages, com Tous i Iberpotash, mitjançant
sessions de formació que podrien impartir alguns dels seus directius, diu que això lligat
amb el tercer Eix d’Actuació- Sostenibilitat i Medi Ambient, troben poc coherent tenir
com a referent Iberpotash per fer la diagnosi del Pla, ja que on diu textualment que Un
dels principals reptes plantejats dins l’Estratègia 2020 de la Comissió Europea és el
foment del desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi ambient, quan
Iberpotash porta dècades contaminant el riu Llobregat i els greus perjudicis que ha
tingut pel nostre territori, i on els seus directius estan imputats judicialment per aquests
afers, i parlar de sostenibilitat, medi ambient i tenir com a referent aquesta empresa
tant per fer la diagnosi com pel desenvolupament del Pla, ho troben poc coherent.
Insten l’equip de govern a fer un debat públic sobre la posada en marxa d’aquest Pla,
ja que és previst que s’aprovi tot i el vot negatiu de la CUP.

La senyora Mireia Estefanell, presidenta del Grup Municipal d’ERC, informa que
voldria fer un parlell d’aclariments, respecte del que s’ha dit.
En primer lloc entorn de les estigmatitzacions i prejudicis reiterats que es fan al saló de
plens envers l’emprenedoria.
Diu que l’emprenedoria no ha der ser sinònim d’individualisme i de lluita en solitari, són
emprenedors aquells qui emprenen el repte de fundar una cooperatva i emprenen el
projecte d’una empresa col·lectiva. Són emprenedors també aquells qui formen un
petit taller o empresa de quatre o cinc treballadors i no són empresaris
estigmatitzables pel seu afany de recaptació.
Respecte el turisme religiós, diu que reiteradament s’ha fet la comparativa respecte el
turisme cultural i diu que l’any 2022 arribarà i el 500 aniversari del pas de Sant Ignasi
per Manresa hi serà, i Manresa pot fer dues coses: aprofitar-ho i fer un salt endavant o
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amagar el cap sota l’ala i que només tregui rendiment qui utilitzi la Cova i l’entorn
Ignasià.
Diu que el Pla no ha descobert els potencials, ja que els coneixien, però presenta
oportunitats i referents per buscar acompanyament i finançament per desplegar
aquests potencials.
Referent al fet religiós alguns grups municipals ignoren o volen obviar que Manresa és
un referent i un exemple nacional amb motius d’afers interreligiosos i no s’hauria de
deixar escapar.
Convida a participar a aquells grups que presenten dubtes respecte la redacció del Pla
a participar i oferir les seves aportacions en els debats.
Acaba la intervenció dient que votaran a favor del dictamen.

El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, agraeix la
intervenció d’Esquerra Republicana en el sentit de posar en valor allò que el Pla
enceta i per tant allò que tots els que hi vulguin posaran en marxa a partir del moment
en què s’aprovi.
Recorda que avui s’aprova una proposta i que si s’aprova tothom que vulgui hi podrà
participar per a la seva implementació.
Respecte la intervenció del representant de la CUP li diu que quan es parla de
competitivitat, de l’activitat econòmica, de la iniciativa particular, diu que efectivament
la distància ideològica és evident i en aquest moment l’equip de govern de la ciutat és
el que és i no és un altre, però s’ha d’intentar trobar punts de contacte en alguns
àmbits.
Creuen en la iniciativa de les persones, perquè en el fons són persones que formen
part de la societat i que per tant a partir de les seves iniciatives i aportacions creen
riquesa i davant de la situació d’emergència és una de les actuacions que s’han de
potenciar, ja que si l’activitat econòmica aconsegueix disminuir la taxa d’atur o
recuperar les finances municipals, és el model per entendre com ha de funcionar la
ciutat.
Quan es parla de competitivitat no es tracta de pensar contra qui competim, sinó que
es tracta de competir amb nosaltres mateixos per millorar. Element molt important per
entendre com establir iniciatives, projectes i actuacions per intentar ser tan millor com
poguem.
Agraeix la intervenció del representant del PSC i li diu que respecte el tema del
calendari ja es va parlar en la sessió anterior. Respecte els agents locals, diu que és
cert que hi ha molts més amb els que s’ha de treballar, element que es tindrà en
compte i es recull aquesta petició totalment raonada.
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La principal feina que es començarà a fer amb els grups municipals per parlar de
quines accions es treballaran i respecte el termini d’entrega del Pla, diu que es podria
haver parlat prèviament si algun grup municipal hagués considerat posar elements
sobre la taula.
Agraeix la petició de col·laboració del Grup Municipal de Ciutadans.
Referent a la intervenció del representant de Democràcia Municipal, diu que la
distància ideològica és evident tot i que ha intentat trobar els elements sobre els quals
podrà col·laborar i li agraeix la proposta de participació per a aquells elements en què
vulgui col·laborar.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, li diu a la senyora
Estefanell que no és ell qui li dóna el sentit a la paraula emprenedor, ja que al Ple del
passat mes es van aprovar dos concursos en el quals hi sortia la paraula emprenedor i
la categoria de cooperatives estaven a part.
El DAPO és qui diu que hi ha un excés de PIME’s i no de cooperatives i mentre es
continuï donant aquest sentit a aquesta paraula, ells seguiran criticant l’ús de la
paraula emprenedoria.
Respecte el que ha dit el senyor Llobet, que es fan servir polítiques que busquen
reduir l’atur, actualment trobar una feina no garanteix una vida digna ja que el nivell de
salaris i l’estat social requereix d’alguna cosa més que rebaixar l’atur si d’una feina que
hi havia abans ara se’n creen tres amb un sou més precari.
Agraeixen que els convidin al desplegament del Pla però com que no els van convidar
a la seva elaboració aquest és un Pla molt difícil de païr.

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el
concepte d’emprenedoria en sí, no és un mal concepte, ell feia referència al sentit que
li dóna aquest Pla al concepte d’emprenedoria, no combrega amb els seus valors i
forma de fer.
Bàsicament és perquè en tot el Pla, en cap dels sectors que hi participen no hi cap ni
un que formi part de l’economia social.
Respecta el tema religiós i li diu a la senyora Estefanell que és cert, tal i com ha dit,
que l’any 2022 arribarà, però des de la CUP veuen que l’any 2022 arribarà, però també
passarà i els fa por que una vegada hagi passat es pregunta què passarà en el futur.
Però això proposaven els dos elements; la marca de Manresa Agroecològica,
potenciant el tema del regadiu i la sèquia. I referent al tema religiós i sobre l’any
Ignasià, diu que podrà portar un turisme religiós, però creu que ens hauríem de fixar
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en el cas de Galícia amb el Xacobeu, que se li ha donat un enfocament més cultural
que no pas religiós.
Acaba dient que potser és una sensació o són perjudicis però quan veuen el
desplegament del Pla aquest se centra majoritàriament amb el tema religiós, amb els
agents religiosos i per a un públic estrictament més religiós que no pas cultural.

El senyor Andrés Rojo, regidor del Grup Municipal de C’s, diu al senyor Llobet que
el tema no és per riure ja que amb aquest projecte que és interessant pels manresans i
manresanes, en què s’han ofert per treballar-hi i fer-hi aportacions, depèn del
finançament que arriba d’Europa i si volen sortir d’Espanya sortirem també de la Unió
Europea.

L’Alcalde s’adreça al senyor Garcés i li diu que els va dir explícitament quan li
van presentar el Pla de Projecció, que hi posessin turisme religiós i així sabrien
per què la CUP el votarà en contra.
Diu que l’estudi s’ha fet per uns assessors contractats per la Diputació i van
considerar que podria tenir importància el fet de posar turisme religiós, tot i que
des de l‘equip de govern estan d’acord en què hauria de sortir com a turisme
cultural i saludable. I tal i com ha dit el senyor González ara es tracta d’acabar-lo
d’elaborar, ja que s’ha fet des de la base de la visió que tenen de les nostres
potencialitats i de les nostres debilitats.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1 a votació i el
Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMPSC i 2 GMC’s) i 4
vots negatius (3 GMCUP i 1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

4.2

Regidoria delegada d’Habitatge

4.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adscripció d’habitatges al “Fons
d’Habitatges de lloguer destinat a polítiques socials”.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Habitatge, de 5 de novembre de
2015, que es transcriu a continuació:
“El Parlament de Catalunya, mitjançant la Resolució 577/X i la Moció 66/X, va acordar
la creació d’un Fons d’habitatges de lloguer destinat a polítiques socials, amb la
finalitat de consolidar un parc públic d’habitatges de lloguer i sotmetre la seva gestió a
uns principis generals que s’apliquin uniformement en tots els habitatges integrants del
Fons, prioritzant la seva gestió pública.
Aquest Fons neix de la constatació que en l’actualitat les polítiques d’habitatge protegit
no són adequades per donar allotjament a les persones que solament poden accedir a
un habitatge si aquest és de lloguer amb una renda mensual assumible amb els
ingressos de la unitat familiar.
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En execució dels acords del Parlament, el 12 de juny de 2015 la Generalitat va signar
un acord amb les entitats municipalistes i amb diferents agents socials de Catalunya
per a l’efectiva constitució del Fons d’Habitatges de Lloguer destinat a polítiques
socials.
L’acord estableix que la gestió dels habitatges adscrits al Fons i l’acompanyament
social correspondrà preferentment a les administracions públiques – Agència de
l’Habitatge de Catalunya i AjuntamentsL’acord defineix les condicions de gestió dels habitatges adscrits al Fons:
.Renda mensual del lloguer: inferior en un 20% a la mitjana del lloguer de mercat de la
zona.
.Ajut de la Generalitat al pagament del lloguer que garanteixi que l’esforç pel pagament
del lloguer no superi els següents percentatges dels ingressos ponderats:
Unitat familiar amb ingressos per sota del 0,89 IRSC: 15%
Unitat familiar amb ingressos per sota del 0,95 IRSC: 20%
Unitat familiar amb ingressos a partir del 0,95 IRSC: 30%
.Durada mínima del contracte d’arrendament: 5 anys (règim transitori d’inclusió dels
lloguers preexistents)
.Adjudicació pública, amb acompanyament dels serveis socials municipals.
.Adequació dels programes d’ajuts al lloguer de la Generalitat a les condicions del
Fons
Valorant-se molt positivament la finalitat del Fons i les condicions d’uniformitat del
lloguer vinculat a l’ajut públic al seu pagament, es considera necessari adscriure al
Fons els habitatges municipals i de Forum que puguin complir les condicions que
regulen el Fons.
Fonaments de Dret
La llei 18/2007 del dret a l’habitatge, en els seus arts. 7 i 8 estableix el règim de
coordinació i cooperació de la Generalitat, els ens locals i els agents socials en matèria
d’habitatge.
La mateixa llei del dret a l’habitatge en el seu art. 46 regula l’acció protectora de les
administracions que garanteixi el dret a l’habitatge i específicament l’art. 72 regula el
sistema de prestacions per al pagament del lloguer.
El Pla per al dret a l’Habitatge de Catalunya, aprovat pel Decret 75/2014 estableix les
línies d’actuació de les administracions públiques per a garantir el dret a l’habitatge a
les persones en risc d’exclusió social.
L’art. 211.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya,
aprovat pel Decret 179/95 reserva a l’Ajuntament la funció de direcció de les societats
mercantils instrumentals creades per a la gestió directa de serveis municipals.
En exercici de les meves competències com a regidor delegat d’habitatge, proposo al
Ple de la Corporació l’adopció del següent
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ACORD
Primer. Adscriure al “Fons d’habitatges de lloguer destinat a polítiques socials” tots els
habitatges de titularitat municipal o de la Societat mercantil municipal FORUM, S.A. i
tots els que es gestionin per qualsevol altre títol habilitant que compleixin les
condicions que estableix l’Acord de constitució del Fons signat el 12 de juny de 2015
per la Generalitat, les entitats municipalistes i diferents agents socials de Catalunya, i
que inicialment es concreten en els habitatges que es relacionen en el document
annex que forma part d’aquest dictamen.
Segon. Assumir les condicions que regeixen el “Fons d’habitatges de lloguer destinat
a polítiques socials” establertes en l’Acord de la seva constitució esmentat, així com
les funcions que corresponguin als ajuntaments en la seva gestió.
Tercer. Establir que les noves adscripcions d’habitatges de titularitat o gestió municipal
al Fons, així com qualsevol decisió municipal vinculada al Fons s’adoptarà per
resolució del Regidor Delegat d’Habitatge o de qui el substitueixi.
Quart. Encomanar a FORUM,S.A., en la seva condició de societat municipal
instrumental, que adopti l’acord inicial d’adscripció dels habitatges de la seva titularitat
al “Fons d’habitatges de lloguer destinat a polítiques socials”, en execució d’aquest
acord plenari i que de forma regular adopti els acords de noves incorporacions en
relació a qualsevol dels habitatges que administri que complexin les condicions del
Fons, assumint la gestió de totes les actuacions i ajuts vinculats a l’execució del Fons.”
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El senyor Antoni Llobet, regidor delegat d’Habitatge, manifesta que el dictamen
4.2.1 que es presenta a l’aprovació del Ple ja és coneixedor dels diferents Grups
Municipals, ja que s’ha parlat tant a la Comissió Informativa com a la Taula
d’Habitatge, i avui en aquesta sessió, i que el senyor Jordi Garcés ha fet referències a
ell en el debat anterior sobre les proposicions presentades sobre temes d’habitatges.
En el dictamen consten els barems que s’han d’aplicar a la ciutat de Manresa.
Els habitatges que poden formar part d’aquest Fons són els habitatges en què el
lloguer és com a màxim un 80% el preu del lloguer mitjà de la ciutat de Manresa.
El lloguer mitjà a Manresa actualment és de 343,29 euros i per tant, a aquest Fons hi
poden accedir els habitatges que tenen un preu de lloguer de fins a 274,63 euros.
Aquí s’està parlant d’un conjunt d’habitatges que per aquest preu s’inclouran tots els
habitatges que són de lloguer social, però l’opció favorable és la que diu la Llei i els
criteris han de ser els de lloguer social.
No obstant, s’ha de tenir en compte que hi ha d’altres habitatges entre aquest preu de
lloguer social fins a la quantitat anomenada, on el més important és blindar i donar
garanties de la capacitació de les famílies, que podran fer front al preu del lloguer,
independentment de la seva situació.
Hi ha un topall de 0,89% de l’índex de renda fins el 15%, que vol dir que fins a una
renda de 590.94€, la familia pagarà pel lloguer 88,6€.
Una renda de fins a 630€, és un lloguer de fins a 126€, i a partir de 630,78€ el lloguer
serà a partir de 189,23€.
Aquesta és la voluntat i la funció d’aquest Fons i està pactat entre el Govern de
Catalunya, la Secretaria d’Habitatge i l’Agència Catalana d’Habitatge amb les entitats
municipalistes i diversos agents socials.
El que pretén aquest Fons és que els pisos que s’incorporin, la Generalitat pren el
compromís que quan alguna família ho necessiti, perquè el percentatge de renda faci
que no hauria de pagar pels criteris establerts la totalitat del lloguer fixat, aquesta
diferència l’aportarà la Generalitat al titular del pis en qüestió.
En aquest dictamen s’adscriuen els pisos de titularitat municipal, directament els que
són propietat de l’Ajuntament i s’encomana a FORUM SA a adscriure els pisos que
compleixin aquestes característiques.
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Amb aquest Fons es garanteix que les familíes que hi viuen, si es troben en alguna
situació en què el lloguer és més elevat que el percentatge del topall estipulat, hi hagi
aquest ajut per part de l’Agència Catalana de l’Habitatge de la Generalitat.
Aquest Fons es va crear amb la inscripció dels pisos propietat de l’Agència Catalana
de l’Habitatge i posteriorment va sol·licitar a les entitats municipals l’adscripció al Fons
d’Habiatge de lloguer els habitatge de titularitat municipal.
L’objectiu del Fons és garantir les condicions de pagament de lloguer i respecte els
habitatges socials funcionen a partir dels criteris establerts expressament per aquesta
altra tipologia.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que des
del Grup Municipal de DM valoren positivament l’esforç de l’equip de govern per
desenvolupar polítiques socials, però tot i així farà una crítica constructiva.
Diu que per fer polítiques socials que vagin més enllà de la rellevància mediàtica i que
tinguin un impacte real ens cal aprendre, i ho diu en primera persona del plural, a
treballar colze amb colze amb els moviments socials que viuen diàriament la realitat
del carrer.
Creu que hem de deixar d’apropiar-nos de les seves idees, hem de deixar de suavitzar
les seves propostes i sobretot deixar de banda el paternalisme institucional.
Diu que el Fons d’Habitatge arriba tard i encara trigarà a posar-se en marxa i sobretot
desconeixen si solucionarà el gruix del problema de l’habitatge de la ciutat.
S’abstindran en la votació perquè creuen que encara hi ha temps per reelaborar el Pla
i dotar-lo de les accions necessàries perquè sigui realment útil.

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, entenen que el
Fons d’Habitatge servirà per a aquelles famílies que es trobin en una situació prèvia al
risc de perdre l’habitatge.
Des de la CUP no comparteixen el fet que el Fons d’habitatge estigui dissenyat per
uns paràmetres fixats per la Llei de mercat, en el sentit que els lloguers que es
proposen vénen marcats pel preu mitjà de l’habitatge de la ciutat.
Des de la CUP entenen que el Fons s’hauria de fer en base a les necessitats reals de
les manresanes i manresans i no amb criteris mercantils ja que aquests són variables i
no depenen estrictament de la institució.
S’hauria de baixar els preus dels pisos i no donar ajuts a les famílies per poder pagar
el lloguer, ja que no s’adapta a la realitat econòmica de les manresanes i manresans.
El que s’està fent és cobrir amb diners públics el lloguer, en lloc de qüestionar si
veritablement és just el benefici privat que alguns poden aconseguir.
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El que creuen és que s’hauria de baixar el preu del lloguer i no donar ajuts a les
famílies perquè l’assumeixin.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació i el
Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMPSC i 2 GMC’s) i 4
abstencions (3 GMCUP i 1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que el senyor Dídac Escolà del GMDM, es trobava fora de la sala
en el moment de la votació.
4.3

Regidoria delegada de Promoció Econòmica i Comerç

4.3.1

Dictamen sobre aprovació, inicial, si escau, de les bases específiques
reguladores per a la concessió de “microcrèdits” per afavorir la creació i
modernització d’empreses a Manresa per a l’any 2015.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció Econòmica i
Comerç, de 4 de novembre de 2015, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
El Programa de Govern de l’Ajuntament de Manresa fixa entre els seus objectius
diferents programes diferents àmbits considerats prioritaris, entre els quals hi consten
el Programa de suport i impuls a l’activitat econòmica i el programa de Vida al Centre
Històric.
A través d’aquests programes es pretén, entre d’altres objectius, impulsar
l’emprenedoria i el suport a la creació d’empreses així com també prioritzar actuacions
que possibilitin el manteniment i augment de l’activitat econòmica al Centre Històric.
Així per impulsar l’emprenedoria i al mateix temps, potenciar el Centre Històric es
proposen establir uns mecanismes de foment consistents en la concessió d’ajuts
reintegrables o “microcrèdits” amb un tipus d’interès del 0%, a través dels quals
s’atorgarà un finançament a emprenedors i empreses, finançament que pot arribar a
ser de fins a un màxim de 5.000,00 euros per projecte.
En aquesta convocatòria es preveuen dues línies d’ajuts:
-

-

Línia A “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses dins el Centre Històric
de Manresa destinada a emprenedors/res i empreses ja constituïdes que iniciïn
o agafin el traspàs d’un negoci al Centre Històric de Manresa. La dotació
màxima d’aquesta línia serà de 30.000,00 euros.
Línia B “ Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses a Manresa destinada a
emprenedors/res i empreses ja constituïdes que iniciïn o agafin el traspàs d’un
negoci a Manresa. La dotació màxima d’aquesta línia serà de 40.000,00 euros.

En data 4 de novembre de 2015, la Tècnica d’Activitat Econòmica i la Tècnica
d’administració general han emès sengles informes en relació amb l’aprovació
d’aquestes bases i convocatòria.
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Consideracions legals
1. Règim jurídic. L’Activitat portada a terme per l’Ajuntament de Manresa s’enquadra
dintre l’activitat de foment atès que la finalitat buscada és afavorir la creació i
modernització d’empreses.
En conseqüència aquestes bases i el seu posterior atorgament estaran subjectes, al
marge de la normativa general de Règim local i en tot allò que els sigui aplicable, al
Reglament de Subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les Bases d’Execució del
Pressupost, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
2. Procediment d’aprovació. L’article 124 de l’esmentat Reglament d’Obres, Activitats
i serveis dels ens locals estableix la necessitat d’elaborar unes bases reguladores de
la concessió de subvencions, les quals s’han de sotmetre a informació pública per un
termini de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis i una referència al DOGC.
A més, l’article 23 de la llei 38/2003 indica que la iniciació del procediment
d’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva requereix
convocatòria en la qual es desenvoluparà el procediment per a la concessió de les
subvencions segons l’establert en aquest capítol i d’acord amb els principis de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
3. Publicitat. L’article 59.5.b de la llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú preveu la
necessitat de publicació d’aquells actes administratius integrants d’un procediment
selectiu o de concurrència competitiva. Així també, l’article 58.2 de la llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya,
diu que les administracions públiques han de publicar per mitjans electrònics les
convocatòries i les resolucions sobre procediments que promouen la concurrència
pública o tenen una pluralitat de persones interessades, per a garantir-ne el
coneixement general.
4. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació de les Bases, tal i com
estableix l’article 128.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la
Corporació
Per tot això, la regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç proposa al Ple de
la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores per a la concessió de
“microcrèdits” per afavorir la creació i modernització d’empreses a Manresa per a l’any
2015, les quals s’adjunten a l’annex d’aquest dictamen.
Segon. Sotmetre aquestes bases a informació pública per un termini de 20 dies
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler
d’anuncis de la Corporació. Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
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Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.
Quart. Aprovar la minuta del conveni regulador de les condicions de devolució dels
ajuts reintegrables o “microcrèdits”, de conformitat amb el text que consta a l’annex 3
d’aquestes Bases.
Cinquè. Convocar concurs públic per a la concessió de “microcrèdits” per afavorir la
creació i modernització d´empreses a Manresa per a l´any 2015, mitjançant
procediment en règim de concurrència competitiva, amb els següents termes:
Objecte i finalitat de la convocatòria: L’objecte d’aquests ajuts reintegrables o “microcrèdits” és
facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials viables que impulsin la creació
d’empreses a Manresa.
Normativa de la convocatòria. Les bases de la convocatòria dels ajuts reintegrables o
“microcrèdits” per afavorir la creació d’empreses (Any 2015) poden recollir-se a les
dependències municipals, així com consultar-se a la web municipal http://www. manresa.cat/
Crèdit pressupostari al que s’imputa la concessió de “microcrèdits”: 422.1.479.00.
Imports màxims:
Línia A. “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses
dins el Centre Històric de Manresa: ............................................30.000,00 euros
Línia B. “ Microcrèdits destinats a la creació d’empreses a Manresa:..........40.000,00 euros
Termini: El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la data de publicació
al Butlletí Oficial de la Província fins el dia 29 de febrer de 2016.
Tramitació: La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva i les sol·licituds,
acompanyades de la documentació que preveu l´annex 1, han d’anar adreçades a la regidoria
de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l´Ajuntament de Manresa i s´han de formalitzar
en l´imprès normalitzat que es pot obtenir al lloc web de l´Ajuntament de Manresa
(www.ajmanresa.cat ).
Les sol·licituds es presentaran en el Registre general de l´Ajuntament de Manresa (Plaça
Major, 1 , 08241 Manresa) o per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a les bases
específiques de la convocatòria 2015 per a la concessió de “microcrèdits” per afavorir la creació
i modernització d’empreses de l’Ajuntament de Manresa.
Criteris de valoració: Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els criteris de valoració que
consten al punt 9 de les bases específiques.
Resolució i notificació:
Correspondrà la instrucció del procediment a la regidora delegada de Promoció Econòmica i
Comerç i la Resolució al regidor delegat amb competència resolutòria en la matèria.
La resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 59 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú. La resolució d´atorgament s’ha d’adoptar en el termini de tres
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mesos a partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà
desestimada la sol·licitud.
Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu o
qualsevol altre recurs que consideri convenient.
Per a la plena efectivitat de l’atorgament es requereix la signatura d’un conveni entre cada un
dels beneficiaris i l’Ajuntament de Manresa, el redactat del qual consta com a annex 3
d’aquestes bases específiques.
Publicitat: l´Ajuntament de Manresa donarà publicitat dels ajuts concedits segons les previsions
establertes en l´article 18 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Per als ajuts de quantia inferior a 3.000 EUR, la publicitat es durà a terme mitjançant la inserció
d´un anunci en el tauler d´anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal.
La publicitat d´aquests ajuts es farà anualment i amb efectes a dia 31 de desembre de cada
any.

Sisè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
tauler d’anuncis de la corporació i inserció a la web municipal”

“BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS REINTEGRABLES O “MICROCRÈDITS” PER
AFAVORIR LA CREACIÓ D’EMPRESES (ANY 2015)
Exposició de motius
L’Ajuntament de Manresa dins el Programa de govern, contempla entre altres mesures, la
concessió de “microcrèdits” per a la posta en marxa de noves activitats econòmiques i d’un Pla
d’incentius econòmics per a l’obertura de negocis al Centre Històric. Per aquest motiu es
convoquen dues línies de “microcrèdits”, amb un tipus d’interès 0%, a través de les quals
s’atorgaran ajuts reintegrables a retornar en el termini de quatre anys per afavorir la creació
d’empreses a Manresa.
1. Objectiu
L’objecte d’aquests ajuts reintegrables que consisteix en la obtenció de “microcrèdits”, és
facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials viables que impulsin la creació
d’empreses a Manresa.
2. Objecte, beneficiaris i projectes subvencionables
2.1 Línies d’ajuts.
Es contemplen dues línies d’ajuts reintegrables destinats a diferents tipus de beneficiaris:
A.” Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses dins el Centre Històric de Manresa*
Beneficiaris:
-

Emprenedors/res (persona/nes físiques que creen, desenvolupen i implanten un
projecte empresarial), que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el
traspàs d’un negoci al Centre Històric de Manresa, amb qualsevol forma jurídica, o que
hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de gener de 2015.
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-

Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou establiment
comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci al Centre Històric de Manresa.

En el cas d’estrangers hauran de disposar del corresponent permís de treball per compte propi.
S’exclouen els emprenedors/res i empreses que en el seu objecte social hi constin activitats del
sector immobiliari o financer.
Conceptes subvencionables: Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar l’ adquisició
d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles,
obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents, ... S’exclouen l’adquisició de terrenys i/o
construccions) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte
objecte de l’ajut reintegrable (Compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de
personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc). S’exclouen les despeses
financeres i tributàries.
Import dels ajuts:
-

En el cas d’emprenedors/res, els ajuts reintegrables poden arribar fins al 75% del
pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000,00
euros per a cadascun dels projectes.

-

En el cas d’empreses ja constituïdes els ajuts reintegrables poden arribar al 50% del
pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000,00
euros per a cadascun dels projectes.

* Es considerarà centre històric l’àrea delimitada al plànol que s’adjunta com a annex 2.
B.” Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses a Manresa
Beneficiaris:
-

Emprenedors/res (persona/nes físiques que creen, desenvolupen i implanten un
projecte empresarial), que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el
traspàs d’un negoci a Manresa, amb qualsevol forma jurídica, o que hagin iniciat
l’activitat a partir de l’1 de gener de 2015.

-

Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou establiment
comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci a Manresa, sempre i quan no
superin els 500.000,00 euros de facturació anual.

S’exclouran els projectes que procedeixin d’un canvi de forma jurídica d’empreses ja existents.
En el cas d’estrangers hauran de disposar del corresponent permís de treball per compte propi.
S’exclouen els emprenedors/res i empreses que en el seu objecte social hi constin activitats del
sector immobiliari o financer.
Conceptes subvencionables: Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar l’ adquisició
d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles,
obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents, ... S’exclouen l’adquisició de terrenys i/o
construccions) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte
objecte de l’ajut reintegrable (Compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de
personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc). S’exclouen les despeses
financeres i tributàries.
Import dels ajuts:
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-

En el cas d’emprenedors/es, els ajuts reintegrables poden arribar fins al 75% del
pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000,00
euros per a cadascun dels projectes.

-

En el cas d’empreses ja constituïdes els ajuts reintegrables poden arribar al 50% del
pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000,00
euros per a cadascun dels projectes.

2.2 Incompatibilitats
Un mateix projecte no podrà presentar-se simultàniament a la línia A i B, sinó que tan sols
podrà presentar-se a una de les línies d’ajuts.
2.3 Beneficiaris
Per obtenir la condició de beneficiari, al marge del compliment dels requisits establerts en
l’apartat 2.1 també hauran de complir les condicions següents:
a)

Trobar-se al corrent de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Manresa, en la data de
finalització del termini de la sol·licitud.

b)

Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
davant la Seguretat Social, en la data de finalització del termini de la sol·licitud.

c)

No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició d’obtenir subvencions
establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d)

Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes de mínimis (Reglament (CE)
1998/2006, de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del
tractat CE).

e)

Haver justificat qualsevol ajut anteriorment atorgat per l’Ajuntament de Manresa.

