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ORDRE DEL DIA
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 2, que correspon a la sessió del Ple
del dia 18 de febrer de 2016.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’acalde, núm. 1396, de 9 de febrer de 2016,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2016, dins del
Pressupost municipal vigent.

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1465, de 24 de febrer de
2016, sobre aprovació de la composició de la Comissió de Seguiment del
POUM, constituïda per acord plenari de 21 de juny de 2012.

2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1800, de 24 de febrer de
2015, sobre aprovació de la minuta d’annex al conveni d’execució de 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, entre
l’Ajuntament de Manresa i la Parròquia de Sant Sadurní de Salelles i
l’Associació Pro retaule de Salelles.

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1846, de 2 de març de 2016,
sobre modificació de l’adscripció de membres corporatius a les Comissions
Informatives creades per acord de Ple de 21 de gener de 2016.

2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1858, de 2 de març de 2016,
sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la primera tinent d’alcalde, el dia 3
de març de 2016.

2.6

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, 2123, d’11 de març de 2016, sobre
declaració d’emergent de la contractació dels treballs d’apuntalament parcial
del sostre de la planta baixa de l’immoble ubicat al passatge Santa Llúcia núm.
4 de Manresa.

2.7

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2247, de 14 de març de 2016,
sobre nomenament dels membres de la Comissió Permanent del Consell de
Ciutat.

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’assignació
econòmica al Grup municipal de CDC.

4.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES
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4.1

Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats

4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud d’autorització prèvia per a
la desafectació del Servei Públic d’Ensenyament d’un habitatge per a mestres
de centres educatius situat al carrer de la Sèquia, núm. 51, bx. 1a de Manresa.
4.2

Regidoria delegada de la Dona.

4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Reglament intern de funcionament del
Consell Municipal de la Dona.
5.

ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

5.1

Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de finançament previst
en l’aplicació pressupostària 15112.60000 Gestió Urbanística - Inversions en
Terrenys.
5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 4/2016 dins el pressupost municipal vigent.
5.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència

5.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla de
personal funcionari d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016.
6.

ÀREA DE TERRITORI

6.1

Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans

6.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la Modificació Puntual del Pla
General de Manresa. Avinguda dels Països Catalans.

6.1.2

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la Modificació Puntual del Pla
General de Manresa. Regulació de Camins.

6.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós del “Pla de Millora Urbana
d'Ordenació Volumètrica de la Clínica Sant Josep”.

6.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial
a favor de les societats Señales Girod SL, per import de 7.190,20 € i Sociedad
Española de Construcciones Eléctricas, SA, per import de 3.132,44 €, amb
motiu de l’execució dels treballs de senyalització i instal·lacions tècniques de
l’illa de vianants a un tram del carrer Àngel Guimerà.

7

PROPOSICIONS

7.1

Proposició del Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (C’s),
per limitar l’acumulació de càrrecs polítics.
Acta de la sessió plenària núm. 3 de 17 de març de 2016

3

7.2

Proposició del Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (C’s),
per reclamar el pagament del deute que la Generalitat de Catalunya manté
amb l’Ajuntament de Manresa.

7.3

Proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal (DM), sobre la
integració de la línia d’autobús del barri del Xup i Torre Santa Caterina a les
línies de bus urbà.

7.4

Proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal (DM) per cimentar el
carrer del Torrent dels Predicadors.

7.5

Proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal (DM) per a la
derogació de l’apartat 3 de l’article 315 del Codi Penal.

7.6

Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per a
la incorporació d’una perspectiva feminista als pressupostos municipals.

7.7

Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per
dotar l’urbanisme de la ciutat d’una perspectiva feminista.

7.8

Proposició del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i
del regidor Miquel Davins Pey, sobre revisió i actualització del Reglament de
Participació Ciutadana.

7.9

Proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal (DM) per a què
l’Ajuntament de Manresa canviï el nom de l’Avinguda Tudela.

7.10

Proposició de declaració política dels Grups Municipals d’Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) i Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC) sobre el traspàs del servei de rodalies i regional al govern de Catalunya.

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. 7, 8, 10 i 11, que corresponen als dies 9, 16, 23 de febrer i 1 de març de
2016, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 4, del
dia 19 de gener de 2016.

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

Acta de la sessió plenària núm. 3 de 17 de març de 2016

4

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

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 2, que correspon a la sessió del Ple
del dia 18 de febrer de 2016.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió del Ple núm. 2, que correspon a la sessió del Ple del dia 18 de febrer de 2016,
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
membres presents.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’acalde, núm. 1396, de 9 de febrer de
2016, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
3/2016, dins del Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 3/2016, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdit per ingressos i
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries, a l’empara del que disposa
l’article 179 i 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. i 8è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2016, segons detall que figura en l’annex
que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, 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 manifesta que la Junta de Portaveus va acordar que el punt 2.1
s’informi pel regidor delegat d’Hisenda.
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa que
amb relació a la resolució 2.1 que aprova l’expedient de modificació de crèdits núm.
3/2016, té un import global de 72.024,50 euros, dels quals 56.224,50 euros
corresponen a generació de crèdits per nous ingressos i 15.800,00 euros corresponen
a transferències d’altres aplicacions.
Les partides que són motiu de modificació són les següents:
-

-

-

-

-

-

2.2

Un reforç d’una partida derivada de l’obra complementària del projecte Camí de
Vianants a la carretera 1411b entre el Pont Vell i l’estació de RENFE, per
import de 21.759,24€, que es finança per la Diputació de Barcelona.
Un increment de 12.200,00 euros en una partida d’inversions en terrenys.
Un reforç de la partida per al condicionament dels solars del carrer de la Dama,
per un import de 1.900,00 euros, que en els dos casos es finança amb el
Capítol I.
Un increment de 12.000,00 euros amb la finalitat de finançar l’actuació del
Sistema de radiofreqüència en el sistema de préstec de la biblioteca del
Casino, destinat a la compra de material necessari per etiquetar els llibres que
formen actualment la col·lecció de la biblioteca.
Un increment de 1.500,00 euros, per al Programa contra la Pobresa Energètica
i un increment de 12.000,00 euros, per un Dinamitzador/a de Buits Urbans,
provinents d’una subvenció de la Diputació de Barcelona, corresponents al
pressupost del 2015 i que s’han traspassat al pressupost del 2016.
Un increment de 1.000,00 euros, per reforçar una partida de Premsa, revistes,
llibres i altres publicacions per a les regidories.
Un reforç de la partida de Promoció Turística, Altres despeses diverses, per
import de 8.965,26 euros, pel traspàs de la subvenció del pla de màrqueting
urbà de l’exercici 2015 a l’exercici 2016.
Ajustar unes partides de personal, per un import de 700,00 euros, pel canvi
d’una jornada ordinària a una JP1 d’un Tècnic de Grau Mitjà.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1465, de 24 de febrer de
2016, sobre aprovació de la composició de la Comissió de Seguiment del
POUM, constituïda per acord plenari de 21 de juny de 2012.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“Primer. Aprovar la composició de la Comissió de Seguiment del POUM, constituïda
per acord plenari de 21-6-2012, que té naturalesa informativa i deliberativa i com a
funcions, les següents: efectuar el seguiment dels treballs del POUM, aportar
iniciatives, opinar sobre alternatives, valorar les propostes realitzades per l’equip
redactor i emetre informe o recomanacions sobre les qüestions que li siguin sotmeses.
Segon. La Comissió de Seguiment del POUM tindrà la composició següent:
President:
−

Valentí Junyent i Torras, alcalde president.
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Vicepresident:

Vocals:

−

Marc Aloy Guàrdia, regidor delegat de Planejament i
Projectes Urbans.

−

Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de Qualitat
Urbana i Serveis.
Joan Calmet Piqué, regidor delegat de Barris i Acció
comunitària.
Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de
la CUP.
Joaquim Garcia Comas, regidor del Grup Municipal
Socialista (PSC).
Miguel Cerezo Ballesteros, regidor del Grup Municipal
de Ciutadans (C’s).
Dídac Escolà Garcia, regidor del Grup Municipal de
Democràcia Municipal (DM).

−
−
−
−
−
Tècnics:

−
−

Secretari:

−

Maria Àngels Clotet Miró, cap dels Serveis del
Territori.
Mauro Mas Pujó, director del POUM.

Jordi Rodríguez Fuentes, cap de Secció de l’Oficina de
llicències i Assessorament dels Serveis del Territori.

Tercer. La Comissió de Seguiment del POUM es reunirà en sessió ordinària cada dos
mesos. El règim de funcionament serà el regulat als articles 13 al 20 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Quart. Comunicar aquesta Resolució a totes les persones integrants de la Comissió
de Seguiment del POUM, a l’efecte del seu coneixement i d’acceptació de la
designació que els ha estat conferida.
Cinquè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la propera
sessió que se celebri.”
2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1800, de 24 de febrer de
2015, sobre aprovació de la minuta d’annex al conveni d’execució de
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, entre l’Ajuntament de Manresa i la Parròquia de Sant Sadurní de
Salelles i l’Associació Pro retaule de Salelles.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“Primer. Aprovar la minuta d’annex al conveni 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, entre l’Ajuntament de
Acta de la sessió plenària núm. 3 de 17 de març de 2016

7

Manresa i la Parròquia de Sant Sadurní de Salelles i l’Associació Pro Retaule de
Salelles.
Segon. Donar Compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera
sessió que es celebri. (Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció
de dades personals)

ANNEX AL CONVENI D’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 86/2015, DE 13 DE MARÇ DE
2015, RELATIVA AL 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, als del mes de febrer de l’any 2016.
REUNITS :
L’Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, Alcalde-President de l’Ajuntament de Manresa.
De l’altra, Il·lm. Sr. Albert Miralda i Sellarés, Alcalde-President de l’Ajuntament de Sant Salvador
de Guardiola.
El Sr. XXX, 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 el Sr. José Luís González i Leal, Secretari General de l’Ajuntament de Manresa, en la
seva qualitat de fedatari públic.
MANIFESTEN
Que el dia 6 de novembre de 2015 es va signar el conveni relatiu a l’execució de la sentència
núm. 86/2015 de 13 de març, recaiguda en el procediment judicial número 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.
En conseqüència, amb la voluntat de permetre la implementació dels continguts del conveni
signat el 6 de novembre de 2015, les parts adopten els següents:
PACTES:
PRIMER.- Que al Pacte Tercer de l’esmentat conveni s’estableix que “el Retaule del Roser
serà traslladat a l’església de Sant Sadurní de Salelles per a la seva exposició i veneració com
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”. Així doncs,
mitjançant el present document es procedeix a donar compliment a l’ esmentat pacte Tercer,
efectuant-se el dia 25 de febrer de 2016 el trasllat de totes les peces o plafons que formen
part del Retaule del Roser del Museu Comarcal a la Parròquia de Sant Sadurní de Salelles,
relacionades a l’annex 1, en l’estat que actualment es troben, manifestant la seva conformitat
per part de la Parròquia de Salelles.
Ambdues parts signen el corresponent document de lliurament i de recepció, respectivament,
amb la fotografia de cadascuna de les peces o plafons que son objecte del trasllat, document i
fotografies, que s’adjunten al present Annex com document nº 1 del mateix.
SEGON.- Que al Pacte Quart del dit conveni es preveu que, per tal que es pugui realitzar el
trasllat de les peces que constitueixen el Retaule de la Mare de Déu del Roser, ubicades al
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Museu Comarcal de Manresa, a la Parròquia de Sant Sadurní de Salelles, aquesta haurà de
complir les condicions d’exposició, conservació i seguretat determinades pel Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya. El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya
ha fixat les condicions a complir, les quals es recullen com Annex 2.
Havent –se compromès per escrit la Parròquia de Sant Sadurní de Salelles davant aquest
organisme a complimentar-les, formalitzant-se entre les parts el corresponent document que,
com s’ha dit, s’adjunta al present Annex, com número 2, corresponent al projecte de trasllat,
muntatge i conservació del Centre de restauració e béns mobles, les parts sotasignants
acorden que es procedeixi a efectuar els trasllat del retaule directament del Museu al Centre de
Restauració de Béns Mobles de Catalunya, situat a Valldoreix,
Per tant, el Centre de Restauració de Béns Mobles les recollirà del Museu i les traslladarà a les
instal·lacions d’aquest servei depenent del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, amb la finalitat que es doni compliment a les previsions acordades al document
número 2 del mateix Annex .
A tal efecte, s’autoritza al Director del Museu Comarcal de Manresa a realitzar aquest lliurament
al Centre de Restauració de Béns Mobles, i com s’ha dit, aixecant-se full de lliurament en què
constaran les peces objecte del trasllat, d’acord amb el llistat i llurs respectives fotografies,
adjunt al present Annex com document 1.
TERCER.- S’entendrà que l’Ajuntament de Manresa dóna compliment a l’execució de la
sentència amb el lliurament de les peces als representants del Centre de Restauració de Béns
Mobles que compareguin al Museu Comarcal de Manresa.
En conseqüència, les parts signants donen per complertes amb aquest acte les obligacions de
l’Ajuntament de Manresa derivades del procediment judicial identificat a la part expositiva del
present Annex.
QUART .- L’Ajuntament de Manresa es compromet a posar en coneixement de les parts
signants d’aquest conveni l’eventual troballa de més peces que puguin pertànyer al Retaule de
la Mare de Déu del Roser de Salelles per tal que s’incorporin a aquest conveni i siguin també
lliurades, prèvia instrucció del procediment administratiu d’identificació de les peces i
incorporació al present conveni.
CINQUÈ.- En compliment del Pacte Vuitè del conveni, s’incorpora al present Annex com
número 3 còpia del rebut i pòlissa de l’assegurança relatiu al transport del retaule. En
referència a l’emplaçament del mateix, s’aportarà còpia del rebut i pòlissa de l’assegurança en
el termini màxim d’un mes, a comptar de la seva instal·lació a l’església de Salelles,
incorporant-se a l’expedient administratiu.
I perquè així consti, en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament, signen en cinc exemplars i
un sol efecte aquest conveni, a tots els efectes en dret procedents.”

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1846, de 2 de març de
2016, sobre modificació de l’adscripció de membres corporatius a les
Comissions Informatives creades per acord de Ple de 21 de gener de
2016.

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

MODIFICAR el punt segon de la Resolució núm. 912, de 4 de febrer
de 2016, en el sentit d’adscriure el senyor Miquel Davins Pey, com a
regidor no adscrit, a cadascuna de les Comissions Informatives creades
per acord del Ple de 21 de gener de 2016, la composició de les quals
quedarà de la forma següent:

a) Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat

Grups municipals
Grup municipal de CDC
Grup municipal d’ERC
Grup municipal de la CUP
Grup municipal del PSC
Grup municipal de C’s
Grup municipal de DM
Regidor no adscrit

Presidenta
Mireia Estefanell Medina
Vocal titular
Àuria Caus Rovira
Cristina Cruz Mas
Jordi Garcés Casas
Felip González Martin
Miguel Cerezo Ballesteros
Dídac Escolà Garcia
Miquel Davins Pey

Vicepresident
Joan Calmet Piqué
Vocal suplent
Jordi Serracanta Espinalt
Anna Crespo Obiols
Jordi Masdeu Valverde
Mercè Cardona Junyent
Andrés Rojo Hernández
---------------------------------------------------------

b) Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones

Grups municipals
Grup municipal de CDC
Grup municipal d’ERC
Grup municipal de la CUP
Grup municipal del PSC
Grup municipal de C’s
Grup municipal de DM
Regidor no adscrit

President
Antoni Llobet Mercadé
Vocal titular
M. Mercè Rosich Vilaró
Anna Crespo Obiols
Jordi Garcés Casas
Mercè Cardona Junyent
Andrés Rojo Hernández
Dídac Escolà Garcia
Miquel Davins Pey

Vicepresidenta
Àngels Santolària Morros
Vocal suplent
Jordi Serracanta Espinalt
Cristina Cruz Mas
Gemma Tomàs Vives
Felip González Martín
Miguel Cerezo Ballesteros
---------------------------------------------------------

c) Comissió Informativa d’Hisenda i Governació

Grups municipals
Grup municipal de CDC
Grup municipal d’ERC
Grup municipal de la CUP
Grup municipal del PSC
Grup municipal de C’s
Grup municipal de DM
Regidor no adscrit

President
Josep M. Sala Rovira
Vocal titular
Olga Sánchez Ruiz
Mireia Estefanell Medina
Jordi Masdeu Valverde
Felip González Martín
Andrés Rojo Hernández
Dídac Escolà Garcia
Miquel Davins Pey

Vicepresident
Jaume Torras Oliveras
Vocal suplent
Àuria Caus Rovira
Marc Aloy Guàrdia
Gemma Tomàs Vives
Joaquim Garcia Comas
Miguel Cerezo Ballesteros
---------------------------------------------------------

d) Comissió Informativa de Territori

Grups municipals
Grup municipal de CDC
Grup municipal d’ERC
Grup municipal de la CUP
Grup municipal del PSC
Grup municipal de C’s
Grup municipal de DM
Regidor no adscrit

President
Marc Aloy Guàrdia
Vocal titular
Joan Calmet Piqué
Jaume Torras Oliveras
Gemma Tomàs Vives
Joaquim Garcia Comas
Miguel Cerezo Ballesteros
Dídac Escolà Garcia
Miquel Davins Pey

Vicepresident
Jordi Serracanta Espinalt
Vocal suplent
Olga Sánchez Ruiz
Àngels Santolària Morros
Jordi Garcés Casas
Felip González Martín
Andrés Rojo Hernández
---------------------------------------------------------
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SEGON.

2.5

Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera
sessió que es porti a terme.”

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1858, de 2 de març de
2016, sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la primera tinent
d’alcalde, el dia 3 de març de 2016.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Que el dia 3 de març de 2016, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde
titular, per tal d’assistir a un acte institucional en representació de l’Ajuntament de
Manresa fora del municipi, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides
transitòriament per la primera tinent d’alcalde, senyora Mireia Estefanell Medina, que
substituirà amb caràcter d’alcaldessa accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora Mireia
Estefanell Medina.
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament,
als efectes corresponents.”
2.6

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, 2123, d’11 de març de 2016,
sobre declaració d’emergent de la contractació dels treballs
d’apuntalament parcial del sostre de la planta baixa de l’immoble ubicat al
passatge Santa Llúcia núm. 4 de Manresa.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs d’apuntament parcial del
sostre de la planta baixa de l’immoble ubicat al passatge Santa Llúcia núm. 4 de
Manresa.
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, una despesa extraordinària, per fer
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18
d’abril.
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’obra que consisteix en els treballs
d’apuntament parcial del sostre de la planta baixa de l’immoble ubicat al passatge
Santa Llúcia núm. 4 de Manresa; i adjudicar el contracte a l’entitat mercantil
REFORMES CADÍ, SL (CIF B-63.439.384) amb domicili a l’Avinguda de les Bases de
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Manresa, 127 – 08243 Manresa, d’acord amb les estipulacions que s’indiquen a
continuació:


Objecte: apuntament parcial del sostre de la planta baixa



Termini d’inici de les actuacions: immediat.



Pressupost del contracte: a determinar.



Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà realitzada per
l’arquitecte tècnic de la Secció d’Habitatge i Rehabilitació Urbana.

QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril.”
2.7

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2247, de 14 de març de
2016, sobre nomenament dels membres de la Comissió Permanent del
Consell de Ciutat.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. APROVAR el nomenament de les persones següents, que constitueixen, a
partir de la data d’aquesta resolució, la Comissió Permanent del Consell de Ciutat:
Membres
Secretari

Josep Maria Badia Sala
Rosa Ballarà Ferrer
Glòria Ballús Casòliva
Joan Cortina Torner
Àngels Fusté Gamisans
José Luís Irujo Fatuarte
Gonçal Mazcuñan Boix
Pere Oms Pons
Valentí Oviedo Cornejo
Anna M. Rotllan Verdaguer
Josep Maria Sarrate Daurella
Immaculada Ubiergo Perramon
Josep Simon Carreras

SEGON.- COMUNICAR aquesta Resolució a les persones interessades, a l’efecte de
l’acceptació del nomenament.
TERCER.- DONAR compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera
sessió que es celebri.”
L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia per tal que es comenci amb la sol·licitud de
compareixença davant de la resta de punts de l’ordre del dia, concretament la
intervenció en el dictamen 4.2.1.
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4.2

Regidoria delegada de la Dona.

4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del
funcionament del Consell Municipal de la Dona

Reglament

intern

de

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de la Dona, de 8 de març de
2016, que es transcriu a continuació:
“L’article 23 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa
estableix que els consells sectorials són els òrgans de participació que canalitzen les
iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets d'interès per a la ciutat. Entre ells,
els relatius a la dona.
El dia 1 de març de 2016, el plenari del Consell Municipal de la Dona va aprovar una
proposta de reglament intern de funcionament.
L’article 45.4 del Reglament orgànic municipal preveu que l’Ajuntament de Manresa
podrà elaborar el reglament regulador d’aquests consells.
Vist l’informe emès per la Cap de Servei de Serveis Socials, Sanitat i Programes, de
data 3 de març de 2016, i pel Cap de l’Oficina de Suport Jurídic del mateix servei, en
data 8 de març de 2016.
Per tot això, la Regidora delegada de la Dona, d’acord amb les facultats que té
conferides, proposa al Ple de la Corporació local d’adopció del següent:
ACORD
“Primer.- Aprovar el reglament intern de funcionament del Consell Municipal de la
Dona de Manresa, en els termes elevats a aquest consistori en data 1 de març de
2016.
Segon.- Comunicar al Consell Municipal de la Dona l’adopció d’aquests acords.”

“PROPOSTA DE REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA DE MANRESA
Aprovat pel Ple del Consell de la Dona el dia 1 de març de 2016
ARTICLE 1. NATURALESA I CONSTITUCIÓ
Conjunt de persones i associacions de l'àmbit de la ciutat de Manresa, que es constitueix com
un òrgan col·legiat màxim de participació democràtica, de naturalesa consultiva, informativa i
assessora de l'Administració local en totes aquelles polítiques públiques municipals que afectin
la dona i la igualtat de gènere, per la qual cosa té una vocació de transversalitat.
ARTICLE 2. FINALITATS
El Consell Municipal de la Dona és un òrgan de participació ciutadana que té com a finalitat
vetllar per les condicions que possibiliten la igualtat efectiva entre homes i dones i la plena
participació de les dones en la vida ciutadana, política, econòmica, social i cultural, com també
afavorir aquesta participació en la gestió municipal d'iniciatives destinades a eliminar les
desigualtats per raó de gènere.
ARTICLE 3. OBJECTIUS
Els objectius del Consell són:
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1. Oferir un mitjà de participació de les dones en els espais de presa de decisions de qualsevol
índole.
2. Ser un espai de trobada i interlocució vàlid entre les mateixes associacions i entre aquestes i
l'Administració local en allò referent als afers de la seva competència.
3. Afavorir la coordinació i la cooperació de les diferents administracions públiques i entitats
implicades en el desenvolupament de la igualtat d'oportunitats.
4. Promoure l'autonomia de les dones en tots els àmbits.
ARTICLE 4. FUNCIONS
Per aconseguir els seus objectius s'estableixen com a funcions pròpies del Consell les
següents:
1. Estudiar i analitzar la situació de les dones al municipi i, si és el cas, denunciar per mitjà
d'informes qualsevol situació de discriminació per raó de sexe i gènere que es produeixi al
municipi.
2. Fer el seguiment de les condicions que possibilitin la igualtat de sexes i la participació
equilibrada de totes les persones en la vida ciutadana, política, econòmica, social, cultural i
educativa.
3. Vetllar pel desenvolupament transversal del principi d'igualtat de tractament i oportunitats de
les dones en totes les polítiques municipals.
4. Impulsar, orientar i promoure mesures i programes d'actuació orientades a garantir la igualtat
de les dones en l'àmbit local.
5. Elaborar informes sobre projectes normatius que regulin les matèries que li són pròpies.
6. Fer propostes en tots els àmbits d'actuació de la Corporació municipal perquè s'hi incloguin
els aspectes relacionats amb el gènere.
7. Ser informat en ple de les bases i les propostes de resolució de les convocatòries de
subvencions que s'aprovin dins de l'àmbit d'actuació de la Corporació local dirigides a la
consecució efectiva del principi d'igualtat de tractament i d'oportunitats entre dones i homes en
la lluita contra les discriminacions per raons de sexe i gènere.
8. Assessorar les empreses i/o organismes municipals en matèria d'igualtat en la definició de
línies d'actuació, i també en l'elaboració del programa i el pressupost anual.
9. Promoure mesures i formular propostes a diferents instàncies i organismes per dur a terme
programes i actuacions destinades a aconseguir la igualtat efectiva de les dones.
10. Impulsar l'elaboració de plans municipals d’igualtat i plans municipals d'organització del
temps i fer-ne el seguiment.
11. Proposar la realització de campanyes de sensibilització i informació en tots aquells
aspectes que contribueixin a millorar la qualitat de vida de les dones.
12. Fomentar l'associacionisme entre dones estimulant la seva creació i proporcionant suport.
13. Fomentar i propiciar la prestació de serveis i recursos amb l'objectiu de defensar els drets
de les dones.
14. Canalitzar propostes, suggeriments o queixes en l’àmbit de les seves funcions per al seu
tractament en els òrgans municipals competents.
15. Promoure, fomentar i donar suport a la col·laboració interadministrativa en matèria d’igualtat
i defensa dels drets de les dones.
Acta de la sessió plenària núm. 3 de 17 de març de 2016

14

16. Establir relacions de coordinació i cooperació amb altres entitats o col·lectius que
comparteixin els mateixos fins.
17. Altres funcions i actuacions que es considerin necessàries per a l'assoliment dels seus
objectius, com també qualsevol altra que les disposicions legals vigents li atribueixin.
Les funcions dels consells s'exerceixen mitjançant informes, propostes i/o peticions i activitats.
ARTICLE 5. COMPOSICIÓ
1. La composició del Consell Municipal de la Dona de Manresa serà la següent:
a) La Presidència, que recaurà en l'alcalde/essa o la regidora en qui delegui.
b) Les persones representants de les entitats i/o associacions de dones existents a la nostra
ciutat, que estiguin degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
c) Les persones representants de les entitats, institucions o col·lectius que duguin a terme
accions amb relació a promoure la igualtat entre gèneres i la lluita contra la violència masclista,
o que tinguin una especial sensibilitat al respecte.
d) Les persones representants d’institucions i organismes públics o privats que fan algun tipus
d’actuació en l’àmbit de la dona.
e) Persones físiques de reconeguda vàlua personal que aportin coneixement o un bagatge
específic, o qualsevol dona que tingui una especial sensibilitat i interès i ho sol·liciti per escrit,
prèvia acceptació de la seva incorporació per part del Plenari del mateix Consell.
f) Una representant de cadascun dels grups polítics amb representació al Ple de la Corporació
Municipal.
g) Una funcionària que exercirà funcions de dinamitzador i aixecarà acta de la reunió.
Alhora, també s’incorporaran al Consell, sempre que es valori necessari:
h)Tècnics/es municipals o d’altres administracions públiques, expertes o persones amb
coneixements específics, a proposta de la presidenta del Consell i amb l'aprovació del seu
Plenari.
Podran assistir a les sessions del Consell totes les persones que ho sol·licitin en cadascuna de
les convocatòries sense veu ni vot.
2. Es perdrà la condició de membre del Consell per les següents causes:
a) Per petició pròpia, segons renúncia voluntària.
b) Per absència reiterada a les reunions convocades.
c) Per dissolució, inactivitat o incompliment demostrat dels estatuts de l’entitat a la qual
representa.
d) Per causes de força major que impedeixin complir amb les funcions que li són pròpies com a
membre del Consell de Participació.
ARTICLE 6. ORGANITZACIÓ I ÒRGANS DE GOVERN
1. El Consell està format pels òrgans següents:
a) La Presidència
b) El Ple del Consell
c) La Comissió Permanent
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d) Les comissions de treball
2. La Presidència, que correspon a l’alcalde/essa o regidora en qui delegui, tindrà les funcions
següents:
a) Convocar i presidir les reunions del Plenari del Consell i de la Comissió Permanent.
b) Disposar de vot de qualitat en cas d'empat en les deliberacions dels òrgans del Consell.
3. El Ple del Consell l’integraran:
a) Tots els membres que formin part del Consell.
b) Una persona, que tingui la condició de funcionària municipal, que exercirà les funcions de
dinamitzador i aixecarà acta de les sessions.
4. La Comissió Permanent estarà constituïda per:
a) La presidenta del Consell.
b) Tres representants del Plenari del Consell.
c) Una persona, que tingui la condició de funcionària municipal, que exercirà les funcions de
dinamitzador i aixecarà acta de les sessions.
Les funcions de la Comissió seran les següents:
a) Elaborar l'ordre del dia de les reunions de Consell.
b) Vetllar pel compliment dels acords presos en el Consell.
c) Reunir-se en casos en què la presidenta valori la necessitat urgent de consulta per prendre
decisions que requereixen celeritat, i donar compte posteriorment al Plenari del Consell.
5. Les comissions de treball
El Consell podrà crear tantes comissions de treball com cregui necessari, amb la finalitat
d’activar la participació. Les comissions estaran formades per:
a) Els membres del Consell que vulguin participar-hi.
b) Aquelles persones que convidi el Consell coneixedores del tema a tractar, sempre acordat
prèviament.
c) Una persona del personal municipal, en cas que es cregui necessari.
Les seves funcions seran aprofundir en els temes que el Ple del Consell consideri i presentar el
corresponent informe. A aquest efecte, cada comissió nomenarà una portaveu.
ARTICLE 7. RÈGIM DE SESSIONS, FUNCIONAMENT I CONVOCATÒRIES DEL PLE
1. El CMD es reunirà en sessió ordinària cada 3 mesos. Les reunions es convocaran amb 15
dies d'antelació per tal que es pugui elaborar l'ordre del dia amb la Comissió Permanent.
2. Les sessions extraordinàries es convocaran amb 7 dies d'antelació quan la Presidència ho
cregui oportú o per sol·licitud raonada d'una quarta part dels seus membres, en què es farà
constar els motius de la urgència i els temes a tractar.
3. En ambdós casos, a la convocatòria s'hi haurà d'adjuntar l'ordre del dia i els documents
sobre els quals es debatrà.
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4. Abans de les convocatòries ordinàries la Presidència posarà en coneixement dels membres
de la Comissió Permanent la seva intenció de convocar-la, als efectes de poder introduir-hi
altres temes que es creguin necessaris.
5. En cas que els membres del Consell hagin sol·licitat una reunió extraordinària, la presidenta
haurà de signar la convocatòria abans dels 7 dies hàbils següents a la recepció de l'escrit .
6. Les reunions del Consell quedaran constituïdes vàlidament sempre que comptin amb la
presència de la presidenta o de qui legalment la substitueixi i com a mínim d’una quarta part
del total dels seus components. Si no s’arriba al quòrum, es reunirà mitja hora més tard en
segona convocatòria i quedarà legalment constituït, qualsevol quin sigui el nombre d’assistents.
7. Les reunions del Consell començaran amb la lectura i aprovació, o esmena, de l'acta anterior
i acabaran amb un torn obert de paraula.
8. L'adopció dels acords en seu plenària es produirà per majoria simple; però, vista la
naturalesa participativa del Consell, les actes reflectiran les diferents posicions debatudes amb
l'expressió numèrica del suport de què cada una disposi.
9. El mitjà preferent de comunicació entre els òrgans del Consell i els seus membres serà
preferentment el correu electrònic. Cada organització o particular, a l’hora de fer
la sol·licitud d'entrada, haurà d'indicar el correu electrònic de comunicació, o en el seu defecte,
el mitjà de comunicació preferent.
ARTICLE 8. ACTES
1. La persona que exerceixi les funcions de dinamitzadora del CMD recollirà els acords presos
en una acta que serà inclosa en el Registre d’Actes del Consell Municipal de la Dona amb els
requisits corresponents a la Llei.
2. A les actes figurarà, a més, la data, els assistents, l’ordre del dia i un resum de les
deliberacions.
3. Les actes s’adjuntaran a la convocatòria de la sessió ordinària següent i seran aprovades, si
escau, pel Ple del Consell.”