2.4 Puntuació dels projectes
Els ajuts reintegrables es concediran segons les disponibilitats pressupostàries i la puntuació
obtinguda d’acord amb els criteris de valoració que s’estableixen en la clàusula novena.
Podrà adjudicar-se la totalitat de l’import del microcrèdit sol·licitat a cada un dels projectes,
segons l’ordre decreixent de les valoracions obtingudes en funció de la seva adequació a la
inversió i despesa justificada del projecte presentat.
3. Condicions dels “microcrèdits”
Les condicions dels “microcrèdits” són les següents:
Tipus d’interès: 0%
Carència: No es contempla
Termini màxim de devolució: 4 anys.
Amortització i quotes trimestrals
4. Àmbit temporal
Els projectes subvencionables seran aquells realitzats o a realitzar durant el període compres
entre el 1 de gener de 2015 i els 3 mesos posteriors a comptar a partir de l’endemà de la data
de cobrament de l’ajut reintegrable.
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En qualsevol cas, la data límit de justificació de la realització del projecte serà de 3 mesos a
comptar des de l’endemà de la data de cobrament de l’ajut reintegrable.
5. Pressupost
El crèdit pressupostari que es destina a la convocatòria regulada en aquestes bases anirà a
càrrec de l’aplicació pressupostària 422.1.479.00.
Els imports màxims per a cadascuna de les línies objecte d’ajut seran els següents:
-

Línia A. “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses dins el Centre Històric de
Manresa.....30.000,00 euros
Línia B. “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses a Manresa.....40.000,00 euros

En el cas d’esgotar-se la “Línia A” els projectes, que han superat els 40 punts de valoració,
que no hagin pogut obtenir l’ajut en aquesta línia passaran en règim de concurrència
competitiva a la “Línia B”.
Es podrà incrementar l’import màxim de la línia B amb l’import que resti de la “Línia A” en el cas
que aquesta no s’exhaureixi.
A mesura que es produeixin renúncies o revocacions dels ajuts reintegrables i en el supòsit
que, un cop resoltes les convocatòries, no s’hagi esgotat l’import màxim fixat en aquestes, es
podran assignar nous atorgaments als projectes que no van arribar a obtenir els ajuts
reintegrables i que, atesos els criteris de valoració d’aquesta resolució, mantenien una posició
immediatament posterior a la dels projectes finançats segons l’ordre de preferència establert,
sempre que aquest projectes finançats es puguin realitzar en els terminis establerts en les
bases.
6. Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de l’endemà de la data de publicació al Butlletí
Oficial de la Província i fins el dia 29 de febrer de 2016.
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases.
Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveu l’Annex 1, han d’anar
adreçades a la regidora de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament de Manresa i s’han
de formalitzar en l’imprès normalitzat que es pot obtenir al lloc web de l’Ajuntament de Manresa
(www.ajmanresa.cat).
Les sol·licituds es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament de Manresa (Plaça Major,
1 08241 Manresa) o per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Als efectes del que preveu aquest precepte, es fa constar que l’Ajuntament de Manresa no té
subscrit cap conveni de col·laboració amb l’Administració General de l’Estat ni amb la
Generalitat de Catalunya per a la presentació d’escrits i documentació.
7. Procediment de concessió
El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d’acord amb
els principis establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
8. Esmenes i millores de les sol·licituds
Un cop examinades la sol·licitud i la documentació presentada, si no compleixen els requisits
establerts en aquestes bases, es requerirà al sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies hàbils,
esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es
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considerarà que desisteix de la seva sol·licitud, amb resolució prèvia, d'acord amb el que
disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
9. Criteris d’avaluació de les sol·licituds
9.1 Criteris de valoració de les línies A i B
Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d’aquest ajuts
reintegrables, així com la seva ponderació són els següents:
Criteris
a) Valoració aspectes tècnics

1. Qualitat del projecte presentat i la resta de

Puntuació màxima
Es valorarà amb 50 punts,
distribuïts de la forma següent:
10 punts

documentació de la sol·licitud
2. Justificació de la viabilitat econòmica i financera del
projecte

20 punts

3. Coherència i rigor del projecte presentat
4. Nombre de llocs de treball previstos (inclosos els de

10 punts
10 punts

les persones sòcies o promotores)
b) Valoració aspectes qualitatius

1. Potencial de creixement de l’activitat
2. Creació o millores de l’empresa realitzades en locals

Es valorarà amb 50 punts,
distribuïts de la forma següent:
15 punts

de planta baixa (inversions en reforma del punt de
venda, sempre i quan la intervenció incideixi en
l’espai d’atenció al públic i la imatge general, interior
o exterior, del local)
3. Caràcter innovador del projecte
TOTAL

25 punts

10 punts
100punts

9.2 Puntuació mínima
Els sol·licitants hauran d’obtenir una puntuació mínima de 40 punts. En cas de no assolir
aquesta puntuació es consideraran desestimades per no assolir el mínim de puntuació exigida.
Els projectes s’ordenaran per ordre de prioritat en funció del resultat total obtingut de la
valoració d’aspectes tècnics i de la valoració d’aspectes qualitatius.
9.3 Comissió de valoració
L’encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades basant-se en l’aplicació dels criteris
de valoració establerts serà una comissió qualificadora integrada per:
-

Àuria Caus Rovira, regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç o regidor
delegat que la substitueixi, que actuarà com a President/a.
Jacint Seriols Sibila, cap de Secció d’Activitat Econòmica
David Hernández Massegú, Cap d’Unitat de Fires i Mercats
Anna Gasulla Sabaté, tècnica d’Activitat Econòmica
Raquel Aranda Magnet, tècnica d’Administració General, o funcionari que la
substitueixi, que actuarà com a secretària.

La Comissió es reserva el dret d’efectuar una entrevista personal amb els sol·licitants per tal de
conèixer o aprofundir en qualsevol dels elements del projecte així com a realitzar una visita a
les instal·lacions on es pretén desenvolupar l’activitat.
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9.4 Resultat valoració
Els projectes s’ordenaran per ordre de prioritat en funció del resultat total obtingut de la
valoració d’aspectes tècnics i de la valoració d’aspectes qualitatius.
10. Resolució
Vist l’expedient i l’informe emès per la comissió qualificadora, l’òrgan instructor realitzarà la
proposta de resolució provisional, que serà notificada als sol·licitants establint-se un termini de
10 dies com a tràmit d’audiència prèvia. En el cas que es presentin al·legacions, aquestes
seran examinades i, un cop resoltes, es formularà la proposta de resolució definitiva.
No obstant això i d’acord amb l’article 24.4 de la llei 38/2003, de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin
en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les
adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució tindrà el caràcter de
definitiva.
Els ajuts concedits s’entendran acceptats plenament en els termes i condicions establertes en
aquestes Bases i, per tant, tindran plena efectivitat, si en el termini de 10 dies hàbils des de
l’endemà de la notificació de la concessió, no es manifesta per part del beneficiari la seva
renúncia expressa.
La resolució d’atorgament dels ajuts reintegrables especificarà les condicions tècniques i
econòmiques i requerirà, per a la seva plena efectivitat, la signatura d’un conveni (conveni que
s’adjunta com a annex 3) que contindrà les clàusules de compromisos mutus entre cada un
dels beneficiaris i l’Ajuntament de Manresa
La resolució d’atorgament s’haurà d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de l’endemà de
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
Aquesta resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 59
de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des del dia següent
a la seva notificació.
11. Modificació de la resolució de concessió
L’Ajuntament de Manresa té la facultat de revisar els ajuts reintegrables concedits i modificar la
resolució de concessió en el cas d'alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a
la concessió del microcrèdit.
El beneficiari podrà retornar anticipadament l’import pendent i cancel·lar totalment o
parcialment l’ajut reintegrable si ho considera oportú.
12. Obligacions i compromisos de les persones beneficiàries
Els beneficiaris hauran de:
a)

Complir el projecte que fonamenta la concessió de l’ajut reintegrable.
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b)

Trobar-se desenvolupant l’activitat per la qual ha sol·licitat l’ajut reintegrable en el moment
d’atorgament de l’ajut i com a mínim els tres mesos posteriors a l’atorgament.
L’incompliment d’aquesta condició serà causa de revocació de l’ajut reintegrable.

c)

Trobar-se al corrent de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Manresa

d) Justificar davant l’òrgan concedent, en el seu cas, el compliment dels requisits i condicions,
així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o
gaudiment de l’ajut reintegrable.
e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent, en el seu cas,
així com qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de
control competents.
f) Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
davant la Seguretat Social.
g) Retornar els ajuts en el termini de 4 anys i en quotes trimestrals segons les condicions
fixades en la resolució d’atorgament i/o en el conveni. Aquest conveni, que s’adjunta com a
annex 3 contindrà les clàusules de compromisos mutus i indicarà la quantia del préstec a
concedir; la periodicitat de les amortitzacions, els terminis de creació efectiva del projecte
empresarial, la forma de supervisió i seguiment del projecte per part de l’Ajuntament de
Manresa, les condicions temporals de retorn de l’ajut reintegrable concedit i les subjeccions
legals a què es deuran les persones signatàries.
En qualsevol cas, el procediment de reintegrament dels ajuts atorgats, d’acord amb l’establert
en l’esmentada Llei 38/2003 es regularà per les disposicions generals sobre procediment
administratiu establertes la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, amb les especificacions
contingudes en l’article 42 i següents de la reiterada Llei 38/2003 i de l’article 94 i següents del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de
subvencions.
Així mateix, de conformitat amb l’article 38 de Llei 38/2003 i l’article 22 de l’Ordenança general
de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, el beneficiari haurà de retornar íntegrament o
parcialment l’import atorgat més els interessos de demora, quantitats que tindran la
consideració d’ingressos de dret públic.
El període d’ingrés d’aquests imports en via voluntària serà l’establert a l’article 62 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Si no s’ingressessin dins aquest període es
procedirà per la via de compensació o de constrenyiment d’acord amb el Reglament general de
recaptació.
Quan el beneficiari sigui una persona jurídica en seran responsables subsidiaris els
administradors.
13. Seguiment, avaluació, justificació i certificació de les actuacions
Qualsevol modificació essencial en el projecte s’ha de comunicar a l’Ajuntament de Manresa,
demanant una autorització de reformulació del projecte subvencionat. Aquesta reformulació
podrà comportar, en casos excepcionals i degudament justificats, una modificació de les
condicions de retorn de l’ajut reintegrable, sempre en el marc de les condicions generals
previstes en aquestes bases. Aquesta reformulació requerirà el corresponent informe de la
comissió d’avaluació.
Les persones beneficiàries dels ajuts reintegrables han de presentar a l’Ajuntament de
Manresa, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de l’endemà del cobrament de l’ajut,
la documentació justificativa del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir el préstec
i l'aplicació dels fons percebuts mitjançant la presentació de la documentació següent:
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-

-

Document on consti la relació de les factures, minutes i altres justificants.
Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades pel beneficiari, les
quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableixi la normativa vigent
aplicable. A més a més s’haurà d’adjuntar també el comprovant de pagament
d’aquests documents.
Acreditació de la constitució de l’empresa, si escau.

En cas que en el moment de l’atorgament de la subvenció, el beneficiari no hagués iniciat
l’activitat, disposarà d’un termini de 3 mesos a comptar des de l’endemà del cobrament de la
subvenció, per a iniciar l’activitat, sol·licitar tots els permisos necessaris i realitzar la inversió o
despeses previstes.
Tota aquesta documentació haurà de ser presentada per original i fotocòpia per a la seva
verificació.
L’Ajuntament de Manresa pot fer auditories o altres comprovacions a l’empara d’aquestes
bases als beneficiaris de l’ajut reintegrable.
14. Incompliment i reintegrament
En cas d’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases i en el corresponent
acte d’atorgament, seran d’aplicació les disposicions relatives al reintegrament de subvencions
previstes en la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i en el seu reglament
de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i en l’Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Manresa.
Al marge de l’establert en el punt 12 g) relatiu a l’obligació de retorns dels ajuts, el beneficiari té
l’obligació de retornar íntegrament l’import concedit en els casos següents:
a) Si en el termini de 3 mesos no inicia l’activitat empresarial o el projecte finançat.
b) Impagament de 2 quotes o amortitzacions consecutives i/o alternatives.
c) Si modifica el projecte sense haver-ne fet la comunicació oportuna i sense l’obtenció de
l’informe favorable.
d) El falsejament, la inexactitud o l’omissió de les dades subministrades que hagin servit
per la concessió de l’ajut.
e) Per incomplir o contravenir de forma greu alguna de les condicions fixades en les bases
o resolució d’atorgament.
f)

La manca de justificació de les despeses o la falta de presentació de la documentació
acreditativa.

g) Si es promogués contra el beneficiari qualsevol procediment judicial o extrajudicial que
pugui produir l’embargament o subhasta dels seus béns.
h) Si canvia la naturalesa jurídica de l’activitat presentada, o modifica la composició de la
propietat (accionariat, socis SCP, etc...) sense el consentiment previ de l’Ajuntament de
Manresa.
i)

L’haver estat sancionat/da, o ser-ho durant la vigència del conveni, per infraccions a
l’ordenament laboral, o de disciplina d’activitats o mediambientals.

j)

Altres supòsits previstos en la normativa reguladora de subvencions.

Podrà declarar-se el reintegrament parcial de l’ajut retornable quan per causes alienes a la
voluntat del beneficiari, no sigui possible acabar el projecte i el beneficiari justifiqui les
despeses efectuades. A aquest efecte s’obrirà un expedient justificatiu de les despeses
efectuades, d’idoneïtat d’aquestes, la capacitat de recuperació, etc.; com a resultat d’aquest
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expedient, amb audiència de la part interessada, s’emetrà resolució comprensiva de la quantitat
a retornar i les condicions del retorn.
L’Ajuntament de Manresa exigirà, per la via de constrenyiment, el reintegrament total o parcial
dels ajuts davant l’incompliment de les obligacions fixades en les bases de la convocatòria per
a la concessió de “Microcrèdits”, en la resolució d’atorgament o en el conveni regulador, i en
particular, en el cas d’impagament de qualsevol quota del reintegrament de l’ajut concedit,
sense perjudici de l’exposat a l’apartat b) d’aquesta mateixa clàusula i procedirà contra els béns
i drets dels beneficiaris, d’acord amb el que disposa l’article 38 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
15. Règim de mínimis.
Aquests ajuts reintegrables comporten una subvenció equivalent que constitueix una ajuda de
mínimis, per tant estan sotmesos al règim de mínimis establert en el Reglament (CE)
1998/2006, de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del
tractat CE a les ajudes de mínimis.
16. Aplicació supletòria.
En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d’aplicació l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les bases generals d’atorgament de subvencions, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament (aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) i la resta de dret
administratiu i privat
Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui
presentar en relació a la interpretació d'aquestes bases.
17. Protecció de dades
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de
l’Ajuntament i seran tractades sobre la base de política de confidencialitat de l’entitat, amb la
finalitat d’administració i gestió de la relació existent entre les parts, dintre de les finalitats
legítimes de l’Ajuntament. Alhora els participants presten el seu consentiment perquè les seves
dades puguin ser tractades per a alguna de les finalitats esmentades o per a totes elles. Així
mateix, existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en
els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Manresa
18. Publicació dels ajuts
L’Ajuntament de Manresa donarà publicitat dels ajuts concedits segons les previsions
establertes en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Per als ajuts de quantia inferior a 3.000,00 euros, la publicitat es durà a terme mitjançant la
inserció d’un anunci en el tauler d’anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal.
La publicitat d’aquests ajuts es farà anualment i amb efectes a dia 31 de desembre de cada
any. “
Annex 1
Documentació que s’ha d’acompanyar a la sol·licitud
Per a la línia A. “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses al Centre Històric de
Manresa
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Beneficiaris: Emprenedors/res (persona/nes físiques que creen, desenvolupen i implanten un
projecte empresarial), que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el traspàs d’un
negoci al Centre Històric de Manresa, amb qualsevol forma jurídica, o que hagin iniciat
l’activitat a partir de l’1 de gener de 2015.
Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou establiment
comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci al Centre Històric de Manresa.
En el cas d’estrangers hauran de disposar del corresponent permís de treball per compte propi.
S’exclouen els emprenedors/res i empreses que en el seu objecte social hi constin activitats del
sector immobiliari o financer.
Les sol·licituds aniran signades per la persona interessada i contindran la documentació
següent:
-

Fotocopia del DNI / Passaport / NIE de la persona sol·licitant.
Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones estrangeres).
Memòria del projecte que es durà a terme que inclogui el Pla Econòmic i Financer.
Declaració censal o alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), si s’escau.
Còpia compulsada de l’escriptura de constitució i dels estatuts de la societat si s’escau.
Permisos i registres sanitaris corresponents per a l’activitat que es vol desenvolupar, si
s’escauen.
Declaració expressa conforme no s’incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Declaració jurada conforme el projecte no procedeix del canvi de forma jurídica
d’empreses ja existents.
Certificats d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
Domiciliació bancària on efectuar la transferència en cas de ser atorgat l’ajut
reintegrable.
Tota la documentació que l’emprenedor/a consideri oportuna.

Per a la línia B. Microcrèdits destinats a la creació d’empreses a Manresa
Beneficiaris: Emprenedors/res (persona/nes físiques que creen, desenvolupen i implanten un
projecte empresarial), que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el traspàs d’un
negoci a Manresa, amb qualsevol forma jurídica, o que hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de
gener de 2015.
Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou establiment
comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci a Manresa, sempre i quan no superin els
500.000€ de facturació anual.
En el cas d’estrangers hauran de disposar del corresponent permís de treball per compte propi.
S’exclouen els emprenedors/res i empreses que en el seu objecte social hi constin activitats del
sector immobiliari o financer.
Les sol·licituds aniran signades per la persona interessada i contindran la documentació
següent:
-

Fotocopia del DNI / Passaport / NIE de la persona sol·licitant.
Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones estrangeres).
Memòria del projecte que es durà a terme que inclogui el Pla Econòmic i Financer.
Declaració censal o alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), si s’escau.
Permisos i registres sanitaris corresponents per a l’activitat que es vol desenvolupar, si
s’escauen.
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-

Declaració expressa conforme no s’incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Declaració jurada conforme el projecte no procedeix del canvi de forma jurídica
d’empreses ja existents.
Certificats d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
Domiciliació bancària on efectuar la transferència en cas de ser atorgat l’ajut
reintegrable.
Tota la documentació que l’emprenedor/a consideri oportuna.

El fet de presentar totes les declaracions demanades faculta a l’Ajuntament de Manresa per fer,
en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions necessàries per
verificar la conformitat de les dades d’aquestes declaracions.
L’Ajuntament de Manresa, en el procés de valoració dels projectes presentats, pot sol·licitar,
per escrit o mitjançant entrevista personal, la informació complementària, les dades i les
acreditacions que consideri necessàries.
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ANNEX 3

CONVENI REGULADOR DE LES CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ DE L’AJUT
REINTEGRABLE O “MICROCRÈDIT” ATORGAT PER L’AJUNTAMENT DE MANRESA A
FAVOR DE ................PER AFAVORIR LA CREACIÓ D’EMPRESES A MANRESA (2015)

Manresa, el ___ de _________ de ....

REUNITS
D’una banda, el senyor Valentí Junyent i Torras, Alcalde president de l’Ajuntament de Manresa,
I de l’altra, el/la senyor/a ....., amb DNI ......, en nom ......
INTERVENEN
El senyor Valentí Junyent i Torras, en la seva condició d’Alcalde, en exercici de les funcions
que li atorga la vigent legislació sobre règim local, i en representació de l’Ajuntament de
Manresa, entitat local amb domicili a Manresa, Plaça Major, 1, i CIF P-0811200-E, assistit pel
secretari general de l’Ajuntament, Sr. José Luis González Leal.
El/La senyor/a ........, en nom i interès propi/ en la seva qualitat de ........... de l’entitat....... , amb
domicili al carrer ............... de ............... i NIF ............., d’ara en endavant el beneficiari.
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient i poder suficient per a l’atorgament
d’aquest conveni, i a l’efecte
MANIFESTEN
I.

L’Ajuntament de Manresa, en sessió plenària de ............., va aprovar les bases
reguladores per a la concessió de “microcrèdits” per afavorir la creació d’empreses
a Manresa on s’establien les condicions d’atorgament així com també les
obligacions dels beneficiaris.

II.

Que en data ................ (RE..................) el beneficiari va presentar sol·licitud per
participar en la convocatòria de concessió de “microcrèdits” mitjançant el projecte
.................. i va sol·licitar un ajut reintegrable d’un import de .......................

III. Que una vegada valorades les sol·licituds presentades, el projecte presentat per
el/la/entitat................ ha obtingut la puntuació necessària per a obtenir l’ajut
reintegrable, d’acord amb els criteris de valoració establerts en les bases
IV. Que mitjançant resolució de data ................., li ha estat atorgat al el/la/ .................. un
microcrèdit per un import de ................. euros, per a ésser destinat a
......................................... i amb càrrec a l’aplicació pressupostària ...............del
pressupost municipal de 2015.
V. Que el punt 10 de les bases específiques d’aquests microcrèdits estableix la necessitat
de formalitzat l’ajut reintegrable mitjançant un conveni que contindrà les clàusules
de compromisos mutus entre els beneficiaris i l’Ajuntament de Manresa
VI. Que el/la .................... accepta en aquest acte l’ajut reintegrable atorgat per
l’Ajuntament de Manresa per un import total de .................., obligant-se a aplicar
aquesta quantitat al projecte descrit en l’expositiu II i a retornar-lo d’acord amb les
condicions establertes en aquest conveni.
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Per les raons exposades, ambdues parts acorden subscriure un conveni de col·laboració, amb
subjecció a les següents:

CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni. L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions de
devolució de l’ajut reintegrable atorgat per l’Ajuntament de Manresa per un import de
..................a favor de ............................................. per a portar a terme el projecte
..........................
Segona. Condicions econòmiques.
1. Quantitat atorgada: ________ €
2. Interès nominal anual: 0% (TAE: 0%)
3. Termini total d’amortització: 4 anys (que equival a 16 trimestres)
4. Periodicitat de les quotes: trimestral
5. Data pagament primera quota: __/__/____
6. Import de cada quota _________ €
Tercera. Finalitat. L’ajut reintegrable haurà de destinar-se íntegrament a abonar les despeses,
inversions o altres que tinguin relació directe amb el pla o projecte presentat.
Quarta. Forma de devolució. El beneficiari es compromet a retornar a l’Ajuntament de
Manresa la quantitat prestada en el termini de 4 anys a comptar des del cobrament de l’ajut per
part del beneficiari
La forma de devolució serà mitjançant càrrecs bancaris trimestrals domiciliats en el compte
corrent del beneficiari núm. -------------------------de l’entitat ----------------- .
Aquests càrrecs bancaris seran d’un import de ------- euros cadascun i es cobraran en les
dates següents: ......................, segons el quadre de venciment que s’incorpora com a annex a
aquest conveni.
Això no obstant, si no ha transcorregut un trimestre natural entre la data de pagament de l’ajut
reintegrable i la data de venciment de la primera quota, l’import de la primera quota serà
proporcional al temps transcorregut, mentre que l’import de la ultima quota serà la diferència
entre la quantitat trimestral pactada en aquest pacte i l’import pagat en la primera quota. Això
comporta que el nombre de girs emesos per l’Ajuntament de Manresa pugui ser de 17, en
comptes dels 16 inicialment previstos.
S’entén per lloc de compliment de l’obligació el del domicili de l’entitat bancària en la que
s’hagin domiciliat els rebuts.
Cinquena.-Aportació econòmica del beneficiari al projecte. D’acord amb el punt 2 de les
bases, els ajuts reintegrables poden arribar fins el 50% o el 75% del pressupost de la inversió
inicial, en funció del tipus de línia d’ajut. Això comporta que el beneficiari ha de justificar el total
de la inversió inicial establerta en el projecte presentat, justificació que haurà de fer-se segons
estableix la clàusula sisena d’aquest conveni.
Sisena. Justificació. El beneficiari es compromet a justificar davant l’Ajuntament de Manresa
el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de
la finalitat que determina la concessió o gaudiment de l’ajut reintegrable.
A aquests efectes la justificació que hauran de presentar els beneficiaris dels ajuts
reintegrables seran la següent:
Justificació de les despeses realitzades en el termini de 3 mesos següents a la signatura
d’aquest conveni mitjançant la documentació següent:
Acta de la sessió plenària núm. 14 de 19 de novembre de 2015

159

-

Acreditació de la constitució de l’empresa, si escau
Memòria del projecte realitzat
Document on consti la relació de les factures, minutes i altres justificants.
Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades pel beneficiari, les
quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableixi la normativa vigent
aplicable. A més a més s’haurà d’adjuntar també el comprovant de pagament
d’aquestes documents.

En el cas de no haver començat l’activitat, el beneficiari, en el termini de tres mesos a partir de
la data de signatura d’aquest conveni es compromet a sol·licitar tots els permisos necessaris
per a desenvolupar l’activitat i iniciar-la efectivament.
Tota aquesta documentació haurà de ser presentada per original i fotocòpia per a la seva
verificació.
Setena. Condicions de seguiment. El beneficiari es compromet durant la vigència d’aquests
acords, a facilitar a l’Ajuntament de Manresa tota aquella informació i documentació que li sigui
requerida relativa a l’evolució del seu negoci.
Així mateix es compromet a adoptar les recomanacions que se li indiquin des de l’Ajuntament.
A efectes de seguiment del compliment d’aquest conveni es designen les persones següents:
- Jacint Seriols Sibila, cap de la secció d’Activitat Econòmica
- Anna Gasulla Sabaté, tècnica d’Activitat Econòmica
- Raquel Aranda Magnet, tècnica d’Administració General
Vuitena. Resolució anticipada. El beneficiari podrà cancel·lar anticipadament el seu deute
amb l’Ajuntament de Manresa.
Davant l’amortització parcial anticipada del deute, el beneficiari podrà optar entre la reducció
del termini total o bé la reducció de la quota trimestral.
Aquestes amortitzacions no meritaran cap comissió de cancel·lació anticipada.
Novena. Devolució anticipada de l’ajut reintegrable. En cas d’incompliment de les
condicions establertes en les bases i en aquest conveni i, al marge de les causes de
reintegrament establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i en
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Manresa, el beneficiari haurà de
retornar íntegrament l’import concedit, en els casos següents:
a) Si en el termini de 3 mesos no inicia l’activitat empresarial o el projecte finançat
b) Impagament de 2 quotes o amortitzacions consecutives i/o alternatives
c) Si modifica el projecte sense haver-ne fet la comunicació oportuna i sense l’obtenció de
l’informe favorable.
d) El falsejament, la inexactitud o l’omissió de les dades subministrades que hagin servit
per la concessió de l’ajut
e) Per incomplir o contravenir de forma greu alguna de les condicions fixades en les bases
o resolució d’atorgament
f)

La manca de justificació de les despeses o la falta de presentació de la documentació
acreditativa

g) Si es promogués contra el beneficiari qualsevol procediment judicial o extrajudicial que
pugui produir l’embargament o subhasta dels seus béns.
h) Si canvia la naturalesa jurídica de l’activitat presentada, o modifica la composició de la
propietat (accionariat, socis SCP, etc...) sense el consentiment previ de l’Ajuntament de
Manresa
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i)

L’haver estat sancionat/da, o ser-ho durant la vigència del conveni, per infraccions a
l’ordenament laboral, o de disciplina d’activitats o mediambientals.

j)

Altres supòsits previstos en la normativa reguladora de subvencions

Podrà declarar-se el reintegrament parcial de l’ajut retornable quan per causes alienes a la
voluntat del beneficiari, no sigui possible acabar el projecte i el beneficiari justifiqui les
despeses efectuades. A aquest efecte s’obrirà un expedient justificatiu de les despeses
efectuades, d’idoneïtat d’aquestes, la capacitat de recuperació, etc.; com a resultat d’aquest
expedient, amb audiència de la part interessada, s’emetrà resolució comprensiva de la quantitat
a retornar i les condicions del retorn.
L’Ajuntament de Manresa exigirà, per la via de constrenyiment, el reintegrament total o parcial
dels ajuts davant l’incompliment de les obligacions fixades en les bases de la convocatòria per
a la concessió de “Microcrèdits”, en la resolució d’atorgament o en el conveni regulador, i en
particular, en el cas d’impagament de qualsevol quota del reintegrament de l’ajut concedit,
sense perjudici de l’exposat a l’apartat b) d’aquesta mateixa clàusula i procedirà contra els béns
i drets dels beneficiaris, d’acord amb el que disposa l’article 38 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Desena. Procediment de reintegrament en casos de devolució anticipada. El procediment
de reintegrament dels ajuts atorgats, d’acord amb l’establert en l’esmentada Llei 38/2003 es
regularà per les disposicions generals sobre procediment administratiu establertes la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment administratiu comú, amb les especificacions contingudes en l’article 42 i següents
de la reiterada Llei 38/2003 i de l’article 94 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de subvencions.
Així mateix, de conformitat amb l’article 38 de Llei 38/2003 i l’article 22 de l’Ordenança general
de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, el beneficiari haurà de retornar íntegrament o
parcialment l’import atorgat més els interessos de demora, quantitats que tindran la
consideració d’ingressos de dret públic.
El període d’ingrés d’aquests imports en via voluntària serà l’establert a l’article 62 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Si no s’ingressessin dins aquest període es
procedirà per la via de compensació o de constrenyiment d’acord amb el Reglament general de
recaptació.
Quan el beneficiari sigui una persona jurídica en seran responsables subsidiaris els
administradors.
Onzena. Durada. Aquest conveni iniciarà la seva vigència el dia de la seva signatura i
finalitzarà una vegada el beneficiari hagi retornat a l’Ajuntament la totalitat de l’ajut reintegrable
que haurà de ser com a màxim en el termini de 4 anys a comptar des del cobrament de l’ajut
reintegrable per part del beneficiari.
Dotzena. Responsabilitat. Del conjunt de les obligacions assumides pel beneficiari, respon
il·limitadament amb tots els seus béns presents i futurs.
Tretzena. Protecció de dades personals. Les persones sota signants autoritzen a
l’Ajuntament de Manresa incorporar les seves dades personals als fitxers informatitzats dels
que l’Ajuntament de Manresa és responsable, i que tindran com a finalitat el control i registre de
les operacions al seu nom, i en general la correspondència i la relació contractual entre ells.
Catorzena. Notificació. Les persones sota signants designen com a domicili hàbil per a tot
tipus de notificacions, requeriments o citacions, incloses les judicials, el que consta com a
domicili en aquest conveni, excepte en casos de modificació, sempre que hagi estat comunicat
de manera fefaent a l’Ajuntament de Manresa.
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Quinzena. Interpretació. L’Ajuntament de Manresa es reserva la prerrogativa d’interpretar les
clàusules d’aquest conveni i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.
Setzena. Règim jurídic. En tot allò no previst en el present conveni, es regularà per les Bases
de convocatòria de concessió de “microcrèdits” per afavorir la creació i modernització
d’empreses aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Manresa en sessió de 18 d’abril de 2013, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament ( aprovat per decret 887/2006, de 21 de juliol) i la resta de legislació que li
sigui aplicable.
Dissetena. Jurisdicció. La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin
competents per a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitarse, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un
sol efecte.
Manresa, __ de _____________ de.”

“QUADRE VENCIMENTS DE L’AJUT REINTEGRABLE
Quantitat objecte d’ajut: --- euros

Quotes

Import quota

Venciment

Import pendent

Prèvia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
“
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La senyora Àuria Caus, regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç,
informa que el dictamen fa referència a l’aprovació inicial de les bases reguladores per
a la concessió de microcrèdits per afavorir la creació i modernització d’empreses a
Manresa per a l’any 2015.
El Programa de govern de l’Ajuntament de Manresa fixa entre els seus objectius
prioritaris tant el Programa de Suport que impulsa l’activitat econòmica com el
Programa de Vida al Centre Històric.
Per impulsar l’emprenedoria i al mateix temps potenciar el Centre Històric es proposa
establir uns mecanismes de foment consistents en la concessió d’ajuts reintegrables
amb un tipus d’interès del 0% a través dels quals s’atorgarà un finançament
emprenedors-empreses.
Aquest finançament pot arribar a ser de fins a un màxim de 5.000,00 euros per
projecte.
Es preveuen dues línies d’ajuts:
- La Línia A, destinada a la creació d’empreses dins el Centre Històric de
Manresa per a emprenedors i empreses que iniciïn o agafin el traspàs d’un
negoci al Centre Històric de Manresa, essent la dotació econòmica d’aquesta
línia de 30.000,00 euros.
- La Línia B, destinada a la creació d’activitats per a empreses i emprenedors
que iniciïn o agafin el traspàs d’un negoci a la ciutat de Manresa, i la dotació
d’aquest ajut és de 40.000,00 euros.
L’objecte de l’ajut és facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials que
impulsin la creació d’activitat a la nostra ciutat.
Demana el vot favorable al dictamen.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que al
darrer ple del mes d’octubre i a les mocions anteriors ja s’han referit al món
emprenedor com el nou mantra que ens ha de fer a totes més llestes, més altes i més
guapes, i així ho estan demostrant amb la reiteració.
Diu que repetirà la crítica tantes vegades com s’utilitzi aquest terme en aquest sentit ja
que són aquestes repeticions continuades d’un concepte les que adoctrinen
hegemònicament a una societat.
Repetir crítica no comporta aquesta vegada repetir vot, perquè avui votaran a afavor
del dictamen ja que creuen que és una mesura que en el temps que porta duent-se a
terme ha portat beneficis per a la ciutat i desitgen que tingui el vistiplau del futur càrrec
de confiança de l’equip de govern.
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El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, diu que des del
Grup Municipal de la CUP valoren positivament que una de les línies dels microcrèdits
vagi destinada al Centre Històric.
Creuen que s’hauria de potenciar amb els microcrèdits el fet de prevaldre criteris
d’economia social i criteris per afavorir els col·lectius desafavorits i els més afectats per
la crisi, joves, dones, discapacitats, aturats de llarga durada.
Demana si se li pot contestar a un parell de qüestions: la primera referent a les tres
empreses que van rebre els microcrèdits l’any 2011, les quals havien tancat i es
pregunten si està previst que retornin el microcrèdit o ja l’han retornat, i referent a la
resta d’empreses si hi ha algun termini establert per tornar-los.

La senyora Àuria Caus, regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç,
responent a les preguntes formulades pel senyor Garcés li diu que de l’any 2013 hi ha
dos expedients que han estat revocats parcialment per un import de 3.746,01€ , per no
haver justificat el projecte.
I pel que fa al termini establert per retornar els microcrèdits, diu que les empreses que
han tancat, com que l’obertura va ser superior a l’establerta per les bases no han de
retornar els microcrèdits.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.3.1 a votació i el
Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (9 GMCiU, 6 GMERC, 3 GMPSC, 1 GMC’s i 1
GMDM) i 5 abstencions (1 GMERC, 3 GMCUP i 1 GMC’s) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que la senyora Cristina Cruz del GMERC i el senyor Miguel Cerezo
del GMC’s, es trobaven fora de la sala en el moment de la votació.
5.

ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

5.1

Regidoria delegada d’Hisenda

5.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concertació d’una operació de
préstec amb Caixabank, SA, per a refinançar el préstec signat el 30 de
juny de 2014 amb Catalunya Banc, SA.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 5 de
novembre de 2015, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
La normativa actual que regula el principi de prudència financera permet que les
operacions de préstec que decideixin concertar les entitats locals, puguin obtenir
millors condicions financeres (tipus d’interès, comissions, etc.). Per això, es fa
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necessari de reconsiderar el nou finançament d’aquells préstecs que en l’actualitat són
susceptibles de ser refinançats.
Aquesta novetat per tant, ha obert la possibilitat d’obtenir ofertes més avantatjoses
respecte a la situació actual, ja que les entitats financeres s’hi han d’acollir.
Seguint aquests criteris s’han demanat dues ofertes per al refinançament d’un préstec
actualment de Catalunya Banc SA. d’un import de 6.533.430,32 euros, a un tipus de
l’euríbor a 90 dies + 3 punts.
Dites propostes, a part del refinançament de la totalitat del capital, inclouen un any de
carència, i la oferta de Caixabank de data 6/10/2015 amb un preu molt millor que
l’actual, ha estat la proposada.
Consideracions jurídiques
Els articles 2.1.f), 48, 48 bis i 53 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
Els articles 22.2.m) i 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
Règim Local.
Els articles 11 a 17 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Els articles 25 i següents del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que
s’aprova el desenvolupament de la Llei 8/2001, d’estabilitat pressupostària, en la seva
aplicació a les entitats locals.
Article 28 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
La Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals, i de les comunitats
autònomes que s’acullin al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes
La Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals.
L’article 3 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de
tutela financera dels ens locals, que parla de les operacions de crèdit i aval a llarg
termini subjectes a autorització de la Direcció General de Política Financera
Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat
de Catalunya; situació en la que estaria el present cas.
Vist l’informe del Sr. Interventor de data 5 de novembre del 2015.
Per tot això el Tinent d’alcalde d’Hisenda i Governació, proposa al Ple de la Corporació
municipal l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Concertar una operació de préstec amb Caixabank S.A. per a refinançar el
préstec signat en data 30/6/2014 amb Catalunya Banc SA i per un import en aquell
moment de 6.533.430,32€; amb les següents condicions:
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Import actual a refinançar: 6.236.456,21€.
Tipus d’interès: Euríbor 3 mesos + 0,901%.
Liquidacions: Trimestrals, amb 1 any de carència i 20 trimestres d’amortització.
Comissió d’obertura, d’estudi i d’amortització anticipada: Sense.
SEGON.- Si s’aprova l’acord primer, demanar l’autorització per a la signatura de la
present operació a la Direcció General de Política Financera Assegurances i Tresor de
la Generalitat de Catalunya, i per mitjà dels models corresponents; tot això d’acord
amb l’ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals.
TERCER.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris
per a la formalització del contracte de préstec esmentat a l’acord primer.”

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que el
dictamen tracta de concertar un préstec encara existent amb Catalunya Bank per tal
de refinançar-lo, per un import pendent d’amortitzar a data de la setmana passada –
quan va passar per Comissió informativa- de 6.236.456,21€.
La proposta canvia el tipus d’interès, que abans era l’Euríbor a 90 dies + 3 punts, i ara
es proposa que sigui l’Euríbor a 3 mesos + 0,901% que no arribaria a l’1%.
Aquesta operació es farà amb venciments trimestrals, 1 any de carència i en el període
previst de venciment, que era de 5 anys, amb l’any de carència serà 1+5. Això es fa
amb una doble finalitat, per una banda perquè els tipus d’interès són més avantatjosos
per a l’Ajuntament ja que al ser un préstec en aquest moment no anava lligat a derivats
i permetia el seu refinançament d’una forma transparent i fàcil i al mateix temps perquè
preveient les dificultats per encaixar el pressupost del 2016, el fet de rebaixar el tipus
d’interès i la devolució de principal serà una ajuda més per poder quadrar el
pressupost de 2016.
Demana el vot favorable a la proposta.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que es fa
necessari aprofitar la situació bancària actual per intentar pagar menys interesos dels
crèdits que com a ciutat ja tenim subscrits, però diu que també és important assenyalar
que aquest és el resultat de l’especulació duta a terme pels equips de govern anteriors
i que ha suposat més conseqüencies que les polítiques.
Diu que ens trobem davant d’una situació necessària que compromet els recursos dels
propers anys i de les properes legislatures mitjançant carències de benefici immediat
per l’equip de govern actual, i de –ja us ho fareu- pels futurs equips de govern.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que votaran a
favor del dictamen, però voldrien afegir dues consideracions:
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En primer lloc diu, que s’ha de fer i sap greu però sempre s’ha de contractar productes
abans que continuïn desnonant i en el cas de la ciutat de Manresa, tenen 96 pisos
buits.
Creu que s’haurien d’investigar noves línies de crèdits amb entitats que respectin les
problemàtiques socials.
Esperen que l’estalvi que està previst en uns 100.000 euros anuals, es destini a
serveis socials ja que hauria de ser la prioritat de l’equip de govern.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació i el
Ple l’aprova per 24 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC i 2
GMC’s) i 1 abstenció (1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.

5.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 25/2015, dins del Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 6 de novembre de
2015, que es transcriu a continuació:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2016, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de suplement de crèdit , a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplement 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 suplement de crèdit , per a finançar els costos
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici
del 2016.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 25/2015 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es
modifiquen i creen , 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 25/2015 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin
presentat reclamacions.”
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que
aquest dictamen tracta d’un canvi de partides per import de 52.551,71€ que es
distribueixen de la forma següent:
-

-

-

700€ per reforçar la partida de vestuari del Servei d’Emergències i Protecció
Civil, que es finança amb recursos del mateix departament.
20.000€ per a Promoció Turística, amb destinació a la millora i adequació dels
espais de Manresa 2022, que es financen amb uns romanents de despeses de
formalització i modificació de crèdits.
10.351,71€ per Aportació a societats mercantils municipals, concretament
d’Habitatge, per a despeses jurídiques de notaria, registre i d’impost de
transmissió patrimonial, etc, en l’opció de compra i posterior adquisició d’uns
terrenys de la Plaça Bages núm. 1, quina gestió va ser encomanada a FORUM,
SA. Aquest import també es finança amb romanents de despeses de
formalització i modificació de crèdits.
1.500€ per despeses de serveis extraordinaris al Servei d’Emergències i
Protecció Civil, que també es financen amb romanents del propi departament.
20.000€ per suplementar la partida de Manresana d’Equipaments Escènics, per
fer front a les despeses de funcionament ordinari de la Sala de la Plana de
l’Om. Explica que es va fer una estimació de despeses determinada i durant la
gestió d’aquest any 2015 s’ha vist que una part important de la seva utilització
s’ha fet amb cessions de baix ingrés per part de les entitats que l’han utilitzat, la
qual cosa ha generat un dèficit.
Tot i que la societat MEES acostuma a tancar uns pressupostos molt
equilibrats, amb un superàvit d’uns 3.000€ aproximadament, en aquest cas cal
fer l’aportació d’aquests 20.000€ per a equilibrar les despeses de gestió de la
Sala que se li van encarregar l’1 de gener de 2015.

Demana el vot favorable al dictamen.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el
seu grup s’abstindrà com acostuma a fer amb els expedients de modificació de crèdits.
Pel que fa a la modificació de crèdits destinada a Promoció de la Ciutat, que procedeix
d’estalvis de crèdit, al GMCUP li agradaria que tot el que siguin estalvis de crèdit anés
destinat a despeses socials, perquè creuen que no hi ha cap millor promoció de la
ciutat que la de procurar que la gent visqui el millor possible, lliure de desnonaments i
amb unes condicions de vida dignes.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació i el
Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (9 GMCiU i 7 GMERC) i 9 abstencions (3
GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
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L’alcalde manifesta que aquest serà el darrer expedient de modificació de crèdits
perquè en el proper ple s’intentarà aprovar el pressupost per a l’any 2016.

A continuació l’alcalde sotmet a votació la prèvia ratificació de la inclusió a l’ordre del
dia, per raons d’urgència, del punt 5.1.3, sobre aprovació de la proposta d’autorització,
si escau, a FORUM, SA, per a concertar diverses operacions de préstec dins l’acord
marc per a la reestructuració de l’endeutament bancari de l’esmentada societat
municipal, i el Ple l’aprova per la unanimitat dels 25 membres presents.

5.1.3

Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia per raons d’urgència,
aprovar la proposta d’autorització, si escau, a Foment de la Rehabilitació
Urbana de Manresa, SA, per a concertar diverses operacions de préstec
dins l’acord marc per a la reestructuració de l’endeutament bancari de
l’esmentada societat municipal.

El secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 16 de
novembre de 2015, que es transcriu a continuació:
“Durant els últims anys, el mercat immobiliari ha patit contraccions de la demanda
importants, atès la gran oferta que havia generat prèviament el mercat; com a
conseqüència d’això i de la manca de cobrament de diverses subvencions atorgades
per la Generalitat de Catalunya a la societat municipal Fòrum S.A., aquesta ha patit un
decalatge important entre els seus ingressos i els seus pagaments.
Aquest fet ha originat no poder atendre, una part important dels seus venciments de
l’endeutament bancari actual, i respecte a la majoria d’entitats financeres creditores.
Degut a això i durant els últims mesos, es va fer un estudi sobre les “Projeccions
Financeres 2014 – 2022” dins d’un Pla de viabilitat elaborat al respecte, validat tot això
pel President del Consell d’Administració de Fòrum S.A., en data 15 de desembre del
2014; aquest Pla ha provocat diverses reunions amb l’anomenat “Pool bancari”, es a
dir amb totes les entitats financeres creditores de la societat.
Com a conclusió de dites reunions, s’ha arribat a un acord marc amb les diferents
entitats, les quals han fet sengles ofertes, encaminades a una reestructuració o
refinançament de quasi tot el deute actual de la societat municipal Fòrum S.A.
L’article 54 del Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Març pel que s’aprovà el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 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 16 de novembre del 2015, En Francesc Carné i Babià, gerent de
Fòrum S.A., demana es sol·liciti al Ple de l’Ajuntament de Manresa l’autorització per a
signar un acord marc i com a conseqüència del mateix, concertar les novacions de
préstecs i els nous préstecs, de les diferents entitats financeres, i que tot això va esser
aprovat pel President del Consell d’Administració de la societat en data 16 de
novembre del 2015.
Vist l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 16 de novembre del 2015.
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Per tot això el Regidor d’Hisenda i Governació, proposa al Ple de la Corporació
municipal l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Autoritzar a Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., a signar
un acord marc, i a concertar les novacions de préstecs i els nous préstecs, que formen
part del mateix, i com a resultat de la reestructuració de la deute acordada, amb les
diferents entitats i quals clàusules es transcriuen tot seguit:
-PRIMERA. Objecte: l’objecte del present Conveni es l’establiment d’un marc de
reestructuració del deute que Fòrum S.A. té contreta amb les diferents entitats aquí
representades. En ell es fixen les condicions essencials de les operacions de
reestructuració que han estat acordats per tots els intervinents i que posteriorment
s’executaran mitjançant contractes específics signats amb cadascuna de les entitats,
celebrades en unitat d’acte i formalitzades en escriptures i pòlisses autoritzades i
intervingudes davant de Notari.
Aquestes condicions essencials fixades per a l’acord, son les que s’estableixen a les
clàusules següents.
-SEGONA. Garantia de l’Ajuntament de Manresa: l’Ajuntament de Manresa, en la
sessió del Ple del dia 16 d’abril 2015, va aprovar el següent acord:
“Assumir el compromís d’adquirir, en els termes previstos a la legislació vigent durant
el període 2015 a 2019, i a raó de 500.000€ a l’any, diverses finques de la societat
municipal Fòrum S.A.; per tal de garantir el pla de viabilitat de l’empresa, i com a
garantia de la reestructuració del seu endeutament bancari; a acordar amb totes les
entitats financeres creditores de la societat.”
Fòrum S.A. s’obliga a destinar íntegrament l’import de dites vendes, a
l’amortització dels préstecs i crèdits existents amb les entitats creditores aquí
intervinents.
La distribució de l’import d’aquestes vendes, s’efectuarà en quant a la quantitat de
setanta dos mil euros (72.000€) es destinarà a pagar a l’ICO l’import corresponent al
venciment del deute de l’any considerat, i pel que respecte a la resta de l’import es
destinarà al pagament de la resta d’entitats en proporció als venciments de deute de
l’any considerat.
-TERCERA. Interessos impagats: els interessos corresponents als imports de tots
els préstecs i crèdits existents amb les entitats creditores intervinents, que hagin estat
impagats als seus respectius venciments, seran calculats al tipus d’interès ordinari. En
cas d’aplicar-se interessos de demora, aquests es calcularan al tipus d’interès ordinari.
A partir de la signatura del present Acord Marc, l’interès de demora serà el resultat
d’addicionar quatre punts enters percentuals, al tipus d’interès ordinari vigent a cada
moment.
-QUARTA. Tipus d’interès: El tipus d’interès aplicable, tant a les novacions
modificatives com als nous préstecs, serà el resultat d’addicionar dos punts a l’Euríbor
a un any.
-CINQUENA. Durada:
S’amplia la durada dels següents préstecs:
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1.Catalunya Banc S.A.
1.1 Amplia 5 anys el venciment del préstec hipotecari formalitzat per
escriptura autoritzada pel notari de Manresa, Jaime Sánchez Parellada el
23 d’abril del 2009 en garantia d’un préstec de 1.350.000€, novat en data
30 de juny del 2014 per escriptura autoritzada pel notari de Manresa,
Pedro Carlos Moro Garcia. Dit préstec es nova per un capital pendent a
data 27 de novembre del 2015 per import de 481.928,41€.
1.2 Modificació amb efectes del 30/11/2014 del préstec hipotecari formalitzat
en data 30 de juny del 2014 mitjançant escriptura autoritzada pel notari de
Manresa, Pedro Carlos Moro Garcia en garantia d’un préstec de
1.065.000€ i ampliació del venciment del mateix en cinc anys. Dit préstec
es nova per un capital pendent a data 27 de novembre del 2015 per import
de 1.065.000€.
1.3 Amplia 3 anys el venciment del préstec hipotecari formalitzat en data 25 de
gener del 2012 mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Manresa, En
Pedro Carlos Moro Garcia, en garantia d’un préstec de 660.000€. Dit
préstec es nova per un capital pendent a data 27 de novembre del 2015
per import de 542.438,12€.
2.Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Amplia la data de venciment fins el 2020 del préstec formalitzat en escriptura
autoritzada pel Notari de Madrid, don Pedro José Bartolomé Fuentes, el dia 22 de juliol
del 2011, modificant el calendari d’amortització per a regularitzar la situació en el
moment de la novació.
El capital s’amortitzarà a raó d’una quinzava part del mateix cada any (setanta dos mil
euros (72.000€)) i la resta de capital (set cents vint mil euros (720.000€)) es pagarà al
moment del venciment.
A demés, per garantir la seva devolució, es constituirà una segona hipoteca sobre
varies finques del deutor.
-SISENA. Novació:
1.Catalunya Banc S.A., incorpora 5 anys de carència de capital als préstecs
hipotecaris formalitzats per escriptura autoritzada pel Notari de Manresa, Jaime
Sánchez Parellada, el 27 de juliol del 2005, amb el número 1978 de protocol, quals
capitals pendents son de un milió cent vuitanta dos mil nou cents quaranta cinc euros
amb vint i un cèntims d’euro (1.182.945,21€) i cinc cents quaranta sis mil vuit cents
quaranta cinc euros amb noranta un cèntims d’euro (546.845,91€).
2.Caixabank S.A., incorpora 5 anys de carència al préstec formalitzat per escriptura
autoritzada pel Notari que ho fou de Manresa, En Jaime Sánchez Parellada, el dia 19
de maig del 2010, número 662 de protocol, qual capital pendent es de set cents
setanta mil dues centes setanta set euros amb cinquanta quatre cèntims d’euro
(770.277,54€).
3.Banco Popular S.A., incorpora 2 anys de carència, al préstec número 047-90018-33
formalitzat per escriptura autoritzada pel Notari que ho fou de Manresa, En Jaime
Sánchez Parellada, el dia 15 de juliol del 2009, qual capital pendent es
d’aproximadament 2.133.970€, quedant inalterat el seu actual venciment.
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-SETENA. Nous préstecs:
Quatre de les entitats creditores, Catalunya Banc S.A., Caixabank S.A., Banco Popular
S.A., i Banco Santander S.A., concediran nous préstecs a Fòrum S.A. per al pagament
dels imports de capital i interessos impagats dels préstecs existents amb aquestes
entitats. Concretament:
1.Catalunya Banc S.A. concedirà addicionalment a Fòrum S.A. 1 préstec de
cent seixanta mil euros (160.000€) a 1 any, que es destinarà al pagament de
capital i interessos pendents i impagats.
2.Caixabank S.A. concedirà a Fòrum S.A. 1 préstec personal de cent vint i cinc
mil euros (125.000€), de 5 anys de durada i amb 5 anys de carència,
amortitzant-se el total capital prestat al final de l’esmentat termini de durada.
Aquest préstec es destinarà a l’amortització parcial de la pòlissa de préstec,
intervinguda per En Pedro Carlos Moro Garcia el dia 23 de desembre del 2010.
3.Banco Popular Español S.A. concedirà un nou préstec hipotecari
d’aproximadament 190.359,22€, a un termini de quinze anys, sense carència,
per a refinançar l’import disposat a la pòlissa de crèdit hipotecari número 05600028-17 formalitzada per escriptura autoritzada pel notari de Manresa, En
Pedro Carlos Moro Garcia, el dia 29 de desembre del 2014, número 2637 de
protocol, així com als imports impagats corresponents a quotes del préstec
número 047-90018-33.
4.Banco Santander S.A.: estant vençut i impagat el préstec hipotecari
formalitzat per escriptura autoritzada pel notari de Manresa, En Pedro Carlos
Moro Garcia, el 12 de març del 2013, amb el número 438 de protocol, es
cancel·larà dita deute mitjançant l’atorgament d’una nova escriptura de préstec,
pel principal de la deute vençuda i impagada que ascendeix a la suma de
879.921,38€, a 15 anys i sense carència.
-VUITENA. Amortització anticipada.
Per a les novacions modificatives dels diferents préstecs, s’estarà al que al respecte es
va signar en el contracte de cada préstec.
Per als nous préstecs: no hi haurà comissió d’amortització anticipada voluntària; amb
un import mínim d’amortització d’una quota d’un període.
-NOVENA. Venciment anticipat.
Si la part prestatària incomplís alguna de les clàusules d’aquest acord marc, i després
de l’oportú requeriment per escrit a dita part prestatària, es podrà donar per vençuda
anticipadament la present reestructuració de la deute, encara que no hagin
transcorregut els terminis estipulats; i sens perjudici de l’aplicació del que s’hagi signat
contractualment amb cada entitat financera.
Es pacta expressament com a causa de venciment anticipat de la present
reestructuració de la deute, l’incompliment per part de l’Ajuntament de Manresa del
compromís a que s’ha fet referència a la clàusula segona de la present escriptura.
-DESENA. Altres obligacions de Fòrum S.A.
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Fòrum S.A. s’obliga a enviar anualment, via correu electrònic i en format PDF, a totes
les entitats financeres que signen la present reestructuració de deute, les comptes
anuals aprovades i amb el seu corresponent informe d’auditoria.
-UNDECIMA. Unitat d’acte.
Totes les operacions descrites, de novació modificativa de préstecs o de concessió
dels mateixos, es signen en unitat d’acte per escriptures i pòlisses autoritzades i
intervingudes avui per mi (En referencia al Notari actuant).
Forma part d’aquesta escriptura, com annexes incorporats, les copies simples
d’aquests documents públics.
-DUODECIMA. Ineficàcia parcial.
La possible ineficàcia d’alguna de les clàusules d’aquest document no afectarà a la
validesa de la resta del negoci jurídic.
-DECIMOTERCERA. Despeses i impostos.
Seran de càrrec de la part prestatària totes les despeses i impostos que origini tant
aquesta escriptura marc com les escriptures o pòlisses que la desenvolupen, llevat
dels que corresponguin a la corresponent entitat creditora per disposició legal.
-DECIMOQUARTA. Jurisdicció.
Per a la validesa, acompliment, interpretació i aplicació, tant d’aquest contracte, com
dels que el desenvolupin, en el cas de que les parts no hagin arribat a una resolució o
acord extrajudicial, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Manresa,
amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.
SEGON.- Facultar al gerent de la societat Foment de la Rehabilitació Urbana de
Manresa S.A., En Francesc Carné i Babià, amb DNI XXX per a la signatura de tota la
documentació necessària per a l’efectivitat d’aquest acord.
Alguns noms i dades s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, manifesta que
durant el darrer mandat els que ja eren regidors van veure les diverses actuacions que
l’Ajuntament va dur a terme per ressituar el tema economicofinancer de la societat
municipal FORUM, SA, com a conseqüència de l’entorn immobiliari i de crisi de la
ciutat, que havia creat una situació d’estres economicofinancer en la citada societat.
Cap a finals del 2014 es va fer un estudi de projeccions financeres del 2014 al 2022
per veure quina projecció i possibilitats de recuperació i reestructuració podien donar
garanties de continuïtat i poder desestressar any a any la situació economicofinancera
de FORUM, SA.
De l’estudi n’ha sorgit aquesta proposta, que ha estat molt laboriosa, ja que s’ha hagut
de treballar amb les diferents entitats bancàries, amb unes condicions que lliguessin
amb les possibilitats economicofinanceres de la societat en els propers anys.
Recorda que cap a finals del mandat el Ple va aprovar una operació de compra per
part de l’Ajuntament, d’actius no afectats de FORUM, que al mateix temps fossin actius
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que en cap cas vinguessin de donacions que hagués fet l’Ajuntament a FORUM, sinó
que fossin fruit de la gestió de la pròpia societat, i que fossin actius que dins del
planejament futur del POUM tinguessin una certa incidència, és a dir, que en el seu
moment també s’haurien de comprar. Aquests actius es va planificar adquirir-los de
forma gradual per import de 500.000€ anuals els anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019,
xifra que amb l’estudi que es va fer garantia la possibilitat de retorn a les entitats
financeres de tots els préstecs hipotecaris existents, al temps que es feia front a la
resta de despeses.
Afegeix que en el decurs d’aquests anys de crisi, el tancament dels comptes
d’explotació sempre han estat positius a FORUM, SA. En el moment que s’hi afegia
tota la càrrega financera és quan la situació esdevenia crítica perquè no es generaven
suficients recursos per fer front a principal i a pagament d’interessos.
Amb això el que es fa és agafar alguns dels préstecs, en concret s’agafen aquells que
tenien un tipus d’interès més alt, pensem que en aquest moment hi ha préstecs encara
vigents a FORUM que sobrepassen el 4,5 i el 5% d’interès i amb la proposta que es
presenta tots els préstecs que eren susceptibles, és a dir, els cars, són els que s’han
plantejat en aquesta proposta de reestructuració del deute. D’aquests percentatges es
passa a l’Euríbor +2 punts, la qual cosa representa una menys necessitat de liquidesa
molt important cada any.
A banda d’això, s’agafen aquests préstecs en què es canvia el tipus d’interès i es fan
diferents operacions. En un cas s’amplien dates de venciment, en d’altres es fa
incorporació de carències, i amb tots ells es fa la novació del tipus d’interès. Al mateix
temps, per quadrar aquesta operació, atès que ha estat massa lenta, repercutible als
departaments jurídics de les entitats financeres, ha endarrerit l’operació i pel camí, a
partir del moment que es comença l’operació es bloqueja la devolució de principal i el
pagament d’interessos.
Un cop signat l’acord tot això es recupera i una part d’aquests no pagaments de
devolució de principal i d’interessos i es creen uns crèdits nous, concretament quatre,
tot i que són tres els que afectin: amb Catalunya Banc hi ha un nou préstec de
160.000€, a un any. Un altre amb Caixabank, de 125.000€, amb 5 anys de carència i 5
de devolució. Un altre amb Banco Popular de 190.000€ i un termini de 15 anys. I un
amb el Santander que el que es fa és que pels terminis de venciment el 100% estava
vençut, procedent d’una pòlissa de crèdit d’un milió d’euros i que es va anar retornant
en part i quedaven pendents 879.921,38€, que calia haver retornat a finals del 2014,
però d’acord amb el banc s’ha reconvertit a llarg termini, però abans de fer l’operació
es va entrar amb el pool bancari a fer l’estudi i va quedar pendent de pagar-se, va
vèncer el termini i estava tot vençut. Se’n genera un de nou per l’import que quedava
pendent, a 15 anys i sense carència.
El còmput de tots aquests préstecs més els que no s’han hagut de refinançar perquè
les condicions ja eren correctes, dóna una xifra –sense haver de fer vendes
extraordinàries, només l’acordada amb l’Ajuntament-, els recursos que genera FORUM
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són els suficients per poder fer front amb normalitat a la devolució de principal i
d’interessos pactats.
Si mentrestant en els propers anys es produeix alguna operació de venda de patrimoni
a un tercer, es podria accelerar la devolució de principal i alleujar la càrrega financera.
Acaba la seva intervenció dient que aquesta reestructuració del deute permetrà
l’autosuficiència de la societat municipal FORUM i demana el vot favorable a la
proposta.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que
durant la campanya electoral van parlar molt de FORUM i va quedar molt clar que la
seva funció havia de ser molt diferent de la que ha estat fins ara.
Ho continuen pensant i perquè FORUM continuï viva calen operacions com aquestes i
votaran a favor de la proposta, tot i que creuen que ja va essent hora que realment es
parli obertament sobre quin ha de ser el seu futur.
El GMCUP emplaça el govern municipal perquè mitjançant els instruments de què
disposa, es debati amb les diferents forces polítiques i agents per definir què es vol
que sigui FORUM i quina ha de ser la seva funció de cara als propers anys.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.3 a votació i el
Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMCUP i 3 GMPSC) i 3
abstencions (2 GMC’s i 1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
5.2

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

5.2.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació i del text
refós del Reglament de la Policia Local de Manresa.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Seguretat Ciutadana, de
3 de novembre de 2015, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
1. En data 15 de novembre de 2012 la Regidora delegada de Seguretat Ciutadana va
proposar la redacció d’un reglament que regulés de forma concreta i expressa la
concessió d’honors i distincions al personal de la Policia Local de Manresa i va
proposar, així mateix, la constitució d’una comissió encarregada de l’elaboració del
text.
2. Per resolució de l’alcalde de data 5 de febrer de 2013 es va aprovar la formació de
l’avantprojecte del Reglament d’honors i distincions del personal de la Policia Local
i es va designar la comissió encarregada de redactar-lo.
Un cop iniciats els treballs de la comissió, es va constatar que es considerava
innecessària l’aprovació d’un nou reglament i que es creia més adient la
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modificació del Reglament de la Policia Local de Manresa, amb la incorporació
d’un nou capítol dins del seu títol III, el qual regularia els honors i distincions per al
personal de la Policia Local.
Així mateix, es va constatar la necessitat d’adequar l’esmentat Reglament a la
normativa vigent i, per tant, es va procedir a actualitzar-lo amb les modificacions
necessàries.
3. La comissió redactora, reunida el dia 30 d’octubre de 2015, va aprovar les
modificacions abans esmentades i el text refós del Reglament de la Policia Local
de Manresa.
4. La Cap de la secció juridicoadministrativa de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
ha emès, en data 3 de novembre de 2015, un informe sobre la procedència i
l’adequació a dret dels acords continguts en aquest dictamen.
Fonaments de dret
1. Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i modificació dels
reglaments i ordenances.
2. El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una comissió
d’estudi creada pel propi ajuntament.
El procediment d’aprovació de les ordenances i els reglaments n’exigeix
l’aprovació inicial, sotmetre’n el text a informació pública, la concessió d’audiència
als interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
3. L’art. 178.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que les
ordenances i els reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter
automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació
pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial.
4. L’aprovació de les ordenances i els reglaments municipals és una competència
atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles
22.2.d) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.