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Paloma Masnou López, en representació de
l’Associació el Nord de la Dona, perquè intervingui en aquest punt.
La senyora Paloma Masnou López, en representació de l’Associació El Nord de
la Dona i a proposta del Consell Municipal de la Dona, agraeix poder intervenir en
la sessió plenària en nom del Consell Municipal de la Dona i de totes les entitats i
dones que l’integren.
Agraeix l’oportunitat per manifestar-se davant la sala de plens i davant de l’ens públic
per excel·lència, l’Ajuntament, casa de tots els ciutadans i ciutadanes de Manresa i la
Corporació que representa.
Diu que és un dia important ja que s’aprova el reglament del Consell Municipal de la
Dona.
Recorda que és la segona vegada que intervenen en el Ple, sent la primera el mes de
novembre de 2004 en motiu de la demanda del Consistori per explicar el què es feia al
Consell Municipal de la Dona.
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Esperen i desitgen que no sigui l’última ja que és una forma de fer visible el treball que
es porta a terme des del Consell Municipal de la Dona, treball a vegades no gens fàcil,
però que es fa amb ganes i il·lusió, ja que creuen en el treball de les dones i la feina
que tenen per endavant com a societat per arribar a la igualtat efectiva entre homes i
dones.
Respecte el Reglament, diu que ajudarà a facilitar la tasca i aconseguirà una major
visibilitat de les dones.
El Consell Municipal es va crear pel Ple de la Corporació en data 17 de març de 1997
a l’empara del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament, fruit d’una
coordinadora de dones, Reglament que ha estat viu durant dinou anys amb més o
menys activitat però sense defallir.
El Consell Municipal de la Dona, és un òrgan de participació ciutadana que té com a
finalitat informar, assessorar i col·laborar en la política municipal. També recull les
inquietuds ciutadanes, via associacions i entitats que en formen part. Tots els aspectes
que tenen relació amb la igualtat de gènere, aspectes que es recullen en els objectius
del Reglament que es porta a l’aprovació del Ple, basats en la Llei d’Igualtat efectiva
entre homes i dones, aprovada per la Generalitat el dia 21 de juliol de 2015.
La Llei argumenta que la igualtat és un valor fonamental i necessari per aconseguir
una veritable societat justa i democràtica i per això el Reglament no només acull
aspectes de funcionament i organització del propi Consell, sinó també aspectes de
caràcter més polític i social, fent partícips a les decisions polítiques per fer les
aportacions. Aportacions que han d’afavorir el debat i han d’enriquir les actuacions i
resolucions que es puguin prendre per part del govern municipal.
S’ha d’enriquir el compromís de les polítiques municipals a favor de la igualtat d’homes
i dones de forma transversal, afectant a totes les regidories, donant resposta i millorant
les condicions de vida en tots els àmbits, aspectes socials, polítics, econòmics,
laborals, esportius, sanitaris, culturals, de millora i adaptació física de la ciutat, de
mobilitat, seguretat, etc... en definitiva aconseguir que la presència de les dones sigui
real en tots els àmbits municipals i de la ciutat.
D’aquí la importància de l’aprovació del Reglament que recull el sentit i el consens de
moltes dones, també l’aportació d’alguns professionals que han col·laborat de forma
voluntària i generosa.
Dóna les gràcies a tothom que ha participat en la redacció del Reglament, també
agraeix al Consistori per fer possible l’aprovació, per comprometre’s a impulsar les
polítiques de les dones i per respectar la voluntat.
Estan contentes, agraïdes i esperançades amb el treball que s’ha fet durant anys,
continuant amb una nova empenta, tal i com ho recull el reglament.
Acaba donant les gràcies al Consistori i en especial a l’actual regidoria que ha portat el
Reglament a bon terme, també a l’anterior regidora, encarregada d’iniciar el treball de
revisió, diu que seguiran vetllant perquè es donin totes les possibilitats i condicions que
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portin cap a una igualtat efectiva i real entre dones i homes, que hi ha molta feina per
endavant i desitgen molts encerts.

Tot seguit l’alcalde dóna la paraula a la regidora delegada de la Dona perquè defensi
el dictamen, i a continuació a la resta de representants dels grups municipals.

La senyora Cristina Cruz, regidora delegada de la Dona, agraeix la intervenció de
la senyora Paloma Masnou.
Manifesta que el Reglament és fruit de la pròpia petició del Consell Municipal de la
Dona perquè es portés a l’aprovació del Ple i diu que és important el fet que el
Reglament passi de ser un Reglament funcional a que hi hagi una voluntat política per
intentar així millorar les polítiques de la dona.
Demana el vot favorable del dictamen que es porta a l’aprovació del Reglament intern
de funcionament del Consell Municipal de la Dona.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, agraeix les
explicacions de la Paloma Masnou i dóna les gràcies també a totes les dones del
Consell que l’han vingut a recolzar.
Manifesta que votaran a favor del dictamen ja que la decisió d’actualitzar el Reglament
de funcionament és fruit del treball realitzat.

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, agraeix tota la feina
que estan realitzant des del Consell Municipal per tal d’aconseguir la igualtat efectiva i
real entre dones i homes a la nostra ciutat.
Creu que el amb el nou Reglament és millorarà el propi funcionament del Consell, ja
que l’adapta als nous temps i a les necessitats diàries.
Des del Grup Municipal de Ciutadans votaran favorablement el dictamen i s’ofereixen
per treballar amb els aspectes que creguin oportú.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, felicita a la
senyora Masnou i a tot el Consell Sectorial de la Ciutat per l’activitat constant,
perseverant, dialogant i transversal.
Recorda que aquest Consell Sectorial va ser pioner a l’hora d’interpel·lar i posar en
contradicció als caps de llistes dels debats de les darreres eleccions municipals,
posant un programa extens i ple de propostes.
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Agraeix la feina que s’està fent, sent l’exemple de com funcionen els Consells
sectorials, sobretot si es compleixen dues premisses bàsiques: la implicació real de qui
el forma i respecte a la diversitat i a la diferència en l’assoliment d’un objectiu comú

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, agraeix les
explicacions excel·lents de la Paloma Masnou. Agraeix també tota la feina diària que
es fa des del Consell Municipal de la Dona, feina imprescindible per a la ciutat.
Valoren com ha estat el procés participatiu en la redacció del Reglament, i en concret
des de la CUP agraeixen la feina prèvia feta per la Comissió feminista i
l’assessorament d’un advocat de forma desinteressada, ja que sense això s’hagués
partit d’una proposta de Reglament realitzat des de l’anterior regidoria d’Igualtat que
partia d’un Reglament que limitava bastant les funcions del Consell, cosa que ara no
ha passat.
Afegeix que la proposta inicial que es presentava en aquest Reglament, i la proposta
que es va decidir presentar des del Consell de la Dona, s’ha vist limitada un cop ha
passat pels Serveis Jurídics, en què els informes ja no són preceptius sinó només
informes, i entenen que ha estat des de la part més administrativa de l’Ajuntament i no
del Consell.
És una mostra de transparència el fet que l’aprovació passi pel Ple de l’Ajuntament i
seria positiva la revisió dels reglaments dels altres consells per tal d’adaptar-los.
Acaba la intervenció dient que votaran favorablement el dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació el dictamen 4.2.1, i
el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’assignació
econòmica al Grup municipal de CDC.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 4 de març de 2016, que es
transcriu a continuació:
“Atès l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en data 30 de juny de 2015, pel que es
determinaven les retribucions i assistències dels regidors de la Corporació Municipal,
així com l’assignació econòmica corresponent als grups municipals.
Atès que en la reunió del Comitè Executiu local d’Unió Democràtica de Catalunya,
celebrada el dia 27 de gener de 2016, es va acordar que el partit d’Unió i el seu regidor
Miquel Davins Pey deixa la coalició de CiU amb la qual es va presentar a les eleccions
municipals
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Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del dia 18 de febrer de 2016 va
aprovar modificar la denominació del Grup Municipal de Convergència i Unió, que ha
passat a denominar-se Grup Municipal de Convergència Democràtica de Catalunya.
Atès que en la mateixa sessió del Ple de la Corporació es va aprovar considerar el
senyor Miquel Davins Pey com a regidor no adscrit, condició per la qual ostentarà els
drets polítics i econòmics que segons l’ordenament jurídic formen part de l’estatut dels
membres de les corporacions locals.
Atès que això comporta una disminució numèrica en un membre del nombre total de
regidors que conformen el grup polític de CDC, anteriorment CiU.
Atès que els imports econòmics assignats a cada grup municipal són els resultants
d’aplicar una fórmula que mensualment correspon a la suma d’un import fix per grup
de 800,- euros més 150 euros per cadascun dels membres que el composen.
Atès que el fet que el Grup Municipal de Convergència (abans CiU) passi de 9
membres a 8 fa que aquest import hagi de tornar-se a calcular per adequar-lo a la
nova situació jurídica.
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació Municipal
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Modificar el punt Desè dels acords aprovats en sessió plenària de 30 de juny
de 2015, i que fan referència a les assignacions econòmiques dels Grups Municipals,
que quedarà redactat en la forma següent:
“Desè.- Establir amb efectes d’1 de març de 2016, a favor dels diferents grups
polítics municipals, una indemnització mensual per a despeses realitzades en
l’exercici de les seves funcions, en les quanties següents:
GRUP

INDEMNITZACIÓ

Grup Municipal de Convergència Democràtica de Catalunya

2.000,- euros

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

1.850,- euros

Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular

1.250,- euros

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya

1.250,- euros

Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadania

1.100,- euros

Grup Municipal de Democràcia Municipal

950,- euros

Segon.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals.
Tercer.- Publicar aquests acords íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i
fixar-lo al tauler d’anuncis de la Corporació.”

El senyor Antoni Llobet, portaveu de l’equip de Govern, manifesta que les
assignacions dels Grups Municipals s’han calculat a partir de la fórmula de sumar un
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import fix de 800,00 euros per cadascun dels grups municipals i 150 euros més per
cadascun dels membres que conformen el grup municipal.
El fet que el Grup Municipal de Convergència passi de tenir 9 a 8 regidors i regidores,
l’assignació econòmica mensual passa de 2.150,00 euros a una assignació nova de
2.000,00 euros mensuals.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació i el
Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1
GMDM i 1 Sr. Davins ) i 3 abstencions (3 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

4.1

Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats

4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud d’autorització prèvia
per a la desafectació del Servei Públic d’Ensenyament d’un habitatge per
a mestres de centres educatius situat al carrer de la Sèquia, núm. 51, bx.
1a de Manresa.
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Ensenyament i
Universitats, de 9 de març de 2016, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. L’Ajuntament de Manresa disposa d’un edifici d’habitatges per a mestres, situat al
carrer de la Sèquia, núm. 51, el qual es troba afectat al servei públic de l’ensenyament.
Recentment, un d’aquests habitatges ha quedat deshabitat, concretament el de baixos
1a., per haver-ne marxat l’ocupant.
II. L’immoble on es troba ubicat l’habitatge que ha quedat desocupat té una antiguitat
superior als 25 anys, concorrent així un dels supòsits per a poder sol·licitar-ne la
desafectació.
III. En aquest sentit, l’habitatge situat al c/ de La Sèquia, núm. 51, va ser construït l’any
1971, a càrrec del Ministerio de Educación Nacional, prèvia cessió dels terrenys per
part d’aquest Ajuntament, en compliment de les previsions establertes en el Decret Llei
11/1964, de 2 de juliol, pel qual es reformava la llei de construccions escolars.
IV. Així, havent-se produït la desocupació del referit habitatge i atenent a la gran
necessitat d’aquest Ajuntament de disposar d’habitatges per a usos socials, aquesta
corporació considera molt important poder aprofitar aquest patrimoni per tal d’oferir a la
ciutat la possibilitat d’ús social d’aquest immoble.
V. El tècnic d’administració general de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió
Patrimonial i Inversions, ha emès un informe en data 9 de març de 2016 en el qual
conclou que la sol·licitud d’autorització prèvia per a la desafectació dels habitatges de
mestres, objecte d’aquest dictamen, s’ajusta a dret.
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Consideracions jurídiques
1. L’article 5.1. lletra g) del Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel qual es regula el
procediment d’autorització prèvia a la desafectació d’edificis públics escolars de
titularitat municipal, diu el següent:
5.1 Es podrà autoritzar la desafectació d’habitatges de mestres, d’ofici o a instància de
l’ajuntament afectat, quan concorri alguna de les circumstàncies següents: g) Quan
l’habitatge hagi quedat deshabitat i tingui més de 25 anys d’antiguitat.

2. D’altra banda, l’article 25.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, estableix el següent:
/... els ens locals poden recuperar la plena titularitat dels seus edificis cedits en ús a la
Generalitat, per activitats escolars quan aquests deixin de complir la seva funció
escolar, amb l’autorització prèvia del Departament d’Ensenyament, la qual porta
implícita la desafectació .../

3. L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de la Corporació, de
conformitat amb l’article 22.2, lletra l), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i l’article 52.2, lletra l) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Per tot això, com a regidora delegada d’Ensenyament i Universitats, proposo al Ple de
la Corporació l’adopció del següent
ACORD
SOL·LICITAR a la Delegació Territorial d’Ensenyament l’autorització prèvia, en base al
que estableix el punt g) de l’article 5 del Decret 212/1994, de 26 de juliol, per procedir
a la desafectació del servei públic de l’ensenyament, de l’habitatge per a mestres de
centres infantils i primaris públics que es relaciona a continuació:
Carrer de la Sèquia, núm. 51, bx.1a.
No obstant això, el Ple adoptarà l’acord que estimi més convenient.”

La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada d’Ensenyament i Universitats,
manifesta que el dictamen fa referència a la desafectació del servei públic
d’Ensenyament d’un habitatge per a mestres, situat al carrer de la Sèquia.
Diu que es compleixen els dos paràmetres necessaris. En primer lloc, l’immoble té una
antiguitat superior als 25 anys i en segon lloc, ha quedat deshabitat, per això davant la
necessitat d’habitatges per a un ús de lloguer social a la ciutat de Manresa, s’ha
sol·licitat la titularitat d’aquest habitatge.
Demana el vot favorable al dictamen.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació el dictamen 4.1.1, i
el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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4.2

Regidoria delegada de la Dona.

4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del
funcionament del Consell Municipal de la Dona

Reglament

intern

de

Es fa constar que el dictamen 4.2.1 ja s’ha debatut al principi de la sessió, després de
les Qüestions de Presidència.
5.

ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

5.1

Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de finançament
previst en l’aplicació pressupostària 15112.60000 Gestió Urbanística Inversions en Terrenys.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 3 de
març de 2016, que es transcriu a continuació:
“1.- En el pressupost municipal vigent per a l’exercici 2016, hi figura l’aplicació
pressupostària 15112.60000 Gestió urbanística-Inversions en terrenys amb una
consignació de 2.401.421,00 euros, per fer front a diversos pagaments detallats en
l’aplicació pressupostària.
2.- El finançament està previst amb alienacions de solars i locals per un import de
683.041,00 euros, com figura en el detall de l’aplicació pressupostària, i la resta
d’1.718.380,00 amb recursos ordinaris.
3.- Després de comptabilitzar els pagaments corresponents a les expropiacions de la
cra. de Vic, 114 i c. de les Saleses, 9, per un total d’ 1.638.553,84 euros, tenim un
disponible finançat amb recursos ordinaris de 79.826,16 euros. Està previst aquest
mes de març, l’alienació de dues parcel·les per un import total de 135.827,03 euros.
Per tant, el disponible total finançat que podríem disposar ascendeix a un import de
215.653,19 euros.
4.- Tota vegada que els pagaments que s’han de tramitar de les expropiacions
referents al c. de la Mel,7 i la Pl. Lladó 6 i 7, sumen un total de 353.282,33 euros, cal
buscar finançament per la diferència de 137.629,14 euros.
Pel que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Modificar, en part, el finançament previst en l’aplicació pressupostària
15112.60000 del pressupost municipal vigent, de forma que s’incrementa el
finançament per recursos ordinaris en 137.629,14 euros i disminueix pel mateix import
l’inicialment previst per alienació de solars.
Segon.- Declarar la no disponibilitat de crèdit de les següents aplicacions
pressupostàries, totes elles finançades amb recursos ordinaris:
0114.31002 Operacions de Tresoreria.- A curt termini...........................
15111.22706 Planejament urbanístic.- Estudis i treballs tècnics .............
9120.48901 Regidories.- Quota Federació Municipis Catalunya............
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9340.35200

Tresoreria i Recaptació.- Interessos de demora ................
6.297,14
TOTAL ................................... 137.629,14”

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa que el
dictamen fa referència a una operació de pagament d’una sèrie de sentències. La
partida pressupostària sobre la qual recau aquest càrrec té diferents fonts de
finançament i entre elles, la venda de patrimoni.
Donat les exigències per efectuar els pagaments centrats entre els mesos de març i
abril, i el poc temps material per realitzar totes les vendes previstes, el que s’ha de fer
per poder tenir disponibilitat és declarar la no disponibilitat de crèdit d’unes partides
pressupostàries que quedaran congelades, per poder obtenir disponibilitat i pagar les
sentències abans esmentades.
Les aplicacions pressupostàries són les següents: interessos d’operacions de
Tresoreria, Estudis i treballs tècnics de Planejament urbanístic, part de la quota de la
Federació de Municipis de Catalunya i una petita part d’interessos de demora de
Tresoreria i Recaptació, sent un total de 137.629,14 euros, que juntament amb els
recursos ordinaris de la partida es podrà fer front a la quasi totalitat de les exigències
provinents de les sentències.
Demana el vot favorable al dictamen.
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, entenen que
estem davant una situació sobrevinguda i no s’oposen a la proposta d’immobilitzar les
partides pressupostàries per molt injustes que siguin les sentències, però no veuen
clar la partida pressupostària que afecta al Pla d’usos de l’Anònima, i per això
demanen un compromís clar i concret per saber si el Pla d’usos es farà amb els
terminis establerts, i si és així s’abstindran en la votació al dictamen, cosa que sinó és
així votaran en contra.
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, responent al que ha demanat
el senyor Masdeu, diu que efectivament durant la setmana vinent s’enviaran les
sol·licituds a la Diputació de Barcelona mitjançant el Pla Xarxa i una vegada es tramitin
les sol·licituds de tots els ajuntaments de la província de Barcelona i es facin els
tràmits oportuns per acceptar els ajuts, segurament es podrà, dintre d’aquest any tenir
la disponibilitat per fer l’estudi del Pla d’usos i més coses respecte l’Anònima.
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que entenen
que no es pot assegurar i com que això estava dins del pressupost, votaran en contra
del dictamen.
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, li diu al senyor
Masdeu que la voluntat que hi sigui hi és, independentment que l’ajut s’accepti o no
s’accepti, és a dir pot garantir que es farà, però no se sap amb seguretat la data
exacta.
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació i el
Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMCDC i 6 GMERC) i 10 abstencions (3
GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Davins ) 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. 4/2016 dins el pressupost municipal vigent.
El secretari presenta el dictamen del regidora delegat d’Hisenda i Organització, de 4
de març de 2016, que es transcriu a continuació:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2017, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris , a fi i efecte
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdits i crèdits
extraordinaris, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdits i de crèdits extraordinaris ,
per a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden
demorar fins a l’exercici del 2017.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 4/2016 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 4/2016 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 Organització, informa que el
dictamen fa referència a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
4/2016, respecte diferents canvis de partides, per un import de 175.476,20 €.
Assenyala que tot fa referència a canvis de partides de baixes internes que
s’autofinancen en el propi pressupost i no arriben ingressos externs.
Són motiu de modificació les partides següents:
•
Un reforç d’una partida d’Esport de Lleure i Competició, de 2.000,00€, per la
inauguració de l’espai Andreu Vivó del Congost, que es farà el proper trimestre.
•
Un reforç d’una partida de Despeses diverses d’Esports de Lleure i Competició,
de 4.000,00€ referents a les despeses dels trofeus esportius.
•
Un reforç d’una partida d’Arqueologia i Protecció del Patrimoni, per poder fer el
trasllat lapidari i condicionament del local municipal situat a la Plaça de la Reforma, de
43.000,00€, obra necessària de fer de forma immediata per una altra obra que està
subvencionada i s’ha de realitzar abans del 30 de novembre d’aquest any per poder
mantenir la subvenció.
•
Un reforç de 65.869,13€ d’una partida de Creació del Centre d’Acollida de
Peregrins del Camí Ignasià al Museu.
•
Un reforç de 48.400,00€ d’una partida per prestació de serveis de neteja a
diversos equipaments municipals corresponents als mesos de gener, febrer i març de
l’any 2013 de l’empresa ISS, encarregada de la neteja d’edificis municipals.
•
12.207,07 € per reforçar una partida de personal, import que es finança amb
partides pròpies de personal necessaris per contractar un tècnic de grau mig de
Secretaria, Estadística i Cens.
Demana el vot favorable al dictamen.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que a
l’anterior ple es van plantejar la postura de mantenir el vot de l’abstenció en els
expedients de modificació de crèdits, ja que entenien que s’abusava d’aquesta figura.
Respecte aquest dictamen i sobre el reforç de la partida per a l’acollida de peregrins,
demana si es podria explicar realment el què es vol fer i perquè es fa per expedient de
modificació de crèdit, ja que fa poc s’ha aprovat el pressupost per a l’exercici 2016 i
entenen que aquesta actuació ja havia d’estar prevista.
En funció d’aquest aclariment, s’abstindran en la votació o votaran en contra.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, diu que no té el
coneixement exhaustiu de l’obra per poder-li explicar.
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Respecte el tràmit de fer-ho per canvi de partides és perquè els números previstos
eren uns i quan s’ha tancat el pressupost executiu ha sortit aquest diferencial de
65.869,13€, necessaris per poder tirar endavant el projecte.
Actualment la partida pressupostària tenia una consignació de 370.000 euros i l’obra
sobrepassa els 420.000 euros i la diferència dels 65.869,13€ són els que
complementaran els 370.000 euros per desenvolupar l’obra.
Diu que si volen els hi facilitarà amb detall el projecte de l’obra.
L’alcalde diu que s’hauria de matisar que la xifra prové d’una subvenció, ja que es pot
deduir que correspon a una aportació directa de recursos propis de l’ajuntament, amb
el pressupost aprovat fa un parell de mesos tal i com ha dit el senyor Masdeu.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, matisa que els
370.000 euros estan subvencionats i provenen del Departament d’Empresa i Ocupació
(DEMO) i es complementen 65.869,13 euros per poder tirar endavant el projecte.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que entenen
l’explicació, però agrairien en una futura comissió informativa una explicació més
detallada sobre el projecte.
S’abstindran en la votació perquè entenen que les explicacions han estat suficients.

El senyor Marc Aloy, regidor delegat de Planejament i Projectes Urbans,
manifesta que a l’edifici del Museu actualment hi ha dos projectes en marxa amb
finançament provinent de la Generalitat de Catalunya; subvenció del Departament
d’Empresa i Ocupació (DEMO) i subvenció del Departament de Cultura, per al Centre
d’Acollida de peregrins.
Espai que s’ubicarà a una de les ales del Museu que actualment està en desús i que
ha de ser l’espai on acabi el recorregut ignasià i espai per rebre els caminants del
Camí de peregrinatge ja sigui per motius religiosos, de lleure o esportius.
El projecte tracta d’adequar aquest espai, espai actualment ocupat pel Lapidari, pedres
que estan pendents d’anar a restauració i que aniran al local que s’adequarà a la Plaça
de la Reforma per tal de tancar-les amb seguretat.
Respecte el projecte de restauració i rehabilitació del Claustre interior del Museu,
manifesta que tot i que es va explicar a la comissió informativa, creu oportú fer una
sessió explicativa de tot el què s’està fent a l’entorn del Museu.
L’alcalde recorda que ara ja no es pot dir DEMO com a acrònim del Departament
d’Empresa i Ocupació, ja que ara és Departament d’Empresa i Coneixement.
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació i el
Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMCDC i 6 GMERC) i 10 abstencions (3
GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Davins ) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència

5.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla de
personal funcionari d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016.
El secretari presenta el dictamen del regidora delegat de Recursos Humans i
Transparència, de 4 de març de 2016, que es transcriu a continuació:
“El tercer trimestre d’aquest any 2016 hi ha prevista la jubilació de la persona que
ocupa el lloc de treball de Tècnica de Grau Mitjà de Secretaria, responsable dels
temes d’Estadística i Cens.
Aquest lloc de treball actualment està sustentat en una plaça d’administratiu amb
caràcter de “a extingir”, ja que la plaça de la plantilla que s’ha de crear és una plaça
de Tècnic Mig, que és la que correspon per la responsabilitat inherent al lloc de treball.
Atès que fins que no quedi vacant no es pot amortitzar la plaça d’administratiu
d’administració general, cal que durant un període convisquin ambdues places, ja que
per l’especialitat de la tasca a desenvolupar és necessari que la persona que ha de
substituir la vacant produïda convisqui durant un temps amb la persona que ocupa
actualment la plaça per tal de poder fer el corresponent traspàs de coneixements i
responsabilitats.
Atès que l’article 21 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat ple 2015, autoritza a la incorporació de nou personal en els casos que sigui
per cobrir necessitats per la gestió dels recursos públics.
Atès que la modificació de plantilla de personal que es proposa no suposa un
increment real d’efectius, ja que la creació de la plaça quedarà compensada per la
que s’amortitzarà en el moment en que es produeixi la baixa i per tant quedi vacant la
que està ocupada actualment, .
Atès el que disposen l’article 126 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós en matèria de Règim Local i l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
disposa que la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost
durant l’any de la seva vigència si respon a criteris d’organització administrativa interna
que no admetin demora per l’exercici següent.
Per tot això, el tinent d’alcalde de Recursos Humans i Transparència, proposa al Ple
de la Corporació, l’adopció dels següents:
ACORDS
1.- Modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2016, aprovada
per acord plenari de data 17 de desembre de 2015, en el sentit de crear la plaça
següent:
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1.1 CREAR A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala Tècnica
Tècnic/a de grau mitjà de gestió especialitzada
Número de places que es creen: 1
2.- Exposar al públic aquesta modificació, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província, pel període de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran
examinar l’expedient i presentar reclamacions davant el Ple, considerant-se aprovada
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions.”
El senyor Jaume Torras, regidor delegat de Recursos Humans i Transparència,
manifesta que el dictamen fa referència a una modificació en la plantilla del personal
de l’Ajuntament, per la jubilació d’una persona que ocupa la plaça de Tècnic de grau
mitjà, responsable de temes d’Estadística i Cens, lloc actualment ocupat per un
administratiu, que està amb caràcter a extingir i motiu de creació d’aquesta plaça.
La creació d’aquesta plaça no comporta augment de la plantilla de personal, però
durant un temps conviuran les dues persones en el lloc de treball per poder fer el
traspàs de coneixements.
Demana el vot favorable al dictamen.
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que en
aquest cas el govern actua amb previsió ja que en el darrer ple va ser objecte de debat
i transacció política entre el govern de Convergència Democràtica de Catalunya i
Esquerra Republicana de Catalunya, després del diàleg, la negociació i el pacte amb
el PSC, per atendre una problemàtica sobre la gestió dinàmica del padró i el cens, que
va tenir conseqüències importants pel capítol d’ingressos de la Corporació.
Tots van coincidir el mes passat en assegurar que es tractava d’una qüestió de posar
més atenció i més recursos perquè aquesta situació no tornés a passar. Proposició
aprovada sense cap vot en contra dels partits polítics representats.
Volen aprofitar l’ocasió, i demana si els hi sembla bé tant al senyor Sala com al senyor
alcalde per informar a la ciutadania de si en aquests 30 dies, s’ha produït alguna
novetat al respecte. Si s’ha parlat amb les administracions superiors que han de poder
resoldre la problemàtica generada de pèrdua de transferències, tal i com va
encomanar aquest Ple al seu Govern, i si alguna d’aquestes gestions, que segurament
han fet poden fer albirar alguna bona notícia al respecte.

L’alcalde manifesta que en el dia d’avui els dictàmens s’estan convertint en preguntes
i les preguntes en intervencions polítiques. Creu que s’haurà d’acotar respecte els
temes que fan referència al Ple.
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, manifesta que tot i que el que
demana el senyor González no té res a veure amb el dictamen, diu que una vegada
aprovada la moció presentada, es va encarregar al servei de Secretaria un
memoràndum sobre l’evolució dels fets per tal de enviar-lo al Ministeri d’Economia.
Assenyala que és un tema que està obert i s’està treballant, tenint en compte que
l’Ajuntament a banda de preparar aquest tipus de memoràndums, fa moltes altres
coses i les prioritats del dia a dia sobrepassen moltes vegades les voluntats polítiques
o els mateixos compromisos.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.2.1 a votació i el
Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC i 3 GMCUP) i 7
abstencions (3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Davins ) i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.

ÀREA DE TERRITORI

6.1

Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans

6.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la Modificació Puntual del
Pla General de Manresa. Avinguda dels Països Catalans.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Planejament, Projectes Urbans
i Entorn Natural, de 4 de març de 2016, que es transcriu a continuació:
“El Pla general de 1997 definí l’avinguda del Països Catalans, a l’est de ciutat, en
continuïtat amb la corona perimetral que suposava l’avinguda de les Bases i que havia
de relligar, juntament amb la carretera de Vic, la part est de la ciutat cap al sud, als
Trullols. El traçat de l’avinguda i altres determinacions de l’àmbit, es van veure
afectades per les modificacions puntuals del pla General “Avinguda Països Catalans”
aprovada el 20.6.2002, i l’anomenada “Sectors Est”, aprovada el 25.01.2007.
Actualment, el redactat del POUM aprovat inicialment el 19 de març de 2015, ha
estudiat de nou aquest àmbit de la ciutat i proposa un ajust del traçat que permet
l’execució de l’avinguda mantenint les torres d’alta tensió existents i una entrega més
centrada amb la rotonda de la plaça de Prat de la riba.
Paral·lelament, des de finals de 2013, la Generalitat de Catalunya s’ha compromès a
executar l’obertura de l’avinguda Països catalans des de la carretera de Vic i la
rotonda de Prat de la Riba a la carretera de Viladordis com a part del conjunt
d’actuacions del Pla global per a la millora de la mobilitat del Bages. La proposta, de la
qual la Generalitat va redactar l’Estudi previ l’octubre de 2015, contempla l’execució de
la meitat de la secció constructiva prevista per a la totalitat de l’avinguda.
La previsió d’execució de les obres d’obertura de l’avinguda per part de la Generalitat
–en principi per l’any 2017– fa necessari avançar les determinacions que ja preveu el
POUM per tal que puguin dur-se a terme les actuacions de gestió prèvies així com
l’execució de les obres en si mateixes.
En conclusió, tenint en compte que la delimitació del Sistema viari prevista pel
planejament vigent en l’àmbit de l’avinguda dels Països catalans no s’ajusta a aquest
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nou traçat proposat, d’acord amb l’article 29 del Pla general de Manresa i l’article 96
del DL 1/2010, modificat per la Llei 3/2012, s’ha considerat convenient la tramitació de
la present Modificació puntual del Pla general.
Amb aquest objectiu, el proppassat 20 de gener, la Secció de Planejament i Gestió del
Sòl va obrir expedient amb el nom Modificació Puntual del Pla General de Manresa.
Avinguda dels Països Catalans i en data 3 de febrer es va trametre, als Serveis
Territorials de Territori a la Catalunya Central, l’avanç de planejament i el document
ambiental estratègic de la Modificació puntual esmentada, per tal que s’iniciessin els
tràmits per a l’avaluació ambiental estratègica simplificada del pla, o es declarés la no
subjecció a l’esmentat tràmit.
L’Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental ha considerat que la modificació puntual no
s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica, atès que no té efectes significatius
sobre el medi ambient ja que no comporta variacions fonamentals en les estratègies
inicials, directius i propostes.
Cal posar de manifest també que el nou traçat de l’avinguda comporta la definició
d’una nova ordenació en la finca de la plaça Prat de la Riba, amb la delimitació d’un
polígon d’actuació urbanística que permet mantenir l’aprofitament urbanístic previst
malgrat la reducció de sòl privat que ocasiona el nou traçat; la redacció actual del
POUM no preveu aquest polígon i per tant serà necessari que s’ajusti al que
contempla la present modificació.
Finalment, constatar que en la memòria del document s’expliquen, es justifiquen i
s’estableixen més àmpliament tots els aspectes, els objectius i les determinacions que
afecten la modificació. Per aquest motiu, el document conté una memòria, una taula de
dades, la normativa que li és d’aplicació, un estudi econòmic i financer i la
documentació gràfica i fotogràfica.
En relació al seu contingut, l’article 96 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (amb les modificacions introduïdes per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer), disposa que la modificació de qualsevol dels elements
d’una figura de planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació.
D’acord amb l’article 97 del mateix text legal, les propostes de modificació d’una figura
de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat d’aquesta, així com la
conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i privats concurrents,
en aquest cas, els interessos obeeixen en la necessitat i oportunitat d’avançar les
determinacions que ja preveu el POUM quant al nou traçat de l’Avinguda Països
Catalans; i les modificacions que hi estan vinculades.
Així mateix, d’acord amb la memòria del document, la modificació només modifica
determinacions quant a l’aprofitament privat en el polígon d’actuació Prat de la Riba,
però no suposa increment de sostre si no que es redueix el sostre edificable en 626,58
m2 (art 99 TRLU).
Quant a la tramitació, d’acord amb l’article 85 TRLU, un cop aprovat inicialment el Pla
s’haurà de sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte de
què puguin formular-se al·legacions. La convocatòria d’informació pública s’ha
d’ajustar al que disposa l’article 23 Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret
305/2006, de 18 de juliol). De conformitat amb l’apartat b) de l’esmentat article, en el
supòsit de tramitar modificacions puntuals de plans d’ordenació urbanística municipal,
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l’edicte s’ha de publicar en un diari de més divulgació a més del Butlletí Oficial que
correspongui. El termini d’informació es computa des de la darrera publicació
obligatòria. A més, els Ajuntaments de més de 10.000 habitants han de donar a
conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública així com garantir la
consulta dels instruments de planejament per aquests mitjans.
Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb l’article 85.5 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, s’ha de sol·licitar informe als organismes afectats per raó
de llurs competències sectorials, si s’escau. En aquest cas, se n’haurà de sol·licitar
informes al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en
relació als aspectes de la seva competència (transports terrestres, ferrocarrils, aigües i
sostenibilitat ambiental).
En virtut del seu contingut i objecte, i d’acord amb l’informe de l’oficina tècnica
ambiental del Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a la
Catalunya Central, no s’ha de sotmetre a avaluació 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 inicial del planejament general
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística,
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió Urbanística de data d’avui.
El regidor delegat de Planejament, Projectes Urbans i Entorn Natural, un cop informat
aquest dictamen per la comissió informativa i de control de Serveis del Territori,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORDS
“1r APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE
MANRESA. AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS, redactat pels serveis tècnics
municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 85 Decret legislatiu 1/2010, de
3 de d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
2n. EXPOSAR al públic la Modificació puntual aprovada inicialment durant un termini
d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la darrera publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més
circulació, i en els mitjans telemàtics, als efectes de presentació d’al·legacions, tal com
ho disposa l’article 85.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i article 23.1.b) del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
3r. SOL·LICITAR INFORMES al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, en relació als aspectes de la seva competència (transports
terrestres, ferrocarrils, aigües i sostenibilitat ambiental), de conformitat amb allò que
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prescriu l’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme.”

El senyor Marc Aloy, regidor delegat de Planejament i Projectes Urbans,
manifesta que el dictamen fa referència a l’avinguda dels Països Catalans.
Explica que el Pla General de 1997 va definir l’avinguda del Països Catalans com un
vial que donava continuïtat a l’avinguda de les Bases de Manresa i connectava
perimetralment la ciutat de l’oest a l’est. Tractava d’un vial de dos carrils de circulació
per bandes, separats per una mitjana i amb àmplies voreres des de la carretera de Vic
fins el sector dels Trullols.
Amb posterioritat hi van haver dues modificacions del Pla General, l’any 2002 de
l’Avinguda dels Països Catalans i el Sector Est, l’any 2007, reflexionaven sobre
l’Avinguda per ajustar les rasants i millorar el traçat, condicionat al trasllat o
soterrament de les línies d’alta tensió que travessen tot aquest sector de la ciutat.
A finals de l’any 2013 i en el marc del conjunt d’actuacions del Pla Global per a la
millora de la mobilitat al Bages, la Generalitat es va comprometre a pagar la meitat de
la secció del vial, un ú més ú; la vorera tocant a la ciutat i la meitat de la mitjana, per tal
de millorar la connexió amb l’eix transversal i també millorar de forma notable la
mobilitat interior de la ciutat.
Amb l’aprovació inicial del POUM ja preveia unes rectificacions en el traçat per tal de
no vincular l’execució del vial al trasllat de les línies d’alta tensió i així avançar en
l’execució del vial. La modificació prevista al POUM estava encaminada a centrar
aquest vial amb la rotonda dels Dolors per millorar la mobilitat.
La modificació puntual del Pla General que avui es porta a aprovació va en la mateixa
direcció del POUM però avança el planejament, per tal que l’execució de l’obra es
pugui portar a terme dins els terminis previstos per la Generalitat i que és preveu
l’execució dins d’aquest mandat.
Per aquests motius no es pot esperar a l’aprovació del Pla General i s’avança
l’aprovació de modificació puntual del Pla General de Manresa, Avinguda dels Països
Catalans i demana el vot favorable al dictamen.

El senyor Joaquim Garcia, regidor del Grup Municipal del PSC, manifesta el vot
favorable al dictamen ja que entenen que el vial tanca tota la mobilitat i possibilita la
circulació de vehicles comunicant la Plaça Prat de la Riba amb la carretera del Pont de
Vilomara i el Sector dels Trullols.
Aquest vial permetrà descarregar de trànsit viari els carrers de Sant Cristòfol i la
carretera del Pont de Vilomara i que funcionarà molt favorablement per aquest sector
de la ciutat.
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Pel que fa a la data d’inici de les obres a principis de l’any 2017, consideren que
s’hauria d’actualitzar ja que no ho veuen factible perquè s’ha de tramitar la modificació,
la compra de terrenys, la redacció del projecte i el tràmit de contractar les obres.
Respecte els compromisos i els acords entre les dues administracions consideren que
s’haurien de formalitzar amb més detall, i no només de paraula. No veuen
desconfiança ja que el propi director general es va comprometre a l’execució d’aquest
vial, però no deixa de ser només un compromís de paraula entre les persones que
representen les dues administracions.
Fan un prec perquè a les futures tramitacions es facin amb acords i compromisos més
consistents; amb terminis, fases, executors i forma de compra dels terrenys.
Acaba la intervenció dient que votaran favorablement el dictamen.

La senyora Gemma Tomàs, del Grup Municipal de la CUP, manifesta el vot
afirmatiu al dictamen donada la positivitat en la mobilitat que aportarà aquesta via.
El GMCUP vol fer una reflexió al respecte, que hauria de ser constant en totes les
obres públiques amb infraestructures que es portin a terme a Manresa i a la resta del
país. No entenen que una infraestructura tan important i tan positiva per a la ciutat, no
es desenvolupi en la seva totalitat. I ho diu pel tram que va des de la carretera de
Viladordis fins el Polígon dels Trullols. Sobretot quan s’explica que per desenvolupar
aquest tram s’està gestionant un incentiu en el comerç, en una zona on no és
necessària l’ampliació del comerç en aquest sector.

El senyor Marc Aloy, regidor delegat de Planejament i Projectes Urbans, agraeix
la predispocició dels grups municipals per votar a favor del dictamen.
Responent al que s’ha demanat des del PSC, manifesta que avui s’aprova una
modificació puntual del Pla General que permetrà fer tota una gestió urbanística per
preparar els terrenys i per poder executar dins els terminis previstos per la Generalitat
aquesta obra.
És evident que si no s’hagués iniciat les converses amb els propietaris, els terminis
serien molt justos, però ja hi ha tota una feina tècnica feta i el planejament és llarg i les
aprovacions es van succeint i duren mesos, però paral·lelament s’està fent tota la feina
de gestió amb els propietaris per aconseguir els sòls i en aquest sentit s’estan complint
els terminis previstos.
Respecte el projecte, diu que existeix una maqueta, un projecte bàsic, però molt
avançat, on la Generalitat ja ha tingut el retorn de l’Ajuntament i tècnicament des del
servei de Projectes urbans s’està treballant intensament.
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És cert que no hi ha un compromís escrit, com tampoc hi ha un compromís escrit pel
desdoblament de les rondes de la ciutat, o per les millores en la seguretat de la C-55.
Aquests compromisos estan dins del mateix paquet, per tant si les rondes es van
desdoblant i s’acaben les obres de la C-55 en els terminis previstos, entenen que el
compromís per a l’execució de l’Avinguda dels Països Catalans estaran també dins els
terminis previstos.
Davant la petició del Grup Socialista a la Comissió informativa de Territori, ja s’ha
sol·licitat a la Secretaria General de Mobilitat per escrit un calendari de les fases del
projecte, de l’execució i de la finalització de les obres, per poder-les presentar
públicament.
Responent al Grup municipal de la CUP, diu que a tots els membres de la Corporació
els hi agradaria que l’Avinguda és pogués executar en la seva totalitat. Recorda que
fins ara el Planejament preveia que aquesta avinguda la paguessin els propietaris que
queden afectats per aquest sector Est.
Tenint en compte l’actual conjuntura econòmica, el parc d’habitatge buit de la ciutat i el
parc d’habitatge del Centre Històric on s’ha d’intervenir decididament, ara mateix i
durant els propers anys no es desenvoluparà aquesta avinguda.
L’esforç que en aquest cas fa la Generalitat per dir que és una estructura general de
mobilitat de la ciutat i per la seva connexió amb les vies bàsiques de comunicació del
territori, es d’agrair.
Agrair que en uns moments de dificultats econòmiques enormes pel que fa al govern
de la Generalitat, 2,7 milions aproximadament d’euros, els destini a executar una part
d’un vial de la nostra ciutat, amb un pressupost actual d’inversions de la Generalitat
d’aproximadament 45 o 50 milions.
Creu que el govern de la Generalitat fa un gran esforç i esforç també per part dels
Serveis tècnics municipals, raó per la qual es porta a l’aprovació del ple aquest
dictamen. No es poden fer els quatre carrils, dos carrils per banda, la Generalitat en
paga dos, però allibera de pagar aquests dos als propietaris, i permetrà tenir el vial
executat en un termini de dos anys aproximadament.
Agrairia que es veiés l’esforç impressionant per part de tots. Des del carrer Viladordis
fins el Decathlon no s’executarà aquest tram, s’executarà tota la resta. S’hauran de
buscar mecanismes per poder desenvolupar en el menor temps possible, ja que és un
vial molt necessari pel que fa a tota la mobilitat dels Trullols.
Respecte que el POUM preveu un increment molt petit de comercial en relació a la
resta de la ciutat, és cert, però no s’està parlant que el tram de vial comercial sigui
igual que a la resta comercial dels Trullols, que tot és comercial.
El que es diu és que si a la ciutat hi ha un 15% de comercial, aquí es posarà un 20%
de comercial per incentivar que el vial es pugui desenvolupar més ràpidament, amb la
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condició que l’àmbit comercial ha d’estar lligat amb l’habitatge i per tant no es podrà
desenvolupar aquest àmbit comercial si no es desenvolupa l’habitatge, per la qual
cosa la proposta d’augmentar en un 5% de comercial que es proposa és perfectament
assumible, sobretot per un vial principal per a la ciutat i eix estructurador del barri de la
Parada.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació el dictamen 6.1.1, i
el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.1.2

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la Modificació Puntual del
Pla General de Manresa. Regulació de Camins.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Planejament, Projectes Urbans
i Entorn Natural, de 3 de març de 2016, que es transcriu a continuació:
“El Pla general d’ordenació de la ciutat, aprovat el 23 de maig de 1997, regula la xarxa
de camins rurals a la secció segona del títol sisè de la normativa, com una xarxa
integrada en el sistema local viari; així mateix, dins el títol corresponent al sòl no
urbanitzable, es fixen les condicions d’actuació en aquesta. La delimitació de la xarxa
de camins es troba recollida als plànols d’ordenació de la sèrie B a escala 1/2000.
La xarxa de camins existents a Manresa –i que recull el Pla general–, és fruit tant de
l’antiga xarxa de comunicacions anterior al segle XIX, com de l’evolució de la xarxa de
camins al servei de l’explotació agrària, forestal i ramadera del territori.
En els darrers decennis s’han produït dos fets que han tingut una incidència clara
sobre la xarxa de camins. Per una banda, l’espai rural ha evolucionat progressivament
cap al que podríem anomenar l’espai obert de la ciutat; és a dir, l’espai agrari i forestal
ha esdevingut també un espai de cultura, coneixement i lleure usat pel conjunt dels
ciutadans. En aquest sentit, a l’espai rural s’hi ha produït una eclosió d’activitats de
lleure, de senderisme i d’esport. Reflex d’això, n’és l’aparició d’infinitat d’itineraris de
natura, senderisme o cultura. D’altra banda, en els darrers 30 anys, s’ha produït una
transformació profunda de la lògica territorial de la xarxa de comunicacions. En aquest
període de temps, s’ha executat tota una xarxa de vies ràpides segregades. L’execució
de carreteres segregades, en molts casos, ha generat problemàtiques en la continuïtat
entre l’espai públic urbà i la xarxa de camins de l’espai obert.
Davant de la problemàtica generada per les noves infraestructures de comunicacions i
de l’aparició de nous usos ciutadans en l’espai obert (el que urbanísticament
anomenem sòl no urbanitzable), es fa necessari afrontar la regulació i la gestió de la
xarxa de camins d’acord amb la seva doble funció: la socioeconòmica al servei de
l’activitat agropecuària i la de suport a les activitats de lleure urbà que s’hi produeixen.
La modificació puntual del Pla General “Regulació de Camins” que es proposa
comprèn la totalitat del sòl no urbanitzable i es proposa únicament per un ajust en les
determinacions del planejament general en relació a la xarxa de camins, amb la
finalitat de possibilitar la seva concreta regulació a partir d’un Pla especial, tal i com
preveu l’article 540 del Pla general, per la qual cosa el seu abast no suposa nous
objectius ambientals.
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Finalment, constatar que en la memòria del document s’expliquen, es justifiquen i
s’estableixen més àmpliament tots els aspectes, els objectius i les determinacions que
afecten la modificació. Per aquest motiu, el document conté una memòria, la normativa
que li és d’aplicació, una avaluació econòmica i financera, una agenda i la
documentació gràfica.
En relació al seu contingut, l’article 96 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (amb les modificacions introduïdes per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer), disposa que la modificació de qualsevol dels elements
d’una figura de planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació.
D’acord amb l’article 97 del mateix text legal, les propostes de modificació d’una figura
de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat d’aquesta, així com la
conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i privats concurrents.
Com s’ha dit, té com a objecte ajustar les determinacions del planejament general en
relació a la xarxa de camins amb la finalitat de possibilitar la seva concreta regulació a
partir d’un Pla especial, contemplat a l’article 540 de la normativa del mateix PG.
Quant a la tramitació, d’acord amb l’article 85 TRLU, un cop aprovat inicialment el Pla
s’haurà de sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte de
què puguin formular-se al·legacions. La convocatòria d’informació pública s’ha
d’ajustar al que disposa l’article 23 Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret
305/2006, de 18 de juliol). De conformitat amb l’apartat b) de l’esmentat article, en el
supòsit de tramitar modificacions puntuals de plans d’ordenació urbanística municipal,
l’edicte s’ha de publicar en un diari de més divulgació a més del Butlletí Oficial que
correspongui. El termini d’informació es computa des de la darrera publicació
obligatòria. A més, els Ajuntaments de més de 10.000 habitants han de donar a
conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública així com garantir la
consulta dels instruments de planejament per aquests mitjans.
Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb l’article 85.5 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, s’ha de sol·licitar informe als organismes afectats per raó
de llurs competències sectorials, si s’escau. En aquest cas, se n’haurà de sol·licitar
l’informes al Departament de Territori i Sostenibilitat (aigües i sostenibilitat ambiental) i
al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per la seva
competència en el desenvolupament del sòl rural; ambdós de la Generalitat de
Catalunya, en relació als aspectes de la seva competència.
En relació a la subjecció a avaluació ambiental estratègica, atès el contingut i objecte
de la modificació, en la qual no s’altera la classificació del sòl no urbanitzable, no resta
subjecta al que disposa la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes i la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i, per tant, no
s’ha de sotmetre a avaluació 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 inicial del planejament general
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística,
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requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió Urbanística de data d’ahir.
El regidor delegat de Planejament, Projectes Urbans i Entorn Natural, un cop informat
aquest dictamen per la comissió informativa i de control de Serveis del Territori,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORDS
“1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
DE MANRESA. REGULACIÓ DE CAMINS, redactat pels serveis tècnics municipals,
de conformitat amb allò que disposa l’article 85 Decret legislatiu 1/2010, de 3 de
d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
2n. EXPOSAR al públic la Modificació puntual aprovada inicialment durant un termini
d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la darrera publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més
circulació, i en els mitjans telemàtics, als efectes de presentació d’al·legacions, tal com
ho disposa l’article 85.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i article 23.1.b) del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
3r. SOL·LICITAR INFORMES al Departament de Territori i Sostenibilitat (aigües i
sostenibilitat ambiental) i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, ambdós de la Generalitat de Catalunya, en relació als aspectes de la seva
competència, de conformitat amb allò que prescriu l’article 85.5 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.”

El senyor Marc Aloy, regidor delegat de Planejament i Projectes Urbans,
manifesta que el Pla General de 1997 regula la xarxa de camins rurals, com una xarxa
integrada en el sistema viari en la seva normativa, corresponent al sòl no urbanitzable i
on es fixen les condicions d’actuació.
Recorda que en les darreres dècades s’han produït dos fets que han tingut una
incidència clara sobre la xarxa de camins. Per una banda, l’espai rural ha evolucionat
progressivament cap a un espai obert de la ciutat. L’espai agrari i forestal ha
esdevingut també un espai de cultura, esport, coneixement i lleure usat pel conjunt
dels ciutadans, sent necessari que aquesta xarxa de camins sigui interrelacionada
amb la trama urbana de la ciutat.
D’altra banda, pel creixement econòmic i les necessitats de mobilitat i de la població
s’ha produït una transformació de la xarxa de comunicacions. En aquest període de
temps s’ha executat tota una xarxa de vies ràpides segregades.
L’execució de carreteres segregades, en molts casos, ha generat problemàtiques en la
continuïtat entre l’espai públic urbà i la xarxa de camins de l’espai obert.
Davant la problemàtica generada per les noves infraestructures de comunicacions i
l’aparició de nous usos en l’espai obert, al sòl no urbanitzable es fa necessari afrontar
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la regulació i la gestió de la xarxa de camins d’acord amb la seva doble funció: la
socioeconòmica al servei de l’activitat agropecuària i la de suport a les activitats de
lleure urbà que s’hi produeixen.
La modificació puntual del Pla General “Regulació de Camins” que es proposa
comprèn la totalitat del sòl no urbanitzable i es proposa únicament per un ajust en les
determinacions de la xarxa de camins, amb la finalitat de possibilitar la seva concreta
regulació a partir d’un Pla especial, tal i com preveu el Pla general.
Aquest Pla especial haurà de determinar quina amplitud han de tenir, quins s’han de
protegir pel seu valor històric, quins formen part de lleure, si són camins ignasians o de
Sant Jaume i quins han de ser els criteris en la seva pavimentació, materials, etc..
Acaba la intervenció dient que el Pla tècnicament ja està molt avançat i en les
properes setmanes es podrà presentar públicament, també es van comprometre a
explicar-lo a la Comissió Informativa de Territori, i del que es tracta és que es pugui
aprovar per parlar, debatre’l i donar-lo a conèixer a la ciutat.
Demana el vot favorable del dictamen.

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, manifesta que
votaran a favor del dictamen.
Demanen que qualsevol tipus de treball que es vulgui fer, el realitzin els serveis tècnics
municipals i no es contractin empreses externes a l’Ajuntament.

La senyora Gemma Tomàs, del Grup Municipal de la CUP, inicia la intervenció
recordant que en data 15 de gener se’ls va convocar a través de la Junta de Portaveus
per explicar els nous sous de l’equip de govern i on van aprofitar per comunicar que el
nou govern amb majoria absoluta tenia la voluntat de mantenir el contracte amb la
resta de Grups Municipals per tal de fer-los més partícips sobre les gestions del nou
govern municipal.
Assenyala que avui es troben davant d’una modificació del Pla General i entenen que
és una modificació molt simbòlica i petita, modificació per tal de donar llum verda a un
Reglament que s’aprovarà a través de la Junta de Govern, per la qual cosa no podran
dir res, tot i la sessió monogràfica que pretén fer l’equip de govern per explicar-lo.
Manifesta que el dictamen que es porta avui a l’aprovació del Ple és una modificació
del Pla General per un tema que desconeixen ja que no se’ls ha facilitat ni la
informació ni la documentació necessària.
Respecte a la modificació que es proposa aprovar, assenyala que els camins que
marca, són els d’interès, i es demana si això pot entrar en contradicció amb el que
representa que ha de dir el Reglament de Camins. Pregunta important, perquè també
se’ls va explicar que es va fer un estudi històric, però aquest marca que els camins
importants són els que marca ara el planejament.
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Per una altra banda els ha sorprès que s’afegeixi la possibilitat d’incorporar els camins
privats. Demana si els camins privats, que reben subvenció o que l’ajuntament els
financia per millorar l’accessibilitat, continuaran essent privats.
Acaba la intervenció dient que com que no es poden posicionar ja que no disposen de
la informació sobre aquesta modificació del Pla General, s’abstindran en la votació del
dictamen.

El senyor Marc Aloy, regidor delegat de Planejament i Projectes Urbans, diu que
respecte a la pregunta de Ciutadans sobre no externalitzar els treballs, es farà tal i
com ja ho ha explicat en la seva intervenció, des dels serveis tècnics de l’Ajuntament.
Pel que fa a les qüestions plantejades per la CUP, diu que la modificació permetrà
donar tràmit a la tramitació del Pla Especial per encarregar que es determini i reguli
tota la xarxa de camins i, per tant, avui no s’està aprovant, s’està donant tràmit perquè
s’aprovi el Pla Especial.
Respecte al fet que aquest Pla Especial s’aprovi per Junta de Govern, és perquè té les
competències conferides.

El senyor Marc Aloy, regidor delegat de Planejament i Projectes Urbans, recorda
que les aprovacions inicials s’aproven per la Junta de Govern Local i les aprovacions
provisionals per Ple.
Respecte al Pla Especial de Camins diu que hi ha la voluntat de parlar, debatre’l i
exposar-lo a la ciutat per tal d’incorporar tot allò que es cregui necessari.
Pel que fa a la qüestió sobre els camins privats si s’han financiat amb diners públics,
diu que no s’ha arreglat cap camí privat amb diners públics, ni amb subvencions de
l’ajuntament.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.2 a votació i el
Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1
GMDM i 1 Sr. Davins ) i 3 abstencions (3 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós del “Pla de Millora
Urbana d'Ordenació Volumètrica de la Clínica Sant Josep”.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Planejament, Projectes Urbans
i Entorn Natural, de 4 de març de 2016, que es transcriu a continuació:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 16 d’abril de 2015, aprovà provisionalment el “Pla
de Millora Urbana d’Ordenació Volumètrica de la CLÍNICA SANT JOSEP”, de
Manresa, promogut per la Fundació Privada ALTHAIA Xarxa Assistencial universitària
de Manresa i redactat per A9 Serveis d’Arquitectura i Immobiliaris, SL, de conformitat
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amb allò que disposa l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
L’esmentat Pla, així com una còpia de l’expedient, va tenir entrada als Serveis
Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
en data 12 de maig de 2015; d’acord amb el que disposa l’article 89.5 TRLU, per tal
que el mateix fos sotmès a l’aprovació definitiva.
En data 11 de juny de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central adoptà l’acord de suspendre la resolució definitiva del Pla de Millora Urbana de
referència fins a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha
atorgat l’aprovació provisional l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les
prescripcions següents:
1.1.