És per això que la Regidora delegada de Seguretat Ciutadana, amb l’informe previ de
la Comissió Informativa d’Hisenda i Governació, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR INICIALMENT la modificació i el text refós del Reglament de la
Policia Local de Manresa.
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Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquests acords i el text del
Reglament de la Policia Local de Manresa per un termini de trenta dies, a
comptar des de l’última publicació en el butlletí o diari oficial, a fi que s’hi
puguin presentar al·legacions i suggeriments, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al diari Regió 7 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Tercer. DISPOSAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva
en cas de no haver-hi cap al·legació o suggeriment, tal i com estableix l’article
178.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

“TEXT REFÓS DEL REGLAMENT DE LA POLICIA LOCAL DE MANRESA
TÍTOL I
FUNCIONS DE LA POLICIA LOCAL
Capítol 1r. Disposicions generals i principis d’actuació.
Art. 1 La Policia Local de Manresa és un institut armat de naturalesa civil, amb estructura i
organització jerarquitzada.
Art. 2 La Policia Local de Manresa és un cos de seguretat establert i dependent del municipi,
amb competències, funcions i serveis relatius a la policia i la seguretat ciutadana.
Art. 3 L’institut de la Policia Local de Manresa es regirà d’acord amb el seu règim estatutari
segons els principis generals establerts a la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, i
tota la normativa dictada en els àmbits estatal i autonòmic referent a policia local, règim local i
funció pública, així com la relativa a l’exercici dels drets sindicals i la resta de normativa estatal
o autonòmica que sigui d’aplicació.
Art. 4 La Policia Local de Manresa haurà d’ajustar les seves actuacions professionals segons
els principis bàsics que contempla l’article 10 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies
locals.
Art. 5
5.1
L’àmbit d’actuació de la Policia Local de Manresa és el constituït pel territori del terme
municipal de la ciutat.
5.2
La Policia Local de Manresa, només podà actuar fora del terme municipal de la ciutat
en situacions d’emergència i amb l’autorització prèvia de les autoritats competents. S’ha de
donar compte d’aquestes actuacions al Departament d’Interior de la Generalitat.
Capítol 2n. Funcions
Art. 6
D’acord amb la normativa esmentada en l’article tercer, la Policia Local de Manresa exercirà en
el seu àmbit d’actuació, les funcions següents:
a) Protegir les autoritats de la corporació local i vigilar i custodiar els edificis, les
instal·lacions i les dependències municipals.
b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que estableixen
les normes de circulació.
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c) Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà. En aquest
cas, han de comunicar les actuacions dutes a terme a l’Administració de Justícia i a les
forces o cossos de seguretat competents.
d) Exercir de policia administrativa a fi d’assegurar el compliment dels reglaments,
ordenances, bans, resolucions i altres disposicions i actes municipals, d’acord amb la
normativa vigent.
e) Exercir de policia judicial, auxiliant el poder judicial en la investigació de delictes i
detenció dels delinqüents, quan sigui requerits per fer-ho, i practicant, per iniciativa
pròpia o a requeriment de l’autoritat judicial, les diligències de prevenció relacionades
amb les tasques anteriorment esmentades, seguint criteris de mútua cooperació i
recíproca col·laboració amb la resta de forces i cossos de seguretat, segons el que
disposa la normativa vigent.
f) Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió
d’actes delictius. En aquest cas, han de comunicar les actuacions dutes a terme a les
forces o cossos de seguretat competents.
g) Col·laborar amb les forces o cossos de seguretat de l’estat i amb la Policia Autonòmica
en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l’ordre en grans
concentracions humanes quan sigui requerida a fer-ho.
h) Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan sigui requerida a fer-ho.
i) Vigilar els espais públics.
j) Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d’acord amb
el que disposen les lleis, en l’execució dels plans de protecció civil.
k) Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i protecció d
l’entorn.
l) Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.
m) Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d’acord amb la legislació vigent, li
sigui encomanada.
TÍTOL II
ORGANITZACIÓ I MITJANS DE LA POLICIA LOCAL
Capítol 1r. Organització.
Art. 7 El comandament de la Policia Local es exercit per l’alcalde, el qual pot delegar les
atribucions corresponents, d’acord amb la normativa vigent.
Art. 8
8.1
El cap del cos de la Policia Local, sota el comandament de l’alcalde o de la persona a
qui aquest delegui, exerceix el comandament immediat del cos.
8.2
El cap del cos és el membre de la plantilla de major graduació. En cas d’igualtat,
correspon a l’alcalde de fer el nomenament d’acord amb els principis d’objectivitat, de mèrit, de
capacitat o d’igualtat d’oportunitats. En tot cas, el cap del cos ha de pertànyer, com a mínim, a
l’escala executiva.
8.3
L’alcalde ha de designar, entre els membres de major graduació, la persona que ha de
substituir el cap del cos en els casos d’absència d’aquest.
Art. 9

Correspon al cap del cos:

a) Dirigir, coordinar i supervisar les actuacions operatives del cos i també les activitats
administratives, per assegurar-ne l’eficàcia.
b) Avaluar les necessitats de recursos humans i materials i formular les propostes
pertinents.
c) Transformar en ordres concretes les directrius dels objectius a assolir rebudes de
l’alcalde o del càrrec a qui aquest delegui.
d) Informar l’alcalde, o el càrrec a qui aquest delegui, del funcionament del servei.
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e) Complir qualsevol altra funció que li atribueixi la reglamentació municipal del cos.
Art. 10
10.1
a)
b)
c)
d)
10.2
a)
b)
c)
d)

El cos de la Policia Local de Manresa s’estructura en les escales i categories següents:
Escala superior, que comprèn la categoria d’intendent.
Escala executiva, que comprèn la categoria d’inspector.
Escala intermèdia, que comprèn les categories de sotsinspector i de sergent.
Escala bàsica, que comprèn les categories de caporal i agent.
A les escales del cos de la Policia Local corresponen els grups següents:
A l’escala superior: el grup A-1
A l’escala executiva; el grup A-2
A l’escala intermèdia; el grup C-1
A l’escala bàsica; el grup C-2

10.3
Per l’accés als grups que especifica l’apartat 3, s’exigeix, a més dels requisits que
determini el capítol 1r del títol III, estar en possessió de la titulació i dels coneixements
lingüístics que estableix per als grups corresponents, la normativa vigent sobre funció pública
de l’Administració de la Generalitat.
Art. 11 Es pot adscriure a la Policia Local, personal tècnic, administratiu o d’oficis per
desplegar en aquest cos les funcions pròpies de les seves categories respectives, però no pot
realitzar tasques policíaques o que requereixin la condició d’agent de l’autoritat.
Les disposicions d’aquest reglament no són aplicables a aquest personal, que s’ha de regir per
les disposicions aplicables a la resta de personal de l’Ajuntament.
Art. 12 Anualment, la Prefectura ha d’elaborar una memòria relativa a aspectes relacionats
amb el personal, els mitjans, les activitats i l’organització del cos. Una còpia de la memòria serà
lliurada als representants del personal.

Capítol 2n. L’armament i l’uniforme
Art. 13
13.1
Durant les hores de servei és obligatori per a tots els membres del cos l’ús de
l’uniforme reglamentari, llevat dels casos que preveu l’apartat segon de l’article 9 de la Llei
16/1991, de 10 de juliol, de policies locals.
13.2
Així mateix, és obligatori que tots els membres del cos vagin identificats amb el seu
número de placa, com a part de l’uniforme reglamentari.
Art. 14 No es permetrà l’ús de l’uniforme complet ni de cap peça fora de les hores de servei, ni
portar les armes si no està expressament autoritzat per l’alcalde.
Art. 15 L’agent respondrà de la conservació i custòdia de totes les peces que formen
l’uniforme, per tal que tinguin la durada que prevegin els acords o pactes que es formalitzin per
a la determinació de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament, referits als
membres de la Policia Local, i que estiguin vigents en cada moment.
Art. 16 L’equip i els armaris vestidors assignats als agents s’hauran de mantenir en perfectes
condicions de conservació i funcionament. El seu mal ús o la manca de cura en el seu
manteniment, conservació i custòdia, deguts a la negligència o premeditació, podrà ser motiu
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de sanció, d’acord amb el règim disciplinari que preveu aquest reglament i les normes
d’aplicació.
Art. 17 La Corporació Municipal facilitarà a l’agent l’armament, que consisteix en: arma de foc,
defensa i altre material.
Art. 18 L’arma de foc figurarà en l’equip individual com a armament reglamentari i el seu ús es
limitarà exclusivament a l’exercici del càrrec. L’alcalde, o regidor en qui delegui, tenint en
compte les orientacions no vinculades del cap del cos, adjudicarà l’arma reglamentària al
personal de comandament, motoristes, patrulles i a tot el personal que es consideri necessari
per al desenvolupament del servei assignat a aquests llocs de treball.
Art. 19 Per a l’assignació de l’arma de foc reglamentària, els membres del cos hauran de
superar un curs de capacitació i un test psicotècnic, i hauran de reunir els requisits establerts
pel Reglament d’armes i la resta de normativa d’aplicació.
Art. 20 Quedarà invalidada la guia de pertinença i, en conseqüència, es dipositarà a la
prefectura del cos l’esmentat document i l’armament en els supòsits següents:
a) En deixar el servei actiu.
b) Per l’adopció de mesura cautelar de retirada de l’arma de foc, sempre que hi hagi
indicis de deficiències físiques, psíquiques o formatives que puguin comprometre el
servei actiu.
c) En passar a la segona activitat, quan aquesta situació es reguli, i quan el servei no es
presti en el mateix cos de la policia local o quan el dictamen que determini el passi a la
segona activitat palesi l’existència de malalties o defectes considerats causa de retirada
de l’arma de foc.
d) Per l’adopció de la mesura cautelar de suspensió de funcions en la resolució d’incoació
d’expedient disciplinari.
e) Per sanció disciplinària de suspensió de funcions.
Art. 21 Igualment, l’agent restarà obligat a lliurar el carnet professional quan es donin els
supòsits a), d) i e) de l’article anterior.

Art. 22
22.1
En cas de pèrdua, sostracció, destrucció o modificació de les característiques de l’arma
de foc o de la guia de pertinença, l’interessat haurà de comunicar-ho immediatament al
comandament de qui depengui, i s’instruirà un expedient d’informació als efectes de determinar
la possible responsabilitat del titular i, proposar, si escau, les mesures disciplinàries que
corresponguin.
22.2
En cas de pèrdua o sostracció de la guia de pertinença, caldrà entregar l’arma
corresponent al cap del cos o al comandament delegat, el qual la dipositarà a l’armer fins que
pugui lliurar-se al titular una nova guia o una autorització temporal.
Art. 23
23.1
Es disposarà d’un armer dotat amb les màximes garanties de seguretat, sota la
responsabilitat del cap del cos o comandament delegat, on cada agent, en acabar el servei,
dipositarà l’arma reglamentària, llevat d’autorització expressa en contrari de l’alcalde o persona
en qui delegui.
23.2
També s’hi dipositaran les armes que estiguin retirades o no assignades i les que calgui
reparar o verificar.
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Art. 24
24.1
Tots els membres de la policia local, excepte aquells que tinguin l’arma retirada, hauran
de realitzar obligatòriament, i com a mínim dues vegades l’any, exercicis de perfeccionament
en tir policíac, sota la supervisió d’instructors degudament qualificats.
24.2
Les pràctiques seran organitzades per l’ajuntament, que podrà demanar col·laboració al
Departament d’Interior.
24.3
Un cop l’any, com a mínim, les pràctiques es realitzaran d’acord amb el programa que,
amb caràcter general, establirà l’organització encarregada de la formació de la Policia Local.
24.4
L’instructor que supervisarà les pràctiques portarà una fitxa de cadascun dels
participants amb els resultats, nivell i altres dades que puguin interessar la prefectura del cos.
Art. 25 Durant el servei, s’haurà de portar l’arma dintre de la seva funda reglamentària i es
traurà només quan les circumstàncies ho aconsellin.
Art. 26 Els membres del cos podran utilitzar la seva arma de foc reglamentària tenint en
compte la congruència, oportunitat i proporcionalitat del seu ús davant d’una agressió il·legítima
que es porti a terme contra el propi membre o contra terceres persones. També en les
circumstàncies que suposin un risc irreparable per a la seguretat ciutadana.
En l’esmentada agressió han de donar-se les condicions següents:
a) Que sigui de tal intensitat i violència que posi en perill la vida o la integritat física de la
persona o les persones atacades.
b) Que la utilització de l’arma de foc sigui l’únic mitjà racional per impedir o repel·lir
l’agressió.
c) Aconsellar, si això és possible, l’agressor perquè deposi la seva actitud i, si no dóna
resultat el requeriment, efectuar els trets mínims i procurar que aquests no afectin les
zones vitals de l’organisme de l’agressor.
Art. 27 Els membres del cos hauran de tenir en compte que l’ús de les armes es limitarà a les
accions d’agressions, resistència o detenció en les quals sigui precisa la immobilització i
concorrin les circumstàncies previstes en l’article anterior del present reglament, i a la
proporcionalitat i la racionalitat respecte el mitjà emprat per l’agressor.
Capítol 3r. De la resta d’equipament de la Policia Local
Art. 28
28.1
El material i l’equip assignat individualment haurà de ser mantingut pels membres de la
Policia Local en perfectes condicions de neteja, conservació i funcionament.
28.2
Així mateix, tots els membres de la Policia Local hauran de respectar i mantenir en
condicions adequades les dependències en les quals exerceixin les seves funcions.
Art. 29 En el supòsit que es produeixin avaries o deterioraments en qualsevol dels mitjans
tècnics que l’ajuntament ha proporcionat als membres del cos per al compliment de les
funcions assignades, el cap ordenarà la pràctica de les diligències que cregui oportunes per
esbrinar les causes que han produït aquesta situació i, a la vista dels resultats obtinguts, podrà
exigir responsabilitats al seu autor amb les correccions disciplinàries que calguin, segons el
règim disciplinari previst per la normativa d’aplicació.
Art. 30 El personal que tingui assignat qualsevol tipus de vehicle haurà de respondre de tots
els desperfectes que hagi causat dolosament o bé per negligència o imprudència. També haurà
de posar en coneixement dels seus superiors les deficiències que observi en el funcionament
del vehicle i els danys produïts en el compliment del servei a l’efecte de procedir a la seva
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reparació com més aviat millor i de formular els comunicats pertinents per a les companyies
d’assegurances que cobreixin els vehicles sinistrats.
Art. 31 Està terminantment prohibit utilitzar qualsevol material de la Policia Local per a funcions
alienes al servei públic.
Art. 32 L’alcaldia, conjuntament amb la Prefectura, regularan els serveis que s’hauran de
portar a terme amb armes de foc i facilitaran l’arma reglamentària que s’hagi d’utilitzar. La
concessió de llicències d’armes es regirà per la normativa vigent que reguli aquesta matèria.
TÍTOL III
RÈGIM ESTATUTARI
Capítol 1r. Règim Estatutari
Art. 33
33.1
Els policies locals tenen dret a una remuneració justa en què es valori el nivell de
formació, el règim d’incompatibilitats, la dedicació i el risc que comporta la professió,
l’especificitat dels horaris de treball i l’estructura peculiar del cos. Aquesta remuneració s’ha de
compondre, com a mínim, d’una part corresponent a les retribucions bàsiques i d’una part
corresponent a les complementàries, tenint en compte l’esperit en relació amb l’homologació,
de la Llei de policies locals de Catalunya.
33.2
Les retribucions bàsiques han de tenir la mateixa estructura i una quantia idèntica que
les que hi ha establertes en general per al personal al servei de la funció pública.
33.3
Correspon al Ple de l’Ajuntament la fixació de les retribucions complementàries, tenint
en compte els conceptes exposats en l’apartat 1, dins els límits que estableix la legislació
vigent.
Art. 34 Els membres del cos de la Policia Local que tenen funcions de comandament hauran
de:
a) Sustentar la seva autoritat en la capacitat i competència professionals, que es traduiran
en la possessió dels coneixements necessaris, aptituds i experiències.
b) Desenvolupar el càrrec que ocupen en l’estricte i escrupolosa observança de les
normes legals i de les contingudes en aquest Reglament, interpretant-les correctament,
complint-les i fent-les complir als agents que depenen d’ells.
c) Exerciran les seves funcions amb seny, moderació, i amb respecte i consideració
envers els seus subordinats.
d) Quan hagin de corregir o formular qualsevol suggeriment, ho faran sempre amb
expressions moderades, però amb l’autoritat necessària que requereixi el principi bàsic
de disciplina que ha de regir a dintre del cos.
e) Es col·locaran en el lloc més idoni per exercir la seva acció amb major eficàcia i
vetllaran perquè tot el personal a les seves ordres compleixi exactament els serveis
encomanats.
f) Hauran de procurar que el personal a les seves ordres actuï amb iniciativa dintre el
cercle de les seves respectives atribucions. L’autoritat de comandament es
caracteritzarà per l’impuls regulador i coordinador que imprimeixi a la marxa dels
serveis amb vista a la millor eficàcia.
g) Seran responsables per negligència, imprudència i abandonament de les anormalitats
que es produeixin en els serveis i del comportament incorrecte dels agents a les seves
ordres.
Art. 35 El cap de la Policia Local està facultat per informar en els expedients que es tramitin
per a la concessió de permisos retribuïts que la reglamentació vigent concedeix als funcionaris
en la forma que estiguin pactats amb l’ajuntament. El període de vacances anuals, les llicències
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i els permisos també es regularan en els acords o pactes de condicions de treball entre la
representació del personal i l’Ajuntament.
Art. 36 Les baixes per malaltia s’entendran sol·licitades amb la presentació de la baixa signada
pel facultatiu corresponent.
Art. 37 Les indisposicions per prestar el servei hauran de notificar-se a l’inici d’aquest per tal
que sigui organitzat degudament.
Art. 38 Cap membre del cos no podrà ésser privat del seu càrrec en propietat si no és per les
causes previstes a la normativa vigent, i amb les pertinents garanties legals i reglamentàries.
Art. 39 Els policies locals no poden exercir el dret de vaga ni participar en accions substitutives
d’aquest ni en actuacions concertades amb la finalitat d’alterar el funcionament normal dels
serveis.
Capítol 2n. Dels drets i dels deures
Art. 40 Els membres de la Policia Local tindran els drets administratius, socials, sindicals i tots
els altres que estiguin reconeguts per la legislació vigent.
Art. 41 Entre d’altres, tindran els drets següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Al càrrec, sense perjudici de l’adscripció a una o altra destinació.
Al tractament i als honors que corresponen al seu càrrec.
Als ascensos i a les recompenses que es mereixin.
A vacances anuals, llicències i permisos en la forma que s’hagi acordat.
A l’assistència medicofarmacèutica.
A les retribucions que els corresponguin per les seves funcions així com als drets
passius que els pertoquin.
g) A la defensa jurídica necessària en les causes judicials que es segueixin contra ells
com a conseqüència d’actuacions dutes a terme en l’exercici de les seves funcions, així
com a l’assistència jurídica que calgui per qüestions derivades de llurs funcions.
h) A l’exercici dels drets sindicals amb les limitacions establertes per la llei.
i) Dret a participar en la millora de l’Administració.
j) Dret a la formació.
k) A qualsevol altre que s’estableixi amb caràcter general o per la Corporació.
Art. 42 Tots els membres que pertanyen al cos de la Policia Local tindran com a específics el
servei els deures següents:
a) Complir amb diligència les ordres i directrius de les autoritats superiors.
b) Guardar secret de les informacions que coneixen per raó del seu càrrec.
c) El fidel i exacte compliment de l’ordenament jurídic i de les funcions pròpies del seu
servei i la col·laboració amb els seus superiors i companys en el millorament d’aquest
servei.
d) Vestir l’uniforme complet i conservar-lo en perfecte estat.
e) L’agent es presentarà amb tota puntualitat al servei i haurà de portar l’uniforme net i
totes les peces ben posades i completes.
f) Tractar amb correcció els ciutadans i els companys.
g) Observar en tot moment una conducta ajustada a la dignitat del seu càrrec.
h) Identificar-se pel seu número d’agent quan algun ciutadà li ho demani.
i) Adreçar-se als ciutadans sempre en català, llevat de petició expressa de la persona a
qui s’adreci.
Art. 43 La condició de policia local és incompatible amb l’exercici de cap altra activitat pública o
privada, feta excepció de les activitats no incloses en la legislació reguladora de les
incompatibilitats.
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Art. 44 Les actuacions i incidències en el servei es posaran en coneixement dels superiors
immediats amb la redacció per escrit en català d’un comunicat de novetats. També els
comunicats que siguin susceptibles de produir actuacions judicials o disciplinàries es
formularan i es presentaran per escrit. Seran redactats els fets de forma objectiva, clara,
concisa, concreta, completa i en català.
Art. 45 S’ha de facilitar als ciutadans protecció general, assessorament i col·laboració per a
l’exercici lliure dels drets individuals o col·lectius, i el compliment de les obligacions cíviques.
Sempre que ho sol·licitin o precisin, se’ls ha d’informar, ajudar i prestar assistència.
Art. 46 S’ha de dispensar als ciutadans un tracte acurat i cortès. No s’ha de fer ús de cap
mena de violència i incorrecció en el llenguatge ni de gestos desairosos. També s’ha d’evitar
d’entrar en qualsevol tipus de polèmica.
Art. 47 La salutació és la manifestació externa de disciplina, bona educació i respecte. Els
membres de la Policia Local hauran de saludar totes les persones que se’ls adrecin per
demanar informació o aquelles a qui han de dirigir-se en el desenvolupament de les seves
funcions. També constitueix una mostra de bona educació saludar els propis companys. La
salutació ha d’adreçar-se a tots els superiors del cos i a les autoritats de caràcter estatal,
autonòmic, provincial i local.
Art. 48 La salutació s’efectuarà portant la mà a l’extrem dret de la visera de la gorra o del casc.
Art. 49
49.1
S’han d’acomplir totes les citacions judicials relatives a intervencions en acte de servei
rebudes pels agents, incloent-hi les que coincideixin en festes setmanals, vacances, baixes
ambulatòries, indisposicions sense justificants mèdics, excedències, jubilacions, suspensió de
funcions, serveis especials, dispenses, llicències i situacions similars.
49.2
Només seran causes justificades de no complir les citacions aquelles situacions de
baixa o indisposició que impedeixin l’agent sortir al carrer i les de força major justificades
degudament.
49.3
L’agent que no pugui concórrer a una citació judicial ho ha de fer avinent a la seva
unitat amb temps suficient perquè es comuniqui al jutjat.
49.4
Les unitats han de tenir un llibre en què es faci consignar la data de lliurament de la
citació a l’agent, el qual ha de firmar en aquest llibre conforme ha estat notificat. Podrà
substituir-se aquest llibre per qualsevol altre mitjà que compleixi els requisits de l’article 45.5 de
la Llei 30/1992; en tot cas, ha de permetre tenir constància de la recepció de la citació per part
dels agents i de la data d’aquesta.
Art. 50 El dia de la compareixença, l’agent s’ha de presentar directament en el jutjat o tribunal
que l’ha citat, on ha de demanar un justificant o acreditatiu de l’assistència i comprovar que el
judici no ha estat suspès, per la qual cosa s’ha d’adreçar a l’agent judicial. Si el judici s’ha
suspès, l’agent s’ha de reincorporar al servei sense cap més tràmit.
Art. 51
51.1
En les compareixences en diligències judicials, els agents han d’anar vestits
correctament, s’han de dirigir amb respecte a totes les persones que hi intervinguin, utilitzar el
tractament de vostè i evitar entrar en polèmica. En cas que l’agent consideri inadequat el to
utilitzat envers la seva persona, s’ha de posar de manifest a qui dirigeix el procés per tal que
posi remei a la situació.
51.2
L’agent sempre està obligat a identificar-se a requeriment de tot aquell funcionari
judicial que, per raó de la seva feina, ho sol·liciti.
Art. 52 Quan els membres del cos rebin directament qualsevol tipus de resolució judicial
relativa a intervencions efectuades en un acte de servei, ho han de fer avisant immediatament
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a la unitat, per comunicar-ho a la Prefectura del Cos, als efectes de la seva incorporació en el
respectiu expedient judicial.

Capítol 3r. Dels honors i distincions
Art. 53 Es pot premiar els membres de la Policia Local quan es distingeixin en el
desenvolupament del seu servei amb l’atorgament de mencions honorífiques i condecoracions.
Art. 54 De les mencions honorífiques
54.1

Seran personals i públiques i les concedirà l’alcalde president.