Cal sol·licitar informe al Departament de Salut, tot incorporant, si s’escau, les
prescripcions que se’n derivin.

1.2.

Cal aportar totes les seccions necessàries on es pugui constatar clarament la
implantació de totes les plantes existents i proposades en relació al perfil del
terreny definitiu, i establir clarament quines han de ser considerades plantes
baixes computables a efectes d’edificabilitat, i quines poden ser admeses com a
planta soterrani no computables, tenint en compte les determinacions de l’article
124.1.A del planejament vigent, sense que en cap cas es pugui superar
l’edificabilitat màxima permesa. Així mateix, les plantes últimes destinades a
instal·lacions també hauran de computar a aquest efecte, i conseqüentment,
esmenar l’article 12.3 de la normativa urbanística.

El dia 3 de juliol aquest ajuntament va acomplir amb la prescripció número 1.1.
sol·licitant informe competencial al Departament de Salut. El 18 d’agost de 2015 vàrem
rebre ofici del departament esmentat en el qual ens comunicaven que no tenien cap
observació a fer respecte el pla de referència.
El 29 de febrer de 2016 els promotors presenten el Text Refós, el qual és informat per
l’arquitecta municipal assenyalant que el nou document incorpora les prescripcions
fixades en l’acord de l’11 de juny de 2015 i comporta les següents correccions:
“Pel que fa al punt 2, el nou document presentat incorpora noves seccions que permeten justificar
el càlcul del sostre computable de les edificacions existents tant en el perfil del terreny actual com en
el perfil del terreny definitiu. Aquestes noves seccions incorporen gràficament la delimitació de la part
de l’edificació existent que té consideració de planta soterrani no computable d’acord amb l’art. 125.1
A del Pla general.
Tanmateix, a partir d’aquesta justificació del sostre computable en secció, s’han hagut d’ajustar
també els plànols i les taules d’Edificabilitat Estat actual de l’Annex 2 Justificació de l’adaptació del
Pla Director als paràmetres proposats i el plànol 01 05 Estat actual Edificabilitat actual dins el sector
atès que el càlcul més precís ha donat xifres lleugerament diferents a les que apareixien en el
document aprovat provisionalment.
Quant a la normativa, s’ha modificat el punt 3 de l’article 12 per aclarir l’aplicació de l’article 128.7
Construccions per damunt de l’alçada reguladora del Pla general en relació a les instal·lacions i
elements tècnics situats a la última planta i als paraments destinats a minimitzar les molèsties
acústiques d’aquestes instal·lacions.”

En conclusió, atesos els ajustos introduïts, es considera que el Text refós del Pla de
millora d’ordenació volumètrica Clínica Sant Josep incorpora les prescripcions
sol·licitades per donar compliment a l’acord de suspensió de resolució definitiva de la
CTUCC. Atesa la naturalesa de les modificacions proposades, es considera que
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aquestes no comporten canvis substancials del document, d’acord amb l’art. 112 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
D’acord amb l’article 92.1.a) del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3
d’agost), l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’una figura de planejament
urbanístic pot adoptar la resolució d’aprovació pura i simple o bé amb prescripcions de
caràcter puntual que no exigeixen un nou tràmit d’informació pública. En aquest
supòsit, les esmenes han d’ésser introduïdes en el planejament urbanístic per
l’organisme que n’hagi aprovat el tràmit anterior, el qual ha de presentar novament el
document esmenat a l’aprovació definitiva de l’òrgan competent.
La competència per a l’aprovació del text refós correspon al Ple de l’Ajuntament, atès
que és aquest l’òrgan que en va atorgar l’aprovació provisional, de conformitat amb
l’article 85.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de règim local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local.
El Text refós incorpora el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en
suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l’art.
17.6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de
juliol, i de l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les
figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya
competents per a la seva aprovació definitiva. El text inclou també les prescripcions
assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central de data 11 de juny de 2015.
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística,
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
Vist l’informe tècnic de l’arquitecta municipal d’1 de març i l’informe jurídic emès per la
Cap de Secció de Gestió Urbanística de data d’avui, en el qual es proposa l’aprovació
del text refós d’aquest pla.
El regidor delegat de Planejament, Projectes Urbans i Entorn Natural, un cop informat
aquest dictamen per la comissió informativa i de control de Serveis del Territori,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORDS
“1r. Aprovar el Text refós del “Pla de Millora Urbana d’Ordenació Volumètrica de
la CLÍNICA SANT JOSEP”, promogut per la Fundació Privada ALTHAIA Xarxa
Assistencial universitària de Manresa i redactat per A9 Serveis d’Arquitectura i
Immobiliaris, SL, amb la incorporació de les prescripcions assenyalades en l’acord de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 11 de juny de
2015 i que, resumidament, consisteixen en:
•

Incorporar noves seccions que permeten justificar el càlcul del sostre computable de les
edificacions existents tant en el perfil del terreny actual com en el perfil del terreny definitiu.
Aquestes noves seccions incorporen gràficament la delimitació de la part de l’edificació existent
que té consideració de planta soterrani no computable d’acord amb l’art. 125.1 A del Pla general..
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A partir d’aquesta justificació del sostre computable en secció, s’han ajustat també els plànols i les
taules d’Edificabilitat Estat actual de l’Annex 2 Justificació de l’adaptació del Pla Director als
paràmetres proposats i el plànol 01 05 Estat actual Edificabilitat actual dins el sector.
•

Quant a la normativa, s’ha modificat el punt 3 de l’article 12 per aclarir l’aplicació de l’article 128.7
Construccions per damunt de l’alçada reguladora del Pla general en relació a les instal·lacions i
elements tècnics situats a la última planta i als paraments destinats a minimitzar les molèsties
acústiques d’aquestes instal·lacions.

2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per
duplicat exemplar, del Text refós aprovat en l’apartat anterior, així com el complement
d’expedient, per tal que acordi l’aprovació i la publicació del document, en virtut d’allò
acordat en sessió de data 11 de juny de 2015 per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de la Catalunya Central.
3r. Notificar els presents acords al Sr. José Enrique Aguilar Barja, com a representant
de la Fundació Privada ALTHAIA Xarxa Assistencial universitària de Manresa,
propietària i promotora del Pla de Millora Urbana d’Ordenació Volumètrica de la
CLÍNICA SANT JOSEP.”
El senyor Marc Aloy, regidor delegat de Planejament i Projectes Urbans,
manifesta que el dictamen fa referència al Pla de Millora Urbana d’Ordenació
Volumètrica de la Clínica Sant Josep.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 16 d’abril de 2015, va aprovar provisionalment el
Pla de Millora Urbana d’Ordenació Volumètrica de la Clínica Sant Josep, promogut
per la Fundació Privada ALTHAIA, Xarxa Assistencial universitària de Manresa i
redactat per A9 Serveis d’Arquitectura i Immobiliaris, SL.
El mes de juny de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central va
suspendre la resolució definitiva del Pla de Millora Urbana fins a la presentació d’un
text refós que incorporés un informe del Departament de Salut i una justificació del
sostre actual que té el recinte, ajustos que ja s’han incorporat en el Text refós del Pla
de millora, per la qual cosa ja es pot procedir a la seva tramitació.
Recorda que el Pla de Millora Urbana permet ordenar volumètricament l’equipament
de la Clínica Sant Josep per tal de desenvolupar el Pla director que la mateixa Clínica
té redactat i que preveu la millora dels accessos, de la mobilitat, de l’aparcament i
sobretot l’obtenció d’espais lliures al servei de la Clínica i del barri.
Demana el vot favorable del dictamen.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.3 a votació i el
Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMPSC i 1 GMDM) i 6
abstencions (3 GMCUP, 2 GMC’s i Sr. Davins ) i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.
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6.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit
extrajudicial a favor de les societats Señales Girod SL, per import de
7.190,20 € i Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA, per
import de 3.132,44 €, amb motiu de l’execució dels treballs de
senyalització i instal·lacions tècniques de l’illa de vianants a un tram del
carrer Àngel Guimerà.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Planejament i Projectes
Urbans, de 24 de febrer de 2016, que es transcriu a continuació:
“I.- Antecedents
1. El proppassat mes de novembre des de les regidories de Mobilitat i Promoció
Econòmica es va decidir fer una prova pilot consistent en implantar una illa de
vianants al carrer Angel Guimerà, amb motiu de la campanya comercial de les
festes de Nadal i Reis. Malgrat haver-se iniciat el tràmit de modificació de crèdits
pressupostaris per poder atendre les despeses derivades de la prova pilot, no va
ser possible la seva aprovació dins de l’exercici.
2. Els treballs de subministrament i instal·lació es van realitzar a finals de novembre a
càrrec de les societats mercantils SEÑALES GIROD,S.L., que va fer la
senyalització
horitzontal i vertical, i SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS,S.A. (SECE), responsable de la instal·lació
semafòrica del pas de vianants de La Muralla Sant Domènec, a l’alçada del carrer
Angel Guimerà.
3. La Cap de la Secció de Mobilitat ha emès informe en data 23 de febrer de 2016,
deixant constància que els treballs van ser executats de manera satisfactòria,
i proposant de les factures corresponents presentades per les empreses
instal·ladores, d’imports 7.190,20 € (Señales Girod, SL) i 3.132,44 € ( SECE,SA).
4. En el
pressupost municipal
de l’exercici 2016
hi consta
l’aplicació
pressupostària 16 134.1.623.02 , amb consignació suficient per poder atendre
l’obligació que es proposa aprovar.

II.- Fonaments jurídics
1. El reconeixement de crèdits extrajudicials constitueix la materialització d’un dret
d’indemnització a favor de tercer, derivat d’un acte nul de ple dret, consistent en
l’adquisició d’un compromís de despesa sense l’acord d’autorització i amb
vulneració de les normes de competència i procediment.
2. Malgrat la nul·litat de ple dret adduïda, de no reconèixer-se el crèdit en qüestió,
l’efectiva realització dels treballs i la seva assumpció per l’Ajuntament generarien
responsabilitat patrimonial en base al principi de l’enriquiment injust.
3. L’article 179 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària,
disposa que existeix una única forma d’eliminar les possibles responsabilitats pels
fets enumerats a l’article 177, i que és la de haver salvat la seva actuació en
l’expedient mitjançant observació escrita sobre la improcedència o il·legalitat de
l’acte o resolució.
4. De conformitat amb el que estableix l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos, i
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l’article 23 del RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, correspon al Ple
municipal el reconeixement extrajudicial de crèdits.
En conseqüència, proposo al Ple Municipal l’adopció del següent:
ACORD :
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril ; art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; i art. 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor del creditor que a
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei.
Creditor : SEÑALES GIROD,S.L.
CIF: B-60070505
Adreça: c/Santa Coloma,40. Polígon Industrial Puigtió
17412 MAÇANET DE LA SELVA
Concepte: Execució de treballs tècnics de subministrament i instal·lació de
senyalització amb motiu de la prova pilot de l’illa de vianants del carrer
Angel Guimerà.
Factura: Núm. 1630003, registre F2016512,de data 27/01/2016
Import:
7.190,20 €, 21 % d’IVA inclòs
Creditor : SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS,S.A.
(SECE)
CIF: ESA08001182
Adreça: c/Rosselló i Porcel, 21
08016 BARCELONA
Concepte: Execució de treballs tècnics de subministrament i instal·lació semafòrica
per un pas de vianants provisional en la Muralla del Carme xamfrà amb
C/Angel Guimerà, amb motiu de la prova pilot de l’illa de vianants del carrer
Angel Guimerà.
Factura: Núm. 71612005,registre F20161120, de data 01/02/2016
Import: 3.132,44 € , 21 % d’IVA inclòs”

La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Mobilitat, manifesta que el
dictamen fa referència a l’execució dels treballs de senyalització de l’illa de vianants al
carrer Angel Guimerà, amb motiu de la campanya comercial de les festes de Nadal i
Reis del passat 2015.
Ha estat necessari fer el reconeixement de crèdit per les dates i les circumstàncies, ja
que no hi havia la possibilitat de fer-ho d’una altra manera.
La despesa deriva de l’execució dels treballs tècnics de senyalització horitzontal i
vertical, fent servir criteris de reutilització per d’altres actuacions similars que es puguin
fer.
L’altra despesa correspon a la instal·lació semafòrica del pas de vianants, amb motiu
de la prova pilot del pas de vianants de la Muralla Sant Domènec.
L’import de les despeses és de 7.190,20€ i 3.132,44€ respectivament.
Demana el vot favorable al dictamen.
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El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que com a
experiència personal el fet de poder passejar per tota la zona de vianants del carrer
Àngel Guimerà va ser molt satisfactòria.
El Grup Municipal de Democràcia Municipal i Podem Manresa es mostren a favor
d’iniciatives que permetin un accés a peu a les zones comercials i així gaudir dels
carrers de la ciutat.
Són conscients que la cultura actual del cotxe dificulta que alguns actors renunciïn a
intentar canviar aquests costums, reforçats per molts anys d’incentius a la mobilització
motoritzada. Un pas import per aconseguir una Manresa més amable, és possibilitar el
passeig i el gaudi dels vianants de la major part possible de la ciutat.
Sense menystenir l’opinió de botiguers i veïns de la zona, el Grup municipal de DM
exhorta l’equip de govern respecte la valoració d’aquesta experiència que s’inclogui a
la resta de la ciutat, més enllà de l’àmbit econòmic i comercial, per tenir en compte
l’opinió dels manresans a l’hora de construir la ciutat que volem.
Votaran favorablement el dictamen.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta
l’abstenció de vot al dictamen, perquè igual que abans felicitava l’equip de govern per
la previsió en el cas de la contractació d’un tècnic per a la gestió del cens i el padró,
ara amb un reconeixement de crèdit extrajudicial demostra una manifesta manca de
previsió del govern.
Un vot contrari en el cas que s’aprovés el dictamen significaria que dues empreses
que han realitzat una feina no la podrien cobrar, i això no és necessari.
Respecte l’objecte d’actuació de la senyalització especial per a fer la prova pilot de l’illa
de vianants al carrer Guimerà, diu que ara no entraran en aquesta qüestió perquè el
què s’està aprovant és un crèdit extrajudicial.
Esperen que la regidora Sánchez compartirà amb tots l’avaluació de l’equip de govern
de la prova pilot

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta el vot
favorable al dictamen bàsicament perquè és un reconeixement de crèdit extrajudicial.
Des de la CUP sempre s’han mostrat favorables a tot el què fa referència a les illes de
vianants i pel fet de treure els vehicles del centre de la ciutat.
Creuen que això va respondre més a criteris de mobilitat que no pas a criteris
comercials, ja que el que s’ha vist amb la prova pilot es correspon més amb una
operació de màrqueting i promoció comercial de les botigues d’aquest carrer de la
ciutat.
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Estan d’acord amb les illes de vianants, sempre i quan responguin a uns criteris més
de ciutat que no pas comercials.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.4 a votació i el
Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMCUP i 1 GMDM) i 6
abstencions (3 GMPSC, 2 GMC’s i Sr. Davins ) i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.

7

PROPOSICIONS

7.1

Proposició del Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía
(C’s), per limitar l’acumulació de càrrecs polítics.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de Ciutadans, d’11 de març de
2016, que es transcriu a continuació:
“Atenent al fet que els representants polítics han de servir de la millor manera possible
a la ciutadania en la seva participació en aquells espais de decisió sobre la cosa
pública que són de la seva competència.
Atenent que la vocació del representant polític ha de ser la d'oferir un servei públic, i
treballar des de les institucions pel bé comú.
Atenent al fet que hi ha una desconfiança creixent per part de la ciutadania sobre el
correcte exercici de les funcions dels representants polítics, que s'alimenta, entre altres
raons, com a conseqüència de l'acumulació de càrrecs.
Atenent al fet que l'acumulació de càrrecs impedeix atendre de la millor manera els
deures que aquests comporten i suposa una reducció de la dedicació per al correcte
exercici de les responsabilitats que comporten.
Tenint en compte tot l'exposat, el Grup Municipal de Ciutadans de Manresa sol·licita al
Ple de l'Ajuntament de Manresa l'adopció dels següents
Acords:
1. Instar el Govern de la Generalitat a la modificació legislativa necessària per
eliminar la compatibilitat entre els càrrecs de regidor i diputat.
2. Instar el Govern de la Generalitat a la modificació legislativa que estableixi la
dedicació exclusiva dels alcaldes en aquells municipis on percebin una
retribució superior a 3 vegades el SMI.
3. Instar el compromís dels grups polítics del consistori per a què, mentre no es
procedeixi a la modificació de la legislació en el sentit indicat en els apartats
anteriors, els seus càrrecs actuïn segons els principis que es persegueixen en
aquesta moció i renunciïn a aquesta acumulació de càrrecs en el moment en
què hagin de començar a exercir plenament les seves funcions.
4. Traslladar aquest acord a la presidenta del Parlament de Catalunya, a la resta
de membres de la Mesa i als presidents de tots els grups parlamentaris.”
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El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, manifesta que els
polítics han de servir de la millor manera possible a la ciutadania i la vocació del
representant polític ha d’oferir un servei públic i treballar des de les institucions pel bé
comú.
També pensen que hi ha una desconfiança creixent per part de la ciutadania sobre el
correcte exercici de les funcions dels representants polítics i s’alimenta, entre d’altres
raons, per la desconfiança i la conseqüència de l’acumulació de càrrecs, que impedeix
atendre d’una millor manera tots els deures que comporten.
Des del Grup Municipal de Ciutadans de Manresa sol·liciten que el Ple adopti els
acords següents:
- Instar el Govern de la Generalitat a la modificació legislativa necessària per a
eliminar la compatibilitat entre els càrrecs de regidor/a i diputat/ada.
- Instar el Govern de la Generalitat a la modificació legislativa que estableixi la
dedicació exclusiva dels alcaldes en aquells municipis on percebin una retribució r a
3 vegades superior a la de l’SMI.
- Instar el compromís dels grups polítics del consistori perquè mentre no es
procedeixi a la modificació de la legislació en el sentit indicat en els apartats
anteriors, els càrrecs presents en el Ple compleixin amb aquests principis.
- Traslladar aquest acord a la presidenta del Parlament de Catalunya, a la resta de
membres de la Mesa i als presidents de tots els grups parlamentaris.
El GMC’s presenta aquesta proposició no per un tema econòmic sinó perquè la
ciutadania recobri la confiança en els polítics, que és la que els ha donat el seu vot i
confiança.
Acaba la seva intervenció dient que cal que es compleixi amb la tasca encomanada,
perquè es posin totes les capacitats al 100% en aquells càrrecs que s’estan ocupant
única i exclusivament per a aquell lloc i fer correctament la feina.
Demana el vot favorable a la proposició.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que en el
seu moment ja van expressar la seva disconformitat en l’assumpció per part de
l’alcalde del càrrec de Diputat.
El GMDM no perd de vista que la conseqüència positiva ha estat reduir la càrrega
econòmica del sou de l’alcalde en els escurats comptes municipals, almenys en part.
Per altra banda, tot és diner públic, vingui de l’administració que vingui, és a dir, que si
salarialment ens hem quedat igual o en sortim beneficiats segons el punt de vista, el
principal motiu per donar suport a aquesta proposició és evitar la concentració
d’atribucions en una sola persona.
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Els personalismes i la concentració de poder és un factor que aliena les ciutadanes
d’allò que és per natura seu, la política, i si tots han llegit als mitjans de comunicació
els exemples de poca higiene democràtica en casos de multiplicitat de càrrecs, és el
moment que la ciutat de Manresa doni exemple en aquesta no acumulació
d’atribucions polítiques.
Per tot l’exposat el GMDM votarà a favor de la proposició.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que en
relació a la proposició del GMC’s hi votaran en contra.
El GMPSC pensa que l’acumulació de càrrecs no és recomanable, no només per la
salut de la cosa pública sinó també per a la salut i la conciliació de la vida laboral i
familiar de qui els simultaneja. El ritme de vida del senyor Junyent o del senyor Llobet,
per exemple, amb tots els organismes que els toca dirigir, els sembla que no és gens
envejable.
Diu que no estan d’acord amb la proposició de Ciutadans perquè el cas actual és de
dos polítics que només cobren un salari. En el cas del senyor Llobet el cobra de la
Generalitat i en el cas de l’alcalde el cobra, més o menys a parts iguals entre la
Diputació i l’Ajuntament.
Fins no fa gaire hi havia responsables polítics que ingressaven diversos salaris, però ja
no és el cas actual.
Per tant, el vot contrari no vol dir que no estiguin a favor d’implantar mesures de
regeneració de la política, sinó que per a la que apunta Ciutadans no els sembla que
sigui la mesura més regeneradora de la política.
Tant en el cas de la Diputació com en els Consells Comarcals o ets regidor o no pots
ser diputat, per tant, en aquest cas la duplicitat del càrrec és legalment imprescindible i
això ja anul·la el punt 3 de la proposició, que mentre no hi hagi la legislació hi
renunciïn.
Si els regidors de Manresa renuncien a ser al Consell Comarcal o a la Diputació,
Manresa renunciaria a estar representada en aquestes institucions i, entre ser-hi o no,
millor ser-hi. Recorda que algun cop s’ha parlat que millor haver presidit alguna
d’aquestes institucions, però cobrant un sou, però essent-hi encara que qui hi sigui no
sigui del seu partit, però que hi sigui.
En el cas que la proposta es refereixi a ser Diputat al Parlament o al Congrés, o fins i
tot al Parlament Europeu, i ser al mateix temps regidor d’aquest Ajuntament, pensen
que la realitat s’està imposant sola i que són cada cop menys els que sent alcaldes o
regidors accedeixen a la responsabilitat de Diputat.
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Creu que és bo tenir en compte que no és especialment dolent que alcaldes estiguin
també al Parlament o al Congrés, amb un sol salari, com per exemple Dionís Guiteras,
Cristòfol Gimeno, Núria Parlon, que han fet una bona feina al Parlament i que han
impregnat d’accent municipalista aquesta feina al Parlament i perdre-ho tampoc és
necessari sobretot si cobren només un sol sou.

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el
seu grup podria signar tot el que es planteja a la moció de Ciutadans i que la CUP ja
ho compleix en els seus propis estatuts.
Diu que el que també hi ha en el codi ètic de la CUP, i per això s’abstindran en la
votació, és que el sou mínim interprofessional no pot superar els 2,8 i aquí es parlava
de 3.

El senyor Antoni Llobet, portaveu de l’equip de govern, manifesta que votaran en
contra de la proposició perquè no troben gaire encertat que en el redactat es barregi la
necessitat de treballar des de les institucions pel bé comú, oferir un servei públic, etc. i
tot seguit es parli de la desconfiança creixent sobre l’exercici dels representants
polítics i que s’acabi dient que l’aliment d’aquesta desconfiança és per l’acumulació de
càrrecs.
Com deia el president del Grup Municipal Socialista el problema no és l’acumulació de
càrrecs sinó l’acumulació de sous i és important que quedi clar, perquè com que es
barregen els càrrecs i els sous i es parla de càrrecs a la part expositiva i del salari
mínim a la part dels acords, en el mateix text es parla de tot i pot donar lloc a
consideracions equívoques a l’hora de posicionar-se.
L’equip de govern té molt clar que no es pot cobrar més d’un sou complet per càrrec
públic i, com que el senyor González ja ho ha comentat sobre els casos concrets de
Manresa, no s’hi estendrà.
Quan es parla d’aquestes qüestions, quan clarament els problemes són uns altres,
l’acumulació de sous, el voler un càrrec per buscar l’enriquiment personal, és a dir, els
casos claríssims i flagrants de corrupció, etc, aquests són clarament els casos que han
fet mal i continuen fent mal a la cosa pública.
En el cas de les Diputacions és evident i no hi ha altre possibilitat que sigui un regidor
o un alcalde.
Afegeix que en la proposició només s’insta el Govern de la Generalitat, que només es
parli de Catalunya i no es parli d’incompatibilitats de càrrecs en res més, quan el marc
mental de Ciutadans normalment és un altre. Si ha canviat ho celebren, però si és un
altre no entenen per què en aquest cas el Congrés dels Diputats, el Senat, les
Comunitats Autònomes, passen per alt i el problema és a Catalunya, i per això els
sorprèn.
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Considera que només instant el Govern de Catalunya no se soluciona res del tema de
les Diputacions perquè qui ho regula és l’Estat espanyol.
Cal deixar les coses clares perquè quan es parla de temes de la Diputació no hi ha cap
possibilitat d’acord amb la proposició que es presenta.
S’ha de treballar per demostrar que es fa pel bé comú, com ha dit el senyor González.
Hi ha elements que s’han de posar sobre la taula i pot ser bo i beneficiós per al món
municipal ser presents en altres instàncies, i d’altres que considerin que no ho és en
general, però és un debat que es pot tenir.
Diu que quan es parli del descrèdit de la política es parli de qui va a buscar
enriquiment, qui va a acumular sous, etc, perquè en el cas de Manresa clarament no
és així.
Com deia el representant de Democràcia Municipal, que parlava de poca higiene
democràtica, és això i depèn d’on es posi el llistó dels temes que han fet que la
població desconfiï, amb raó, de l’exercici de la política, i segurament aquesta no és la
qüestió principal.
Ratifica el vot contrari per part de l’equip de govern.

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, diu que respondrà pel
final.
En primer lloc s’adreça al senyor Llobet per dir-li que tenien molt clar que votarien en
contra ja que serien els primers perjudicats en tot això.
Diu que s’entossudeixen a dir i a parlar de sous i d’acumulació, i no es tracta d’un tema
econòmic sinó de les capacitats de l’ésser humà que arriben fins on arriben. Tant de
bo fossin tots superherois i poguessin estar 24 h desperts i donar més de sí, però un
Ajuntament com aquest, en què s’intenta personalitzar tot això en alguna persona,
quan ells no personalitzen en cap moment, potser en una gran ciutat caldrà tenir una
dedicació bastant més exclusiva per arribar a tot arreu i respondre com espera la
ciutadania.
En referència que no s’insta el Congrés dels Diputats diu que sí si es vol canviar les
coses i que veuen contradiccions, i que per a formar part de la Diputació cal ser primer
regidor, i ho tenen clar, però això ja va en les polítiques que estan fent i que volen
canviar en el sentit de treure les Diputacions i després els Consells Comarcals, no
només d’aquí sinó de tot l’Estat.
Al GMPSC li respon que es contradiu, primer que sí i després que no, que estem
d’acord, no estem d’acord, volem estar a la Diputació, el PSOE diu que vol eliminar les
Diputacions. Potser de grans sabran el que volen ser perquè de moment no té gaire
clar quina és la seva idea.
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El GMC’s creu que també cal tenir representant a la Diputació mentre hi siguin, però
potser no hauria d’estar en la figura en què està representada.
Pel que fa al GMCUP diu que podrien haver acceptat una esmena perquè en lloc de 3
hagués estat de 2,8 i lamenta no haver-ho pogut parlar perquè li hauria agradat tenir el
seu vot favorable, però intentaran parlar-ho amb temps.
Al GMDM li agraeix el vot favorable.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, respon al senyor
Andrés Rojo que aquest és l’acord famós dels 66 folis signat a Madrid, on no hi surt
res que faci referència a limitació de càrrecs, però sí la Diputació.
Creu que tots han sortit a explicar que la Diputació potser no hi sigui, però que algun
organisme hi haurà d’haver que salvaguardi els interessos dels petits municipis que
tenen en la Diputació un gran suport.
El GMPSC ja té uns quants anys i tenen molt clar el que són, però hi ha un bé major
que és que gràcies a això s’aconsegueixi treure el senyor Rajoy de la Moncloa.
Sempre hi ha un bé major i en aquest tema creu que no hi guanyen res, només el
senyor Rojo una mica de quota de pantalla en aquest Ple.

El senyor Antoni Llobet, portaveu de l’equip de govern, respon als senyors Rojo i
González que no fos que a Manresa es comenci a trencar el pacte PSOE-Ciudadanos.
Al senyor Rojo li diu que d’aquest tema en poden parlar molt i li comentarà alguns
temes i si això dóna lloc a intervenir-hi de nou l’alcalde decidirà. Ho diu en el sentit que
s’està posant el focus estrictament en la sospita sobre els càrrecs electes.
Es pot donar el cas que una persona, com a regidor o regidora, pugui accedir a ser
Diputat o Diputada, si s’acorda que sigui només un sou sencer, etc, segons això és
impossible. En canvi, aquesta mateixa persona pot ocupar en aquest mateix
parlament, a través d’un grup parlamentari, un càrrec d’assessor retribuït, i en aquest
cas el paga un partit polític igual, però a més a més, sense haver estat elegit per la
ciutadania, i aquesta persona, assessor o assessora, té el sou que es consideri que ha
de tenir complet i, a més a més, mantindrà el càrrec de regidor, i a més, mantindrà
diners de l’Ajuntament, perquè en aquest cas no es posa en dubte que pugui tenir
totes les retribucions per assistències a plens i comissions.
Creu que s’ha d’ampliar el focus perquè si no s’amplia s’estan posant sospites sobre
l’honorabilitat només quan es tracta de càrrecs electes, que precisament són els que
tria directament la població a través d’eleccions.
Aquest és un tema prou greu com perquè se’n parli i sempre que es comença a parlar
de càrrecs, sous, etc, acaba parlant que cal fer un exercici entre tots plegats, també
els regidors i regidores que no governen.
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Li sap greu perquè ja ho va fer en el tema dels sous i ara ho torna a fer, perquè
qualsevol persona d’aquest Ple pot tenir una feina al 100% de dedicació completa,
amb el sou complet, sense entrar en si és un sou petit o gran perquè no està escrit
enlloc, i aquesta persona s’entén com a normal que després tingui diners per
retribucions per plens i comissions, cosa que quan es parla de persones que poden
tenir més d’un càrrec dels que es diuen, s’ha anat amb molta cura perquè això no
passi en cap cas i que la suma total sigui un únic sou. Ho diu perquè quan es parla
d’aquests temes convida tothom a tractar-lo però ningú no fa cas.
Aquest tema es pot tractar en un plenari, en una comissió amb representants dels
grups municipals, per parlar-ne a fons, però fent-ho amb el focus ampliat, sabent
quines incoherències es poden trobar, perquè n’hi pot haver moltes i, fins i tot,
estranyes.

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, diu que només volia
indicar al senyor Llobet que no s’està parlant de salaris perquè la moció que presenta
el Grup municipal de Ciutadans no parla d’això.
El Grup de Ciutadans entén que tota persona que exerceixi una feina, ja sigui per a la
ciutadania o per a l’empresa privada, ha de ser retribuïda, i no està parlant de
l’acumulació de salaris sinó de l’acumulació de tasques, que és molt diferent, i de les
capacitats que les persones tenen per a realitzar-les.
Afegeix que s’ha volgut desviar el que realment diu la moció, però li pot assegurar que
no ho han aconseguit, i el seu vot està aquí, és clar i era lògic que votessin en aquest
sentit.
Està totalment d’acord que moltes vegades es pot arribar a incongruències i també
que seria un debat llarg, però la moció va del que va i diu el que diu, però no del que
diuen que diu.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.1 a votació i el
ple la rebutja per 3 vots afirmatius (2 GMC’s i 1 GMDM), 18 vots negatius (8
GMCDC, 6 GMERC, 3 GMPSC i 1 Sr. Miquel Davins), i 3 abstencions (3 GMCUP).

7.2

Proposició del Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía
(C’s), per reclamar el pagament del deute que la Generalitat de Catalunya
manté amb l’Ajuntament de Manresa.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de Ciutadans, d’11 de març de
2016, que es transcriu a continuació:
“Segons la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en
resposta per escrit a una pregunta sobre el deute de l’administració autonòmica
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respecte als ens locals, la Generalitat de Catalunya té un deute pendent a favor dels
municipis que a data de 31/12/2015 ascendeix a 633 milions d’euros. Aquesta quantitat
representa el 7,06% del pressupost dels ingressos totals dels ajuntaments catalans i,
segons la consellera, és previst que la Generalitat faci efectiu el seu pagament durant
el 2016.
Atès que la Generalitat de Catalunya manté un deute amb l’Ajuntament de Manresa
que genera problemes de tresoreria al nostre municipi i suposa un empitjorament de la
prestació dels serveis del nostre Ajuntament en atenció a les persones.
Tenint en compte tot l'exposat, el Grup Municipal de Ciutadans de Manresa sol·licita al
Ple de l'Ajuntament de Manresa l'adopció dels següents

Acords:
1. Instar a què l’Ajuntament de Manresa requereixi formalment a la Generalitat de
Catalunya que faci efectiu el pagament del deute pendent amb el consistori
abans que finalitzi l’exercici 2016.
2. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, a la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat
de Catalunya, al President de la Generalitat de Catalunya i als Presidents de
tots els Grups del Parlament de Catalunya.”
El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, manifesta que
segons la Conselleria de Governació, Administració Pública i Habitatge, en una
resposta escrita al Parlament, el deute que la Generalitat té pendent amb els diferents
municipis ascendeix a 633 MEUR, el que representa un 7,06% del pressupost dels
ingressos de tots els ajuntaments catalans.
La Generalitat de Catalunya manté un deute amb l’Ajuntament de Manresa que a data
de divendres passat era de 4.229.000€, dels quals hi ha una part pendent de justificar,
i un import pendent de reclamar de 3.340.000€. Aquestes són les dades de què
disposa i que cada dia poden variar.
Si bé és cert que el deute s’ha reduït els darrers anys i que cap a l’any 2012 el PSC va
presentar una moció similar en què s’instava la Generalitat, el Grup Municipal de
Ciutadans vol que es torni a requerir formalment per tal que es faci efectiu el pagament
d’aquest deute pendent amb l’Ajuntament de Manresa abans que finalitzi l’actual
exercici 2016.
També es demana que es comuniqui a la Conselleria de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, etc, perquè l’Ajuntament de Manresa té certs problemes de
tresoreria i per la manca d’ingressos pel tema del padró, etc. i creu que és el moment
de sol·licitar-ho.
Demana el vot favorable a la proposició.

Acta de la sessió plenària núm. 3 de 17 de març de 2016

60

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, diu que sembla que
ja estiguem acostumats a les consignes polítiques de culpar l’altre com a responsable
de tot el que no es fa o no es pot fer.
Si ja forma part de l’imaginari col·lectiu el famós “Madrid ens roba”, ara s’incorpora el
“Barcelona ens roba”. Totes dues flàmules són producte d’una situació política actual
polaritzada entre el “nosaltres” i l’“ells”, que cerca la invisibilització de la problemàtica
real, que la situació social és desesperada i que el centralisme, ja sigui des de
Barcelona o des de Madrid, causa una desinversió social real, i que aquesta cortina de
fum està essent emprada per ambdues bandes per perpetuar un sistema inhumà.
Si es combina l’escanyament econòmic al que es troba sotmès Catalunya per part de
l’Estat espanyol, amb la poca sensibilitat social del Govern de la Generalitat, que va
aprovar uns pressupostos totalment antisocials en l’anterior legislatura, ens trobem
amb dues posicions germanes amb el resultat final de la minorització contínua de les
classes més desafavorides.
Per aquest oportunisme polític el GMDM no donarà suport a aquesta moció i votarà en
contra.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, diu que li
agradaria escoltar en primer lloc l’opinió de l’equip de govern, perquè la moció parlava
del deute en general de la Generalitat amb els ajuntaments, però no concretava en
quin punt estàvem. Pel que veu han parlat amb el senyor Sala i l’import està entre els
3 i 4 MEUR segons estiguin justificades algunes despeses.
Al GMPSC no li sembla que els 3 o 4 milions siguin la quantitat més bèstia que s’hagi
tingut en la història recent, però de totes maneres si era una moció de les que envien
els partits dient que cal queixar-se perquè no es cobra de la Generalitat, el GMPSC
normalment s’abstindria, però atès que hi haurà la intervenció de l’equip de govern i
que es podrà concretar què ens deuen i per què, decidiran el vot en funció de la
resposta del senyor Sala.

L’alcalde aclareix que l’equip de govern ha facilitat la informació al senyor Andrés
Rojo.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el
seu grup sempre ha volgut deixar clar que és imprescindible millorar el finançament
dels ajuntaments i que cal fer un esforç real molt més gran del que s’ha fet per
aconseguir transferir diners des de les administracions superiors cap a l’administració
més propera al ciutadà, i la que més fàcilment pot incidir en la millora de les condicions
socials.
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El GMCUP seguirà demanant un millor finançament i sempre que hi ha hagut plens de
pressupostos s’han queixat del mal finançament i que molts dels grups municipals
representats, que formen part de partits que han tingut i tenen responsabilitats de
govern a Barcelona i a Madrid, no han fet prou per millorar-lo.
Diu que aquesta no és una moció que incideixi sobre el tema del finançament sinó que
és una moció que vol denunciar, amb el cinisme habitual de Ciutadans, una situació
que entenen que té un origen concret, i quan diu cinisme vol dir que obvia
completament el deute multimilionari de l’Estat espanyol envers la Generalitat.
Creu que si no es menciona aquest deute el que s’està fent és ignorar un punt
essencial per a entendre aquest deute de la Generalitat cap els ajuntaments i el que
no farà la CUP és participar en aquesta cerimònia de la confusió que demana
Ciutadans.
És cert que la Generalitat manté un deute vergonyós amb aquest i amb tots els
ajuntaments de la Comunitat autònoma i és cert que la Generalitat ha destinat i destina
diners a partides que el GMCUP considera que no són tan prioritàries com les partides
socials.
Aquesta crítica no pot ser aliena a un fet innegable que és que la Generalitat té un
deute de més de 1.400 MEUR, molt superior als 633 MEUR que té cap els
ajuntaments.
El GMCUP s’abstindrà en la votació tot i que, estant d’acord amb l’objectiu final,
comparteixen que la Generalitat ha de pagar el deute amb els ajuntaments, però no
comparteixen l’anàlisi de les causes que es fa des de Ciutadans.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, manifesta que
aquesta és una moció absolutament desenfocada, però abans donarà compte de la
situació segons informe lliurat a data d’11 de març de 2016.
Explica que una cosa és el deute de la Generalitat vers l’Ajuntament, que vol dir diners
que s’han compromès a donar a canvi de fer determinades actuacions i a mesura que
es van fent es van justificant i passen a ser diners que ha de pagar a l’Ajuntament,
però aquests diners els ha de pagar d’acord amb les normes habituals de pagament i
aquesta és una informació que no figura a l’informe i que complementarà.
Diu que dels 4.229.000 que deu la Generalitat, a data 11 de març n’hi ha 3.340.000 de
justificats, però que siguin exigibles perquè han passat els 60 dies des de la seva
justificació n’hi ha 2.309.000, que és una xifra molt important.
Entrant en el fons del problema diu que seria bo que es cuidessin, ja que sembla ser
que poden tenir incidència en el futur, perquè des de Madrid paguessin els deutes amb
les autonomies, concretament la Generalitat de Catalunya com una més.
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Per posar algun exemple diu que la liquidació de l’any 2014, és de 1.400 MEUR, i que
el total de les autonomies espanyoles per la liquidació del 2014 és de 6.000 MEUR,
pendents de pagar.
Actualment el deute de Manresa, si s’extrapola al total de Catalunya per número
d’habitants, tenint en compte que de gener a data d’avui han pagat per sobre del milió
d’euros, i suposa que ho fan de forma equitativa i els reparteixen de forma que el
deute es mantingui de forma percentual igual, se situaria en una xifra que no
sobrepassaria els 400 milions, però el problema real dels ajuntaments no és que la
Generalitat pagui el que deu –que sí que és cert-, sinó que des de Madrid, d’una
vegada per totes, s’enfoqui el problema del finançament local i es paguin els diners
que es deuen a les diferents autonomies amb més rapidesa.
No entrarà en temes com el del FLA, que deixa diners dels que et deuen i a sobre a
pagar amb interessos, i això ho fa Madrid amb totes les autonomies, no la Generalitat.
Si Madrid no paga no se solucionarà el problema.
Demana al GMC’s que davant la possible incidència que pugui tenir a Madrid, pensin
com ajudar l’administració local modificant els coeficients d’endeutament, per donar
una certa maniobrabilitat complementària als ajuntaments, ja que si aquesta
modificació donés marge de maniobra -i també depèn de Madrid-, perquè de tot el que
ens queixem i volem la independència- és que no ens marquin des de fora el que
necessitem des d’aquí i es va col·lapsant el sistema i els ajuntaments.
L’equip de govern votarà en contra perquè l’enfocament no existeix i es va a buscar
una solució on no hi és, perquè qui realment deu els diners els faci circular –si és que
els té-, perquè és estrany que amb els sistemes que any rere any van traient per fer
els càlculs provisionals dels ajuntaments, van collant el sistema i per molts esforços
que es facin, mai s’arriba a una situació de normalitat i obliguen a abaixar cada cop
més la xifra d’endeutament absolut.
Qui realment està complint amb els pactes és l’Administració Local en el seu conjunt,
qui no compleix són les altres administracions, començant per la més gran que és la
de l’Estat.

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, diu que de l’import
total pendent de cobrament, 4.229.000 €, ja havia dit que una part estava pendent de
justificar per part de l’Ajuntament de Manresa, de 823.000€, i quedaven pendents de
reclamar 3.340.597,77 €.
Com diu el senyor Sala, perquè siguin exigibles han d’haver passat els 60 dies des de
la justificació, però és que hi ha deute pendent del 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, i li
acaba de donar una dada que desconeixia: 2.300.000, i si li sembla poc a ell li sembla
molt. Per la situació en què es troba l’Ajuntament de Manresa li sembla una xifra molt
aclaparadora.
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Diu que desconeixia que es trobés en un ple parlamentari, creia que era municipal i
que està aquí pels manresans i manresanes, per res més que no sigui la ciutadania de
Manresa.
Qui té el deute amb l’Ajuntament de Manresa és la Generalitat, i aquesta ja instarà qui
hagi d’instar perquè li pagui el deute que li correspon, i si haguessin volgut, com es va
fer en una altra ocasió, que haguessin presentat una esmena en el sentit d’afegir un
punt on s’instés el Parlament a sol·licitar-ho. Això va passar el 2012, en el ple que es
va parlar d’aquest tema i que va presentar el PSC.
Potser hauran de votar Ciutadans, ja que si llegeixen el seu programa parla de
descentralitzar cap el món local perquè creuen que part dels serveis que s’estan
realitzant des d’aquí es fan sense tenir les competències suficients i després, en canvi,
sí que s’han de fer.
Pel que fa al Fons de Liquiditat Autonòmica diu que no hi entrarà perquè està en un
ple municipal, però sí que és cert que la Generalitat vagi a demanar diners fora del
FLA perquè si ho fa és perquè li interessa i perquè té els mercats financers
completament tancats. Que la Generalitat insti el govern de Madrid perquè li pagui el
que li correspon.
Ciutadans hi ajudarà perquè al Congrés tenen quaranta Diputats que intentaran
millorar el finançament autonòmic, no només a Catalunya sinó a la resta d’autonomies,
que també creu que es troben en una situació dolenta.
Ciutadans no són els que han renunciat a defensar i a millorar aquestes condicions
financeres, sinó que el govern s’ha embolicat amb la independència i ha renunciat
completament a defensar a la resta de catalans, a aquells que aposten o no, però en
canvi no hi ha una situació de finançament just a l’autonomia. Per tant, aquí sí que els
tindran al seu costat, demanant i intentant millorar, i així ho faran.
Diu que li agrada que quan el Grup Municipal de Ciutadans presenta iniciatives i
mocions se’ls dóna la raó, però curiosament al final es vota en contra. Ciutadans no
contagien, ni estan contaminats, sinó que seguiran treballant i presentaran moltes
mocions per si algun dia els volen donar el vot favorable, encara que fa dos anys
votessin favorablement i ara canvien perquè ho presenta Ciutadans.
Acaba la seva intervenció dient que seguiran treballant per millorar les condicions de la
ciutadania de Manresa encara que no els deixin, però ho seguiran fent i espera que
canviïn el seu vot.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que quan el
senyor Rojo se sorprèn i es pensa que està en un ple parlamentari perquè no es parla
de qüestions municipals, és curiós que digui això quan totes les mocions que han
presentat la majoria d’elles no fan mai referència a problemes específics de la ciutat de
Manresa i són sempre mocions traslladades de mocions presentades, legítimament,
en altres municipis, però que no digui que no es fa política municipal quan són ells els
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que mai presenten mocions específiques i treballades des de la ciutat de Manresa,
sinó que són mocions que fan referència a temes genèrics.
Quan diu que li molesta que no presentin esmenes i no votin mocions, li respon que el
GMCUP no en votarà perquè considera que no són un interlocutor amb qui se sentin
còmodes i, ni presentaran esmenes ni els votaran mocions a favor perquè creuen que
són una organització política a anys llum de la seva manera de veure el país i ja els
avança que la CUP no ho farà perquè la seva visió del país i de la societat no és
compatible amb la seva.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, intervé per
aclariments en el sentit que quan ha dit “2.300.000 no és poca cosa“, cosa que vol dir
que són diners, i el senyor Rojo ho tradueix per poca cosa. Potser hi ha un problema
d’idioma però aquí parlarà en català i el seu to és prou alt com perquè qui ho vulgui
seguir i entendre ho pugui fer, i recorda exactament el que ha dit i es remet al que hi
ha gravat.
Quan es discuteix aquesta moció estan discutint un tema dels manresans, però per
solucionar aquest problema cal anar més enllà, i quan es presenta una moció s’ha de
saber realment el que es vol solucionar, perquè sinó aniran a picar pedra, i del que es
tracta és que si es vol construir alguna cosa cal saber on són els materials.
Pel que fa a la part expositiva diu que el fet que paguin més tard, i ara no parla de la
Generalitat sinó que es pot parlar dels contribuents que demanen ajornaments i
fraccionaments, com la Generalitat, que no paga quan toca sinó que ho fa més tard, el
conjunt dels endarreriments suposen un empitjorament de la prestació dels serveis; li
diu que no confongui la tresoreria amb el pressupost.
L’important és que hi hagi partida en el pressupost, que després es pugui pagar més
d’hora o més tard ja se’n cuiden, i per això hi ha els serveis de control, per garantir que
la qualitat dels serveis sigui l’adequada –que per a això l’Ajuntament té una estructurai això no és problema de tresoreria sinó que si es tingués un pressupost més quantiós
es podria fer amb la mateixa qualitat més coses i es podria arribar a més llocs, però
aquest és un problema del pressupost.
Per això, quan li comentava el tema que posats a solucionar temes a Madrid, ja que
encara depenem d’ells, es vagi a solucionar temes de veritat que arribin als municipis, i
un és el finançament dels ajuntaments i un altre és modificar el coeficient
d’endeutament, ja que si en lloc de ser el 75 fos el 85, d’aquí a tres mesos ja es
podrien demanar préstecs, i si es demanen préstecs s’alliberen recursos ordinaris i es
poden fer més coses per a la ciutat.
Reitera el vot negatiu i no li respon amb la contundència amb què ha respost el
representant de la CUP perquè l’equip de govern està obert a parlar de cada tema i
amb cadascun es posicionaran com creguin oportú, en funció del contingut i de
l’explicitat de la moció que es presenti.
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En aquest cas creu que el GMC’s buscava un objectiu, però no l’han sabut plantejar
adequadament.

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, diu al senyor Sala
que ell parlarà en català, però que ell ho fa en castellà. No sap si li molesta o no. No
sap si el que té problema per entendre’l és el senyor Sala perquè ell no en té cap.
El senyor Rojo diu que parla la llengua del 50% dels catalans que parlen al carrer, del
50% o més i que se senten tranquil·lament parlant en la llengua que, a més,
oficialment i democràticament tenen dret a escollir.
No sap si li molesta cada cop que obre la boca perquè diu que ho diu ben alt, doncs no
sap què ha de dir ben alt. Li diu que no es parla exclusivament en català sinó que a
vegades també es parla en castellà com pot comprovar i, a més, defensant els drets
de tots els manresans i manresanes castellanoparlants i espera que no li sembli
malament.
Tant de bo estiguessin disposats a escoltar les diferents mocions que aniran
presentant perquè li faria il·lusió i perquè ells no són sectaris.
Quan Ciutadans escolta una moció i veu el que creu que és bo per a la ciutat, per als
manresans i per a les manresanes, és tan senzill com això, no van amb les sigles al
darrere ni els interessa les que hi hagi, miren si interessa i prou.
Això mateix li respon al senyor Masdeu, que facin el que vulguin que Ciutadans
seguirà votant a favor de les mocions de la CUP quan cregui que són interessants i
sense cap problema. A Ciutadans no són hipòcrites sinó que pensen pels ciutadans de
Manresa que són els qui els han votat.
A més, quan diu que no presenten temes importants o que siguin municipalistes, o que
els exporten de plens parlamentaris, sempre ho enfoquen a nivell municipalista perquè
els interessa i perquè si creuen que cal reclamar el deute ho posaran sobre la taula.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.2 a votació i el
ple la rebutja per 2 vots afirmatius (2 GMC’s), 15 vots negatius (8 GMCDC, 6
GMERC i 1 GMDM), i 7 abstencions (3 GMCUP, 3 GMPSC, 1 Sr. Miquel Davins).

7.3

Proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal (DM), sobre la
integració de la línia d’autobús del barri del Xup i Torre Santa Caterina a
les línies de bus urbà.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal, de 14
de març de 2016, que es transcriu a continuació:
“El barri del Xup de Manresa es el barri que mes allunyat esta del centre de la ciutat,
es per això que les veïnes necessiten un transport públic de qualitat i que presti un bon
servei. Actualment el barri disposa de una línies de autobús interurbà que presta servei
des de les 6:30 del matí fins les 22:00 del vespre en sentit Manresa i de 6:18 del mati
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fins les 22:18 del vespre en sentit al barri del Xup amb una freqüència de pas de 30
minuts.
Aquest servei de autobús ho presta la empresa Sagales, amb un import de bitllet de
2,15€, el preu de una zona segons el ATM. Els usuaris tenen la opció de comprar un
títol de 10 viatges amb un preu de 8,25€ , però amb aquest títol S1 de la empresa
Sagales no es pot fer cap mena de transbordament amb les línies de Bus urbà de
Manresa.
Amb la baixada de preu de la T-10 de bus urbà de 8,25€ a 7,95€ també discrimina als
veïns del barri, que tenen els mateixos drets a un transport públic com la resta de
ciutadans de Manresa
Un veí del barri del Xup que vulgui anar al hospital te que comprar un altre bitllet senzill
per fer transbordament, en canvi un veí del barri de Miralpeix o del barri de Viladordis
pot anar del seu barri fins al hospital amb la mateixa targeta T-10 del bus urbà nomes
utilitzant un viatge.
Per tot això, el Grup Municipal de Democràcia Municipal, proposem al Ple de
l’Ajuntament de Manresa que :
Primer- Que la línia de Bus actualment operada per la empresa Sagales passi a ser
gestionada per ManresaBus. Quedant així com una línia mes del bus urbà de Manresa
i que els veïns del barri tinguin els mateixos serveis de transport públic que la resta
dels barris de la ciutat.”

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que són
conscients que seria més fàcil gestionar una ciutat concentrada en un sol nucli, però la
realitat és que Manresa té molts barris perifèrics que no disposen dels mateixos drets i
serveis de què gaudeixen la major part de les manresanes i manresans que viuen al
centre de la ciutat.
En aquest sentit presenten aquesta moció, orientada a reduir les injustes diferències
entre barris, i és que no deixa de tenir un punt esperpèntic que a un barri de la ciutat
s’hi hagi d’accedir amb un transport públic interurbà, distingint entre ciutadanes de
primera i de segona categoria.
Per aquest motiu sol·liciten el vot favorable per tal que la línia d’autobusos actualment
operada per l’empresa Sagalés passi a ser gestionada per ManresaBus.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, diu que és cert
que el Xup té unes condicions de transport públic urbà que no són les de la
concessionària urbana, però que també s’hauria de reconèixer que no són les
mateixes que tenia ara fa uns anys.
Si té el que té és perquè abans s’ha estudiat molt bé els pros i contres de cadascuna
de les possibles alternatives.
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La proposició de Democràcia Municipal encerta que encara hi ha mancances que es
poden resoldre i per això votaran a favor, però no deixaran de posar de manifest
algunes contradiccions en alguns dels fets que es justifiquen en ella.
Diu que el que es fa al Xup és allò que en el seu dia es va considerar que beneficiava
millor a l’usuari del Xup, perquè permetia posar més servei, més freqüència i a un cost
més sostenible que si el servei es donava amb el servei urbà.
Com s’esmenta a la proposició al barri de Miralpeix i de Viladordis tenen el bus integrat
i poden fer transbordaments gratuïts, però a Miralpeix l’autobús hi arriba quatre cops al
dia, no un cada mitja hora com al Xup, o que a Viladordis la periodicitat tampoc és de
mitja hora sinó d’una, o que a la Pujada Roja només hi ha bus quatre cops al dia, i que
consti que a Miralpeix i a la Pujada Roja és des de fa poc perquè són millores que
s’han anat incorporant el darrer mandat.
Més que un canvi de concessions administratives del servei, el GMPSC creu que el
que cal és aconseguir que aquesta integració tarifària, per les vies que es consideri
més oportunes legalment, es produeixi.
La T-10 de sis zones que es fa servir per anar a Barcelona serveix també per combinar
itineraris, sigui quin sigui l’operador amb què s’entri. Es pot fer una combinació dels
Catalans fins a Martorell, agafar la Renfe i després el Metro i un bus fins a la Vall
d’Hebron, i tot amb combinacions diferents, però amb la mateixa targeta.
Aquesta setmana s’han assabentat per una nota de premsa que es disposarà de més
recursos procedents de la gestió que ha fet l’Associació de Municipis per a la Mobilitat i
el Transport Urbà, que ha aconseguit finançament afegit de la Generalitat per al
transport públic de 77 municipis, entre ells Manresa, i amb això potser també es podrà
avançar en aquesta integració tarifària que igualaria les condicions del servei del Xup
amb el d’altres barris.
A banda d’això, el GMPSC pensa que amb aquests diners també seria bàsic garantir
l’accessibilitat de tots el combois, com va poder constatar recentment en coincidir amb
els regidors senyors Calmet i Serracanta en una assemblea de veïns de la Barriada
Mion, en què es va plantejar que la rampa d’accessibilitat per pujar a l’autobús amb
cadira de rodes moltes vegades està espatllada i suposa un enrenou per als usuaris.
Demana que amb aquests diners extres, a part que es pugui millorar la combinació
entre el Xup i la resta del bus urbà, es tingui com a prioritat la millora de l’accessibilitat
de tots els combois.
Així mateix, amb converses tingudes amb els responsables de bus urbà que havien
explicat que amb una petita inversió es podria tendir a un títol, que no fos de paper,
que permetria a l’administració poder fer una sèrie de bonificacions una mica més a la
carta per a alguns col·lectius com el de gent gran, minusvàlids, gent jove, i es va parlar
que seria interessant aprofundir en aquest sentit.
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El GMPSC votarà a favor de la moció amb aquestes consideracions perquè el Xup té
en aquests moments un bon servei, ja que un bus cada mitja hora no és un mal servei,
que es pot millorar, perquè amb aquesta targeta -que val gairebé el mateix que la de
qualsevol manresà-, i la diferència són 20 cèntims, reitera el vot favorable, tot i que els
agradarà saber què farà l’equip de govern.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que si
el Xup i la Torre Santa Caterina són barris de Manresa han de tenir els mateixos drets,
entre ells el de disposar d’un servei de transport al mateix preu i amb les mateixes
condicions que la resta d’habitants de la ciutat, i la manera d’aconseguir-ho és que el
servei formi part del mateix servei urbà del bus.
El GMCUP votarà a favor de la moció perquè creuen que és important que la gent
d’aquests barris se senti part de la ciutat i aquesta els percebi com a part seva i és
més fàcil si es comparteix un imaginari i unes targetes, cosa que reforçaria el
sentiment de pertinença que la resta de manresanes tinguin clar que Manresa no
s’acaba al riu i que més enllà hi ha un bon tros de ciutat.
Pel que fa a la proposta sobre les targetes intel·ligents de què parlava el senyor
González diu que cal anar en compte perquè pot ser una eina molt vàlida però, alhora,
de control molt important, i cal veure quines empreses ho gestionen i amb quins
interessos, tot i que és una qüestió que caldria discutir en un altre moment.