54.2
Es concediran als agents de la Policia Local que exerceixin la seva funció sobresortint
notòriament en el seu compliment, per l’eficàcia dels resultats de les seves actuacions o pel risc
que comporten de manera que aquestes actuacions es puguin considerar com a meritòries.
Art. 55 De les condecoracions. Poden ser:
a) Medalla a l’Honor Professional.
b) Medalla per Mèrits Professionals.
c) Medalla a la Permanència en el Servei.
Art. 56 La Medalla a l’Honor Professional es concedeix a qui, a conseqüència d’un acte de
servei o en compliment de les seves obligacions, pateixi lesions o seqüeles que provoquen
malaltia greu o mort, excepte quan aquestes no siguin conseqüència d’un accident fortuït ni
concorri intencionalitat, negligència o imprudència imputable al lesionat.
Art. 57 La Medalla per Mèrits Professionals es concedeix a qui, en el compliment de les seves
funcions professionals, destaqui pel seu interès, caràcter rellevant o per donar prestigi al Cos.
Art. 58 Medalla a la Permanència en el Servei.
58.1

Pot ser de primera, segona i tercera categoria.

a) La Medalla de primera categoria es concedirà per 40 anys de servei en el Cos.
b) La Medalla de segona categoria es concedirà per 30 anys de servei en el Cos.
c) La Medalla de tercera categoria es concedirà per 20 anys de servei en el Cos.
58.2
En els tres supòsits de l’apartat anterior, també es computarà el temps de servei en
altres Forces i Cossos de Seguretat, sempre que la permanència en la Policia Local de
Manresa, sigui com a mínim de la meitat del període pel qual es concedeix.
Art. 59 Atorgament de les condecoracions.
a) La Medalla a l’Honor Professional es concedirà per acord del Ple de la Corporació a
proposta de l’alcalde president i prèvia instrucció d’un procediment per part de la
Prefectura de la Policia Local.
b) La Medalla a la Permanència en el Servei i la Medalla per Mèrits professionals les
concedirà l’alcalde president a proposta de la Prefectura de la Policia Local
c) Totes les condecoracions seran exclusivament honorífiques i donaran dret al seu titular
a ser utilitzades en qualsevol acte públic.
Art. 60 Distincions a les altres Forces i Cossos de Seguretat i Serveis d’Emergència. Es
concediran per l’alcalde president, a proposta de la Prefectura de la Policia Local, a aquells
membres de les altres Forces i Cossos de Seguretat i Serveis d’Emergència que en el
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compliment de les seves funcions professionals, destaquin per la seva trajectòria envers la
Ciutat.
Art. 61 Altres distincions
61.1 L’alcalde, a proposta de la Prefectura de la Policia Local, podrà concedir una distinció a
aquelles persones físiques o jurídiques que es distingeixin per actuacions que es puguin
considerar com a meritòries.
61.2 La resolució de la concessió determinarà el tipus de distinció que en cada cas s’atorgui.
Art. 62 Característiques de les Medalles.
62.1
Les Medalles s’encunyaran en bronze, segons el disseny aprovat per la Corporació
Municipal, i portaran al davant l’Escut de Manresa i la categoria de la Medalla i, a la part del
darrera, el nom de la persona a la qual es concedeix i la data del seu atorgament.
62.2
Les Medalles s’acompanyaran d’un diploma que indicarà la distinció concedida i, si
escau, el distintiu corresponent.

TÌTOL IV
DE L’ACCÉS I DE LA PROMOCIÓ
Capítol 1r. Accés a la categoria d’agent
Art. 61
61.1
L’accés a la categoria d’agent es fa per oposició o per concurs-oposició, en
convocatòria lliure en la qual només poden prendre part els qui compleixin els requisits
establerts en les bases de la convocatòria que han de ser, com a mínim, els següents:
a) Ser ciutadà espanyol, de conformitat amb les lleis vigents.
b) Haver complert divuit anys i no passar de trenta abans que s’acabi el termini de
presentació d’instàncies.
c) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser
encomanades d’acord amb el que determina aquest reglament.
d) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública ni haver
estat separat del servei per cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
61.2
S’han d’incloure en l’oposició, com a mínim, proves culturals, físiques, mèdiques i
psicotècniques.
61.3
Es requisit indispensable, superar, en l’oposició, un curs selectiu a l’organització
encarregada de la formació de la Policia Local, del qual queden exempts els aspirants que en
la fase d’admissió aportin un diploma acreditatiu d’haver superat el curs bàsic a l’organització
encarregada de la formació de la Policia Local.
61.4
Les convocatòries, que s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, vinculen l’administració, els tribunals que han de puntuar les proves selectives i
tothom que hi pren part.
Art. 62 Les proves mèdiques tindran el contingut que estableixi la legislació reguladora de
l’accés a la funció pública i les bases del procés selectiu, en les quals s’hi podran incloure
aquelles altres que es considerin adients.
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Art. 63
63.1
Les proves físiques consistiran en un conjunt de proves els objectius de les quals seran
principalment els següents:
a) Mesurar la resistència muscular a l’àcid lacti.
b) Determinar la potència de cames.
c) Mesurar la força explosiva de la musculatura dels braços en combinació amb la de les
cames i el tronc.
d) Mesurar la velocitat de reacció i la velocitat cíclica màxima.
e) Mesurar la capacitat de les proves ràpidament en l’espai.
f) Mesurar la potència aeròbica màxima.
63.2
El terreny on s’hauran de desenvolupar aquestes proves serà: una pista d’atletisme de
400 metres de corda, una superfície plana i no relliscosa amb una línia a terra i un espai amb
dues línies paral·leles a 20 metres de distància.
Art. 64 Les proves culturals consistiran en un seguit de preguntes que versaran sobre
coneixements generals de tot tipus, principalment de temes socials, d’actualitat i de coneixença
de la ciutat , així com sobre la totalitat de matèries que s’imparteixen per a l’obtenció del
graduat escolar. Així mateix en la provisió de llocs de treball, els candidats han d’estar
capacitats i posseir el grau de coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com
en l’escrita, que els faci aptes per a desenvolupar llurs funcions des del punt de vista lingüístic,
establint en els diferents casos els nivells respectius de coneixements de la llengua catalana,
d’acord amb l’avaluació que s’estableixi per a cada cas.
Art. 65 Les proves psicotècniques consistiran en un test elaborat per facultatius competents i
especialistes en la matèria, específicament encaminat a l’avaluació de perfils psicològics
policíacs. L’interessat, prèvia petició, tindrà accés a la pròpia prova realitzada.
Capítol 2n. Accés a la resta de categories.
Art. 66 L’accés a les categories de caporal, de sergent i de sotsinspector, es fa per promoció
interna, mitjançant concurs-oposició entre els membres del Cos que tinguin un mínim de dos
anys d’antiguitat en la categoria immediatament inferior respectiva, que tinguin la titulació
adequada i que hagin superat o superin en el procés de selecció, el curs específic impartit per
l’organització encarregada de la formació de la Policia Local.
Art. 67
67.1
L’accés a la categoria d’inspector i a la resta de categories de l’escala superior, en cas
que alguna es creés tal com es disposa en l’article 10.2 d’aquest Reglament, es fa per concursoposició lliure. Es pot reservar fins a un cinquanta per cent de les places de cada convocatòria
per a la promoció interna dels membres del Cos que tinguin un mínim de dos anys d’antiguitat
en la categoria immediatament inferior, que gaudeixin de la titulació adequada i que hagin
superat o superin en el procés de selecció, el curs específic impartit per l’organització
encarregada de la formació de la Policia Local.
67.2
a)
b)
c)
d)

El barem de mèrits ha de puntuar necessàriament els conceptes següents:
Experiència professional.
Expedient acadèmic i personal.
Titulació i estudis.
Premis i recompenses.

Art. 68 Els aspirants que superin els exercicis corresponents a la fase de selecció a partir de
l’ingrés a l’organització encarregada de la formació e la Policia Local pel curs de formació
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professional bàsica, com també durant el període de pràctiques, gaudiran de la condició de
funcionaris en pràctiques i meritaran les retribucions que els pertoquin.
Art. 69 La titulació precisa per accedir a les diferents categories de la Policia Local s’ha
d’ajustar a la del corresponent grup en el qual s’hagi inclòs, segons el que preveu la llei, és a
dir:
a) Escala executiva (corresponent al grup A-2). Títol d’enginyer tècnic, diplomat
universitari, arquitecte tècnic, formació professional de tercer grau o equivalent.
b) Escala intermèdia (corresponent al grup C-1). Títol de batxiller, formació professional
de segon grau o equivalent.
c) Escala bàsica (corresponent al grup C-2). Títol de graduat escolar, formació
professional de primer grau o equivalent.
Art. 70 La puntuació definitiva del sistema de concurs-oposició s’ha d’obtenir mitjançant la
suma de les qualificacions obtingudes en la fase d’oposició i en la fase de concurs, tenint en
compte, pel que fa a aquest últim, que la valoració de mèrits no té caràcter eliminatori i que en
cap cas la puntuació obtinguda en la fase de concurs pot aplicar-se per superar els exercicis de
la fase d’oposició.
La valoració de la fase d’oposició ha de representar, com a mínim, les dues terceres parts de la
puntuació màxima assumible en el conjunt del concurs-oposició.
Capítol 3r. Composició dels tribunals de selecció
Art. 71
71.1
Els membres dels tribunals i dels òrgans similars de selecció de personal han d’ésser
designats per la corporació, d’acord amb les normes següents:
a) Un terç ha de ser integrat per membres i/o funcionaris de la mateixa corporació.
b) Un altre terç ha d’ésser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria.
c) El terç restant ha d’ésser integrat per representants del Departament d’Interior, entre
els quals hi ha d’haver, com a mínim, un representant de l’organització encarregada de
la formació de la Policia Local i un representant de la Direcció General de Seguretat
Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.
71.2
La regulació de la composició i el funcionament dels tribunals de l’oposició i dels òrgans
similars es regeix per la normativa general sobre funció pública aplicable a les corporacions
locals.
TÍTOL V
RÈGIM DISCIPLINARI
Capítol 1r. De les faltes
Art. 72 El règim disciplinari aplicable als policies locals és el que estableix aquest Reglament i
la normativa vigent, sens perjudici de les responsabilitats civils o criminals en què puguin
incórrer.
Art. 73 Les faltes comeses pels policies locals en l’exercici de llurs funcions poden ésser molt
greus, greus i lleus.
Art. 74 Son faltes molt greus:
a) L’incompliment del deure de fidelitat a la Constitució o a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya en l’exercici de les seves funcions.
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b) Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió,
lloc de naixement, veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o
social.
c) L’obstaculització de l’exercici de les llibertats públiques i dels drets sindicals.
d) La inflicció de tortures; els maltractaments o penes cruels, inhumanes o degradants; la
instigació a cometre aquests actes o el fet de tolerar-los o col·laborar-hi; i també,
qualsevol actuació abusiva, arbitrària o discriminatòria que impliqui violència física o
moral.
e) Qualsevol conducta o actuació constitutiva de delicte dolós.
f) Qualsevol acte de prevaricació o suborn i el fet de no evitar-lo o de no denunciar-lo.
g) L’abandonament del servei.
h) La insubordinació individual o col·lectiva envers les autoritats o els comandaments de
qui és depèn, i la desobediència a les instruccions legítimes donades per aquests.
i) La denegació d’auxili i la manca d’intervenció urgent en qualsevol fet en què l’actuació
sigui obligada o convenient.
j) La pèrdua de les armes i el fet de permetre’n la sostracció per negligència inexcusable.
k) La participació en vagues, en accions substitutives d’aquestes o en actuacions
concertades amb la finalitat d’alterar el funcionament normal dels serveis.
l) La publicació o la utilització indeguda de secrets declarats oficials per llei o qualificats
com a tals, i la violació del secret professional.
m) La manca notòria de rendiment que comporti inhibició en el compliment de les tasques
encomanades.
n) L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats.
o) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus en el patrimoni i els
béns de la corporació.
p) L’ocultació o l’alteració d’una prova amb la finalitat de perjudicar o d’ajudar l’encausat.
q) La falsificació, la sostracció, la simulació o la destrucció de documents del servei sota
custòdia pròpia o de qualsevol altre funcionari.
r) El fet d’embriagar-se o de consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies
psicotròpiques durant el servei o habitualment, i el fet de negar-se, en situació d
’anormalitat física o psíquica evident, a les comprovacions tècniques pertinents.
s) La conculcació dels drets dels detinguts o els presos custodiats i el fet de subministrarlos drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicòtropes o begudes alcohòliques.
t) L’exhibició de l’arma reglamentària o dels distintius del càrrec sense cap causa que ho
justifiqui i el fet de fer-ne un mal ús.
u) La reincidència en la comissió de faltes greus.
v) La manca de col·laboració manifesta amb els altres membres de les forces o cossos de
seguretat, en aquells casos en què l’hagi de prestar de conformitat amb la legislació
vigent.
Art. 75 Son faltes greus:
a) La desobediència als superiors en l’exercici de les funcions i l’incompliment de les
ordres rebudes.
b) Les faltes de respecte o de consideració greus i manifestes envers els superiors, els
companys, els subordinats o els ciutadans.
c) Els actes i les conductes que atempten contra el decòrum i la dignitat dels funcionaris,
contra la imatge del Cos i contra el prestigi i la consideració deguts a la corporació.
d) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys greus en el patrimoni i els béns
de la corporació.
e) El fet d’originar enfrontaments en el servei o en el lloc de treball i el et de prendre-hi
part.
f) L’incompliment de l’obligació de donar compte als superiors dels assumptes que
aquests hagin de conèixer.
g) L’incompliment del deure de reserva professional pel que fa als assumptes coneguts
per raó de l’exercici de les funcions.
h) La intervenció en un procediment administratiu si hi ha establerts legalment motius
d’abstenció.
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

L’actuació amb abús d’atribucions en perjudici dels ciutadans, si no constitueix una falta
molt greu.
El consum de begudes alcohòliques durant el servei o el fet de negar-se a les
comprovacions tècniques pertinents.
La pèrdua de les credencials i el fet de permetre’n la sostracció per negligència
inexcusable.
La manca d’assistència sense causa justificada.
La reincidència en la comissió de faltes lleus.
La pèrdua de les armes i el fet de permetre’n la sostracció per negligència simple.
L’incompliment per negligència greu dels deures derivats de la pròpia funció.

Art. 76 Son faltes lleus:
a) La incorrecció envers els superiors, els companys, els subordinats o els ciutadans.
b) El retard, la negligència i el descuit en el compliment de les funcions o de les ordres
rebudes.
c) La descurança en la presentació personal.
d) La descurança en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei, si
no produeix perjudicis greus.
e) L’incompliment de la jornada de treball sense causa justificada.
f) La sol·licitud o la consecució de permuta de destinació o de canvi de serveis amb afany
de lucre o amb falsedat de les condicions per tramitar-la.
g) El fet de prescindir del conducte reglamentari en formular qualsevol sol·licitud o
reclamació, excepte en cas d’urgència o d’impossibilitat física.
h) Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada.
Art. 77
77.1
Els policies locals que n’indueixin a altres a fer actes o a tenir conductes constitutives
de falta disciplinària incorren en la mateixa responsabilitat; també hi incorren els
comandaments que les toleren.
77.2
Els policies locals que encobreixin les faltes molt greus i greus consumades incorren en
una falta d’un grau inferior.
Capítol 2n. De les sancions
Art. 78
78.1
Les sancions imposables per a les faltes tipificades en el articles 74, 75 i 76 són les
següents:
a)
b)
c)
d)
e)
78.2

La separació del servei.
La suspensió de funcions, amb pèrdua de les retribucions corresponents.
El trasllat a un altre lloc de treball.
La deducció proporcional de les retribucions per faltes de puntualitat i assistència.
L’amonestació.
Per una falta molt greu s’ha d’imposar alguns de les sancions següents:

a) La separació del servei.
b) La suspensió de funcions, per més d’un any i menys de sis, amb pèrdua de les
retribucions.
78.3
Per una falta greu s’ha d’imposar alguna de les sancions següents:
a) La suspensió de funcions, per més de quinze dies i menys d’un any, amb pèrdua de les
retribucions.
b) El trasllat a un altre lloc de treball.
78.4
Per una lleu s’ha d’imposar alguna de les sancions següents:
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a) La suspensió de funcions, per un període d’un a quinze dies, amb pèrdua de les
retribucions.
b) El trasllat a un altre lloc de treball.
c) La deducció proporcional de les retribucions, en el cas de es faltes de puntualitat i
d’assistència lleus.
d) L’amonestació.
Art. 79 Per a graduar les sancions, a més de les faltes objectivament comeses, cal tenir en
compte, d’acord amb el principi de proporcionalitat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La intencionalitat.
La pertorbació dels serveis.
Els danys i els perjudicis produïts a l’Administració o als administrats.
La reincidència en la comissió de faltes.
El grau de participació en la comissió o l’omissió.
La transcendència per a la seguretat pública.

Capítol 3r.

Procediment disciplinari

Art. 80
80.1
No es poden imposar sancions per faltes grues o molt greus si no és en virtut d’un
expedient instruït a aquest efecte. La tramitació de l’expedient s’ha de regir pels principis de
sumariat i de celeritat, però en cap cas no es pot causar indefensió. La sanció per faltes lleus
pot ésser imposada sense cap altre tràmit que el d‘audiència a l’interessat.
80.2
Correspon a l’alcalde, o a la persona a qui aquest delegui, la incoació de l’expedient
disciplinari i el nomenament de l’instructor i, si escau, del secretari.
80.3
La imposició de les sancions per faltes molt greus correspon a l’alcalde, excepte en el
cas de separació del servei, que és competència del ple de la corporació; la imposició de les
sancions per faltes greus i lleus correspon també a l’alcalde, o a la persona en qui aquest
delegui.
Art. 81 A l’inici de la tramitació d’un procediment judicial o disciplinari instruït als policies locals,
o durant aquesta, l’òrgan competent per a incoar-lo en la via administrativa pot acordar, com a
mesures preventives, la suspensió provisional, el trasllat o l’adscripció a un lloc de treball intern,
sense uniforme, sense arma ni credencial del policia expedientat o processat.
La resolució en què s’acordi imposar o de prorrogar les mesures preventives ha d’ésser
motivada.
Art. 82
82.1
La suspensió provisional només es pot acordar inicialment per un termini d’un mes,
acabat el qual es pot prorrogar un altre mes i, així successivament fins a un termini màxim de
sis mesos, excepte que l’expedient, per causa imputable a l’expedientat, duri més de sis mesos
i fins que no es dicti una resolució definitiva com a conseqüència d’un procediment judicial
penal.
82.2
La suspensió provisional comporta, mentre dura, la pèrdua de les retribucions
corresponents al complement específic i a les gratificacions per serveis extraordinaris.
El temps de suspensió provisional es computa als efectes de compliment, si s’escau, de la
sanció de suspensió de funcions.
82.3
La durada del trasllat preventiu del policia expedientat no pot excedir la durada de
l’expedient disciplinari.
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Art. 83 La suspensió de funcions, ja sigui com a sanció, ja sigui com a mesura preventiva, a
més de la privació temporal de l’exercici de les funcions, comporta la retirada temporal de
l’arma i de la credencial reglamentàries, la prohibició de l’ús de l’uniforme, si escau, i la
prohibició d’entrar a les dependències de la policia local sense autorització.
Capítol 4r.

De l’extinció de la responsabilitat.

Art. 84
84.1
La responsabilitat disciplinària s’extingeix pel compliment de la sanció, per mort, per
indult, per amnistia i per la prescripció de la falta o de la sanció.
84.2
Les faltes molt greus prescriuen al cap de sis anys, les greus al cap de dos anys i les
lleus al cap d’un mes, a comptar des de la data de comissió de la falta.
84.3
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de sis anys, les
imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap d’un mes,
a comptar des de la data de notificació de les sancions.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin a aquest
Reglament.
Disposició final
Aquest reglament que consta de 84 articles, una disposició derogatòria i una disposició final
entrarà en vigor al dia següent de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acord
d’aprovació definitiva i del seu text complet.”

La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Seguretat Ciutadana, manifesta
que aquesta modificació que es presenta a aprovació suposa la incorporació d’un nou
Capítol en el Reglament de la Policia Local, concretament dins del títol III, on es
regularien els honors i distincions per al personal de la Policia Local.
Aprofitant la inclusió d’aquest capítol s’han fet petites modificacions, algunes de
terminologia, ja que es tracta d’un reglament de l’any 1992, com la nomenclatura
referent al Departament d’Interior o altres com l’article 10 que parlava de les categories
i escales, i que ara ja figuren amb la nova nomenclatura.
Diu que aquestes mencions honorífiques i condecoracions poden ser de tres tipus:
Medalla a l’honor professional, Medalla per mèrits professionals i Medalla a la
permanència en el servei, com ja preveu la Llei 16/1991, de Policies Locals.
Demana el vot favorable al dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.2.1 a votació i el
Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMPSC i 2 GMC’s) i 4
abstencions (3 GMCUP i 1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
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Es fa constar que el senyor Jordi Garcés, del GMCUP, es trobava fora de la sala
en el moment de la votació.
6.

ÀREA DE TERRITORI I MILLORA URBANA

6.1

Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural

6.1.1

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la Modificació puntual
del Pla General de Manresa “Pla Especial Fàbrica Nova”.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, de
6 de novembre de 2015, que es transcriu a continuació:
“El Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària del dia 16 d’abril de 2015, va acordar
aprovar inicialment la “Modificació Puntual del la General de Manresa. Pla
Especial Fàbrica Nova”, promogut d’ofici per l’Ajuntament de Manresa, de
conformitat amb allò que disposa l’article 85 TRLU.
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de
l’anunci en el diari El Periódico de 19 de maig de 2015 i també en el Butlletí Oficial de
la Província de 25 de maig de 2015; així com en el tauler d’anuncis, des del 26 de
maig fins el 25 de juny i a la pàgina web d’aquest Ajuntament durant el termini que va
des del dia 11 de maig i fins el dia 9 de juliol de 2015. Durant el tràmit d’exposició
pública no s’ha presentat cap al·legació.
Simultàniament a l’exposició pública, s’ha sol·licitat, com a organismes afectats per raó
de llurs competències sectorials, informes d’aigües i d’avaluació ambiental al
Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament de Cultura i a la Secretaria
General de l’Esport, tots ells de la Generalitat de Catalunya. Els oficis de sol·licitud
tenen registre d’entrada de data 12 de maig de 2015.
El 22 de maig aquest ens va rebre ofici de l’Oficina d’Acció o Avaluació Ambiental en el
qual ens comunicaven que havíem de sol·licitar l’inici del tràmit d’avaluació ambiental
simplificada. El 16 de juny l’ajuntament de Manresa va complir amb aquest
requeriment i va sol·licitar el tràmit. El passat mes de juliol va entrar en vigor la Llei
16/2015, de 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa a l’Administració de
la Generalitat i d’impuls de l’activitat econòmica i que, d’acord amb la seva disposició
addicional vuitena, la Modificació puntual del Pla General. Pla Especial Fàbrica Nova,
al referir-se només a sòl urbà, no és objecte de cap tipus d’avaluació ambiental
estratègica. Per aquest motiu, el proppassat dia 27 d’agost el regidor delegat d’Espai
Urbà i Entorn Natural va sol·licitar el desistiment del procediment d’avaluació ambiental
estratègica simplificada i acollir-nos a les disposicions de la nova llei de simplificació
de l’activitat administrativa.
A la memòria s’explica que dels informes sol·licitats en el tràmit d’informació pública no
se’n desprenen modificacions substancials. Així, l’informe de l’Agència catalana de
l’aigua, emès el 22 de setembre del 2015, és favorable i només indica que en el tràmit
d’aprovació de les figures de planejament derivat caldrà aportar les justificacions
necessàries i l’informe favorable de Cultura, emès el 8 d’octubre del 2015, indica que
en el moment de fer les obres caldrà portar a terme una intervenció arqueològica de
caire preventiu. Finalment, com a conseqüència de l’informe ambiental, emès pel
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya el 8 de
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setembre del 2015, s’ha afegit a la normativa una consideració en relació a l’execució
de les obres, d’acord amb el que es desprèn de les seves conclusions. D’altra banda,
el nou document també incorpora el caràcter no vinculant de les escales mecàniques
que es preveuen a un dels àmbits objecte d’urbanització, la baixada dels Drets.
L’article 96.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost) disposa que les modificacions d’una figura de planejament urbanístic se
subjecten a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les
peculiaritats que s’especifiquen, entre les quals hi ha la subjecció a les particularitats
que determinen els articles 99 i 100 del mateix Text. En relació a aquestes, el
document justifica el compliment de les mateixes.
D’acord amb l’article 97 del mateix text legal, les propostes de modificació d’una figura
de planejament urbanístic ha de raonar i justificar la necessitat d’aquesta, així com la
conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i privats concurrents,
aspecte aquest que ja fou analitzat en l’informe a l’aprovació inicial de la modificació.
L’article 89.5 TRLU estableix que, un cop finalitzat el termini d’exposició pública de
l’expedient s’atorgarà l’aprovació provisional del Pla i es trametrà a l’òrgan que n’hagi
d’atorgar l’aprovació definitiva. En aquest supòsit, atès que la modificació afecta a sòl
qualificat com a equipament esportiu; i també (si bé incrementant-lo) sòl destinat a
espais lliures, el procediment per a la seva aprovació s’haurà de subjectar a allò
disposat a l’article 98 TRLU, corresponent l’aprovació al Conseller previ informe de la
Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central.
Pel que fa als informes sol·licitats a diferents organismes de la Generalitat de
Catalunya, tots han estat favorables i no se’n desprenen modificacions substancials,
tal i com s’ha detallat en els antecedents. Tot i així s’ha redactat un nou document
adaptant la normativa a les conclusions de l’informe ambiental.
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local.
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
L'informe emès per la Cap de la Secció de Gestió Urbanística de data d’avui que
proposa l’aprovació provisional d’aquesta modificació.
El regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, un cop informat aquest dictamen per
la comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de
la Corporació l’adopció del següent:
ACORDS
“1r. Aprovar provisionalment la Modificació puntual Pla general de Manresa. Pla
Especial Fàbrica Nova, redactat pels serveis tècnics municipals de conformitat amb
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allò que disposa l’article 85.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost).
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central la
modificació del Pla General aprovada provisionalment en l’apartat anterior, així com
una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de que n’emeti el
corresponent informe, i un cop emès, si s’escau, es procedeixi d’igual manera per la
Comissió d’Urbanisme de Catalunya, de conformitat amb allò disposat a l’article 98
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).
3r. Sol·licitar al Conseller de Territori i Sostenibilitat l’aprovació definitiva de la
present modificació puntual, si s’escau, un cop emesos els informes favorables de la
Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central i de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya, de conformitat amb allò disposat a l’article 98 TRLU.”

El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural,
manifesta que el dictamen que es porta a l’aprovació del Ple, aprova provisionalment
la modificació puntual del Pla General de Manresa, Pla Especial Fàbrica Nova.
Aquesta aprovació provisional és substancialment el mateix que l’aprovació inicial
acordada en la sessió del Ple d’abril d’aquest any. Recull els acords del conveni signat
entre l’Ajuntament de Manresa i Criteria CaixaHolding, SA, per a l’alteració d’una part
de les càrregues urbanístiques del Pla Especial Fàbrica Nova, pel trasllat de la
construcció d’un pavelló poliesportiu i traslladar aquesta càrrega a la urbanització
d’uns àmbits que es determinaven en el mateix conveni.
Aquesta modificació del Pla general de la ciutat és necessària ja que cal modificar
l’article que conté la fitxa de l’àmbit amb les càrregues, substituint la càrrega de
construcció del pavelló poliesportiu per la càrrega de construcció dels sectors
adjacents que són: la urbanització de la Baixada dels drets, urbanització de la Via Sant
Ignasi, entre el carrer Vidal i Barraquer i la plaça Sant Ignasi, i l’entorn de la Capella
del Rapte amb l’enderroc de l’edifici Sala Ciutat i la intervenció en les mitgeres dels
edificis que el formalitzaran.
Acaba dient que durant el termini d’exposició pública no hi ha hagut al·legacions, s’ha
sol·licitat els corresponents informes als diferents organismes, tots ells favorables i
demana el vot favorable al dictamen.

El senyor Joaquim Garcia, portaveu adjunt del Grup Municipal del PSC, manifesta
que la modificació puntual de planejament general en l’àmbit de la Fàbrica Nova està
motivada per la modificació del conveni signat entre l’Ajuntament i Criteria
CaixaHolding.
Recorda que el Pla General de 1997 ja definia unes condicions que s’havien de
sotmetre al sector al quedar aquest acollit a un canvi d’ús industrial que passava a ser
residencial.
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Aquest Pla ja acceptava el canvi de l’ús residencial però a canvi definia uns
aprofitaments urbanístics i unes cessions especials d’equipaments, d’espais verds i
d’habitatges de protecció pública proporcionals als aprofitaments que se’ls hi atorgava.
Les transformacions d’ús han estat una tradició del planejament de Manresa similiar a
d’altres ciutats catalanes. Es reverteix part d’aquest aprofitament en benefici de la
comunitat, un criteri que el Pla va començar a instaurar l’any 1980 i que s’ha continuat
amb el Pla de 1997, executant espais de transformacions d’ús urbà, com la Foneria
Ubach, l’espai de la Florinda al carrer del Bruc, la Fàbrica del Panyos al carrer
Francesc Moragas, la Fàbrica del Vidre a la carretera de Vic, són antics espais
industrials que a l’hora de canviar l’ús a residencials reben una compensació amb sòl
públic o amb equipament, compensació que entenen que dóna bons resultats.
Diu que aquests criteris no s’han mantingut en les últimes transformacions d’usos que
marca el nou POUM aprovat pel ple passat, i per tant creu que vistos els bons resultats
que han donat s’hauria de recuperar en els futurs plans generals.
Respecte al solar de la Fàbrica Nova diu que el Pla General obligava a unes
determinades obligacions que es van modificar per un conveni urbanístic l’any 2003.
Incorporava l’obligació en el solar de cessió d’un espai d’equipament esportiu i la
construcció d’un pavelló cobert, construcció pensada bàsicament per ubicar l’escola de
bàsquet de la pista Castell per tal d’equilibrar el barri i aquest equipament era
previsible que es connectés amb l’equipament de la piscina.
L’escola de bàsquet s’ha traslladat a l’entorn del pavelló vell del Congost amb un ampli
i millorat equipament esportiu i això fa que sigui justificada per part de la proposta de
l’equip de govern de prioritzar la millora de la urbanització i el pavelló ja es construirà
quan es diposi d’una millor situació pressupostària.
Acaba la intervenció dient que votaran favorablement la proposta, interpretant que del
dictamen es desprenen dues bones notícies per als interessos de la ciutat, la primera
que hi hagi uns inversos disposats a fer aquesta operació i la segona que ho facin
complint les mateixes condicions establertes, cosa molt favorable per als interessos de
la ciutat.
Demana si es podrien aclarir dues qüestions, la primera sobre el tema de les escales
mecàniques de la urbanització de la Baixada dels Drets, ja que en el conveni
apareixen definides i quantificades però al dictamen, al quart paràgraf diu que no
queden com a vinculants, creu que hi ha discrepàncies i si es podria aclarir.
També demana quina és la composició de la comissió de seguiment de les obres que
figuren a la clàusula setena del conveni.
Amb el conveni es millorarà la Via de Sant Ignasi ja que comunica una part important
de la ciutat seguint l’antic torrent de Sant Ignasi i comunica la ciutat amb els nous
espais, l’edifici del Museu del carrer Vidal i Barraquer i la connexió a través de la
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Baixada dels Drets amb tota la part del nucli antic de la ciutat. Diu que és un entorn
interessant, important i que millorarà tot el voltant d’aquests barris de la ciutat.