La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Mobilitat, agraeix les aportacions
fetes i l’interès que trasllada la proposició respecte a la sensibilitat cap al transport
urbà.
Diu que aquest és un dels temes que als Consells de Districte se’n parla sovint i com a
regidora del Consell de Districte de Ponent, que comprèn el Xup, Santa Caterina,
Valldaura, Pl. Catalunya, s’ha parlat d’aquesta línia.
Així mateix, com també coneixen la resta de Consells de Districte que, a part dels
representants polítics, hi ha veïns i veïnes, representants veïnals, i moltes vegades es
creen debats a partir d’una proposta, però tampoc s’acaba allà, ja que cal treballar-la
tècnicament i ajuda a entendre moltes coses que d’entrada poden semblar una cosa i
després són diferents.
Quan s’ha parlat del transport del Xup, i com a regidora de Mobilitat que és des del
2011, pel que fa al que trasllada la proposició diu que no n’han parlat mai perquè els
veïns el que reclamaven era el tema de l’accessibilitat, a què es referia el senyor
González. Aquest tema va sorgir amb les línies interurbanes i s’hi està treballant per tal
que la Generalitat introdueixi aquesta qüestió en els plecs de clàusules.
Afegeix que tot aquest treball veïnal que sorgeix dels Consells de Districte també ve de
molt abans perquè fins fa poc hi havia un Pla de millora del transport urbà, que es va
fer amb representants polítics i representants veïnals, un Pla que va continuar per
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voluntat de totes les parts i va donar molts bons fruits i és el que s’ha anat fent i que de
mica en mica s’ha anat notant.
Diu que hi ha una base -que els que no van poder intervenir quan es va fer aquest Plaque creu que és molt important i que li agradaria compartir, perquè també ho preveu el
document, sobretot les entitats veïnals ho van vetllar molt, la racionalització de la
despesa, amb un criteri de solidaritat, un repartiment equitatiu i sobretot d’atendre la
necessitat real de la demanda, perquè tampoc és qüestió de tenir busos buits amunt i
avall.
Amb relació a tots aquests temes que es tracten al Consell de Districte, que és l’àmbit
que coneix, diu que el senyor Calmet, com a regidor de Barris recull totes les
demandes, i el senyor Bacardit, anterior regidor de Mobilitat, l’any passat van tenir
diferents contactes amb els representants del Xup i la Torre Santa Caterina, tot i que
en aquesta línia també caldria parlar dels veïns de Vista Alegre, el Casinet, Tres
Creus, ja que és la línia que uneix tot aquest trajecte a Manresa. Afegeix que el regidor
Joan Vinyes, antecessor del senyor Bacardit, també treballava en aquest sentit.
Com deia el senyor González, aquesta línia té unes característiques concretes i entén
que bones també, i quan el senyor Escolà es referia a “esperpèntic” quan parlava
d’una línia interurbana, diu que ni és l’única a Manresa, perquè n’hi ha d’altres que
també són barris allunyats com Els Comtals, El Pont Nou, El Congost, Miralpeix, no
serien únicament els veïns del Xup, Barri Santa Caterina, Vista Alegre, sinó que
afegint tots els que ha dit d’Els Comtals i El Pont Nou, però tampoc no és un cas més
de Manresa sinó de la gran majoria de ciutats.
Sobretot en ciutats capital de comarca, capital de província, on no estan tots els barris
dins de la trama urbana, i creu que esperpèntic no ho és sinó bastant comú.
Posa l’exemple de la línia del Xup, que té 75 expedicions setmanals. Diu que hi ha
poquíssimes línies que en tinguin 75 de setmanals i que, a més a més, s’estigui parlant
de dilluns a diumenge, perquè 10 es fan en diumenge i això també és bastant
excepcional, no només a Manresa sinó a la majoria de ciutats com la nostra.
Les parades que es fan al Xup són dues, després el Casinet, Torre Santa Caterina,
Vista Alegre, la Reforma, Muralla Sant Domènec, plaça Valldaura i plaça Infants.
Quan es comparava amb Miralpeix -com algú ha recordat- és cert que es va incorporar
a la línia urbana, però amb 4 expedicions de bus urbà, i les que té de més és perquè
són interurbanes amb l’autobús que ve de Solsona, i tampoc no hi ha una diferència
quant a la demanda de la proposició.
Pel que fa a Viladordis s’està parlant de freqüències d’una hora i en aquest cas els
diumenges no hi ha servei.
Tot això vol dir que encara hi ha molta feina a fer amb el transport urbà, però també vol
dir que amb la línia del Xup també s’ha avançat.
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Destaca una cosa important de la proposició, tot i alguna errada ja que el preu de la T10 no s’ha abaixat enguany sinó en anys anteriors, quan parla d’alguns títols i se’n
deixa d’altres importants. Ho diu perquè com que al final fa referència econòmica és
important per calcular, com també parlava de títols el senyor Masdeu.
Actualment hi ha molts títols i la Generalitat està treballant per a unificar-los amb la TMobilitat, i ja s’ha començat per alguna zona i s’espera que el 2018 quedin integrades
totes les targetes actuals, que en algun moment han provocat alguna confusió.
Afegeix que en la proposició en falten algunes, com per exemple la T-12, que realment
seria la T-15, que vol dir el transport que va des dels 4 als 15 anys i que en aquest cas
és gratuït, i d’aquests usuaris també n’hi ha al Xup, o usuaris de 0 a 4 anys que també
el tenen gratuït. Una altra és la T-Bonificada, que es va fer amb aquests diferents
barris que estan units a Manresa a través d’una línia interurbana.
Per tant, si anem a buscar quin és el problema en concret, nosaltres hem entès que
estem parlant d’aquells usuaris que no són usuaris del transport, que no són usuaris
d’una T-12, que no tenen una T-Bonificada, ni municipal, ni de l’AMTU, i que
ocasionalment volen fer un transbord a algun altre lloc de la ciutat, tret de les parades
que ha dit. Aquí hi ha un problema i és un problema de 3 cèntims. Aquest problema no
sap si quan es va fer l’actualització o la rebaixa de preus de la T-10 es va tenir present,
però era molt fàcil corregir. Aquest any les tarifes dels transport no s’han apujat i era
tant senzill com passar de 0,79 de la T-10 al 0,82, que és el preu a què fa referència la
proposició.
Per acabar diu que volia que s’entengués la informació perquè la proposició, amb molt
bona intenció, està parlant d’una despesa bastant treballada, s’està parlant que ni amb
232.000€ l’any es poden atendre les 75 expedicions que tenen actualment els veïns
del Xup, i que la diferència que es desprèn de la proposició són 3 cèntims, no en tots
els viatges sinó amb els que ocasionalment volen fer un transbord.
L’equip de govern no pot votar a favor perquè és un tema de responsabilitat i entén
que segurament la proposició volia aportar una solució, però en aquest cas el que
aporta és un prejudici, i si es vol presentar una altra proposta per millorar el transport
els atendrà.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, agraeix les
explicacions de la senyora Olga Sánchez.
Diu que potser en algun punt no s’ha sabut explicar i que un dels punts a què es volia
referir era a la unitat de ciutat i per això parlava de les ciutadanes de primera i segona
categoria.
El GMDM entén que hi ha un sobrecost a l’hora d’assumir aquesta línia i que s’hauria
de mirar una forma o altra, i creu que és important que, tot i que es faci en altres
ciutats, no deixa de veure com a esperpèntic el fet de l’accés a diferents barris
perifèrics amb un bus interurbà, per molt que sigui habitual.
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.3 a votació i el
ple la rebutja per 10 vots afirmatius (3 GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1
Sr. Miquel Davins) i 14 vots negatius (8 GMCDC i 6 GMERC).

7.4

Proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal (DM) per
cimentar el carrer del Torrent dels Predicadors.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal, de 14
de març de 2016, que es transcriu a continuació:
“El c/ torrent dels predicadors, està situat al barri de Valldaura, amb sortida al c/ del
cos i recentment, a la ctra. Cardona. En la obertura del carrer, a la ctra. Cardona, es va
encimentar, un tros d'aquest, ja que donava accés a un bloc de pisos. Però, es va
deixar sense arreglar l'altra tros de carrer, que actualment es de terra.
Els veïns d'aquest carrer es queixen de que aquest, està en molt mal estat, degut al
mal us que fan alguns, fen servir el carrer, de “pipi-can”, “mouble” i “urinari general”, a
mes, diuen que ha provocat caigudes de persones grans i quan plou, s'omple de
basalts, cosa que el fa pràcticament inaccessible. Els veïns diuen, que encimentant el
tros que falta, molts d'aquests problemes serien solucionats.
A més expliquen, que l'any 2000, es va fer un pressupost per tal de arreglar-ho, i que
fins i tot alguns veïns estaven disposats a pagar part dels costos. Però malgrat això,
l'obra, no es va realitzar mai i el carrer es troba ara de la manera en com es veu en les
fotos.

El GM Democràcia Municipal, proposem:
-primer: Realitzar un pressupost del cost real de l'obra.
-segon: Iniciar, l'encimentat i condicionament del carrer en el termini màxim d'un any.
-tercer: L'obra s'hauria de realitzar primant la mà d'obra de treballadors aturats,
contractant de forma externa la direcció tècnica i la direcció a peu d'obra, i emprant per
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les tasques manuals a treballadors inscrits a les Bosses de Treball tant de Plans
d'Ocupació com del Pla de Barris.”
El secretari presenta una esmena dels Grups Municipals de CDC i ERC a la proposició
del Grup Municipal de Democràcia Municipal, de 16 de març de 2016, que es transcriu
a continuació:
“Substituir els acords pels següents:
ACORDS
Primer. L’Ajuntament elaborarà una proposta per tal d’urbanitzar aquest carrer, que
inclogui l’estudi econòmic i pressupostari d’aquesta actuació.
Segon : En el cas de la realització de l’obra, es farà en el marc de les actuacions
derivades de l’Auditoria de l’Espai urbà impulsada per l’Ajuntament de Manresa i a
través dels mecanismes de contractació pública establerts.”

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, diu que presenten
aquesta proposició com a enèsima reclamació de les veïnes del Torrent dels
Predicadors, que han anat veient com el pas dels anys i la modernització de la ciutat
no acaba d’arribar al seu carrer.
Per aquest motiu, ja sigui en el marc de l’auditoria de l’espai urbà o fora d’aquesta,
sol·liciten que es facin les actuacions pertinents amb la celeritat que pertoca a una
reclamació amb tants anys a les seves esquenes.
Demana el vot favorable a la proposició.

Tot seguit, l’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Serracanta perquè, en nom de
l’equip de govern, defensi l’esmena presentada conjuntament pels GMCDC i GMERC
a la proposició del GMDM.

El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Qualitat Urbana i Serveis, diu que
aquest és un tema que se’n parlarà molt al llarg d’aquest mandat i l’equip de govern té
molt interioritzat el fet que la ciutat, des d’un punt de vista de l’espai urbà, no està com
tots desitjarien. Són conscients que té mancances i que aquests anys no s’han pogut
dedicar els recursos necessaris per al seu manteniment, perquè s’han hagut de
destinar a altres causes socials molt més necessàries.
L’equip de govern ha començat a fer actuacions en aquest sentit. S’ha fet una auditoria
de l’espai urbà per saber exactament com està la ciutat en aquests moments: voreres,
calçades, parcs, accessibilitat, enllumenat, neteja, etc. Una visió global i des d’aquest
punt de vista estan a punt de tancar aquest document, del qual ja s’han donat algunes
xifres i properament se’n parlarà a fons perquè la ciutadania sàpiga exactament l’estat
de la ciutat, quin repte hi ha al davant, amb quina quantitat econòmica i com l’equip de
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govern, al llarg d’aquest mandat, ha de poder donar resposta en la mesura del
possible.
Recorda que en algun ple ja s’ha presentat alguna moció, amb tota la legitimitat del
món i bona intenció, d’explicar casos particulars de carrers i de l’estat del ferm de la
ciutat.
L’equip de govern no és partidari de fer petites acceptacions sinó d’implementar les
accions que de l’auditoria se’n desprenguin, per tal que aquells semàfors vermells que
hi hagi siguin els prioritaris per a actuar.
L’esmena que presenta l’equip de govern, tot i entendre la proposició del GMDM a
instància dels veïns, proposa elaborar una proposta que inclogui l’estudi econòmic i
pressupostari d’aquesta actuació i englobar-la dins de l’auditoria de l’espai urbà, que
haurà de ser impulsada per l’Ajuntament.
Fa un incís en el sentit que s’està parlant d’un passatge i el problema és que no ha
estat urbanitzat i, per tant, hi ha carrers que no estan bé i carrers que no estan
urbanitzats i són coses diferents.
L’esmena es presenta amb la voluntat que quedi constància que la preocupació hi és i
l’equip de govern se la fa seva per tal de resoldre-la en la mesura que es vagin
obtenint recursos al llarg d’aquest mandat corporatiu.
Demana el vot favorable a l’esmena presentada.

A continuació l’alcalde dóna la paraula a la resta de representants dels grups
municipals.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta el vot
favorable del seu grup tant a la proposició com a l’esmena.
Diu que la proposta de Democràcia Municipal té sentit, tot i que creu que el regidor
senyor Serracanta no ha dit res sobre una de les parts que creu que és la més
conflictiva de complir i que llegeix: “la contractació de l’obra s’hauria de realitzar
prevalent la mà d’obra de treballadors aturats, contractant de forma externa la direcció
tècnica...”.
L’actual legislació en l’àmbit de contractació pública ho complica molt, i és voluntat de
totes les administracions locals que, com deia el senyor Sala, és la que millor compleix
en gestió i en pagament, de poder fer aquesta actuació social, però la legislació actual
no ho permet i la contractació és restrictiva, molt vigilada i regulada, per a evitar tractes
de favor, etc. i per contribuir a la regeneració democràtica de què es parlava, passa
sovint que per fer possible una cosa se’n dificulta una altra.
El Torrent dels Predicadors mereix una actuació i creu que tots hi estaran d’acord.
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Pel que fa a l’auditoria que s’ha fet, que ha costat més de 40.000€, segur que farà una
fotografia adient de l’estat de la situació i demana a l’equip de govern que la puguin
compartir perquè tots disposin de la mateixa informació, i quan en parlin ho puguin fer
amb criteri.
Com sempre, els tenen a la seva disposició amb l’ànim de contribuir a participar i
interpel·lar sobre les prioritats que es fixin i sobre les línies vermelles de què es
parlava, i segur que també hi tindran una opinió favorable i constructiva.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta el vot
favorable a la proposició perquè el carrer necessita una millora, tot i que entenen els
arguments de l’equip de govern i que tots trobaran carrers que necessiten actuacions
urgents, perquè –com deia el senyor Serracanta- s’ha deixat durant molt temps, no per
ganes sinó perquè allò urgent passa per damunt de l’important, però l’important també
cal tenir-lo en compte i s’hi ha de dedicar recursos, ja que potser ens acabi costant el
triple del que costaria quan cal.
Reitera el vot favorable a la proposició, però s’abstindran en l’esmena com farà
Democràcia Municipal.

El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Qualitat Urbana i Serveis, diu que
com bé ha dit el senyor González s’ha deixat el tema de la contractació pública i com
que l’ajuntament està sotmès a la legislació existent, quan hi ha actuacions d’aquest
estil a l’espai públic, com que l’ ajuntament no disposa de les eines ni de les màquines
per poder-les fer, sempre s’haurà de contractar empreses especialitzades perquè sinó
no es podrien fer.
Quan es disposi de tota la informació sobre l’auditoria la compartiran i en parlaran, i
espera poder trobar la complicitat perquè entre tots es puguin destinar els recursos de
què es parlava.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena
presentada pels Grups Municipals de CDC i ERC a la proposició 7.4, i el ple
l’aprova per 20 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, i 1 Sr.
Miquel Davins) i 4 abstencions (3 GMCUP i 1 GMDM).

L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.4, amb l’esmena incorporada, i el ple
l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, es declara acordat:
“El c/ Torrent dels Predicadors està situat al barri de Valldaura, amb sortida al c/ del
Cós i recentment, a la ctra. Cardona. En l’obertura del carrer, a la ctra. Cardona, es va
cimentar, un tros d'aquest, ja que donava accés a un bloc de pisos. Però, es va deixar
sense arreglar l'altra tros de carrer, que actualment es de terra.
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Els veïns d'aquest carrer es queixen que aquest està en molt mal estat, degut al mal
ús que fan alguns, fent servir el carrer, de “pipican”, “meublé” i “urinari general”, a més,
diuen que ha provocat caigudes de persones grans i quan plou, s'omple de basalts,
cosa que el fa pràcticament inaccessible. Els veïns diuen, que cimentant el tros que
falta, molts d'aquests problemes serien solucionats.
A més, expliquen que l'any 2000, es va fer un pressupost per tal de arreglar-ho, i que
fins i tot alguns veïns estaven disposats a pagar part dels costos. Però malgrat això,
l'obra, no es va realitzar mai i el carrer es troba ara de la manera en com es veu en les
fotos.

Proposem:
Primer. L’Ajuntament elaborarà una proposta per tal d’urbanitzar aquest carrer, que
inclogui l’estudi econòmic i pressupostari d’aquesta actuació.
Segon: En el cas de la realització de l’obra, es farà en el marc de les actuacions
derivades de l’Auditoria de l’Espai urbà impulsada per l’Ajuntament de Manresa i a
través dels mecanismes de contractació pública establerts.”

7.5

Proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal (DM) per a la
derogació de l’apartat 3 de l’article 315 del Codi Penal.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal, de 14
de març de 2016, que es transcriu a continuació:
“L’Article 315 del codi penal ve a tipificar els delictes contra la llibertat sindical i el dret
de vaga, inclosos dins del Títol autonom – el Títol XV- dedicat a “ els delictes contra
els drets dels treballadors”. Els dos primers apratats d’aquest article diu textualment:
“1.Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de
seis a doce meses los que mediante el engaño o abuso de situación de necesidad
impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho a huelga” afegint
l’apartat segon que “ 2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren
a cabo con fuerza, violencia o intimidación, se impondrán las penas superiores en
grado”.
Acta de la sessió plenària núm. 3 de 17 de març de 2016

76

En canvi l’apartat 3 del mateix article estableix: “ 3. Las mismas penas del apartado
segundo se impondrán a los que, actuando en grupo o individualmente, pero de
acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”
L’actual article 315.3 del Codi Penal prové de l’antic article 496 del vell Codi Penal,
introduït precissament en mig de la transició política, a través de la reforma del Codi
Penal produïda el juliol de 1976. L’objectiu declarat de la norma era el de “hacer frente
a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan
piquetes de extensión de huelga”
Sota aquest eufemisme, l’objectiu que es buscava era l’ intimidació de les
organitzacions sindicals- aleshores encara clandestines, recordem que la Llei
d’Associació Sindical és de 1977- i dels treballadors més activament compromesos
amb elles i especialment reivindicatius, en l’organització i desenvolupament de piquets
de vaga.
Aquest precepte no ha estat alterat per les reformes legislatives que, en canvi, es van
produir en tots els àmbits jurídics – també, òbviament, el de dret penal econòmic i de
l’empresa- a partir de la Constitució de 1978. Inclús la reforma del Codi Penal de 1955,
anomenada “ el Código Penal de la Democracia” manté pràcticament el mateix
precepte de la transició política que buscava la incriminació de els piquets de vaga
coactius
L’article 315.3 del Codi Penal ha estat utilitzat en la repressió de treballadors i
treballadores en les seves actuacions d’organització o extensió de la vaga. En especial
en els supòsits de vagues generals de un dia de duració, però també en altres
conflictes laborals en els que s’han produït un cert enconament en les posicions de les
parts.
L’elevat número de condemnes en l’aplicació de l’apartat 3 de l’article 315, en contrast
amb la pràcticament inaplicació dels apartats 1 i 2 del mateix article, posa de relleu
l’asimetria del nostre sistema penal en aquesta matèria, fins el punt de que la part del
Codi Penal que protegeix els denominats “delictes contra els treballadors” no té
efectivitat real en relació amb les actuacions penals encaminades a preservar les
violacions més greus de les condicions de treball i els drets dels treballadors i
treballadores. Per una altre banda, en els últims mesos, s’ha pogut constatar la
incoació de nombrosos procediments penals contra treballadors i treballadores i
representants sindicals, derivats de l’exercici de vaga, per els quals el Ministeri Fiscal
sol·licita, com a regla general, penes privatives de llibertat, excessives i
desproporcionades
Per tot això, el Grup Municipal de Democràcia Municipal, proposem al Ple de
l’Ajuntament de Manresa que :
Primer- Exigeixi al Govern de L’estat espanyol, la derogació de l’apartat 3 de l’article
315 del vigent Codi Penal i una nova redacció, amb l’objectiu d’evitar que el Dret Penal
pugui seguir criminalitzant l’exercici del dret de vaga i funcionant amb efectes
limitadors o dissuasius en el seu exercici. En resum, la iniciativa proposa la supressió
del delicte de coaccions per promoure la vaga com a figura penal incompatible amb la
Constitució i amb la garantia internacional de la llibertat sindical
Segon- Donar trasllat a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats”
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que
actualment s’està vivint una persecució dels drets individuals que és innegable i els
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successius governs han modificat al seu gust la legalitat per tal d’adequar-la a les
seves necessitats de control social.
Es poden trobar exemples com la tristament cèlebre “llei mordassa”, l’ordenança de
civisme a Manresa, o l’apartat 3r de l’article 315 del Codi penal.
Totes elles tenen com a objectiu establir un mètode d’alienació social que atomitzi la
societat per evitar lluites col·lectives, solidaritats i consciència de grup.
Aquest apartat 3r de l’article 315, perversament inclòs en el mateix punt que defensa el
dret a la vaga, criminalitza l’exercici d’aquest dret fonamental, del que han nascut les
poques avantatges laborals que sobreviuen a aquesta retallada de drets que estem
vivint actualment.
Aquesta moció, amb el seu text íntegre, ha estat aprovada en altres ajuntaments com
Madrid, Saragossa, Ciudad Real, Fuenlabrada o Puertollano, que han estat conscients
de la necessitat de la derogació i d’un nou redactat que protegeixi un dels drets
anomenats fonamentals; mentre que a Tarragona es va aprovar amb una esmena com
la que –no sap si finalment la presentaran o no-, l’equip de govern.
A Manresa tenim l’oportunitat de ser pioners a Catalunya en el recolzament d’un dret
que ha de formar part de la hipotètica constitució catalana que protegeixi les seves
treballadores tal i com es mereixen.
Per tot l’exposat el GMDM demana el vot favorable a la proposició.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta el vot
favorable a la proposició encara que es tracti de demanar la modificació d’un Codi
penal que no els és propi, però que ens afecta i a milions de treballadores arreu de
l’estat espanyol, que veuen coaccionades els seus drets més elementals.
Es tracta d’un article fet amb la intenció de limitar els drets de les treballadores i dels
treballadors, quan utilitzen un dels poquíssims instruments que encara tenim per
intentar modificar els nostres drets com és el dret de vaga.
Les diverses reformes laborals i legislatives que han fet indistintament PSOE i PP,
algun cop amb el suport de Convergència, ha estat laminar els drets de les
treballadores i han cedit el control de les relacions laborals en mans de la patronal.
Per tant, queda el dret de vaga, que també volen limitar després de segles de lluita
obrera, on la vaga sempre ha estat el principal instrument de lluita sindical i fins i tot
ens ho volen prendre.

No es pot deixar que se surtin amb la seva, no es pot permetre que es criminalitzi
l’eina de lluita que ha permès arribar fins on estem i si s’ha arribat fins aquí, amb
jornades de 8 h i no de 12 h, si ha desaparegut el treball infantil, i si tenim les
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acceptables condicions laborals i de vida actuals, és gràcies a les treballadores que
aquí i arreu del món han utilitzat la vaga per fer valer els seus drets.

El senyor Jaume Torras, regidor delegat de Recursos Humans i Transparència,
manifesta el vot favorable de l’equip de govern.
Diu que en principi havien pensat fer una esmena de tipus formal en el redactat, però
que finalment han retirat.
Tot i així vol deixar clar que el dret de vaga és molt important i en aquest redactat hi ha
una reiteració d’altres fets punibles que el mateix codi penal ja preveu. No cal posar
més objectivacions a un dret que és fonamental.
Hi ha un segon raonament, diferenciat del que s’ha dit fins ara per part de Democràcia
Municipal i la CUP, que seria més una qüestió d’ordre, en el sentit que una legislació
que hauria de ser més estable i que es canvia tot sovint, quan hauria de ser un Codi
penal estable, que només canviés per coses com delictes informàtics, etc. i que de
cara a un proper redactat es fes de forma consensuada.
L’estabilitat de les lleis va més enllà d’aquesta i aprofita per dir que Madrid té el mal
vici de no complir-les, de fer-les malament, de forma unilateral i sense consens. No és
una qüestió només d’ara, no és només el Codi penal, és la Llei d’educació, la Llei de
finançament, és una majoria de lleis que després incompleixen.
Un pot posar un comptador, amb la paciència que es pot tenir amb Madrid, i tenir una
certa confiança que les coses aniran canviant. Els d’Esquerra deuen ser els que el
tenen més petit, i poc a poc hi va havent més gent que aquest comptador el supera.
També voldria que aquest comptador se’l posi Ciutadans, no els dirigents fundadors,
però sí gent amb bona intenció que treballa amb molt bona voluntat, perquè aquest
comptador de paciència que tenen cap a Madrid -i ho diu amb tota l’estima i per
trencar el mal rotllo- creu que alguns acabaran arribant al seu costat i que és més fàcil
que gent de Ciutadans acabi votant per la independència que a l’inrevés.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, agraeix el vot
favorable dels grups.
Pel que fa a la intervenció del senyor Jaume Torras vol puntualitzar que, per la seva
altra feina, té una mica de relació i de coneixement del tema del Codi penal i que si hi
ha una cosa clara és que varia, s’ha dit que era molt canviant, però no hi ha massa
perill perquè sempre tendeix cap a la restricció i mai cap a l’obertura.
En segon lloc i nou anys de treballar a presons li confirmen, la presó i les penes que
porten allà estan fetes pel pobre, no pel delinqüent, amb la qual cosa quan es parla del
dret de vaga a qui ajuda no és al delinqüent, és al pobre, al que lluita pels seus drets i
pels dels seus companys.
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Agraeix igualment el vot favorable i diu que si haguessin votat en contra de l’esmena,
és conscient que segurament el redactat és molt millorable, però era per la possible
eliminació de la reescriptura d’aquest apartat 3r de l’article 315.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 7.5, i
el ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, d’acord amb el text que
ha quedat reproduït.

L’alcalde informa que la Junta de Portaveus d’ahir va plantejar la possibilitat de
debatre conjuntament les proposicions del Grup Municipal de la CUP, 7.6 i 7.7, i fer
votació separada, la qual cosa ha estat confirmada aquest matí pel GMCUP.