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, inicia la
intrvenció dient que des del Grup Municipal de la CUP valoren positivament que es
facin places i que s’urbanitzin i es millorin espais de la ciutat, i per això votaran a favor
del dictamen.
Agraeixen al senyor Garcia l’àmplia explicació, però des del seu grup ho entenen com
un mètode d’especulació i pel que fa referència al Pla especial Fàbrica Nova no estan
a favor ja que no és el model de ciutat que ells volen.
Tal i com s’ha dit abans, la ciutat de Manresa te més de 7.000 pisos buits construïts en
aquests àmbits que havien estat considerats sòls industrials reconvertits a usos
residencials, aprofitament que ha fet que l’augment del preu dels habitatges sigui molt
més elevat del que havia estat.
Entenen que avui no s’està votant el Pla especial de la Fàbrica Nova, cosa que estan
en contra, sinó que el que avui s’aprova és la modificació del Pla General perquè es
pugui dur a terme el conveni que millori la urbanització de tota la zona.

El senyor Marc Aloy, regidor del Grup Municipal d’ERC, manifesta el vot favorable
al dictamen. Diu que és un pas més en la tramitació puntual de Pla General aprovat
inicialment el mes d’abril, i que després d’un període d’exposició pública, on no hi ha
hagut al·legacions, es porta a l’aprovació provisional.
Diu que aquesta no és l’última aprovació i que n’hi hauran moltes més i també hi haurà
la tramitació dels projectes d’urbanització que s’hauran de debatre i aprovar abans que
s’executin i pels quals des del seu grup es blinden a participar-hi.
Agraeix les explicacions del senyor Garcia i està totalment d’acord amb els àmbits de
transformació on el planejament ha d’actuar per canviar els usos de la ciutat.
Recorda per als que puguin tenir dubtes que aquestes operacions, siguin o no
especulatives, que un recinte industrial com era la Fàbrica Nova, amb el Pla especial
la ciutat es dotarà d’un parc de tres o quatre hectàrees per als ciutadans. Un parc al
centre de la ciutat, verd, lliure i que servirà de connector de diversos barris de la ciutat;
Vi-Remei, Barri Antic, Escodines i Sagrada Família. Per tant creu que és un bon Pla
especial.

El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, respon
al senyor Garcia les qüestions plantejades i diu que pel que fa al caràcter no vinculant
de les escales mecàniques, és perquè se li ha donat en el sentit de no tancar cap porta
a la possibilitat que hi siguin o no, en el procés de redacció del projecte d’urbanització
de la Baixada del Drets. Per tant, s’incorporava aquest element del caràcter no
vinculant per deixar obertes totes les possibilitats.
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Respecte a la comissió de seguiment de les obres, diu que com qualsevol obra
d’urbanització són com les que s’estableixen habitualment, però en aquest cas en
particular es fa un èmfasi especial amb la figura d’un arqueòleg per fer el seguiment
dels possibles valors patrimonials i arquitectònics que puguin sorgir, sobretot en l’àmbit
dels voltants de la capella del Rapte.
Referent al model urbanístic no estan d’acord amb el plantejament que ha fet el
GMCUP, ja que el Pla especial preveu un desenvolupament d’un sector que hi poden
cabre moltes coses, com un parc públic, equipaments i superfície comercial que
esperen que a curt termini es pugui desenvolupar.

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, per al·lusions,
diu que evidentment hi haurà un parc i habitatges de protecció oficial, però demana
quin serà el preu d’aquests habitatges i quina empresa hi haurà al darrere del Centre
Comercial, ja que pel GMCUP quan es tracta d’aquests temes es quan s’està parlant
d’especulació.

El senyor Joaquim Garcia, portaveu adjunt del Grup Municipal del PSC, diu que
respecte a la clàusula setena, que parla de representants municipals, no de tècnics de
seguiment de les obres, però com que s’aniran fent comissions d’urbanisme ja li
contestaran.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació, i
el Ple l’aprova per la unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.

PROPOSICIONS

Es fa constar que abans d’entrar en el coneixement de la proposició 7.1 els dos
regidors del Grup Municipal de Ciutadans s’absenten de la sala de plens.
7.1

Proposició dels Grups Municipals de Convergència i Unió (CiU), Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) i la Candidatura d’Unitat Popular (CUP),
de Suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i la CUP, de 16
de novembre de 2015, que es transcriu a continuació:
“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va
aprovar la següent
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de
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les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per
l’obertura d’un procés constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació
d’un estat català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà,
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura
constitució catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures
necessàries per fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i
d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del
poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica
de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat
espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat
i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica,
massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els
nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de
fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de
república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i
del conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a
evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta
situació.
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2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un
habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc
normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En
aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de desnonament
de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc
d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el
principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015,
com és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials
i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de
la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona
no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada
o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta
o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència
farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a
terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra
bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora
de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En
aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei
orgànica són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en
aquesta matèria, contraris al model educatiu català determinat per la Llei
d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la
comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de
vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el
respecte de les competències establertes en favor de les administracions
catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat
educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra
alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat
ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries,
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són
contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la
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Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets
humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació
en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets
fonamentals esmentats.
6. Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los
les eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la
Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en
desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació
de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de
la priorització de l’activitat econòmica privada.
7. Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu
0de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de
les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.
8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula
la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el
futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que
permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei
(inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu
respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur
govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes
estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament
ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar
acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa
que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la
urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la
Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin
de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc
social.
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Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el
futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació
del pagament dels interessos amb finalitats socials.”
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.
Per aquest motiu, els grups municipals de CiU, ERC i la CUP proposem al ple de
l’Ajuntament de Manresa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).”
El senyor Jordi Serracanta, en representació de l’equip de govern i pel Grup
Municipal de CiU, manifesta que Manresa s’ha caracteritzat al llarg de molts anys i
segles d’estar al costat i tenir una sensibilitat respecte de Catalunya i de la seva
evolució política i democràtica.
Avui es presenta a votació aquesta proposició per donar suport a la Resolució del
Parlament de Catalunya del 9 de novembre de 2015.
Manresa s’ha caracteritzat també d’una manera intensa en aquests darrers anys, en
què Catalunya ha començat aquest procés polític cap a l’Estat propi, donant suport de
forma reiterada ja sigui a través de conteses electorals com les proppassades del 27
de setembre, votant de manera majoritària forces sobiranistes, com també en les
darreres eleccions municipals de les quals es desprèn l’actual corporació municipal,
així com les manifestacions de suport per part de la societat civil en aquest procés cap
a la consecució d’un estat lliure i sobirà.
Destaca també el procés del 9 de novembre de 2014 en què Manresa hi va participar
de forma important.
Reitera el suport del grup municipal a totes les accions que el Parlament de Catalunya
emprengui en aquesta línia.
Així mateix, recorda que en aquest nou mandat es va acordar seguir formant part de
l’AMI i seguiran donant suport al Parlament de Catalunya en aquesta voluntat d’iniciar
el procés de creació d’un estat independent en forma de república.
Acaba la seva intervenció per demanar el vot favorable a la proposició.
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La senyora Mireia Estefanell, presidenta del Grup Municipal d’ERC, manifesta que
Esquerra Republicana dóna suport a aquesta declaració del Parlament de Catalunya,
que neix del mandat clar i democràtic fruit del resultat electoral del 27 de setembre, en
què el poble sobirà de Catalunya donà la majoria absoluta d’escons al nostre
Parlament als partidaris de la independència de la nostra nació.
El GMERC convida la resta de grups de l’Ajuntament a sumar-s’hi amb el seu vot
favorable, ja que si llegeixen atentament el text de la declaració s’adonaran que és tota
una declaració de principis basats en el reconeixement de la sobirania dels ciutadans,
els principis de justícia social, la llibertat individual i l’equitat de drets, perquè en el fons
és d’això del que s’està parlant, de tenir un estat amb una legalitat al servei dels
ciutadans, que en defensi els seus drets fonamentals, la sanitat universal pública i de
qualitat, l’educació en tots els seus nivells, que garanteixin el dret a l’habitatge i
apliquin mesures contra la pobresa energètica.
Un estat que protegeixi les llibertats individuals i col·lectives, que respecti les
institucions del país i respecti i defensi la separació de poders, perquè iniciem la
desconnexió i no ens sotmetrem a unes lleis obsoletes redactades sota la tutela i el
dictat de la cúpula militar franquista. Una constitució que defensen immutable, però
que els dos partits majoritaris a l’Estat canvien a correcuita, es podria dir que amb
nocturnitat i traïdoria, un agost, per posar per davant dels drets dels ciutadans els
interessos del capital. Una constitució que Esquerra va promoure el vet contrari l’any
78 i que només quatre dels vint-i-cinc regidors d’aquest Consistori van poder votar per
la seva edat, reflex de la societat actual.
Diu que de constitucions els catalans en tenim una llarga experiència, ja que tot i no
ser historiadora com l’alcalde, es permetrà fer-ne un repàs.
El 1283, a instàncies de les Corts de Barcelona, seguint la tradició romana del còdex,
es va fer la primera compilació, que fou el primer precedent europeu en constitucions, i
se’n redactaren de noves el 1413, el 1493, el 1585 i el 1702. Constitucions a les que
juraven fidelitat i acataven els monarques, fins que Felip V les abolia aplicant el Decret
de Nova Planta. Espanya no fou fins 1812 que redactà la seva primera constitució, la
de Cadis, que regia els territoris de la península i las islas adyacentes, i les
possessions d’Àfrica, les colònies d’Amèrica i les Filipines. Tots aquests territoris ja no
formen part d’aquest Estat.
La Constitució de 1812 només va tenir una vigència de dos anys, per tant, tradició
democràtica i constitucionalista a Espanya ben poca.
Apel·lant a la realitat i a la seva responsabilitat i solidaritat amb els nostres ciutadans,
el GMERC els demana el seu suport.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que
aquesta resolució del Parlament de Catalunya és el primer pas per a la construcció de
la república catalana, que el que fa és garantir un procés constituent, ciutadà,
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participatiu, obert, integrador i actiu, per tal de preparar les bases de la futura
constitució catalana.
El GMCUP creu que un dels elements més importants d’aquesta desconnexió que
promou aquesta declaració, és deixar clar que ja no ens sentim supeditats ni a les lleis
ni a les institucions espanyoles i que només farem cas a les lleis i institucions pròpies,
de les que ens hem dotat i que democràticament hem escollit.
A part del text de la declaració, destaca l’annex on es blinden alguns dels drets
fonamentals que el GMCUP considera més importants de cara a questa futura
constitució, garantir una sortida per a la pobresa energètica, el dret a l’habitatge, la
sanitat, l’educació, les llibertats públiques, les administracions locals, el dret a
l’avortament, el tema dels refugiats i especialment el pla de xoc social i de gestió del
deute.
Afegeix que estem davant d’un document que el que fa és assenyalar el camí
d’aquesta construcció d’una nova república, construïda des d’abaix, esperen que des
de l’esquerra, i amb totes les garanties socials i democràtiques. Tenim les eines, tenim
els plànols i ara cal començar a construir.
Pel que fa a les paraules del senyor Serracanta sobre la tradició manresana, afegeix
que a Manresa hi ha dos exemples molt clars: les Bases de Manresa -la lluita pels
drets nacionals-, i la crema del paper segellat -la desobediència-, referents que han de
servir per impulsar aquest procés de construcció d’un nou país.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que de les
darreres eleccions del 27 de setembre en van sortir uns resultats que com a grup
municipal no estrarà a valorar ni reinterpretar.
El GMDM votarà a favor de l’Annex social com a mesures essencials per redreçar la
crítica situació social que estem vivint, però vuit punts que han situat la societat
catalana en dues bandes amb un empat tècnic els farà abstenir-se.
Vol fer una crida perquè no sigui un tot o res i que si per algun motiu algun dels grups
que van aprovar aquesta resolució al Parlament reinterpreta el mandat popular i canvia
desconnexió per negociació, esperen que faci tot el possible per desenvolupar un
annex social que faria molt bé a tota la societat catalana.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, per una qüestió
d’ordre, però que no és igual que la que han manifestat els companys de Ciutadans,
pregunta si ha entès bé que marxaven de la sala perquè no es considerés abstenció el
seu vot? Doncs potser que se’ls expliqui que el funcionament del Ple, sempre que algú
surt de la sala, el vot es considera abstenció.
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El secretari aclareix que si el regidor s’absenta quan el debat del punt ha començat,
que és lo habitual, d’acord amb el ROF, es considera abstenció, però si ho fan abans
de l’inici del debat, com ha quedat palès en aquest cas, llavors és absència.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que el
vot del seu grup, que no serà d’abstenció ni d’absència, i sense entrar ni en la
disquisició sobre la legítima inclusió de la proposta política dels Grups Municipals de
CiU, ERC i CUP, els vots dels regidors i regidora Socialistes serà contrari a la
proposició, coherents amb allò que els Socialistes de Catalunya ja van votar per mitjà
dels companys i companyes Diputats al Parlament el passat 9 de novembre. Els
arguments són de tots coneguts i no insistiran.
Des del respecte a totes les posicions polítiques que el GMPSC sempre ha mantingut i
amb una certa expectativa per comprovar què farà algun regidor del Grup de CiU
d’aquest Ajuntament en aquesta votació.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.1 a votació i el
Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC i 3 GMCUP), 3 vots
negatius (3 GMPSC) i 1 abstenció (1 GMDM) i, per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que les proposicions 7.2 i 7.3 ja s’han debatut al començament de
la sessió i que abans d’entrar en el coneixement de la proposició 7.4 els dos
regidors del Grup Municipal de Ciutadans es reincorporen a la sala de plens.

7.4

Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
Manresa (CUP), per a l’absolució dels 3 del Vendrell.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 16 de novembre
de 2015, que es transcriu a continuació:
“El passat 29 de Març del 2012, tres joves del Vendrell, en David Balsells Edo, en Pere
Codina Monfort i en Jaume Mañé Chaparro, juntament amb milers de persones més,
van participar a la manifestació que es va celebrar a Barcelona, com a final de la Vaga
General convocada per aquell dia.
Es denunciava la precarització dels drets socials i laborals, i les incomptables
retallades dutes a terme per la Generalitat, així com la reforma laboral i l'amnistia fiscal
duta a terme pel Govern Espanyol. Aquest dia van haver-hi aldarulls i això va provocar
que en David, en Pere i en Jaume, s’haguessin de refugiar prop del MACBA. Quan els
aldarulls ja s'havien quasi acabat els tres joves, i davant la impossibilitat d’agafar el
metro a la Plaça Catalunya, tancada per la policia, van agafar la Gran Via fins a
Passeig de Gràcia i allà van decidir pujar pel mateix, per veure si el Metro d'Aragó
estava obert. Van preguntar a un Policia Municipal si estava obert i aquest els hi va
comentar que no, i aleshores van decidir seguir caminant Passeig de Gràcia cap
amunt. Pocs metres després van ser detinguts per policies de paisà de la Guàrdia
Municipal de Barcelona. Unes hores després van ser traslladats a la Caserna dels
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Mossos d’Esquadra de les Corts, on després de passar 3 dies, van anar a prestar
declaració davant la Jutgessa, que els va acabar deixant en llibertat amb càrrecs.
Durant els dies que varen estar detinguts les mostres de solidaritat, tant des del
Vendrell, com d'arreu, no van parar, recollint cartes de diferents col·lectius i entitats
que demanaven la seva posada en llibertat sense càrrecs.
Pocs mesos després la Fiscalia de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Barcelona, aquests darrers com acusacions particulars, van sol·licitar
presentar escrit d'acusació contra els tres. Els acusen de cremar un contenidor i pintar
en tres establiments comercials. Per aquests fets els hi demanen 6 anys i mig de presó
per a cadascun d'ells, així com una multa de 8.640€.
Davant d'aquests fets el Ple de l'Ajuntament del Vendrell va manifestar el passat 1
d’octubre per unanimitat que:
1.- Els tres joves són persones totalment arrelades al poble, que han realitzat tot
tipus d'activitats relacionades amb l'esport, la cultura popular, el lleure,
l'escoltisme, l'esplai, etc.
2.- Des del primer moment de la seva detenció han manifestat la seva absoluta
innocència, dient constantment que ells no han tingut pas res a veure amb els
fets que se'ls imputen.
3.- No hi ha pas testimonis de terceres persones que els hagin identificat com a
autors dels fets que se'ls imputen. Tampoc hi ha fotografies ni filmacions; més
si es té present que dos dels establiments comercials són entitats financeres
que tenen càmeres de seguretat.
4.- El dret de manifestar-se en defensa dels drets col·lectius no és cap delicte.
5.- Cap persona pot ser condemnada per participar en la defensa dels Drets
Col·lectius.
6.- Per aquests motius i d'acord amb el principi de presumpció de innocència,
no s'ha de donar continuïtat al procés judicial.

Per tot l'exposat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Manresa acorda:
1.- Reivindicar el dret de les persones que exerceixen del Dret de Manifestació i
en aquest cas expressar explícitament la solidaritat amb aquests tres joves, els
seus familiars i amics.
2.- Demanar l'arxiu del procés judicial contra en Pere, en Jaume i en David.
3.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que, com ja ha fet l'Ajuntament de
Barcelona, davant de la manca de consistència de les proves acusatòries, i
davant dels precedents d'altres casos semblants que han acabat amb
absolucions, retiri les acusacions particulars contra aquests joves.
4.- Sol·licitar a la Fiscalia que pels mateixos motius retiri les acusacions del
Procediment Abreujat 73/2012 B i demani l'arxivament de la causa.
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5.- Comunicar al MH President de la Generalitat de Catalunya, a l'Excm. Jutge
del Jutjat d'Instrucció 26 de Barcelona i a l'Excm. Fiscal en cap de Catalunya,
els acords d'aquest Ple.”

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que explicarà
breument el sentit de la moció.
Recorda que els fets es remunten a l’any 2012 quan tres joves del Vendrell van
participar a la manifestació de la vaga general a Barcelona i se’ls va detenir i acusar
d’una sèrie de desordres.
Afegeix que la setmana vinent es celebrarà el judici i des del Vendrell ha sortit una
iniciativa per donar suport als tres joves.
Entenen que només estaven assistint a una manifestació i consideren molt important
continuar reivindicant el dret de les persones que exerceixen el Dret de manifestació.
Creuen que es tracta d’un nou cas de persecució als moviments socials i a la
dissidència política i diu que no ens podem permetre casos com aquests si el que
volem és construir una nova República.
Acava la intervenció dient que l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han retirat els
càrrecs, quedant només els càrrecs de la Fiscalia.
Els agradaria que l’Ajuntament de Manresa, tot i que sigui un tema que no afecta als
ciutadans de Manresa, donés suport a aquesta reclamació i demana el vot favorable a
la proposició.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que
sense posar en dubte la veracitat de la informació aportada pel GMCUP s’abstindran
en el debat i la votació de la proposició, ja que pels fets exposats i valoracions
consideren que no són d’estricta competència local.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.4 a votació, i
el Ple l’aprova per 4 vots afirmatius (3 GMCUP i 1 GMDM), i 21 abstencions (9
GMCiU, 7 GMERC, 3 GMPSC i 2 GMC’s) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
7.5

Proposició del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC), sobre compliment de l’acord de Ple de 18 de desembre de 2014 per
a crear la figura del Síndic de Greuges Municipal.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 16 de novembre de
2015, que es transcriu a continuació:
“Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Manresa de fomentar la participació ciutadana i la
transparència de l’administració municipal.
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Atès que amb data 18 de desembre de 2014, el Ple de la Corporació va aprovar sense
cap vot en contra la iniciativa del grup municipal socialista articulada en forma de
proposició conjunta presentada pels grups municipals de PSC, CiU i ERC, en la qual
s’acordava la creació de la figura institucional del Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania,
fonamentada en la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya de 2003 i en les
experiències vigents a altres municipis de Catalunya.
Atès que aquella proposició conjunta establia un calendari que no s’ha pogut complir
“per tal que el Govern Municipal, de forma conjunta i consensuada, amb la resta dels
grups polítics municipals, portés a l’aprovació del Ple un Reglament de funcionament
de la figura del Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania on quedés definida tota la
regulació de l’esmentada institució, així com tots els aspectes complementaris que
calgui determinar pel que fa a la seva organització i funcionament”.
És per això que el Grup Municipal del PSC proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:


L’Equip de Govern de l’Ajuntament portarà al Ple de la corporació durant el
primer semestre de l’any 2016 una proposta de reglament de funcionament de
la figura del Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania; per tal de poder-la crear i
oferir a la ciutadania local durant el segon semestre del mateix any.”

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que
amb l’anunci de la nova fase dels pressupostos participatius, la futura contractació d’un
exmembre de la Corporació i que a partir del proper mes es pot convertir en
comissionat per al Centre Històric, al Grup Municipal del PSC creuen oportú recordar a
l’equip de govern el compromís gairebé unànime del Ple de crear la figura del Síndic
de Greuges Municipal.
Amb la proposta no es vol valorar el retard pel compliment del compromís ja que el
calendari fixat a la moció era que durant el primer semestre de l’any 2015 tots els
grups municipals participarien en l’elaboració d’un reglament i que durant el segon
semestre, amb posterioritat a la seva redacció es podria començar a aplicar i elegir la
figura del Síndic de Greuges Municipal.
Ara estableixen un nou calendari per tal de fer un bon reglament de funcionament i
arribar a un consens per a l’elecció de la persona més idònia.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que el Grup
Municipal de la CUP es va abstenir en la votació de la proposició presentada pels
Grups Municipals del PSC, CiU i ERC ja que no creien necessària la figura del Síndic
de Greuges Municipal, per la qual cosa avui també s’abstindrien, però com que la
proposició es va aprovar i va esdevenir acord de ple i aquests s’han d’aplicar, per això
hi votaran a favor.
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La senyora Mireia Estefanell, presidenta del Grup Municipal d’ERC, diu que el
Grup d’Esquerra Republicana com a signants de la moció de desembre de 2014 va
aprovar l’aplicació de la figura del Síndic de Greuges, continuen considerant que és
una bona eina per acostar l’administració al ciutadà.
Consideren oportú ampliar el termini inicial per a la seva implementació a la ciutat, ja
que amb el nou termini permetrà un treball acurat per a la redacció del reglament i així
buscar el màxim de consens.
Diu que votaran favorablement la proposició.

El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, agraeix al Grup del
PSC la proposta que avui es porta a l’aprovació del Ple, tal i com ha manifestat el
president del grup no passant de l’incompliment dels terminis.
Diu que segur que va ser un error establir el calendari proposat pels terminis previs i
posteriors a les eleccions municipals.
Estan d’acord amb la nova proposta proposada al calendari i esperen donar
compliment.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.5 a votació, i
el Ple l’aprova per la unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.6

Proposició del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC), sobre millores en l’estació de la RENFE de Manresa i en el servei
ferroviari.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 16 de novembre de
2015, que es transcriu a continuació:
“Atès que aquest mes de novembre ja farà dos anys de l’anunci per part del Conseller
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat d’unes obres de millora a l’estació de Renfe
a Manresa –publicitades per la Generalitat. Obres amb un pressupost de 5,4 milions
d’euros que havien de millorar l’accessibilitat de la instal·lació i s’havien d’executar
entre els anys 2014 i 2015. I, atès, tanmateix, que les darreres informacions que ens
consten sobre aquesta millora són periodístiques, en les qual Renfe anunciava la
licitació d’aquestes obres per abans que acabés aquest any. I que, això sí, el projecte
d’obra ja està enllestit.
Atès que, a banda d’aquest inadmissible retard en el compliment dels compromisos,
els usuaris habituals del servei de Rodalies a Manresa, segueixen patint des de fa molt
de temps un nombre important d’incidències i retards en el servei.
Atès que, a més, aquests usuaris hem detectat que, darrerament, les vegades que els
trens entre Manresa i Barcelona no van a deshora, resulta que s’han de quedar aturats
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a l’estació de Sant Vicenç de Castellet (abans d’arribar a Manresa) més temps del
necessari, entre dos i nou minuts suplementaris, segons els casos, I que el mateix
passa a la primera de les estacions de Terrassa en el viatge en direcció a Barcelona.
Atès que, pel que hem sabut, el motiu d’aquestes aturades és que actualment, i degut
a que ja s’han enllestit algunes obres a la via entre Terrassa i Manresa, els trens
poden cobrir aquesta part de l’itinerari a una velocitat superior a la que podien circular
quan es va fixar la graella d’horaris actualment vigent. I que això ocasiona que, si el
tren arriba abans d’hora a, per exemple, Sant Vicenç de Castellet, s’ha d’esperar el
temps que calgui fins que no pot tornar a marxar, a l’hora prevista de sortida.
Atès que, en definitiva, amb un reajustament de la graella d’horaris actual de les línies
R4 i R12 de Rodalies es podria aconseguir escurçar el temps de recorregut dels trens
de Renfe entre Manresa i Barcelona en uns cinc minuts com a mínim; sense fer cap
inversió i sense haver d’aplicar cap altra mesura extraordinària que signifiqués un cost
d’inversió.
És per això que el Grup Municipal del PSC proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:






L’Ajuntament de Manresa insta al Departament de Territori i Sostenibilitat, al
Ministeri de Fomento, a Renfe i a Adif a informar a la ciutat dels detalls del
projecte de reforma de l’Estació del Nord i a la licitació urgent d’aquestes obres
anunciades fa dos anys.
L’Ajuntament de Manresa insta al Departament de Territori i Sostenibilitat, al
Ministeri de Fomento, a Renfe i a Adif a fer el reajustament necessari a la
graella d’horaris actual de les línies R4 i R12 de Rodalies per adequar els
horaris de sortida a les estacions adequades a la velocitat actual a la que ja
poden circular els trens després de les obres de millora executades a la via
entre Terrassa i Manresa.
L’equip de Govern informarà al Ple de la Corporació de desembre de 2015 de
les gestions fetes per al compliment d’aquest acord.”

El secretari presenta l’esmena del GMDM a la proposició 7.6 del Grup Municipal del
PSC, de 18 de novembre de 2015, que es transcriu a continuació:
“Proposem afegir els següents punts a l'acord:
· L'Ajuntament de Manresa demana al departament de Territori i Sostenibilitat , a
foment i a ADIF, informin de l'estat dels estudis del túnel de Montcada, previst en el pla
de rodalies 2008-2015.
· L'Ajuntament de Manresa insta a Rodalies de Catalunya i al seu operador Renfe que
posin en circulació més trens amb accés a persones amb mobilitat reduïda en la línia
de rodalies R4 .
· L'Ajuntament de Manresa sol·licita que els trens de la línia R12 (Hospitalet-Lleida via
Manresa) s'adaptin a la comoditat dels viatgers donada la durada del viatge, que
actualment presta servei amb unitats ferroviàries de Rodalies, quan es tracta d'un
servei de Regionals .
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· L'Ajuntament de Manresa demana al departament de Territori i Sostenibilitat un estudi
per augmentar les freqüències de pas de trens entre Manresa i Lleida, ja que
actualment només es realitzen tres serveis diaris per sentit i amb horaris que no
s'ajusten a la necessitat dels usuaris.”

El secretari presenta l’esmena del GMCUP a la proposició 7.6 del Grup Municipal del
PSC, de 18 de novembre de 2015, que es transcriu a continuació:
“Es proposa afegir un acord que aniria entre el segon i el tercer acord de la moció
presentada.
L’ajuntament de Manresa instarà al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Ministeri
de Fomento, a Renfe i Adif, a ampliar la freqüència de trens entre les estacions de
Terrassa i Manresa.”