7.6

Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
per a la incorporació d’una perspectiva feminista als pressupostos
municipals.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular, de 14 de març de 2016, que es transcriu a continuació:
“-Atès que la diferència de posició social i econòmica entre dones i homes implica que
moltes polítiques i pressupostos considerats neutrals al gènere afecten de forma
diferent a uns i altres. Per aquesta raó, és important dotar els pressupostos d'un
enfocament que tinguin en compte les dones, que no sigui «indiferent al gènere».
-Atès que els pressupostos amb un enfocament de gènere constitueixen una de les
maneres per les que els governs poden complir els seus compromisos relacionats amb
el gènere d'una forma efectiva.
-Atès que un pressupost que ha estat elaborat tenint en compte la situació i posició de
partida diferenciades de dones i homes i l'impacte previsible que pot tenir la seva
execució en unes i altres, hauria de comportar una reelaboració del mateix perquè
contribueixi a disminuir les desigualtats i a promoure la igualtat.
-Atès que cal tenir en compte que el pressupost en sí mateix no és un fi, sinó un medi
més per aconseguir la igualtat de drets entre dones i homes; i que tant els ingressos
com les despeses que configuren un pressupost són susceptibles de ser analitzats des
de la perspectiva de gènere.
-Atès que no sabem quin impacte té l'execució del pressupost en la igualtat de dones i
homes, ni sabem si el pressupost contribueix a disminuir aquesta desigualtat,
l'augmenta o deixa en la mateixa situació, ja que normalment els ajuntaments no
coneixen l'impacte del seu pressupost. Cal introduir-hi indicadors, a més de fixar uns
objectius que després s'hauran de mesurar.
Per tot això, demanem l'adopció dels següents ACORDS:
1. Articular un espai de participació vinculant dels diferents col·lectius feministes i
LGTBI de la ciutat per treballar les propostes concretes de pressupostos que puguin
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esdevenir una eina per fomentar l'apoderament de les dones i el col·lectiu LGTBI.
2. Generar una comissió d'avaluació de l'impacte de gènere (dones i LGTBI) de
l'execució del pressupost municipal.
Tindrà en compte els següents criteris:
2.1 Avaluació de polítiques amb perspectiva de gènere: Determinació de
l'impacte de les polítiques públiques i les corresponents assignacions
pressupostàries en les desigualtats de gènere, establint una vinculació entre
aquestes i els seus efectes en l'increment, reducció o manteniment de les
desigualtats.
2.2 Anàlisi d'incidència de la despesa pública disgregada per sexe: Estimació
de la utilització i la distribució dels recursos pressupostaris entre homes i
dones, mesurant el cost unitari de la provisió d'un servei i multiplicant aquest
cost pel nombre d'unitats utilitzades per diferents grups d'homes i dones.
2.3 Anàlisi d'incidència dels ingressos públics disgregats per sexe: Valoració de
la contribució dels homes i les dones en els impostos, tant directes com
indirectes, mitjançant el càlcul de la càrrega fiscal dels impostos sobre cada
grup.
2.4 Avaluació de beneficiaris disgregats per sexe: Estudi del grau de satisfacció
i cobertura de necessitats dels serveis destinats a homes i dones, a partir
d'enquestes i sondeigs que revelin si la despesa pública reflecteix les prioritats
dels ciutadans i si la provisió de serveis públics cobreix les seves necessitats.
2.5 Anàlisi disgregada per sexe de l'impacte del pressupost en l'ús del temps:
Especificació de la relació entre assignacions pressupostàries i el seu efecte en
l'ús del temps pels membres de la llar, mitjançant enquestes d'ús del temps, per
tal de posar de manifest les implicacions macroeconòmiques de treball no
remunerat i la importància de la reproducció social dins de l'economia.
2.6 Marc de política econòmica a mitjà termini amb perspectiva de gènere:
Anàlisi de l'impacte de gènere en els models macroeconòmics a mig termini, i
incorporació de la perspectiva de gènere amb variables que la reflecteixin i
nous models que l'incloguin.
2.7 Informe del pressupost amb perspectiva feminista i LGTBI: Disgregació del
pressupost total i de les despeses de les regidories en categories rellevants de
gènere i anàlisi de les implicacions per a l'equitat de gènere, utilitzant algun
dels altres instruments.
3. La comissió d'avaluació de l'impacte de gènere (dones i LGTBI) de l'execució del
pressupost municipal, començarà a treballar amb el pressupost del 2016, per tal de
poder, en el pressupost del 2017, introduir els canvis necessaris per tal de deixar de
produir desigualtats en els pressupostos de l'ajuntament de Manresa, que han estat
abstrets de totes les anàlisis i informes que ha fet la comissió esmentada.”
7.7

Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
per dotar l’urbanisme de la ciutat d’una perspectiva feminista.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular, de 14 de març de 2016, que es transcriu a continuació:
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“-Atès que l’urbanisme, malgrat ser considerat un espai de planificació neutre que està
al servei de tots i totes, que el seu objectiu és la planificació, en aquest cas de la ciutat,
els espais que la conformen reflecteixen el patriarcat, donant èmfasi a l’ordre que
impera en la societat actual.
«L'Urbanisme és la capacitat de l'ésser humà que li permet adaptar-se al seu
entorn transformant-lo partint de les seves necessitats, utilitzant els mitjans i
coneixements necessaris per a aquesta finalitat, depèn directament de la capacitat
tecnològica, de la cultura i ideologies en la que es desenvolupa, té com a finalitat ser
un sistema de suport per a les civilitzacions i el desenvolupament de societats
complexes.» Ernesto Vinatier
-Atès que els límits a l’accés a la ciutat, per a les dones són:
- La manca de sensació de seguretat al carrer.
- La por a ser agredides.
- Les agressions que es duen a terme als carrers, ja sigui amb comentaris o
amb altres tipus d’agressions, sexuals o no.
- La manca d’espais còmodes on poder alletar.
-Atès que l’estructura dels espais condicionen els comportaments que es donen en
aquests mateixos. La manca d’espais pels treballs de cura, que actualment
desenvolupem majoritàriament les dones, ens exclou de l'espai públic. Els plans de
rehabilitació urbana, sovint, no tenen presents les pràctiques autogestives en els
barris, com són les pràctiques quotidianes de les dones en els espais públics que
usem i resignifiquem, amb el resultat de l’expulsió dels grups vulnerables, on les més
afectades som les dones. L’espai és clau per entendre la reproducció de les relacions
socials. L’espai urbà, un producte social en ell mateix, organitza la vida social en
múltiples capes de dominació i subordinació, centres i perifèria. La ciutat és planificada
segons paràmetres aliens a la quotidianitat de les dones i l’arquitectura es
desenvolupa més enllà de qui la viu, tot generant exclusions, inseguretat, violències,
incomoditats. En el capitalisme avançat l’espai és cada cop més urbanitzat, seccionat i
homogeneïtzat, i encara més, fragmentat. L'estat patriarcal que pretén dominar-nos,
que intenta mantenir-nos sotmeses, que ens vol fer creure que mereixem rebre
violència, i que en som responsables, pel sol fet de sortir quan es fa fosc. Les dones
ens troben mancades de llibertat de moviment perquè estem fora de l’hegemonia de
l'home adult i blanc.
-Atès que tradicionalment l’urbanisme s’ha considerat una matèria neutra, és a dir, que
la manera de dissenyar els diferents espais afecta i beneficia a tothom per igual. Però,
des dels anys 70, el feminisme ha demostrat que això no és cert i ha qüestionat
aquesta falsa neutralitat, perquè els espais que habitem reflecteixen dinàmiques de
poder, donant prioritats a certs elements per sobre d’altres. Vivim en una societat
desigual en què les persones tenim diferents oportunitats i obligacions depenent del
gènere, l’ètnia, l’edat, l’orientació sexual, les capacitats, etc. Aquesta desigualtat es
veu reflectida en la manera com es construeix l’espai i per tant, en l’urbanisme.
-Atès que una ciutat amb perspectiva feminista es podria considerar una ciutat en les
que les dones participem en els projectes urbanístics, aportant l'experiència
quotidiana. On es pensa l'espai públic per tal d'afavorir l'autonomia i la socialització de
les persones, amb espais adaptables a les necessitats de tothom. On s'ofereix un
transport públic i col·lectiu amb la màxima diversitat possible d'opcions de mobilitat. On
es generen uns equipaments amb total pluralitat d'usos per tal de potenciar les
relacions socials. Una ciutat on els usos estan totalment repartits en totes les seves
zones. Una ciutat on el sentiment de pertinença i de seguretat són ben vius en tots els
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racons de la mateixa. Una ciutat té perspectiva feminista, quan és una ciutat viva.
-Atès que la ciutat de Manresa no té actualment aquestes característiques, i que es
voluntat del consistori, quan hi hagi capacitat pressupostària, refer molts dels carrers
de la ciutat que ara per ara estan en mal estat.
Per aquests motius la CUP de Manresa proposa els següents ACORDS:
1. En l’adequació de l’estructura de la ciutat a les necessitats de la vida quotidiana, i
per facilitar la realització dels treballs de cures es proposa la creació d’un reglament
per la instal·lació de canviadors i espais per l’alletament – segons m2 i funcions -, tant
en establiments privats com públics, desvinculats dels lavabos de les dones.
2. Crear un pla per a dotar als edificis d’habitatges d’estructures col·lectives per a la
realització dels treballs de cures, com també el foment de la creació d’espais privats
que fomentin la corresponsabilitat en aquestes tasques.
3. Un cop publicada la moció al BOPB:
3.1 S'introduirà la perspectiva feminista a tots els projectes de reforma urbana
que es desenvoluparan per a l'espai públic de la ciutat.
3.2 S'elaborarà un pla per a permetre el ple accés i gaudi a tots els espais
públics de la ciutat, especialment pel que fa a la eradicació de totes les formes
de violència contra aquestes. Aquest pla abordaria tant l’assetjament al carrer
en forma de comentaris com les agressions sexuals.
3.3 S'iniciarà un estudi sobre els carrers i parcs de la por. Aquest estudi
adoptarà i aplicarà mesures per tal de corregir-ho.
4. Considerar els espais privats com a part de la ciutat, promocionant relacions lliures
de violències, abusos i desigualtats en aquests.”

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, manifesta que
el feminisme que defensen des de la CUP és aquell corrent que defensa la igualtat per
a tothom, independentment de la seva edat, procedència i sexe, però ara la societat és
feta a mida per a l’home de classe alta, adult i blanc.
La CUP entén que defensa també un urbanisme que doni cabuda a totes les persones
manresanes, a totes les persones que viuen en aquesta ciutat, i igual pel que fa als
pressupostos.
Cal fer un estudi de com són i a partir d’aquí posar mesures correctores.
Saben que tant una moció com l’altra introdueixen alguns aspectes que amb ells no
s’acabarà amb les desigualtats que es donen a la nostra ciutat, però creuen que és un
primer pas per tal de poder fer sentir més còmodes a totes les manresanes.
Entenen que són dos temes diferents i per això, encara que el debat sigui conjunt, farà
dues explicacions.
Pel que fa a l’urbanisme d’aquesta ciutat, com deia al principi, fet per l’home, adult, de
classe alta i blanc, però els nens i les nenes ja no poden jugar a pilota, en tot cas se’ls
deixa a llocs residuals.
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En aquesta ciutat els cartells de prohibit jugar a pilota s’ha vist augmentat
considerablement els últims anys.
Tampoc és una ciutat perquè la puguin viure les adolescents i una mostra d’això és
que aquestes es reuneixen en espais residuals de la ciutat, espais amagats o fins al
punt que no els deixem estar a la ciutat i els enviem a la zona del Congost, com per
exemple a patinar. Però, a part de patinar al Congost, poden desplaçar-se per la ciutat
en patinets sense ser mal vistos. Entenen que no.
Tampoc és encara -i espera en aquest sentit que sigui encara, perquè entenen que
alguna cosa millorarà d’aquí a poc-, per a la gent gran, on la topografia els fa de
barrera per desplaçar-se lliurement per aquesta ciutat.
Tampoc és una ciutat integradora per a les persones migrades, ja que es veuen
obligades a viure en aquells edificis amb més males condicions, els assequibles, però
aquests es troben a la mateix zona i, per tant, esdevenen guetos, fet que encara
dificulta més la seva integració.
Tampoc és una ciutat integradora quan aquestes es veuen sotmeses a la por per les
batudes policials racistes, por -de sense haver fet cap delicte-, d’acabar en un Centre
d’internament d’estrangers, en definitiva, a la presó.
Tampoc és una ciutat que facilita el seu accés a persones amb mobilitat reduïda,
voreres de menys de 90 cm, amb pals de llum al mig, amb graons –segurament- de
més de 17 cm d’altura, i rampes tocant el 6% de pendent en trams que superen els 6
metres, etc.
Tampoc és una ciutat que admeti que les persones lesbianes, gais, transsexuals,
bisexuals i intersexuals s’hi sentin còmodes, quan es veuen malvistes, i ho diu per no
anar més enllà, perquè també es podria dir de forma més greu, quan van pel carrer o
quan van agafades de la mà dues persones del mateix sexe, o si tenen mostres
d’afecte entre elles.
Les dones, petites, grans, mitjanes, blanques o negres, tampoc tenen cabuda en
aquesta ciutat. És una ciutat on són violades als carrers, i passa.
És una ciutat que el seu carrer principal es transforma en el carrer de la por quan es fa
de nit, sense parlar dels menys importants, o dels parcs, que també existeixen, i això
no és un problema de “no passis per allà”, “totes tenim dret a passar per tot arreu, per
tots els racons de la nostra ciutat”.
És una ciutat que permet que els comentaris sexistes cap a les dones,
independentment de la seva edat, es duguin a terme al carrer.
És una ciutat per a homes, adults, de classe alta i blancs.
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A la moció s’hi introdueix un altre aspecte que creuen necessari i l’urbanisme hi té un
paper important, el repartiment de les tasques de cura.
Aquestes sempre han recaigut sobre les dones i ja fa massa temps que dura. Entenen
que, per exemple, perquè sigui una ciutat on els infants puguin viure-la hi ha d’haver
unes zones adaptades per poder-los canviar.
Entén que no tindria sentit posar aquests canviadors als lavabos d’homes, llavors, per
què es fa en els lavabos de dones?
Comença a ser hora de canviar les coses.
Per totes aquestes raons demanen el vot favorable a la proposició.
Pel que fa als pressupostos, tot el que s’ha vist en urbanisme es pot extrapolar als
pressupostos.
El GMCUP entén que els pressupostos són, o haurien de ser, un reflex de com es vol
que sigui una ciutat i les relacions que, en aquest cas, les manresanes han de tenir.
Tot i que pugui semblar que es tracta d’una qüestió purament econòmica i aritmètica,
el document on més clarament queden marcades les prioritats polítiques d’un equip de
govern són els pressupostos.
En aquest cas, des de la CUP el model de ciutat que defensen és el feminisme i el
socialisme, però en aquest segon ja hi entraran en una altra ocasió.
Pel que fa al punt de vista feminista creuen necessari que, com a minimíssim, es
pogués fer un estudi de com són els pressupostos que tenim ara mateix en aquest
aspecte, i un cop feta l’anàlisi, ja que no es tracta d’una cosa tan visible i vivible com
pot ser l’urbanisme, posar-hi remei.
Estan convençudes que un cop fet l’estudi que es descriu en els acords de la moció, la
diferència percentual dels diners que es destinen a un sexe o altre no és igualitària,
però encara que ho fos des de la CUP entenen que fins que no ho sigui la
discriminació ha de ser positiva, com ja es fa en la contractació de l’Ajuntament.
Posa l’exemple que els últims 4 o 5 anys a la ciutat de Barcelona la prevenció de
violència de gènere ha disminuït. Aquesta violència masclista exercida cap a les
dones, només pel simple fet de ser dones, ha augmentat un 14%.
És molt important que les partides no disminueixin sinó que augmentin per acabar amb
aquest tipus de violència.
Hi ha diners que s’han de destinar a les dones perquè el punt de partida de la situació
ja és injusta i en tots els altres aspectes de la vida de les dones, encara que no sigui
tan visible com a la violència cap a elles.
No entendrien que es destinessin diners per acabar amb la violència cap els homes,
no?
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És clar que s’han d’adoptar mesures actives per capgirar la situació, ja que si no és
així la situació continuarà essent injusta i desigualitària.
Entenen que estem en una situació molt desfavorable. Ens assassinen, per dir alguna
cosa.
Com ja ha dit, la moció no arreglarà totes les desigualtats existents a la ciutat o a la
societat en general, però sí que pot contribuir a fer les coses millor.
Demana el vot favorable a les proposicions.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que el
primer pas per perpetuar un sistema masclista és negar que existeix i, un cop fet això,
negar les vessants feministes de qualsevol de les eines municipals ja és més fàcil.
Un home no sabrà mai o difícilment ho sabrà, el que és caminar sol de nit amb por. Ni
els han educat amb aquesta por ni la perceben com a real. Poques vegades
escoltaran com els tiren floretes sense preguntar-se si volen que ho facin o no, i quasi
mai seran objecte d’un tocament per part d’una dona, i si surt a la conversa
normalment serà per fer-ne acudits masclistes.
Per tot això, el GMDM està d’acord amb els punts que han defensat les companyes,
en donar un caire feminista a aquestes eines que permeten modelar i donar forma a la
ciutat de Manresa, i hi votaran a favor perquè sense feminisme tindrem una ciutat on
no valdrà la pena viure-hi.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, diu que no serà
pel seu grup que aquestes dues propostes no s’aprovin.
El GMPSC està d’acord amb moltes coses, amb la filosofia que proposen, tot i que
també hi ha coses que no veuen del tot igual, sobretot amb algunes de les
argumentacions exposades.
En l’àmbit dels pressupostos municipals sembla clar que és ben factible poder introduir
més paràmetres en l’elaboració de pressupostos, que incloguin més perspectiva de
gènere i més concretament la perspectiva feminista.
El que no acaben de tenir clar és com fer-ho traslladable al cas de lesbianes, gais,
transsexuals, bisexuals i intersexuals, perquè la institució no té manera de saber quins
són els que tenen aquesta condició sexual, a no ser que es fes un registre d’obligat
compliment, que per sort no hi és, però que si hi fos la CUP i el PSC coincidirien que
no hi hauria de ser-hi ja que seria discriminatori.
Tot el que sigui avançar en una millor avaluació i gestió pressupostària, i més en
defensa de la igualtat entre totes les persones, ha de tenir i tindrà el seu suport.
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Al mateix temps, el GMPSC vol avisar que si bé el seu vot serà favorable a ambdues
proposicions, també és cert que, com sempre fa en tots els casos, els agrada posar-se
en la pell de l’altre, i en aquest cas no només en la pell de les dones sinó també en la
del govern municipal, i també es referirà a l’àmbit de l’urbanisme i de la dotació de la
perspectiva feminista a l’urbanisme de la ciutat.
El GMPSC pensa que els espais d’alletament o d’atenció a nadons estan circumscrits
exclusivament als serveis públics de dones, i que segur que en qüestions com
l’alletament matern no és gens mala idea que s’habilitin espais més còmodes per a les
mares.
Avançar en aquesta línia els sembla bé, però fer-ho per la via del reglament de l’obligat
compliment o d’un pla especial, com diu la moció, és on creu que s’haurien de posar
tots plegats en la pell del govern i de la seva capacitat d’incidència real i
pressupostària, i entendre que el que s’està demanant és que es destinin uns recursos
humans, tècnics i econòmics –que no són pocs-, que potser no s’acaben de tenir en un
moment en què tots estaran d’acord que la prioritat principal és la de l’atenció de
l’emergència social com a conseqüència de la crisi econòmica.
És cert que hi ha diners per a moltes coses i que també n’hi pot haver per a això, però
la proposició que presenta la CUP és molt exhaustiva i no sap si es podrà complir del
tot.
Pel que fa a la manca de sensació de seguretat de què parla la moció, de la por a ser
agredides, d’evitar assetjaments, com s’ha referit el senyor Escolà, diu que la sensació
de por creu que no és tant una qüestió de gènere, perquè també hi pot haver un home
que es pugui sentir en un moment donat amb sensació de por, i la sensació de por és
un concepte que no és el d’inseguretat sinó la sensació de por, i no nega el que ha
comentat la seyora Tomàs respecte a les dones, però no creu que sigui exclusiu
d’elles.
Pel que fa al tema urbanístic potser coneix la qüestió com a especialista i és dona, i el
GMPSC també té un arquitecte, i segur que els podrà posar sobre la taula projectes
que vagin en aquesta línia, ja que cada cop governen a més llocs, i que es puguin
adaptar a Manresa.
El PSC creu que els serveis tècnics municipals actuals i anteriors no són gens
masclistes a l’hora de dibuixar projectes per a Manresa. Posa l’exemple de la plaça
Simeó Selga, que és molt diàfana i lluminosa. De vegades es vol fer una cosa i per ferla se n’ha de sacrificar una altra, i a la plaça de Simeó Selga no hi ha gaire arbres, un
tros petit de zona verda i suposa que són els arbres que en una plaça menys diàfana
podria haver-hi racons perquè algú es parapetés i generés aquesta inseguretat, tant la
física o verbal.
El GMPSC votarà favorablement.
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La senyora Cristina Cruz, regidora delegada de la Dona, diu que pel que fa a la
proposició per a la incorporació d’una perspectiva feminista als pressupostos
municipals, és un treball que va sortir de la Generalitat, publicat l’any 2008, en què
s’analitzava la perspectiva de gènere a nivell teòric, també com s’aplicava i
s’examinava les possibilitats d’aplicació d’aquesta perspectiva de gènere a la
Generalitat de Catalunya.
Per a això es feia servir una sèrie d’instruments i de metodologia, que còpia
íntegrament la moció, i que en concret són 7 els instruments de la Diane Elson, que
conté la moció.
Dins d’aquest estudi que fa la Generalitat hi ha altres metodologies, però el que acaba
resolent és que tant els instruments com les metodologies tenen unes limitacions en
l’anàlisi del gènere, les quals són que hi ha una manca d’informació desagregada per
sexes, que és una informació bàsica per fer qualsevol anàlisi.
També hi ha una manca d’informació amb ingressos per saber qui són les persones
beneficiàries d’aquest anàlisi de gènere, també hi ha una invisibilitat de la persona
beneficiada, que vol dir que moltes vegades molts dels programes que es fan són per
a la societat en conjunt, no per a homes o dones, nens o nenes, avis o àvies. Que hi
ha una informació insuficient per a l’anàlisi, per exemple de l’ús del temps de les dones
i els homes, de la satisfacció dels serveis, que hi ha dificultats de mesurament de
l’impacte de gènere dels programes, i també una manca de coneixement en l’àmbit de
gènere.
Si es para a fer una conclusió sobre per què volem uns pressupostos amb perspectiva
de gènere pensem que és un pressupost de gènere, són aquells pressupostos que
tenen un impacte diferenciat entre homes i dones i que serveixen per canviar la
neutralitat aparent dels pressupostos en qüestions de gènere i per enfortir la
transversalitat del gènere, és a dir, l’objectiu és que hi hagi una equitat social i una
transversalitat.
Què no pretenen aquests pressupostos? No pretenen una igualtat d’assignacions
pressupostàries per a homes o dones i no signifiquen que hi hagi d’haver programes
específics per a dones. El que pretenen és una adequació de la despesa a les
necessitats dels homes i les dones.
Dit això, el mateix treball de la Generalitat té tota una sèrie d’estudis i d’experiències
de diferents països del món. Hi ha un estudi del País Basc que conclou que s’ha de fer
un pla d’igualtat. També hi ha un treball d’Andalusia i per últim hi ha l’experiència a
Catalunya de la perspectiva de gènere, que s’aplica amb programes que són
específicament de gènere o programes que tenen impacte de gènere.
La teoria està molt bé però a la pràctica serveix de poc ja que és un estudi que es va
fer el 2008, que va tenir unes consideracions i que finalment acaba dient que en molts
casos es necessita un pla de treball.
Aquest pla de treball és el que cal fer amb el pla d’igualtat, que començarà el proper
mes d’abril i és un conjunt ordenat d’objectius i mesures que permeten desenvolupar
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una estratègia integral orientada a millorar l’equilibri de la situació d’homes i dones en
un territori, com per exemple a Manresa.
Aquest pla d’igualtat inclou diferents línies estratègiques, entre elles la transversalitat,
s’ha de situar la igualtat entre homes i dones com a dret fonamental de totes les
persones i s’ha d’incorporar la igualtat en tots els plans, programes i projectes
municipals.
Per fer això hi ha diferents fases, una inicial que començarà a l’abril, una diagnosi, un
pla d’acció i una redacció final.
Dintre de la diagnosi hi ha el que pretén la filosofia de la moció, en la qual hi ha
d’haver dades concretes de la situació de les dones, de les famílies, de la
coresponsabilitat de les tasques, de les feines domèstiques, de qui són les cuidadores
o cuidadors, del nivell d’estudis, de l’estat de salut, de l’ocupació, l’atur, la bretxa
salarial, l’ocupació segons sectors, el tipus de contracte, hores setmanals dedicades al
treball domèstic, familiar, treball, sexe, etc.
És molt important fer un treball concret, pràctic, que és el pla d’iIgualtat que s’ha
d’engegar.
Pel que fa a la segona proposició, per dotar l’urbanisme de la ciutat d’una perspectiva
feminista, a l’equip de govern els agrada dir, dotar la ciutat amb ulls de dona.
L’equip de govern veu el feminisme com un urbanisme amb perspectiva de gènere
més que feminista. El feminisme l’entén com a perspectiva de gènere.
Aporta una visió més àmplia de les persones, en plantejar que les dones i els homes
viuen i comparteixen un espai de diferent manera.
La perspectiva de gènere també té en compte la diversitat més enllà del sexe,
incorpora altres característiques en la mesura com les persones experimenten de
forma diferent els espais, pot ser per ètnies, per edat, per religió, per discapacitats.
També pretén demostrar que homes i dones fan un ús diferent dels espais, però també
les dones entre sí fan usos diferents dels espais i els homes també; i també les
característiques de la persona ja que no és igual un infant que un adult, o un
adolescent que una persona de setanta.
L’urbanisme amb perspectiva de gènere també té en compte la vida quotidiana, les
diferents esferes de la vida: la productiva: el treball, la reproductiva: cura de les
persones i de la casa, la personal: oci, esport, lleure; la comunitària: com podem
col·laborar en la nostra ciutat, i totes aquestes perspectives i esferes s’han de tenir en
compte per dissenyar un espai.
Supera una miqueta d’aquesta moció l’argumentari utilitzant la perspectiva feminista,
quan només parla com a feministes de: on s’han de canviar els bolquers i si s’han de
proporcionar espais per a alletar, quan hi hauria moltes dones que estarien en contra
de fer-ho, i ho diu com a infermera pediàtrica que hi dedica molt temps.
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Creu que s’hauria de fer un debat més ampli, no una moció esbiaixada i parcial, de
quina és la ciutat que volem. S’ha de parlar de moltes coses –amb ulls de dona-, dels
equipaments, dels serveis, dels espais per a relacionar-nos, de la mobilitat, de la
seguretat, de la participació a la ciutat, de l’habitatge i finalment per completar la moció
com a ajuntament no podem intervenir en els habitatges privats, ja que l’ajuntament no
té potestat reguladora en les condicions mínimes que ha de tenir un habitatge i en
canvi sí que té potestat per impulsar accions en actuacions d’habitatge públic.
Explica que hi ha diferents experiències com la del Col·lectiu Punt 6, que part del
redactat de la moció s’ha extret d’aquí. Aquest col·lectiu porta deu anys fent treballs
participatius que estan molt bé i creu que es podria agafar la filosofia, incorporar-la en
el futur pla d’igualtat, en què un objectiu concret parla dels drets i de la qualitat de la
vida i dintre d’aquest posa explícitament que s’ha de promoure un model de ciutat
inclusiva, cohesiva i accessible per a totes les persones.
També s’ha de tenir en compte la diversitat de situacions en el cicle de la vida i de les
persones en tots els plans, projectes i programes.
Per últim, s’ha d’ampliar el focus de treball vers els micromasclismes i la violència
subtil que tolera i fomenta la violència masclista en l’àmbit tant públic com privat.
Creu que cal fer un debat més ampli i no caure en el detall de si s’ha de fer l’alletament
en un lloc o en un altre, o posar més canviadors. S’han fet coses, però el debat ha de
ser molt més ampli que no una moció tan parcial.
L’equip de govern votarà en contra d’ambdues proposicions.

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, agraeix
l’explicació de la senyora Cristina Cruz, tot i que se li generen dubtes.
Diu que tot i que hi ha una teoria escrita i unes dificultats a combatre, això no vol dir
que no puguin intentar anar per aquesta via i poder fer aquesta anàlisi que creu que és
el més important de tot plegat.
Pel que ha dit del Pla d’Igualtat diu que sí que intenten seguir com va, tot i que no
tenen molta informació, ja que només disposen de les directrius –segurament perquè
és un document que s’està treballant i no hi tenen accés-, però el Pla d’Igualtat anterior
al que s’està redactant no es va complir en la seva totalitat i per al GMCUP que se’ls
digui que això ja es farà en un pla quan l’anterior no el van dur a terme en la seva
totalitat, els dóna una mostra de desconfiança.
Pel que fa a l’alletament diu que hi ha altres punts de la moció que parlen d’altres
coses i en cap cas es diu que siguin espais on només es pugui alletar i que siguin
espais únicament per a l’alletament.
Respecte al que deia el senyor Felip González, diu que no és comparable la por que
pugui sentir un home al carrer amb la por que pugui sentir una dona al carrer, perquè
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la por que pot sentir una dona al carrer no és per una cosa concreta sinó que és una
por en abstracte.
Sobre el comentari que ha fet, amb una extra dosi de masclisme sobre les dimensions
o no, creu que no afavoreixen a poder tenir un debat almenys prou sa.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, demana
disculpes pel seu comentari d’abans quan s’ha equivocat i en lloc de 20 cèntims ha dit
20 centímetres, i només pretenia distendre el debat.

La senyora Cristina Cruz, regidora delegada de la Dona, respon que l’elaboració
del pla d’igualtat serà un procés molt participat per part de dones i homes de la ciutat,
partits polítics, consell municipal de la dona, entitats, i que s’explicarà i se’ls informarà
de tot.
Tot i que l’equip de govern entén la filosofia de la moció, no comparteix el seu redactat
i el que es demana.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.6 a votació i el
ple la rebutja per 9 vots afirmatius (3 GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 GMDM) i 15
vots negatius (8 GMCDC, 6 GMERC i 1 Sr. Miquel Davins).

L’alcalde sotmet la proposició 7.7 a votació i el ple la rebutja per 10 vots
afirmatius (3 GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins) i 14
vots negatius (8 GMCDC, 6 GMERC).

7.8

Proposició del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC) i del regidor Miquel Davins Pey, sobre revisió i actualització del
Reglament de Participació Ciutadana.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya i del regidor Miquel Davins Pey, de 14 de març de 2016, que es transcriu a
continuació:
“Atès que la participació ciutadana és un dels pilars sobre el qual es sustenta
qualsevol societat que es vulgui dir democràtica.
Atès que, des del respecte als drets i principis establerts per normes de rang superior,
cada municipi té la potestat de regular els seus propis mecanismes i procediments de
participació ciutadana.
Atesa l’experiència acumulada en aquests anys de pràctica participativa des de que en
1994 es va aprovar per unanimitat el primer Reglament de Participació Ciutadana de
Manresa, que ha tingut diverses reformes i actualitzacions els anys 1998, 2002 i 2009.
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Atesa la disposició final del Reglament de Participació Ciutadana actualment en vigor;
que diu textualment que: “l’Ajuntament es compromet a revisar regularment el seu
desplegament i a modificar-ne el text, si s’escau, tenint molt en compte tant
l’experiència pròpia com les innovacions que es vagin produint”.
És per tot això que el Grup Municipal del PSC proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent.
ACORD.


L’Ajuntament de Manresa constituirà abans del 30 d’abril de 2016 una Comissió
polític-tècnica municipal –amb participació de tots els grups municipals que hi
vulguin ser–, que s’encarregui de fer una primera proposta de revisió i
actualització de l’actual Reglament de Participació Ciutadana local. Aquesta
proposta, previ debat als diversos consells sectorials i de districte de la ciutat; i
en la propera sessió del Consell de Ciutat, serà portada a aprovació del Ple; en
el termini màxim d’un any.”