El secretari presenta l’esmena de substitució dels Grups Municipals d’ERC i CiU a la
proposició 7.6 del Grup Municipal del PSC, de 19 de novembre de 2015, que es
transcriu a continuació:
“El 3 de juliol del 1859 va arribar el primer tren a Manresa procedent de Barcelona. El
viatge va durar 80 minuts. 156 anys més tard el temps del trajecte no només no s’ha
reduït sinó que s’ha vist incrementat en 3 minuts, situant-se als 83 minuts entre les
estacions del Nord de Manresa i de Plaça Catalunya a Barcelona. Els motius d’aquest
increment en temps del trajecte són diversos: per una banda al mal estat de la
infraestructura entre Manresa i Terrassa, per l’altra, a la saturació de la línia entre
Terrassa i Barcelona i, finament, per l’increment de parades a diversos municipis del
Vallès, on el servei de tren passa a ser el d’un metro comarcal. A totes aquestes
problemàtiques, a més, cal afegir-hi l’elevat nombre d’incidències i retards del servei i
que, dia rere dia, hem de patir com a ciutadans.
Aquesta situació fa que Manresa, i la comarca del Bages tinguin un servei ferroviari
absolutament deficient amb la capital de país i que resti competitivitat al nostre territori.
Una situació inacceptable en ple segle XXI.
Al llarg dels darrers anys han estat moltes les promeses fetes en diversos plans
d’infraestructures del Ministerio de Fomento, totes elles reiteradament incomplertes.
El 20 de febrer de 2009 el Consell de Ministres del govern d’Espanya va aprovar el Pla
d’infraestructures ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015, amb una inversió
prevista de 4.000 MEUR. Pocs dies després, el secretari d’Estat de Planificació i
Relacions Institucionals del Ministeri de Foment, Victor Morlán, va desgranar els
detalls del Pla, entre els quals hi havia la construcció del túnel per sota de Montcada.
Aquest túnel, reclamat insistentment per l’Ajuntament de Manresa, pel Consorci Viari
de la Catalunya Central i per amplis sectors de la societat bagenca i vallesana, tenia
una llargada de 2,3km i havia de permetre evitar 3 estacions i reduir la durada del
trajecte entre Manresa i Barcelona en 7 minuts.
A aquesta actuació calia afegir-hi una nova via entre Terrassa i Barcelona que
permetés evitar la saturació de la línia i permetre el pas de trens directes així com les
millores necessàries en el tram entre Manresa i Terrassa per tal d’augmentar la
velocitat dels combois.
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Per altra banda, el novembre de 2013, el Govern de la Generalitat i el Ministerio de
Fomento van anunciar un pla de xoc per minimitzar les incidències a la xarxa de
rodalies a Catalunya. El pla d’actuacions prioritàries en la RFIG (Red Ferroviaria de
Interés General) per a la millora de la seguretat, funcionalitat i fiabilitat del servei de
Rodalies de Catalunya, preveia una inversió de 5,4 milions d’euros a l’estació del Nord
de Manresa destinats a adaptar l’estació per a persones amb mobilitat reduïda i que
s’havien d’executar en un termini de dos anys. Aquesta actuació incloïa la remodelació
i adaptació de l’accessibilitat de l’edifici de viatgers, el recrescut de les andanes, la
instal·lació d’ascensors al pas existent, l’adequació d’instal·lacions elèctriques i
il·luminació i la rehabilitació de les marquesines.
En el marc del Pla d’actuacions prioritàries a la RFIG, ADIF també està realitzant obres
de consolidació i millora de desmunts entre Barcelona i Manresa amb l’objectiu de
eliminar diverses limitacions temporals de velocitat existents a la línia que suposen
limitacions al temps de viatge.
Per tots aquests motius, els grups municipals sotasignants proposem l’adopció dels
següents acords:
Primer. Exigir al Ministerio de Fomento del govern d’Espanya a adoptar els següents
compromisos amb la finalitat d’aconseguir un servei ferroviari competitiu per Manresa i
el conjunt de la comarca del Bages:
•

Presentar un pla estratègic de mobilitat ferroviària que permeti fer el trajecte
entre Manresa i Barcelona en menys d’una hora.

•

Executar de manera immediata el Pla d’infraestructures ferroviàries de Rodalies
de Barcelona 2008-2015 i que preveia, entre d’altres actuacions, la construcció
del túnel de Montcada.

•

Estudiar les mesures necessàries per tal d’augmentar la velocitat comercial
entre Manresa i Terrassa i el pas de més trens directes entre Terrassa i
Barcelona per tal d’escurçar el temps de trajecte.

Segon. Instar el Ministerio de Fomento del Govern d’Espanya a informar dels detalls
del projecte de reforma de l’estació del Nord i a la licitació urgent d’aquestes obres,
valorades en 5,4 milions d’euros i que havien d’estar finalitzades abans d’acabar el
2015.
Tercer. Demanar a ADIF que informi sobre les millores en el temps de viatge a la línia
R4 nord i R12 hagin pogut comportar i sobre la possibilitat de traslladar-les als horaris
de servei.
Quart. Demanar al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a
presentar, en el termini de sis mesos una proposta per escurçar el temps del
recorregut, tenint en compte les darreres obres executades per ADIF i implantar més
trens directes en la mesura que sigui possible.
Cinquè. Fer arribar aquests acords al Ministerio de Fomento del govern d’Espanya, la
companyia ADIF, al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i al
Parlament de Catalunya.”
L’alcalde informa que amb el conjunt d’esmenes presentades l’ordre de les
intervencions serà GMPSC, GMDM i GMCUP com a conseqüència de les emenes
que han presentat. Seguidament per a la presentació de l’esmena de substitució
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dels Grups Municipals d’ERC i CiU, intervindran els representants d’ERC i CiU i
per acabar el representant del GMC’s.
Tot seguit l’alcalde dóna la paraula al representant del grup municipal del PSC.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que
tant la part expositiva com la part resolutòria de la moció són molt clares.
Vol afegir una dada d’ahir mateix que exemplifica que tot el que es proposa continua
passant, i creuen que té una modesta solució molt menys complicada del que podia
semblar en un principi.
Explica que l’itinerari d’ahir al migdia en tren direcció a Barcelona, el tren es va aturar
cinc minuts a Terrassa esperant que fos l’hora de sortida. Els cinc minuts amb la porta
oberta i distorsionant la calefacció del vagó, fins que l’usuari en qüestió va prémer el
botó de tancament de la porta, segurament no és un fet molt greu, però és un fet.
Diu que votaran positivament les esmenes presentades pels Grups Municipals de la
CUP i de DM. També votaran a favor de l’esmena que ha presentat l’equip de govern
“de facto” a les 17.18 hores de la tarda, sense ni tant sols avisar que la presentaven, i
ho diu perquè s’ha assabentat quan ha baixat a recollir una documentació, creu que no
s’han de perdre les formes.
Recorda que abans quan un grup municipal presentava una moció i el govern
l’esmenava, fins i tot se li oferia al grup proposant la possibilitat de formar part de
l’esmena. No han tingut aquesta possibilitat i no tenen cap inconvenient en votar
l’esmena de substitució, de la mateixa manera que no tenen cap inconvenient en votar
l’esmena de Democràcia Municipal o l’esmena de la CUP.
La proposta que han presentat pretenia guanyar cinc minuts a l’itinerari actual dels
usuaris del tren, són cinc minuts que poden semblar una tonteria arrel de les crítiques
de Manresainfo, però personalment creu que cinc minuts quan tornes a casa a les 9 de
la nit i el tren s’atura a Sant Vicenç, aquests cinc minuts es poden convertir en una
eternitat.
El GMPSC està d’acord amb totes les reivindicacions plantejades a les esmenes.
També estan d’acord que ni l’actual govern d’Espanya, ni el govern de Catalunya, fins i
tot els governs de presidència socialista d’Espanya i Catalunya, no han sabut resoldre
el problema del servei ferroviari de Renfe a la Catalunya Central.
Creuen que aquesta situació es podria resoldre amb un simple canvi d’horaris, com
Renfe o Rodalies acostuma a fer el 29 de juny de 2014 o el 30 de maig de 2015. Si no
es diu res, fins el maig o juny de l’any vinent, segurament es continuarà tenint aquest
horari i personalment creu que es podria intentar fer aquest canvi en la graella
d’horaris.
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Consideren que això no implicaria cap inversió milionària, ni cap decisió estratègica, ni
costosa, ni serà necessari, com la notícia publicada al diari ARA, que deia: “el
conseller de Territori Santi Vila i la Ministra de Foment Ana Pastor, van mostrar ahir la
bona sintonia entre els dos, a Madrid, a la seu del Ministeri”.
Diu que si volen poden entrar a fer política, i el que fa la moció que han presentat ERC
i CiU, a part de donar una classe d’història que comença l’any 1800, identifica mol
millor que la que ha presentat el seu grup municipal, qui és qui, en qui té, depèn de
quina responsabilitat.
Des del GMPSC creu que si es pot aprovar tot, amb esmenes incloses, amb la màxima
majoria i aconseguir dos anys després que algú ens mostri el projecte de l’estació, tal i
com ho va anunciar el senyor Santi Vila en una roda de premsa.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que el
Grup municipal de DM sempre ha defensat i defensaran el transport públic com a
motor de despeses populars i com a eina de la cultura del vehicle privat, més si es té
en compte que el Bages ha estat una de les comarques oblidades, respecte les
infraestructures de comunicació.
Estan d’acord i veuen positiu la proposta de millorar aquest estalvi de temps en la
millora del servei als usuaris.
Demana que s’informi de l'estat del túnel de Montcada, previst en el pla de rodalies
2008-2015, ja que milloraria l’enllaç directe de la zona metropolitana amb les
comarques del Vallès Occidental i el Bages, reduint el trajecte aproximadament en uns
15 minuts i amb la possibilitat d’habilitar més serveis amb trens directes.
Diu que mentre a d’altres ciutats catalanes ja fa temps que presten serveis amb els
trens més moderns, més sostenibles i adaptats a les persones amb mobilitat reduïda
del model FIVIA, a Manresa encara tenim trens de més de 20 anys d’antiguitat, això
no seria cap inconvenient si s’haguessin fet o es fessin les tasques d’adaptació a les
necessitats dels usuaris com s’ha fet en altres línies de rodalies.
També sol·liciten que la línia dels trens de l’R12 (Hospitalet-Lleida via Manresa) torni a
prestar serveis amb trens de regionals, que procurin la suficient comoditat dels viatgers
donada la durada del viatge, ja que actualment aquest servei es presta amb unitats
ferroviàries de Rodalies, pensades per a trajectes màxims d’una hora.
La línia dels trens de la línia R12 Hospitalet-Lleida via Manresa, només disposa de tres
circulacions en cada sentit i amb uns horaris que no s'ajusten a la necessitats reals
dels usuaris entre les dues ciutats. Amb el simple fet d’allargar el trajecte fins a Sant
Vicenç de Castellet alguna de les circulacions que actualment finalitzen o comencen a
Cervera es beneficiaria a altres poblacions com Sant Vicenç de Castellet, Manresa,
Rajadell i Aguilar de Segarra, esdevenint potencialment un eix de comunicació
constant dins la nostra comarca.
Demana el vot favorable a l’esmena.
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La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, inicia la
intervenció dient que estan molt d’acord amb el que ha dit el senyor Felip González
sobre les formes com han presentat l’esmena de substitució.
Entenen que amb l’anàlisi de l’esmena estan d’acord i segurament un acord de
consens per tot el plenari seria adoptar tots els punts que contenen tant la proposició
del PSC com l’esmena de DM, com l’esmena de la CUP dintre de l’esmena de
substitució presentada pels grups municipals de CiU i ERC.
D’aquesta manera resultaria una moció d’un ampli consens on estarien tots identificats
i ningú estaria en contra de les propostes que es demanen en cap de les esmenes.
EL GMCUP agrairia als grups municipals de Convergència i Esquerra, que ara són els
que tenen la clau per poder afegir tot el consens del Ple, en l’esmena de substitució,
tot i que segurament serà la que finalment aprovi el Ple.
Per acabar diu que el mes passat el GMCUP ja es va posicionar i va explicar quin era
el model de transport prioritari públic, el ferroviari, que és el que sempre s’ha defensat
des de la CUP.

L’alcalde informa que una vegada es faci la presentació de l’esmena d’ERC i CiU
es podrien incorporar el que vulguin in voce i fer-ho si és possible en el dia
d’avui.
Diu que el representant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana i el
representant de Convergència i Unió expliquin l’esmena i després es pot
incorporar allò que proposen la resta de Grups Municipals perquè pugui ser el
més unànime possible.
Tot seguit l’alcalde dóna la paraula al representant del GMERC perquè defensi la
proposició.

El senyor Marc Aloy, portaveu del Grup Municipal d’ERC, en primer lloc demana
disculpes per les formes a l’hora de presentar l’esmena. Diu que són novells i que no
hi ha hagut cap voluntat de fer cap desaire a ningú. Els semblava que les mocions i les
esmenes que s’han presentat quedaven un xic curtes davant uns greuges tan
importants com el que pateix aquesta línia, amb una manca d’inversió endèmica que fa
que el nostre territori sigui poc competitiu davant d’altres, demanar els cinc minuts els
semblava del tot insuficient.
Diu que la voluntat no era fer cap desaire a ningú, que en el ple del mes passat van
presentar una moció de substitució, es va pactar amb el grup proposant Democràcia
Municipal i tampoc hi va haver cap voluntat de desaire.
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El GMERC pren la paraula a la CUP, incorporarà totes les esmenes que no quedin ja
incorporades a la moció que han proposat, ja que entenen que recollien bona part
d’allò que es demanava i si falta alguna cosa es podrà incorporar sense problema.
Respecte al recordatori de la història diu que els va semblar adequat perquè el tren es
va inaugurar l’any 1859 amb un temps de trajecte de 80 minuts i actualment, 156 anys
després, el temps de trajecte s’ha vist incrementat en 3 minuts, i per tant fer el trajecte
de Manresa a Barcelona té una durada de 83 minuts.
Els motius d’aquest increment en el temps poden ser deguts, per una banda, al mal
estat de la infraestructura entre Manresa i Terrassa, per l’altra, a la saturació de la línia
entre Terrassa i Barcelona i, finalment per l’increment de parades a diversos municipis
del Vallès, on el servei de tren s’aprofita per ser el d’un metro comarcal, funcionalitat
molt diferent a la que tenim a la nostra comarca i ciutat.
Aquesta situació fa que Manresa i la Comarca tingui un servei ferroviari absolutament
deficient amb la capital del país i que resti competitivitat al nostre territori. Situació
inacceptable en ple segle XXI.
Al llarg dels darrers anys han estat moltes les promeses fetes en diversos plans
d’infraestructures del Ministerio de Fomento, totes elles reiteradament incomplertes.
El 20 de febrer de 2009 el Consell de Ministres del govern d’Espanya va aprovar el Pla
d’infraestructures ferroviàries amb una inversió prevista de 4.000 MEUR, que havia de
resoldre un dels problemes que tenim a la nostra línia, el famós túnel de Montcada,
que havia de permetre reduir en un temps prudencial el trajecte entre Manresa i
Barcelona.
Tal i com recorda la moció proposada pel PSC, el novembre de 2003 el Ministeri de
Foment van anunciar un pla de xoc per minimitzar les incidències a la xarxa de
rodalies a Catalunya, un pla que preveia una inversió de 5,4 milions d’euros destinats,
no a la millora del servei sinó a resoldre els problemes de persones amb mobilitat
reduïda a l’estació del Nord de Manresa, i que s’havien d’executar en un termini de dos
anys, cosa que encara no s’ha executat.
Per tots aquest motius, tot i estar d’acord amb les demandes del Grup Socialista, la
proposició presentada els semblava molt insuficient pel fet de demanar
responsabilitats per la no inversió de 5.4 milions d’euros, quan la línia de rodalies R4 té
una llarga llista de promeses milionàries incomplertes, no els satisfà.
Recorda que ho cantava l’Ovidi “ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer”, i el
volem perquè l’hem pagat, dia rere dia, a través d’impostos que no ens retornen, amb
un incompliment de promeses que es converteixen en burla, i veient any rere any el
govern d’Espanya amb un pressupost d’inversions multimilionàries en trens d’alta
velocitat, que no porten enlloc ni porten a ningú, mentre els més de cent milions
d’usuaris de rodalies de Barcelona, prop d’un milió d’usuaris a l’estació de Manresa
seguim, seguim patint un servei insuficient i uns trens del segle XIX en ple segle XXI.
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Per això els Grups Municipals d’Esquerra Republicana i Convergència i Unió han
cregut convenient presentar l’esmena de substitució per incloure tant les propostes
recollides a la moció inicial com les esmenes presentades pels grups municipals de
DM i la CUP, però alhora anar un pas més enllà i recollir el conjunt de les demandes
històriques que realment són necessàries per aconseguir un servei ferroviari ràpid,
eficient i competitiu entre la ciutat i Barcelona.
Per aquests motius, i entenen que es recolliran totes les aportacions, demana el vot
favorable.

El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, diu que
les mocions i les esmenes enriqueixen i serveixen per millorar, tal i com ha estat el
propòsit de l’esmena presentada.
Potser s’ha de posar el barret a cadascuna de les administracions que li pertoca, tal i
com ha dit el senyor González, per saber el que demanem i a qui ho demanem, ja que
recorda que el president de la Corporació és l’alcalde, és el qui signa les mocions que
s’aproven perquè es puguin traslladar als òrgans competents i per això és bo saber
què es demana i com es demana.
Si el procediment no li ha agradat es disculpa per l’error en les formes, però respecte
les altres esmenes presentades, tampoc ningú les ha comentades, i forma part del joc
democràtic i de les possibilitats que permet el reglament orgànic per millorar les
proposicions.
Respecte a les inversions de l’estat cap a Catalunya en l’àmbit ferroviari, en concret a
rodalies, és flagrant i d’un incompliment constant al llarg del temps, governi qui
governi. No han pogut resoldre ni des del govern central ni autonòmic i des de
l’ajuntament s’ha de continuar fent més força per reivindicar i aconseguir guanys per
petits que siguin.
Creu que és important fer una mica d’història i recorda que fa dos anys des del propi
Ministeri se’ls va transmetre a dos exregidors de l’Ajuntament que la millora a l’estació
del Nord de Manresa incloïa la remodelació i adaptació de l’accessibilitat de l’edifici de
viatger, el recrescut de les andanes, la instal·lació d’ascensors del pas existent,
l’adequació d’instal·lacions elèctriques, il·luminació i rehabilitació de les marquesines,
formava part d’aquest paquet d’inversions del Ministeri de Foment, encara sense
executar, tot i aparèixer en els pressupostos.
La intenció de l’esmena de substitució era aquesta, ordenar aquests temes i creu que
l’esmena que proposen Esquerra i Convergència reflecteix totes menys la de
Democràcia Municipal, si ho ha entès bé, i aconseguir un sol document per donar una
imatge d’unitat respecte un problema que existeix i que es vol solucionar.
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L’Alcalde informa que es pot fer un text refós a partir de l’esmena de substitució
del GMERC i GMCiU i incloure els acords 2 i 3 de la proposició presentada pel
GMPSC, ja que el primer coincideix amb l’esmena de substitució dels GMERC i
GMCiU. Incloure l’esmena presentada pel GMDM, pel que fa a la línia Manresa –
Lleida, i incorporar l’esmena sencera presentada pel GMCUP.
Demana que si estan d’acord que en el text refós hi hagi els acords que es
presenten a l’esmena de substitució i els acords 2 i 3 del PSC, ja que el primer
coincideix, incloure els acords del GMDM referents a la línia Hospitalet-Lleida, i
el tercer afegir la proposta del GMCUP, per tal de procedir a la votació.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, diu que com a
proposant de la moció voldria fer algunes consideracions.
Estan d’acord i estaven disposats a votar l’esmena de substitució, però li diu al senyor
Serracanta que només traient la paraula “substitució” s’acabava el debat, i aquesta
paraula és la que entra en el joc democràtic, ja que tant el Grup Municipal de
Democràcia Municipal com el Grup Municipal de la CUP afegien coses, i en canvi la
proposta d’Esquerra i Convergència substituïa.
Reconeix que no li molesta l’esmena per sí mateixa, l’ha molestat el fet que ha anat
per casualitat a Secretaria i s’ha trobat l’esmena, perquè sinó s’hagués assabentat a la
sala de plens i creu que això és una falta de modus.

L’Alcalde diu que està d’acord amb el que ha dit el senyor González i que en
l’anterior mandat hi havia l’acord que les esmenes es donaven a conèixer a la
Junta de Portaveus i també que un cop s’anunciaven en cap cas es podien
presentar més enllà de les dues de la tarda, com a autoreglament.
Demana disculpes en nom del Grup Municipal que representa, més enllà que
altres grups hagin secundat l’esmena.
Respecte al text refós que es porta a aprovació, diu que quedaria de la següent
manera. A l’encapçalament s’eliminarà esmena de substitució i incloent
proposició, incorporant els acords 2 i 3 del GMPSC, els acords 2, 3 i 4 del GMDM,
i del GMCUP s’incorpora tot.

El senyor Marc Aloy, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que la moció
intentava ordenar les peticions segons l’àmbit competencial de cada administració.
Ho diu perquè està bé que s’incorpori tot, però si al final queda tot barrejat, es dóna
per bo que ja es redactarà ben redactat.
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L’alcalde proposa que sigui el secretari l’encarregat de fer aquesta ordenació i
demana el màxim d’unanimitat.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició conjunta 7.6
dels grups municipals de CiU, ERC, CUP, PSC i DM, amb les incorporacions a
què ha fet referència, i el Ple l’aprova per la unanimitat dels 25 membres
presents i, per tant, es declara acordat el següent:
“PROPOSICIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, ERC, CUP, PSC I
DM.

El 3 de juliol del 1859 va arribar el primer tren a Manresa procedent de Barcelona. El
viatge va durar 80 minuts. 156 anys més tard el temps del trajecte no només no s’ha
reduït sinó que s’ha vist incrementat en 3 minuts, situant-se als 83 minuts entre les
estacions del Nord de Manresa i de Plaça Catalunya a Barcelona. Els motius d’aquest
increment en temps del trajecte són diversos: per una banda al mal estat de la
infraestructura entre Manresa i Terrassa, per l’altra, a la saturació de la línia entre
Terrassa i Barcelona i, finament, per l’increment de parades a diversos municipis del
Vallès, on el servei de tren passa a ser el d’un metro comarcal. A totes aquestes
problemàtiques, a més, cal afegir-hi l’elevat nombre d’incidències i retards del servei i
que, dia rere dia, hem de patir com a ciutadans.
Aquesta situació fa que Manresa, i la comarca del Bages tinguin un servei ferroviari
absolutament deficient amb la capital de país i que resti competitivitat al nostre territori.
Una situació inacceptable en ple segle XXI.
Al llarg dels darrers anys han estat moltes les promeses fetes en diversos plans
d’infraestructures del Ministerio de Fomento, totes elles reiteradament incomplertes.
El 20 de febrer de 2009 el Consell de Ministres del govern d’Espanya va aprovar el Pla
d’infraestructures ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015, amb una inversió
prevista de 4.000 MEUR. Pocs dies després, el secretari d’Estat de Planificació i
Relacions Institucionals del Ministeri de Foment, Victor Morlán, va desgranar els
detalls del Pla, entre els quals hi havia la construcció del túnel per sota de Montcada.
Aquest túnel, reclamat insistentment per l’Ajuntament de Manresa, pel Consorci Viari
de la Catalunya Central i per amplis sectors de la societat bagenca i vallesana, tenia
una llargada de 2,3km i havia de permetre evitar 3 estacions i reduir la durada del
trajecte entre Manresa i Barcelona en 7 minuts.
A aquesta actuació calia afegir-hi una nova via entre Terrassa i Barcelona que
permetés evitar la saturació de la línia i permetre el pas de trens directes així com les
millores necessàries en el tram entre Manresa i Terrassa per tal d’augmentar la
velocitat dels combois.
Per altra banda, el novembre de 2013, el Govern de la Generalitat i el Ministerio de
Fomento van anunciar un pla de xoc per minimitzar les incidències a la xarxa de
rodalies a Catalunya. El pla d’actuacions prioritàries en la RFIG (Red Ferroviaria de
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Interés General) per a la millora de la seguretat, funcionalitat i fiabilitat del servei de
Rodalies de Catalunya, preveia una inversió de 5,4 milions d’euros a l’estació del Nord
de Manresa destinats a adaptar l’estació per a persones amb mobilitat reduïda i que
s’havien d’executar entre els anys 2014 i 2015. Aquesta actuació incloïa la
remodelació i adaptació de l’accessibilitat de l’edifici de viatgers, el recrescut de les
andanes, la instal·lació d’ascensors al pas existent, l’adequació d’instal·lacions
elèctriques i il·luminació i la rehabilitació de les marquesines.
I, atès, tanmateix, que les darreres informacions que ens consten sobre aquesta
millora són periodístiques, en les qual Renfe anunciava la licitació d’aquestes obres
per abans que acabés aquest any. I que, això sí, el projecte d’obra ja està enllestit.
En el marc del Pla d’actuacions prioritàries a la RFIG, ADIF també està realitzant obres
de consolidació i millora de desmunts entre Barcelona i Manresa amb l’objectiu de
eliminar diverses limitacions temporals de velocitat existents a la línia que suposen
limitacions al temps de viatge.
Atès que, a banda d’aquest inadmissible retard en el compliment dels compromisos,
els usuaris habituals del servei de Rodalies a Manresa, segueixen patint des de fa molt
de temps un nombre important d’incidències i retards en el servei.
Atès que, a més, aquests usuaris hem detectat que, darrerament, les vegades que els
trens entre Manresa i Barcelona no van a deshora, resulta que s’han de quedar aturats
a l’estació de Sant Vicenç de Castellet (abans d’arribar a Manresa) més temps del
necessari, entre dos i nou minuts suplementaris, segons els casos, I que el mateix
passa a la primera de les estacions de Terrassa en el viatge en direcció a Barcelona.
Atès que, pel que hem sabut, el motiu d’aquestes aturades és que actualment, i degut
a que ja s’han enllestit algunes obres a la via entre Terrassa i Manresa, els trens
poden cobrir aquesta part de l’itinerari a una velocitat superior a la que podien circular
quan es va fixar la graella d’horaris actualment vigent. I que això ocasiona que, si el
tren arriba abans d’hora a, per exemple, Sant Vicenç de Castellet, s’ha d’esperar el
temps que calgui fins que no pot tornar a marxar, a l’hora prevista de sortida.
Atès que, en definitiva, amb un reajustament de la graella d’horaris actual de les línies
R4 i R12 de Rodalies es podria aconseguir escurçar el temps de recorregut dels trens
de Renfe entre Manresa i Barcelona en uns cinc minuts com a mínim; sense fer cap
inversió i sense haver d’aplicar cap altra mesura extraordinària que signifiqués un cost
d’inversió.
Per tots aquests motius, els grups municipals sotasignants proposem l’adopció dels
següents acords:
Primer. Exigir al Ministerio de Fomento del govern d’Espanya a adoptar els següents
compromisos amb la finalitat d’aconseguir un servei ferroviari competitiu per Manresa i
el conjunt de la comarca del Bages:
•

Presentar un pla estratègic de mobilitat ferroviària que permeti fer el trajecte
entre Manresa i Barcelona en menys d’una hora.
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•

Executar de manera immediata el Pla d’infraestructures ferroviàries de Rodalies
de Barcelona 2008-2015 i que preveia, entre d’altres actuacions, la construcció
del túnel de Montcada.

•

Estudiar les mesures necessàries per tal d’augmentar la velocitat comercial
entre Manresa i Terrassa i el pas de més trens directes entre Terrassa i
Barcelona per tal d’escurçar el temps de trajecte.

Segon. Instar el Ministerio de Fomento del Govern d’Espanya a informar dels detalls
del projecte de reforma de l’estació del Nord i a la licitació urgent d’aquestes obres,
valorades en 5,4 milions d’euros i que havien d’estar finalitzades abans d’acabar el
2015.
Tercer. Demanar a ADIF que informi sobre les millores en el temps de viatge a la línia
R4 nord i R12 hagin pogut comportar i sobre la possibilitat de traslladar-les als horaris
de servei, per la qual cosa l’Ajuntament de Manresa insta al Departament de Territori i
Sostenibilitat, al Ministeri de Fomento, a Renfe i a Adif a fer el reajustament necessari
a la graella d’horaris actual de les línies R4 i R12 de Rodalies per adequar els horaris
de sortida a les estacions adequades a la velocitat actual a la que ja poden circular els
trens després de les obres de millora executades a la via entre Terrassa i Manresa.
Quart. L'Ajuntament de Manresa insta al Departament de Territori i Sostenibilitat, al
Ministeri de Fomento, a Renfe i Adif, a ampliar la freqüència de trens entre les
estacions de Terrassa i Manresa.”
Cinquè. L'Ajuntament de Manresa insta a Rodalies de Catalunya i al seu operador
Renfe que posin en circulació més trens amb accés a persones amb mobilitat reduïda
en la línia de rodalies R4.
Sisè. L'Ajuntament de Manresa sol·licita que els trens de la línia R12 (Hospitalet-Lleida
via Manresa) s'adaptin a la comoditat dels viatgers donada la durada del viatge, que
actualment presta servei amb unitats ferroviàries de Rodalies, quan es tracta d'un
servei de Regionals.
Setè. L'Ajuntament de Manresa demana al departament de Territori i Sostenibilitat un
estudi per augmentar les freqüències de pas de trens entre Manresa i Lleida, ja que
actualment només es realitzen tres serveis diaris per sentit i amb horaris que no
s'ajusten a la necessitat dels usuaris.
Vuitè. Fer arribar aquests acords al Ministerio de Fomento del govern d’Espanya, la
companyia ADIF, al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i al
Parlament de Catalunya.
Novè. L’equip de Govern informarà al Ple de la Corporació de desembre de 2015 de
les gestions fetes per al compliment d’aquest acord.”
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Abans d’entrar en el coneixement de la proposició 7.7, l’alcalde manifesta que el
Grup municipal de Ciutadans ha demanat que també hi puguin ser inclosos com
a signants de la proposició, ja que la seva intenció era dir que sí abans de tancar
l’ordre del dia, però no va ser possible fins a la tarda.
No havent-hi cap objecció al respecte, l’alcalde dóna per incorporat el Grup
municipal de Ciutadans a l’enunciat de la proposició 7.7

7.7

Proposició dels Grups Municipals de Convergència i Unió (CiU), Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) i Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC), amb motiu del Dia internacional contra la violència masclista.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC, PSC i C’s, de
16 de novembre de 2015, que es transcriu a continuació:
“Totes les persones i entitats, especialment les administracions públiques, estem
emplaçats no solament a manifestar-nos contra al violència masclista, sinó a actuar de
forma activa per eradicar aquesta xacra social.
Catalunya ha estat capdavantera en aquesta lluita i, amb la posada en marxa de la llei
5/2008 de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, es
consolida el compromís dels Ajuntaments a treballar de forma permanent i decidida en
aquesta línia. Però les reformes estatals que afecten a les competències locals, com la
llei 27/2013 ( LRSAL ) han qüestionat aquestes competències.
Aquest ha estat un dels motius pels quals el dia 7 de novembre d’aquest any van
confluir a Madrid milers de persones de tot l’Estat, convocades pel Moviment
Feminista, per manifestar-se contra al violència masclista i reivindicar el compromís de
totes les administracions en la seva lluita.
Davant d’aquests fets, els grups municipals que subscriuen proposen l’adopció dels
següents acords :
1. Reiterar el compromís d’aquest Ajuntament de destinar recursos tècnics i
materials a la lluita contra la eradicació de la violència masclista al nostre
municipi.
2. Assegurar l’atenció jurídica, social i psicològica a les víctimes de violència
masclista, a través del SIAD.
3. Contribuir a la promoció de la igualtat i a la lluita contra la violència de gènere,
a través d’actuacions preventives i educatives als centres educatius de la
nostra ciutat.
4. Seguir commemorant de forma pública el dia 25 de novembre, Dia
Internacional contra la violència contra les Dones, i continuar col·locant cada
any un llaç blanc a la façana de l’Ajuntament en record de les víctimes.
5. Treballar per a la sensibilització contra el sexisme i promoure l’eradicació del
sexisme, la segregació, l’assetjament i els estereotips sexuals en totes les
actuacions i serveis de competència municipal.

Acta de la sessió plenària núm. 14 de 19 de novembre de 2015

224

6. Comunicar aquest acord al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, a l’Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, a la
Delegació del Govern a la Catalunya Central i a l’Institut Català de les Dones. “

La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada d’Acció Social i Cooperació i
d’Igualtat, manifesta que aquesta és una moció que tant de bo no s’hagués de
presentar ni s’hagués de commemorar cada 25 de novembre el Dia internacional
contra la violència masclista, perquè voldria dir que aquestes accions no es portarien a
terme, però malauradament el 17 de novembre d’enguany a Madrid hi va haver una
manifestació promoguda pel Moviment Feminista, no només per lamentar i manifestarse en contra d’aquestes accions sinó també per valorar que l’LRSAL continua posant
en qüestió algunes de les competències locals al respecte.
Manresa és una de les ciutats de Catalunya que ha estat un referent en temes sobre
l’atenció i la informació a les dones. Recorda que l’any 1996 es va crear el Punt
d’atenció a la Dona i que des d’aleshores s’ha fet un treball molt acurat.
Des del SIAD s’ha treballat en eixos molt determinants com fer campanyes de
sensibilització, treballar en la prevenció de la violència cap a les dones, tant des del
col·lectiu de dones com també dins de l’àmbit educatiu.
També s’han potenciat els recursos assistencials, psicològics, socials i legals
necessaris per a una adequada atenció a les dones que pateixen maltractaments
psicològics, físics o sexuals.
Malgrat això, a data de 31 d’octubre de 2015, el SIAD ha atès a Manresa 228 dones,
de les quals 104 presentaven signes de violència masclista.
Segons dades del Servei d’atenció contra la violència masclista de l’Institut Català de
les Dones, 144 de les dones que han trucat són de la comarca del Bages. A Catalunya
hi ha hagut 7 dones assassinades a mans de la seva parella o exparella, que amb les
de l’Estat espanyol sumen 45.
Durant el dia 25 de novembre es faran una sèrie d’actes a la ciutat com a mostra de
rebuig contra la violència masclista. S’ha elaborat una Guia d’acollida per a infants i
adolescents víctimes de violència masclista en el nucli familiar a la Xarxa del Bages i
s’ha fet un protocol per a l’abordatge de la violència masclista des de la Catalunya
Central, aprovat el 2014.
Des de la regidoria d’Igualtat és imprescindible donar molta importància a la prevenció,
subratllar les mesures de sensibilització, prevenció i detecció precoç per a erradicar
aquesta problemàtica, esforços que han d’anar bàsicament destinats a treballar amb
els joves perquè s’està detectant una normalització de relacions abusives entre la
parella i intentar informar i explicar perquè les joves detectin com poder aturar aquesta
violència, que també s’estén a d’altres àmbits d’intervenció com les xarxes socials i les
noves tecnologies.
Segons l’ONU, a nivell mundial, el 73% de les dones han estat exposades o han
experimentat algun tipus de violència on line.
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Per acabar la seva intervenció destaca la necessitat de treballar conjuntament entre
totes i tots, perquè la formació no només ha d’anar en el sentit de quan la dona detecti
una acció de violència cap a ella, sinó en educar els homes perquè canviïn l’actitud
envers les dones, treballar el món associatiu, les institucions educatives, la ciutadania,
fer sensibilització i prevenció.
Demana el vot favorable a la proposicio.

La senyora Cristina Cruz, regidora del Grup Municipal d’ERC, manifesta que al
seu grup li hauria agradat participar en la redacció de la proposició, però se’ls va avisar
amb molt poca antelació.
Malgrat això el GMERC se suma a la proposició contra la violència masclista i fa palès
que el degoteix constant de dones assassinades és la punta de l’iceberg d’una
problemàtica estructural de la nostra societat.
La violència física, psicològica, econòmica i els micromasclismes són formes
d’expressió de la violència masclista que sovint no són visibles a primera vista i encara
són més difícils d’atacar.
La xifra de dones assassinades és l’indicador més greu que demostra que la lluita per
a erradicar la violència masclista necessita el compromís de tots i totes.
L’LRSAL ha significat una retallada dels recursos necessaris per a la prevenció i el
suport psicosocial i per al tractament de les dones que pateixen de violència masclista.
Amb l’aprovació de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada el mes de
juliol, en el seu capítol II es determina quines són les competències municipals per tal
de garantir la igualtat efectiva entre homes i dones, i dins d’aquestes competències
quines són les obligacions que té l’Ajuntament, com la de sensibilitzar la població
sobre les causes de la violència masclista, impulsar actuacions i campanyes de
prevenció i posar a disposició de la població els serveis d’atenció necessaris per a les
persones que pateixen les diverses manifestacions de violència masclista.
Així mateix hi ha d’haver les dotacions pressupostàries necessàries per al finançament
d’aquestes funcions.
La Llei també preveu el Pla d’Igualtat, que es troba en fase de diagnosi, amb tota la
qüestió de dissenyar, aprovar, executar i avaluar aquest pla, establir les condicions de
formació i capacitació que el consistori necessita sobre temes d’igualtat de gènere,
crear i adequar els mecanismes necessaris per integrar la transversalitat de la
perspectiva de gènere en les actuacions polítiques, i dissenyar i aplicar polítiques
destinades a erradicar les desigualtats i explotació de les dones en els àmbits locals
d’intervenció.
La Generalitat es compromet amb aquesta llei a donar suficiència financera al municipi
en relació a les funcions que estableixi la llei, ja sigui per transferència de fons d’altres
administracions o per recursos propis. També es compromet a facilitar programes de
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capacitació i formació específica als membres electes de l’Ajuntament, i per tal de
garantir el compliment de les funcions amb relació al que estableix la llei d’igualtat
electiva entre home i dones.
Al GMERC li hauria agradat fer una esmena o una moció per tal que, mentre que no
sigui efectiva la desconnexió, s’exigeixi a l’Estat espanyol que transfereixi els recursos
necessaris a la Generalitat de Catalunya per prendre les mesures per al ple
desenvolupament de la Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra
la violència de gènere. Que posi els recursos i les mesures perquè totes les
administracions compleixin el que estableix el conveni del Consell d’Europa sobre la
prevenció i la lluita contra la violència de la dona i la violència masclista, ratificada
recentment per l’Estat espanyol. Que es restableixin les competències municipals
d’igualtat per l’assistència a les dones víctimes de violència masclista, així com de les
seves filles i fills, eliminades amb la Llei 27/2913 de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local. Que es derogui la Llei orgànica per a la millora de la qualitat
educativa, pel fet de ser una llei regressiva en matèria d’educació per a la igualtat, ja
que fa desaparèixer els continguts específics sobre la igualtat de gènere i de prevenció
de la violència masclista dels currículums escolars.

La senyora Mercè Cardona, regidora del Grup Municipal del PSC, manifesta que
un any més, el dia internacional contra la violència masclista, s’aprova una moció
contra aquesta violència.
Diu que són molts anys de lluita contra aquesta xacra social, tot i tenir una legislació
per poder lluitar-hi, començant per la Constitució, la llei de l’any 2004, la llei catalana
del 2008, i que com a dona socialista se’n sent orgullosa que fossin presidents
socialistes els que les aprovessin.
Pel que fa a la llei espanyola va ser reconeguda amb una Menció d’honor del premi de
polítiques de futur de l’ONU, però, tot i tenir aquesta bona cobertura legal, aquesta
xacra social no despareix sinó que el degoteig de dones assassinades i les seves
víctimes col·laterals no disminueixen.
Des del PSC es defensa un model públic que potenciï les polítiques de gènere i molt
especialment -coincidint amb molts grups-, aposten per la sensibilització i prevenció,
per la detecció i tractament en primera instància dels casos de maltractament, que es
donen des dels Ajuntaments, les institucions més properes a la ciutadania.
Per tot l’exposat li agradaria -sempre amb l’ànim de voler millorar-, fer més propera i
més efectiva aquesta moció en el dia a dia, en el sentit de desgranar algunes accions
que saben que es fan i d’altres que s’haurien de fer, posant-les sempre a criteri de tots
els grups perquè si no són capaços d’arribar a un acord en aquest tema, tots es fan
més febles davant la desigualtat ja existent i en la lluita contra aquesta violència cap a
les dones pel sol fet de ser dones, per ser considerades pel seu agressor carents dels
drets d’igualtat, de llibertat, el respecte i capacitat de decidir.
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Pel que fa als punts 1, 3 i 5, on es comprometen a destinar més recursos tècnics i
materials, els agradaria que es veiés reflectit en les partides del pressupost més
recursos econòmics per tal de poder fer les accions de prevenció i sensibilització a tot
l’arc de la població, des de la infància a la gent gran.
Pel que fa al punt 2, que si s’hi arriba vol dir que tenim una víctima a la comarca, i que
s’haurà activat el protocol per a l’abordatge de la violència masclista a les comarques
de la Catalunya central, demana màxima coordinació i confiança entre les institucions
que hi participen, des dels professionals municipals, comarcals i policia local, i
aconseguir que el lloc d’acollida tingui les condicions adients.
Des de la mesa institucional de protocol s’ha de vetllar perquè l’atenció jurídica vagi
reforçada d’un acompanyament judicial personalitzat. També demanen que es vetlli
per la formació específica acreditada en violència de gènere per al magistrat/da, per a
l’advocat/da, forenses i equips socials que integren aquest jutjat.
El GMPSC creu que aquestes accions i algunes més haurien d’estar detallades en un
Pla d’igualtat de la ciutat de Manresa, on s’estudien la problemàtica específica de la
ciutat i poder preveure i detectar futurs conflictes.
Celebra, com ha esmentat la representant del GMERC, que ja s’estigui treballant en
aquest Pla.
Acaba la seva intervenció dient que tolerància zero envers la violència contra les
dones perquè sense drets no tenim igualtat i sense igualtat no tenim llibertat.

El senyor Andrés Rojo, regidor del Grup Municipal de C’s, diu que els grups
municipals que han intervingut han fet una exposició molt clarificadora al respecte, i
agraeix als grups signants de la proposició que els hagin deixat sumar-se a l’enunciat.
El GMC’s vol donar el seu suport i estar presents també perquè les xifres parlen per sí
soles i no es pot permetre cap relliscada davant la violència masclista.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que
periòdicament hi ha una sèrie de mocions lligades a diverses efemèrides.
El GMDM no hi està en desacord però sí que voldrien una mica de coherència de vot
entre aquestes i d’altres que es van presentant al llarg de l’any.
Concretament recorda una moció emmarcada en la campanya del moviment social
d’Acció Lila contra la campanya “No som maniquins”, votada en contra pels quatre
grups que avui presenten aquesta moció.
Recorda també l’argumentació que van fer servir per votar en contra d’aquella
proposta en contra de la violència social que exerceixen les franquícies tèxtils.
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Diu que és molt fàcil fer al·legat al marc legal de protecció de la víctima i no fer cap
referència al marc educatiu que propícia aquestes agressions de caire masclista.
És molt fàcil lluitar contra la violència masclista sempre i quan no es topi amb els
interessos empresarials.
El GMDM vol fer algunes observacions atès que és una moció amb una generalització
molt poc concretada en el sentit que cal donar publicitat amb els recursos que s’han de
destinar en aquesta lluita i fer pedagogia perquè tota dona manresana que es vegi en
aquesta infame situació sàpiga on es pot adreçar, al mateix temps que es refermen els
protocols informatius d’atenció sanitària en referència als serveis d’orientació jurídica
específica.
Tota activitat concreta, preventiva i educativa que vagi en aquest sentit comptarà amb
el suport del seu Grup municipal i que commemorar les víctimes cada 25 de novembre
és l’opció més fàcil i menys compromesa.
En record d’una certa promesa electoral que va fer un polític, que proposava que per
cada assassinada per la violència masclista es fes un funeral d’estat, el GMDM
demana quines seran les mesures que citen els acords de la moció i demanen que es
doti d’autonomia, eines i sobretot respecte, el Consell Municipal de la Dona com a eina
imprescindible per a aquesta lluita.
Com a darrera observació i com s’ha dit en la moció defensada per la PAHC, el GMDM
demana humilitat per aprendre la lliçó que ens ensenyen els moviments socials a
l’hora de maximitzar el rendiment dels seus escassos o inexistents recursos
econòmics.

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, vol agrair en
primer lloc que en els atesos de la moció s’esmenti la manifestació que hi va haver el 7
de novembre a Madrid, on va confluir el moviment feminista.
Ja que per segons quines coses es fa cas dels informes de Secretaria i en d’altres no,
perquè en aquest ple ha estat així, i segons el principi de subsidiarietat, si l’Ajuntament
o el govern creu que s’ha de fer quelcom i el servei no es presta des d’institucions
superiors, l’ha de fer.
A part, si l’Ajuntament, el govern en aquest cas, considera que ha de prestar un servei
i que és competència seva, segons aquest principi de subsidiarietat perquè no el dóna
un servei superior, segons tot un seguit d’articles, començant pel 10.2 de la Constitució
i enllaçant-ne d’altres, està obligat a fer-ho.
Per altra banda, per a altres coses s’hi ha estat treballant, però en aquest cas i en
aquesta moció no se’n fa esment. Com esmentava la senyora Cruz el passat mes de
juliol es va aprovar la Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes, i el GMCUP no entén
com és que no es parla d’aquesta llei en la moció. Són moltes les coses que es poden
fer a partir d’aquesta llei.
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Pel que fa al contingut de la moció entenen que el que està escrit és el que ja es fa, és
a dir, la moció posa sobre el paper allò que es podria entendre que ja s’està fent i es
pregunta per què posar-ho si ja es fa?.
Pel que fa al punt 2, sobre assegurar l’atenció jurídica, social i psicològica a les
víctimes de violència masclista a través del SIAD, diu que segons el Pla d’Igualtat ja
caducat que anava del 2012 fins el 2014, s’havia de cobrir el 100% de les víctimes,
però què passa amb les dones que no entenen ni el català ni el castellà. La seva
pregunta és si en l’acord s’està dient que es contractarà una persona traductora per a
aquestes dones que van al SIAD a buscar empara?. Entenen que no perquè s’ha dit
repetidament al Consell Municipal de la Dona que no hi havia diners per contractar.
Pel que fa al punt 3, sobre contribuir a la promoció de la igualtat i la lluita contra la
violència de gènere, a través d’actuacions preventives i educatives als centres
educatius de la nostra ciutat, el GMCUP entén que això ja es dóna en els tallers que
es fan i pregunta si s’ampliaran, perquè ara mateix a les escoles de primària es fan un
màxim de 30 tallers. Pregunta quants cursos i quantes aules per curs i quantes
escoles públiques i privades hi ha a la ciutat, ja que entenen que 30 tallers per a tota
l’educació primària queda molt curt.
Per altra banda, i anant a l’ESO, hi ha un sol taller a 4t d’ESO. Pregunta si és ben bé a
4t d’ESO l’edat en què s’han de dur a terme aquests tallers?. Ella li demanaria a la
noia de 14 anys assassinada a Tàrrega el passat octubre de 2013.
Finalment, anant al taller estrella que es fa a 1r de Batxillerat, on nois i noies
empatitzen amb agressors i assassins de dones empresonats als Lledoners, diu que
és cert que acaben empatitzant amb les víctimes al final del taller i que durant aquest
fan tot un treball sobre la violència de gènere. L’Àgora, l’equip de psicòlegs que fa els
tallers pot fer molts bons informes, però ella es queda amb el comentari d’una noia
jove de l’IES Pius Font i Quer, després d’haver fet aquest taller, i que textualment deia:
“Mira. És curiós i fa com cosa dir-ho, però al conèixer la seva història i com a persones
van empatitzar molt amb ells, i no sé, ja no els miràvem tan malament com quan
havíem començat la xerrada.”
La senyora Tomàs es pregunta si una persona jove que viu aquesta experiència, si
després la maltracten, empatitza amb el seu maltractador, com se’n surt?. Segurament
acabarà llançada pel balcó com la senyora que fa pocs dies la van tirar al Vendrell, i no
com surt als mitjans de comunicació, que diuen que va caure.
Amb relació al punt 4 que diu Seguir commemorant de forma pública el dia 25 de
novembre, seguir commemorant, seguir... . També es diu continuar col·locant cada any
un llaç blanc a la façana de l’Ajuntament en record de les víctimes, creu que es podria
fer un pas més i col·locar aquest llaç cada vegada que hi ha un assassinat als Països
Catalans o al marc territorial que es vulgui adoptar i potser seria un pas més, però no,
no hi és.
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Amb relació al punt 5 que diu: Treballar per a la sensibilització contra el sexisme i
promoure l’eradicació del sexisme, la segregació, l’assetjament i els estereotips
sexuals en totes les actuacions i serveis de competència municipal, entenen que tot
això queda inclòs en els cursos que ja s’estan duent a terme a Primària i la maleta de
coeducació.
Finalment, el punt 6 que diu: Comunicar aquest acord al Ministerio de Sanidad...., tot el
que planteja aquesta moció, com ha dit al principi, ja es du a terme i és posar per escrit
allò que ja s’està fent. Pregunta per què cal portar-ho a votació? Per què no es pot fer
quelcom que impliqui alguna cosa més?
Com abans es deia, s’ha de fer alguna cosa el novembre, perquè és el mes novembre
i perquè toca. No creu que posar les coses sobre paper sigui fer alguna cosa.
Cada dia les dones pateixen tot tipus de violències de gènere. Cada dia per al GMCUP
és 25 de novembre.
El GMCUP creu que amb aquesta moció el que es fa és perpetuar el sistema actual
perquè no aporta res de nou, perquè perpetua el patriarcat, i a la vegada que aquest
es perpetua es pengen una medalla, i el titular de demà “El Ple de l’Ajuntament aprova
per unanimitat una moció contra la violència de gènere, etc”, aquesta medalla no se la
penjaran amb el suport de la CUP, però no hi votaran en contra perquè consideren que
les coses que es fan s’han de continuar fent, però s’han d’ampliar i quan es proposi
ampliar llavors sí que hi podran comptar.

La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada d’Acció Social i Cooperació i
d’Igualtat, intervé per manifestar el compromís com a regidora d’Igualtat, seguir fent el
que s’està fent, fer una reflexió d’aquest dia, i que no cal posar-se cap medalla perquè
no és això el que es pretén sinó fer una reflexió que doni peu perquè aquest Pla
d’Igualtat que cal fer de nou, amb una nova llei que ens empara, i que la voluntat és
fer-ho d’aquesta manera.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.7 a votació i el
Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (9 GMCiU, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1
GMDM) i 3 abstencions (3 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se’n presenten
II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.

Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i
regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al ple
municipal.
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Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD
2568/86, de 28 de novembre.
10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter
reservat núm. 48, 49, 51 i 52, que corresponen als dies 13, 20 i 27
d’octubre i 3 de novembre de 2015; i de l’acta de la Junta de Govern Local
amb caràcter públic núm. 44, del dia 15 de setembre de 2015.

Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local amb caràcter reservat, núm. 48, 49, 51 i 52, que corresponen als dies
13, 20 i 27 d’octubre i 3 de novembre de 2015; i de l’acta de la Junta de Govern Local
amb caràcter públic núm. 44, del dia 15 de setembre de 2015, pel repartiment que de
les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD
2568/86, de 28 de novembre.
11.

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

Data
d'entrada

Organisme

Remitent

30-10-2015 Generalitat de
Catalunya
30-10-2015 Generalitat de
Catalunya

Secretaria del
Govern
Secretaria del
Govern

10-11-2015 Servei Català
de Trànsit

Directora

Acord municipal

Moció de suport a l’acollida de població refugiada
víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.
Moció de suport al projecte Ciutats Defensores dels
Drets Humans que se celebrarà entre el 29 de
setembre i el 10 d’octubre de 2015.
*Acord de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de
Manresa i del Ple municipal sobre la seguretat a les
nostres carreteres.
* S’adjunta document
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12.

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

12.1

Pregunta del Grup Municipal del PSC, de 19 de novembre de 2015, sobre
diversa documentació que acompanyava els dictàmens del ple d’avui.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 19 de novembre de
2015, que es transcriu a continuació:
“En aquest Ple s’ha donat compte de la carta que la Directora del Servei Català de
Trànsit, Eugènia Doménech Moral, va trametre a l’alcalde (registre d’entrada núm.
55.029, de 10 de novembre) en resposta a la nostra comunicació de l’acord de junta
de portaveus i de Ple Municipal en relació amb l’accident de trànsit ocorregut el 15 de
setembre passat a la C-55.
Quina és l’opinió del Govern Municipal del que ens respon la directora al plantejament
que li vam fer la unanimitat d’aquest Ple Municipal?”
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La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Mobilitat, diu que agraeixen la
celeritat en la resposta de l’escrit donat en la sessió del Ple que es va celebrar el dia
17 de setembre. L’escrit està signat el dia 21 d’octubre amb registre de sortida del 4 de
novembre i registre d’entrada a l’Ajuntament de Manresa de data 10 de novembre.
La redacció de l’escrit anticipa el que es va informar en data d’ahir al Consell
d’alcaldes respecte a les millores de seguretat que s’estan materialitzant sobre el
terreny i referent al reforç de senyalització dels accessos, senyalització horitzontal i
vertical.
Diu que es realitzaran uns estudis sobre el risc d’accessibilitat inadequada que s’ha de
redactar durant aquests sis mesos per millorar les vies d’alta velocitat.
A través del protocol es podrà utilitzar com a via alternativa la C-16, també per
coordinar els diferents cossos operatius i d’emergències.

L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que els Grups Municipals
podran intervenir amb posterioritat a la resposta per part de l’equip de govern, tal i com
està regulat al ROM.
L’alcalde dóna la paraula al representant del Grup Municipal del PSC, que ha
presentat la pregunta.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta la
satisfacció del Grup Municipal Socialista pel compromís de la Generalitat d’estudiar les
mesures necessàries per a la millora de la seguretat dels accessos als trams del
format d’autovia de la C-55.
Està d’acord amb l’escrit de la senyora Domènech, però té la insatisfacció amb el
Servei Català de Trànsit quan ha considerat com a solució més idònia desviar els
vehicles pel centre de la ciutat, en comptes d’aixecar puntualment les barreres per
unes poques hores i que al propi escrit és previst que es faci, més encara en aquests
moments on la sensibilitat popular i institucional està a flor de pell pel que fa aquesta
qüestió, com per la proposta acordada el passat ple de novembre sobre les obres de la
C-55 i on de moment no hi hagut cap escrit de resposta.

12.2

Pregunta del Grup Municipal del PSC, de 19 de novembre de 2015, sobre
diversa documentació que acompanyava els dictàmens del ple d’avui.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 19 de novembre de
2015, que es transcriu a continuació:
“En què consisteix el projecte “Simbiosi Industrial”?”
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El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, diu que
el Projecte de Simbiosi Industrial és una prova pilot que es fa a Catalunya impulsada
per l’Agència de Residus de Catalunya, per l’Ajuntament de Manresa amb la
col·laboració del Consorci del Bages per a la gestió de residus, pel Pol·língon industrial
de Bufalvent i el Centre Tecnològic de Manresa.
Responent a la pregunta diu que la simbiosi Industrial com a concepte, és una eina
d’aplicació pràctica del concepte d’economia circular en el teixit productiu, sobretot
enfocat als pol·lígons industrials.
És allò que genera subproductes en un procés productiu i aquests subproductes són
analitzats i poden arribar a ser una oportunitat per nou producte per una empresa que
pot estar o molt aprop o més llunyana, però que amb aquest subproducte pot arribar a
fer una primera matèria i un recurs propi.
S’ha de conèixer a fons cadascuna de les activitats industrials, analitzar bé aquests
subproductes i ser capaç d’enllaçar-los amb diferents indústries per tal de tenir un nou
recurs en comptes de tenir més residus, amb la idea de l’economia circular.

12.3

Pregunta del Grup Municipal del PSC, de 19 de novembre de 2015, sobre
diversa documentació que acompanyava els dictàmens del ple d’avui.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 19 de novembre de
2015, que es transcriu a continuació:
“En el marc del Projecte “Manresa Cardioprotegida” per al qual en aquest Ple ha
aprovat una suplementació de partida.
Quants desfibril·ladors tenim en aquests moments distribuïts a la ciutat? En quines
ubicacions? Hi ha previsió d’instal·lar-ne més? Fins el moment, aquests desfibril·ladors
han estat emprats en algun moment?“

El senyor Miquel Davins, regidor delegat de Sanitat, respon dient que actualment hi
ha 85 desfibril·ladors.
Respecte a les seves ubicacions diu que s’indiquen al web municipal i que hi ha la
previsió d’instal·lar-ne 25 més. Efectivament s’han fet servir en algun moment,
concretament al Congost.

12.4

Pregunta del Grup Municipal del PSC, de 19 de novembre de 2015, sobre
diversa documentació que acompanyava els dictàmens del ple d’avui.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 19 de novembre de
2015, que es transcriu a continuació:
“Aquest Ple ha suplementat una partida amb 8.000 euros per a replantació d’arbres.
Quants arbres està previst plantar? En quines ubicacions?”
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El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat d’Espai Urbà i Entorn Natural, diu que
el reforç dels 8.000,00 euros fa referència als recursos ordinaris de l’Ajuntament amb
partida pròpia, dels quals se’n deriven 30 unitats per a l’adquisició d’arbrat per tal de
substituir-lo a diferents zones de la ciutat.
La campanya d’arbrat es farà el mes de desembre.
Referent als 8.000 euros, diu que es destinaran tant a la compra d’unitats d’arbrat, com
per substituir-lo a diferents zones de la ciutat.
Respecte a la campanya de compra d’arbrat, diu que hi ha dos sistemes; la primera
correspon a la partida pressupostària ordinària per a l’adquisició de les 30 unitats i
l’altra és que pels contractes de concessió administrativa dels espais verds també es
preveu la compra d’arbrat, la qual cosa fa un total de 112 unitats.
Pel que fa les ubicacions, diu que com que la llista de carrers és molt llarga ja
passaran la informació amb els noms dels carrers i les unitats.

12.5

Pregunta del Grup Municipal del PSC, de 19 de novembre de 2015, sobre
diversa documentació que acompanyava els dictàmens del ple d’avui.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 19 de novembre de
2015, que es transcriu a continuació:
“Aquest Ple ha suplementat una partida amb 15.000 euros per a obres al camp de
beisbol de Manresa.
Quin és el pressupost total d’aquesta obra que ja està en execució? Quina empresa ha
estat contractada per fer-la? Un cop enllestides les obres actualment en marxa, quina
és la previsió d’obres futures a aquesta instal·lació?”

El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat d’Esports, diu que les obres que
s’estan executant actualment fan referència a la Fase 1, amb un import total de 34.569
euros i realitzat pel Club de Beisbol Manresa.
La fase 1 correspon a l’adequació dels terrenys, a la construcció d’uns talussos de
dimensions variables, a l’entrada d’escorrenties exteriors del camp, l’aportació de
sauló a l’espai que s’amplia i la retirada de les quatre torres d’enllumenat.
El canvi de partida aprovat en aquest Ple forma part de la Fase 2 del total de les tres
fases previstes per poder fer el trasllat definitiu del camp de beisbol i que es podrà fer
tan aviat estigui disponible la partida pressupostària.
La Fase 2 fa referència a la col·locació d’una tanca perimetral que eviti l’accés
descontrolat i lliure al camp de beisbol i d’una tanca backstop que té com a objectiu
protegir els espectadors i vianants dels llançaments de pilotes.
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Faltarà la fase 3 que fa referència a l’enllumenat, a les graderies i a les banquetes, que
en aquests moments no hi ha disponibilitat dels recursos ordinaris per fer-les, però
esperen que amb converses amb altres administracions es puguin trobar els recursos
per poder completar les tres fases.

Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia l’alcalde aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat
de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el número..........

El secretari

Vist i plau
L’alcalde

.
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