El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de DM a la proposició del Grup
Municipal del PSC i el Regidor Miquel Davins, de 14 de març de 2016, que es transcriu
a continuació:
“Substituir els acords pels següents:
ACORD:
L’Ajuntament de Manresa constituirà una comissió polític – ciutadana, on, com a mínim
el 50% dels integrants hauran de ser ciutadans i/o ciutadanes no vinculades a partits
polítics, ja siguin persones provinents de moviments socials, associacions de veïns,
independents etc, que s’encarreguin de fer una primera proposta de participació
ciutadana local. Aquesta proposta previ debat als diversos consells sectorials i de
districte de la ciutat; i en la propera sessió del Consell de Ciutat, serà portada a
aprovació del Ple abans que finalitzi l'any 2017.”
El secretari presenta l’esmena dels Grups Municipals de CDC, ERC, PSC i del Regidor
Miquel Davins a la proposició del Grup Municipal del PSC i el Regidor Miquel Davins,
de 14 de març de 2016, que es transcriu a continuació:
“Substituir l’acord pel següent:
ACORD
L’Ajuntament de Manresa constituirà abans del 30 de setembre 2016 una Comissió
polític-tècnica municipal –amb participació de tots els grups municipals que hi vulguin
ser–, que s’encarregui de fer una primera proposta de revisió i actualització de l’actual
Reglament de Participació Ciutadana local. Aquesta proposta, previ debat als diversos
consells sectorials i de districte de la ciutat; i en la propera sessió del Consell de
Ciutat, serà portada a aprovació del Ple; durant el 2017.”
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, explica que
l’origen d’aquesta proposició ve d’una anterior que es va presentar a principis de
mandat i que va ser retirada, en què es demanava que els Consells de Participació
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Ciutadana es reunissin, com a mínim, dos cops l’any i que la regidora senyora
Estefanell, ara responsable del govern en aquests temes, els va fer veure en Junta de
Portaveus que el Reglament de Participació Ciutadana anava una mica més enllà i que
regulava un mínim de tres reunions l’any per consell.
El GMPSC la va retirar amb el compromís que se’n parlaria entre tots els grups
municipals.
El segon origen de la proposició està en la pràctica del dia a dia com a regidors i
regidores que participen en els consells de participació sectorials o de districte, però
que també miren de participar en altres formats de reunió participativa.
De consells de participació n’hi ha de tota mena, alguns molt dinamitzats, altres no
tant, i alguns que es reuneixen moltes vegades, altres que costa molt de reunir, i
alguns en què hi ha molta participació i en d’altres costa de trobar gent que hi participi.
La proposició pretén que després de més de 20 anys, des de 1994 que hi ha el primer
Reglament de participació ciutadana, llavors els portaveus eren Jordi Marsal, Ignasi
Perramon i el senyor Llobet pare, que van aconseguir aquell any aprovar-lo per
unanimitat i després hi ha hagut tres revisions els anys 1998, 2002 i 2009.
Creu que cal tornar a posar en qüestió el Reglament amb la finalitat de fomentar
encara més la participació.
Un tercer origen de la proposta és que l’actual Reglament no inclou fórmules que s’han
anat construint entre tots per millorar la participació.
Diu que s’hauria d’incloure el que ha aprovat aquesta sala en l’àmbit de pressupostos
participatius i també el que s’està fent realment d’allò que s’ha aprovat, que no és
exactament el mateix, en l’àmbit dels pressupostos participatius, s’està fent i estaria bé
que se’n parlés i que constés en els reglaments.
Un altre aspecte que caldria incorporar és el de les xarxes socials. Recorda que quan
es va fer la primera o segona revisió es va incentivar la participació ciutadana
fomentant el lliurament d’adreces de correu electrònic gratuïtes per al ciutadà. El
govern es va preocupar que els ciutadans que no en tenien disposessin d’un. Els
temps corren molt i allò que semblava que era importantíssim com disposar d’una
adreça electrònica, ara tothom la té, però el que no hi ha al reglament és ni twitter, ni
facebook, ni l’app Viu Manresa, ni per exemple el vot electrònic, que es farà servir per
triar els projectes que hi ha a consideració de la població en el projecte de
pressupostos participatius en procés.
Creu que s’haurien de barrinar més mesures de foment de la participació a les
convocatòries. Abans ha citat l’assemblea de la Mion, però és un fet que no totes les
entitats de la ciutat, ni moltes de les que tenen molta solera aconsegueixen en reunió
anual ordinària la gent que aplega aquesta associació. En canvi s’han vist consells de
districte que a vegades hi ha dotze persones.
En el tema de la participació diu que li ha agradat una cosa de Barcelona, quan hi
passeges hi veus cartells que diuen Reunió del Consell de Districte i és un anunci que
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a Manresa no es fa, només es convoquen els membres, però no es convoquen
assemblees de barri.
Recorda que en campanya fent servir el WhatsApp una ciutadana del Passeig li deia
això ho hauries de canalitzar al Consell de districte i li va dir que no costaria res
escampar cartells per les botigues del barri perquè tothom s’assabenti que la reunió
pot ser una assemblea oberta, com van fer el senyors Calmet i Serracanta a la Mion.
El GMPSC demana que quedi regulat i com diu el reglament que hi participarà la gent
que està al consell de districte, es pot començar i fer assemblees de barri.
Pel que fa a les esmenes, la que s’ha presentat conjuntament amb l’equip de govern i
amb el regidor no adscrit senyor Davins el que fa és acordar un calendari més còmode
per al govern, amb la voluntat que finalment es puguin aprovar. Aquí s’aprovarà amb
un calendari més flexible perquè el govern tingui més possibilitats de fer el que creu
que s’ha de fer que és posar-se a treballar en la reforma d’aquest reglament de
participació, com va passar en el cas del defensor del ciutadà i altres.
Com diu el primer secretari del PSC, que són nascuts per a pactar, els agrada arribar a
acords i en aquest cas també els ha agradat arribar-hi.
Pel que fa a l’esmena presentada pel GMDM no l’aprovaran, perquè fa un salt, i en
aquest tema el millor ara és reunir-se, no tant els polítics, sinó també els juristes, ja
que en el Consell de la Dona hi havia dos informes jurídics per defensar que es portés
a aprovació, ja que les representants del Consell volien que s’aprovés pel Ple, però no
feia falta i no estava en el Reglament.
Diu al senyor Escolà que entre la Comissió, els juristes i la tècnica de participació es
faci una primera proposta perquè és partidari de fer debats amb propostes sobre la
taula.
Per justificar el vot contrari a l’esmena vol aprofitar per citar una cosa que ja va dir al
Consell de Ciutat a la senyora Estefanell i al senyor Alcalde, que és que la senyora
Estefanell va posar sobre la taula un calendari de com es faria el Pla de Ciutat 20152019. En aquest pla s’hi podrà participar a través d’internet, de les xarxes socials, a
través del view, i ell li va posar en qüestió una cosa que –tot i que està pactat i que tots
votaran a favor de la proposta-, que li semblava que en lloc de tenir un document
sobre la taula, seria millor el format que es va utilitzar entre el 2008 i 2011 i en dos
mandats anteriors, que consisteix que hi ha un document, s’hi fan les aportacions de la
ciutadania, s’incorporen o no i es diu el per què, però hi ha un document amb un
programa més detallat del que tenien fins ara i que si ho està més estarà encantat
d’incorporar-lo al seu kit de regidor d’aquest ple.
Tot seguit l’alcalde dóna la paraula a la senyora Mireia Estefanell, perquè defensi
l’esmena presentada per l’equip de govern, i a continuació al senyor Dídac Escolà
perquè defensi l’esmena del GMDM.

La senyora Mireia Estefanell, presidenta del Grup Municipal d’ERC, manifesta que
l’esmena que presenta l’equip de govern proposa un calendari que sigui possible
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perquè, com ha avançat el senyor González, en aquest moment l’Ajuntament està
immers en dos processos participatius i com a personal adscrit a Participació només hi
ha una Tècnica, per la qual cosa no es feia possible endegar-ne una altra per al 30
d’abril.
L’equip de govern proposa que abans del 30 de setembre es constitueixi la Comissió
politicotècnica municipal i que la proposta es porti a aprovació del Ple durant l’any
2017, ja que el Reglament de Participació ha quedat desfasat i cal actualitzar-lo, i que
tots els Consells sectorials de districte s’han de repensar i que la participació ha
canviat de manera substancial i els actius socials són molt més dinàmics que quan es
va redactar.
Pel que fa al document que li va ensenyar l’altre dia el senyor González diu que li
ensenya el document final definitiu i el que ensenya l’equip de govern és el primer
esborrany que se sotmetrà a participació.
En aquests moments està en fase de revisió tècnica pels serveis de la casa.
Amb relació a l’esmena del Grup Municipal de DM l’equip de govern no hi donarà
suport perquè entraria en contradicció amb el que es deia de modificar el Reglament
de Participació, ja que el que estableix el procediment d’aprovació d’Ordenances i
Reglament, el ROAS, detalla que les comissions redactores estaran formades pels
regidors que es cregui convenient i per tècnics propis o aliens, i també que es podran
demanar els informes a professionals externs que es consideri.
Diu que el document que servirà de base estarà elaborat amb més participació de
l’estrictament proposada pel ROAS, però el que es farà serà elaborar-lo primer per
agilitzar, perquè si s’ha de sotmetre a la recollida de participació no es compliran els
terminis fixats i, per tant, no hi donaran suport.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de Democràcia Municipal,
diu que el sentit de la seva esmena és assenyalar la coherència d’apropar el
Reglament de Participació Ciutadana a les ciutadanes que hauran o podran participar.
El seu concepte de participació és diferent i no entrarà en aquest debat.
El Grup Municipal de DM no entén una altra forma de fer-ho i si per això cal modificar
el ROM o el ROAS creuen que no hi ha un millor motiu per fer-ho.

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, diu que des
del seu grup sempre han defensat la participació i en aquest sentit hi votaran
favorablement.
Diu que la participació ha de ser entesa com una eina de transparència, però també ha
de tenir els mecanismes perquè sigui una eina útil per a totes les manresanes.
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El GMCUP entén que les intervencions al ple en poden ser un exemple, però no va
fins el fons de la qüestió. Les manresanes haurien de tenir dret a presentar mocions, a
fer preguntes al ple i a participar de forma més activa en la política manresana, i el fet
de posar traves burocràtiques a la participació dels Consells, ja siguin de Districte o
Sectorials, no afavoreix la participació.
Entenen que aquest serà un dels punts a millorar del Reglament.
El GMCUP es compromet a implicar-se en aquest procés i farà tot el possible per
introduir tot el que han anat comentant.
Pel que fa a les esmenes, entenen el que vol dir l’esmena de Democràcia Municipal
però creuen que hauria de tenir un altre redactat per tal que la participació s’obrís a
tota la resta de població, a part dels grups municipals.
El redactat no acaba de definir-ho prou bé, però votaran favorablement les dues
esmenes presentades.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde informa que en primer lloc es votarà
l’esmena del GMDM, després l’esmena conjunta de l’equip de govern i dels dos
proposants, i finalment la proposició presentada pel GMPSC i pel regidor senyor
Miquel Davins.
L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada pel GMDM a la proposició 7.8 i el
ple la rebutja per 6 vots afirmatius (3 GMCUP, 2 GMC’s i 1 GMDM) i 18 vots
negatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMPSC i 1 Sr. Miquel Davins).
L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada pels GMCDC, GMERC, GMPSC i
del regidor Sr. Miquel Davins a la proposició 7.8, i el ple l’aprova per unanimitat
dels 24 membres presents.
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.8, presentada pel GMPSC i el regidor
Sr. Miquel Davins, amb l’esmena incorporada, i el ple l’aprova per unanimitat
dels 24 membres presents, i, per tant, es declara acordat:
“Atès que la participació ciutadana és un dels pilars sobre el qual es sustenta
qualsevol societat que es vulgui dir democràtica.
Atès que, des del respecte als drets i principis establerts per normes de rang superior,
cada municipi té la potestat de regular els seus propis mecanismes i procediments de
participació ciutadana.
Atesa l’experiència acumulada en aquests anys de pràctica participativa des de que en
1994 es va aprovar per unanimitat el primer Reglament de Participació Ciutadana de
Manresa, que ha tingut diverses reformes i actualitzacions els anys 1998, 2002 i 2009.
Atesa la disposició final del Reglament de Participació Ciutadana actualment en vigor;
que diu textualment que: “l’Ajuntament es compromet a revisar regularment el seu
desplegament i a modificar-ne el text, si s’escau, tenint molt en compte tant
l’experiència pròpia com les innovacions que es vagin produint”.
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És per tot això que proposem al Ple de la Corporació l’adopció del següent.
ACORD.
L’Ajuntament de Manresa constituirà abans del 30 de setembre 2016 una Comissió
polític-tècnica municipal –amb participació de tots els grups municipals que hi vulguin
ser–, que s’encarregui de fer una primera proposta de revisió i actualització de l’actual
Reglament de Participació Ciutadana local. Aquesta proposta, previ debat als diversos
consells sectorials i de districte de la ciutat; i en la propera sessió del Consell de
Ciutat, serà portada a aprovació del Ple; durant el 2017.”
7.9

Proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal (DM) per a què
l’Ajuntament de Manresa canviï el nom de l’Avinguda Tudela.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal, de 14
de març de 2016, que es transcriu a continuació:
“El dia 24 de Gener de 1939, a l’alba, les tropes franquistes van arribar a la ciutat de
Manresa. Els primers soldats que van entrar a la ciutat formaven part als dos terços de
requetés de Lácar i Montejurra, integrats en l’agrupació que dirigia el tinent Julio Pérez
Salas, que formava part de la 1a división de Navarra, la qual, a la seva vegada,
integrava el cos de l’Exèrcit del Maestrazgo, a la ordre del General Rafael García
Valiño.
El govern franquista va imposar una espanyolització a tots els àmbits de la vida oficial i
quotidiana. Els carrers,comerços i institucions de Manresa no en van ser una excepció.
Tots som conscients de l’afany del dictador Franco, de deixar clar, qui havia guanyat la
guerra i qui manava.
El canvi de noms dels carrers, institucions i establiments comercials tenia com a
objectiu,esborrar qualsevol rastre que recordés la democràcia, les llibertats perdudes i
la catalanitat dels manresans i manresanes.
Existeixen diversos exemples de canvis de nom de les institucions,entitats,places i
carrers de la ciutat de Manresa, entre ells:
-L’Ajuntament de Manresa va passar a ser “Ayuntamiento Nacional de Manresa”
-Ràdio Manresa va passar a ser “ Radio España de Manresa”
-Grup escolar Renaixença va passar a ser “Grupo escolar Generalísimo Franco”
-Plana de l’Om va passar a ser “Plaza del General Mola”
-Plaça Major va passar a ser “Plaza de los Mártires de la Tradición”
-La Muralla va passar a ser “Avenida del Caudillo”
-El segon i el tercer tram del Passeig Pere III va passar a ser “Paseo de Jose Antonio i
Paseo de García Valiño” , respectivament
Els carrers i places de la ciutat es van convertir en una espècie d’homenatge per als
opressors franquistes, amb una consigna ben clara: calia fer canvis per “imperativo
patriótico”
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Els canvis de nom de carrers en forma d’homenatge van continuar, posteriorment amb
noms com el de la Avinguda Tudela, en homenatge al lloc de naixement de Julio
Pérez Salas, el militar que comandava les tropes franquistes que van ocupar la ciutat
el 24 de Gener de 1939.
Passats 77 anys, el nom del carrer segueix intacte rendint homenatge al franquista
Julio Pérez Salas, casualment un dels carrers amb més concentració per m2 de
plaques del Instituto Nacional de la Vivenda.
En el ple del mes d’Octubre de l’any 2015 l’ Ajuntament de Tudela va aprovar per
majoria revocar l’acord del ple del 29 de març de 1946, on es declarava fill adoptiu
Julio Pérez Salas per haver “liberado Manresa” al front d’una ofensiva militar, també
s’anul·lava en aquest mateix ple, la decisió del 18 de setembre de 1970 on la ciutat de
Tudela atorgava al militar franquista el nom d’un carrer, tot i que ja no existia tal
denominació. D’aquesta manera,el municipi de Tudela, acabava amb tot homenatge a
Pérez Salas present al municipi.
Proposem:
-Deixar de rendir homenatge al franquista Julio Pérez Salas, canviant el nom de
l’Avinguda Tudela
-Substituir el nom d’Avinguda Tudela pel d’ Av. Joana Picoy, una de les dones
protagonistes de la vaga general de l'any 1946, realitzada en plena dictadura
franquista a l’estat espanyol. Fita doblement important per tractar-se d'una de les
primeres reivindicacions públiques i populars en una època on sobretot destacava la
dura repressió i el silenci imposat, i pel fet de ser les dones les protagonistes, les quals
havien de trencar amb més tabús patriarcals i prejudicis a l'hora d'encapçalar la lluita
de la classe treballadora, tan important pel desenvolupament econòmic de Manresa.”

El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de DM a la seva proposició, de 16
de març de 2016, que es transcriu a continuació:
“Proposem canviar el segon acord de la moció pel següent redactat:
-Substituir el nom d’Avinguda Tudela pel d' Av. Joana Picoy, una de les protagonistes
de la vaga de la fàbrica Nova de l'any 1946. Després d'anys de reclamacions, les
treballadores es posaren en vaga, en plena dictadura franquista, per defensar els seus
drets. Al cap de 6 dies la Guàrdia Civil va tancar les treballadores a la fàbrica, però
elles es van seguir negant a treballar. Al setè dia, l'empresa va cedir, i les treballadores
van aconseguir assegurar les seves demandes.
Aquesta fita és doblement important per tractar-se d'una de les primeres
reivindicacions públiques i populars en una època on sobretot destacava la dura
repressió i el silenci imposat, i pel fet de ser les dones les protagonistes, les quals
havien de trencar amb més tabús patriarcals i prejudicis a l'hora d'encapçalar la lluita
de la classe treballadora, tan important pel desenvolupament econòmic de Manresa.”
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, diu que el Grup
Municipal de Democràcia Municipal i Podem Manresa, té la intenció primera en les
seves mocions i esmenes el fet que siguin executives i ràpides de fer.
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Entenen que moltes vegades la burocràcia dilata els tempos i que algunes mesures
poden ser en principi impopulars, o que sigui més fàcil la creació interminable de
comissions que normalment serveixen per allargar de forma indefinida el que hauria de
ser una actuació contundent.
També entenen tot el que suposaria en l’aspecte econòmic dels afectats, el fet de
canviar el nom d’un carrer.
Com a mesura higiènica de la ciutat demanen que d’una vegada per totes es facin les
actuacions pertinents per a eliminar els vestigis d’un règim feixista que va assassinar
innocents i d’aquesta manera deixar enrere, sense oblit, aquest paràgraf de la nostra
història.
D’altra banda, com a formació feminista, creuen que la ciutat de Manresa té un dèficit
molt important de vies públiques dedicades a dones amb presència històrica i per
aquest motiu han sol·licitat que s’incorpori el nom de la Joana Picoy a la borsa de
personatges a qui incorporar el nomenclàtor de Manresa.
Després de dialogar amb representants de l’equip de govern, que han acceptat un
compromís d’incorporació de la Joana Picoy, així com el compromís de posar en
marxa les modificacions del nomenclàtor que siguin necessàries, el Grup Municipal de
Democràcia Municipal ha decidit retirar aquesta proposició.
Per tant la proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal (DM) perquè
l’Ajuntament de Manresa canviï el nom de l’Avinguda Tudela queda retirada.

7.10

Proposició de declaració política dels Grups Municipals d’Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) i Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC) sobre el traspàs del servei de rodalies i regional al
govern de Catalunya.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals d’Esquerra Republicana de
Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya, de 14 de març de 2016, que es
transcriu a continuació:
“El 15 de desembre passat, l’enèsim robatori de cable a les instal·lacions d'Adif va
tornar a provocar caos en el servei de Rodalies de Renfe, que va afectar 60.000
persones, que van veure com quedava inutilitzada la R8 i patiren retards les R2 Nord i
la R11. En total, 200 trens es van veure afectats, una de cada cinc freqüències diàries
a Catalunya.
El 9 de febrer, un incendi al subsòl de Barcelona va tornar a desencadenar el caos. El
fum als túnels va provocar el pànic i va interrompre la circulació del nucli ferroviari de
la capital catalana. Unes 100.000 persones es van veure afectades.
Una altra problemàtica són els constants retards del sistema de Rodalies. Així, mentre
que a Ferrocarrils de la Generalitat o al Metro de Barcelona la puntualitat assoleix un
valor del 99%, a Renfe Rodalies només arriba al 94%, i encara sense tenir en compte
com a retards els inferiors als 15 minuts. A més hi ha també altres problemes afegits
com són, en alguns casos, la dificultat d’accessibilitat als mateixos de les persones
amb problemes de mobilitat o amb cotxes de nens.
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L'1 de gener de 2010, el ministeri de Foment va traspassar a la Generalitat els serveis
de Rodalies, tal com s'establia a l'Estatut, encara que amb dos anys de retard. El
Govern de Catalunya va assumir la gestió dels trens (horaris, freqüència de pas, tarifes
i informació als usuaris) i del personal. La titularitat de la infraestructura, però, va
seguir en mans d'Adif, l'empresa pública que depèn de Foment i que té com a objectiu
la construcció de línies de ferrocarril i la gestió de la seva explotació. El ministeri es
reservava la responsabilitat sobre vies, estacions i andanes. A més, Renfe es va
mantenir com l'empresa que operava el servei.
L’any 2010 el govern de l’Estat va aprovar un Pla de Rodalies que preveia una inversió
en millores de 4.000 milions d’euros, però no se n’ha invertit encara ni un 10%. El
2013, any, després de quatre accidents importants de trens en menys de tres anys,
l’Estat es va comprometre a invertir 306 milions abans del 2016 per fer microcirurgia a
la xarxa de Rodalies, sobretot en els aspectes de seguretat. Un any després el
ministeri només s'han executat el 2 % dels 306 milions que es van acordar el 2013 per
a actuacions prioritàries i que s'haurien d'haver materialitzat el 2015, el compromís
s’ha dilatat fins al 2018, i els 152 milions previstos per invertir el 2015 es van convertir
en 30 en el redactat dels pressupostos de l’Estat. En aquest sentit, per exemple, cal
destacar que la major part dels 395 furts de cable de coure que han patit les línies de
rodalies els darrers anys han estat facilitats per la mala execució de la seva
col·locació, en cables estesos per la superfície del balast, a la vista dels malfactors, o
en arquetes i cunetons sense tapes, o amb tapes d’obertura fàcil. En definitiva, no
s’han fet obres de protecció del cablejat que garanteixin una mínima protecció contra
el furt.
El problema real, però, és que Renfe només és responsable del 30% de les
incidències de Rodalies, i la resta són culpa de la infraestructura, és a dir, d’Adif, però
tal com es va fer el traspàs de la gestió, el Govern de Catalunya només té potestat per
sancionar Renfe, però no Adif.
En tot cas, les estadístiques comparatives entre Renfe Rodalies, els Ferrocarrils de la
Generalitat i el Metro de Barcelona demostren que quan la gestió de vies, estacions,
andanes, trens i servei estan unificades, i en mans d’una unitat de gestió pròxima al
ciutadà que serveixen, el servei públic al ciutadà és més eficient. Urgeix, per tant,
l’assumpció plena de tot el servei de Rodalies de Catalunya per una única autoritat
catalana, que assumeixi la titularitat de les infraestructures ferroviàries i de la unitat de
gestió que, dins de l’empresa pública Renfe, s’ocupa de gestionar el servei de rodalies,
així com els recursos i finançament que faci possible la prestació d’un servei de
qualitat.
Per aquest motiu els grups sota signants presentem la següent Declaració política:
1. Instar el govern de l’Estat a fer efectiu el traspàs del servei de rodalies i regional al
govern de Catalunya, incloent-hi les vies, estacions, infraestructures, material mòbil,
unitat empresarial de gestió i el finançament suficient per poder prestar un servei de
qualitat, i l’aportació econòmica per a realitzar totes les inversions necessàries que a
data d’avui no s’han realitzat per part d’Adif.
2. Demanar al govern de la Generalitat que assumeixi plenament aquest servei i, un
cop obtingut, realitzi un pla de contingència que solventi les mancances de la
infraestructura de Rodalies i un pla de gestió que elevi l’estàndar de prestació del
servei de Rodalies als que actualment ofereixen el Metro o els FGC.
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3. Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del
Congrés dels Diputats, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Ministeri de
Foment i a la ciutadania, en aquest darrer cas a través dels mitjans de comunicació
municipals.”
La senyora Mireia Estefanell, presidenta del Grup Municipal d’ERC, manifesta que
fa poc temps el ple va aprovar una moció, a instàncies del Grup del PSC, esmenada i
consensuada per tots els grups, que exigia mesures més concretes en la línia de
Rodalies que dóna servei a Manresa.
La proposta que avui es presenta fa un pas més enllà, ja que tots els incompliments
reiterats en inversions, en seguretat, en infraestructures, que pateix la línia de Renfe, i
la mala gestió, que és imputable al titular del servei Adif, no es veu que tingui una
sortida viable si no és a través d’una gestió més eficient com és la que es gaudeix amb
els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Per aquestes raons es demana tant el traspàs de la línia i de la infraestructura com del
seu finançament per poder prestar el servei de qualitat i l’aportació econòmica per fer
totes aquestes inversions pendents i necessàries a la línia.
Es demana que la Generalitat assumeixi plenament aquest servei, realitzi el pla de
contingència que solucioni les mancances de la infraestructura i un pla de gestió que
elevi l’estàndard de prestació del servei de Rodalies als que actualment ofereixen el
Metro o els FGC.
Demana el vot favorable a la proposició.

El senyor Jordi Serracanta, regidor del Grup Municipal de CDC, manifesta que des
de Convergència són molt conscients que s’ha fet tot un recorregut per part de
diferents forces polítiques per negociar constantment, ja sigui el traspàs de
competència pel que fa a l’aspecte ferroviari, però ha arribat un moment que el que
necessita Catalunya és fer-se amb la gestió pròpia de manera contundent, clara, amb
tots els recursos disponibles d’aquesta xarxa ferroviària.
Sense aquesta eina completa serà impossible aconseguir un transport públic de
qualitat, que és el que espera la ciutadania de Catalunya, independentment del que
fins i tot puguin arribar a pensar, però cada dia pateixen aquest maltractament que
suposen les Rodalies amb impuntualitat, manca de qualitat del servei, etc.
Demana el vot favorable a la proposició.
Tot seguit l’alcalde dóna la paraula a la resta de grups municipals.

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, manifesta que de fa
un temps ençà el tren de Rodalies de Manresa ha estat col·lapsat i mentre això
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passava la ciutadania ha presenciat com la Generalitat culpava a Adif i com Adif
culpava la Generalitat, i ningú no fa res per resoldre-ho.
El Grup parlamentari de C’s al Congrés ja ha presentat algunes iniciatives per intentar
millorar aquesta situació.
Diu que es podrà entrar en si s’inverteix més o menys, però el cert és que hi ha un
declivi i cada cop la cosa empitjora i per aquestes raons el Grup de Ciutadans
treballarà per millorar-ho.
No obstant això, la Generalitat, que des del 2010 té la responsabilitat sobre el propi
servei ferroviari, pensen que hauria pogut fer més coses. Per exemple, no s’ha tret a
concurs l’explotació i això treu molt marge de negociació. Tot i que s’han fet noves
instal·lacions en què s’ha anat a tallar la cinta, però les fonamentals, que és allò que
tenim, no s’han fet millores.
Pensen que la Generalitat no ha tret profit d’aquestes competències de què disposa i
que hi ha gent que està pensant més en mirar de qui són aquestes competències i
creu que l’important és saber com es gestionen.
Diu que hi ha una mena de mantra que tot el que ve de Madrid està malament i tot el
que ve de la Generalitat està bé. Doncs no, ni una cosa ni l’altra. A vegades hi ha
coses que estan bé d’un lloc i altres coses que estan malament de l’altre.
Creu que cal instar que la Generalitat aprofiti totes les competències de què disposa i
no deixar escapar res, a demanar les responsabilitats a Adif, com Ciutadans també fa i
coordinar-se i coresponsabilitzar-se perquè en altres casos ja passa, com amb els
mossos. Hi ha una fantàstica col·laboració entre la Generalitat i l’Estat en aquest sentit.
El Grup Municipal de Ciutadans votarà en contra perquè creuen que s’hauria d’anar
més pels tres punts que pel que diu la pròpia moció.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, diu que no
pensaven intervenir perquè sobre aquest tema en van parlar exhaustivament en el Ple
del 19 de novembre de 2015.
Tot i així aprofitarà per agrair al secretari el treball d’esforç de síntesi que va haver de
fer aquell dia.
Al GMPSC ja li està bé que Rodalies estigui traspassada directament a la Generalitat
de Catalunya. També és cert que ho té des de fa temps, no amb tots els recursos,
però ha tingut l’oportunitat de donar el servei a un altre operador i no ho ha fet.
Pel que fa a la moció es va comunicar a la Presidenta del Parlament de Catalunya
perquè la fes arribar a tots els grups parlamentaris, al President d’Adif, al Ministeri de
Foment, i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
però només li consta que ha respost el Ministeri de Foment.
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Tot seguit llegeix l’escrit de Julio Gómez-Pomar Rodríguez, Secretari d’estat
d’infraestructures, transport i habitatge, al respecte de l’estació de Manresa, que diu:
“...Dentro de estas actuacions de mejora se encuentran las correspondientes a la
estación de Manresa, que incluyen la mejora de accesibilidad, l prolongación del
andén central y la sustitución de acabados de todos los andenes Además se
mejorarán las condiciones de accesibilidad mediante la colocación de
encaminamientos, se instalarán nuevos ascensores y se sustituirá la iluminación
existente.”
Diu que a això caldria afegir que fa uns dies es va fer públic que, a més a més,
pintarien l’estació.
Però el pitjor de tot és, i continua llegint: “.. que en este sentido se prevee finalizar la
redacción del proyecto y la licitación de las obras a lo largo del primer semestre del
2016”.
Aquestes obres ja s’haurien d’haver fet i els 5,4 MEUR ja haurien d’estar executats, i
en canvi no hi ha ni el projecte acabat.
Davant d’aquesta situació tan lamentable el GMPSC votarà a favor de la declaració,
malgrat que ni els Grups del Parlament, ni el Departament de Territori, ni Adif, hagin
respost, només el Secretari d’Estat.

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, manifesta que
el seu grup votarà favorablement la proposició.
El GMCUP creu que, com tot el que fa referència al transport públic, anem tard, i
aquesta proposició s’hagués pogut entrar fa deu anys i si s’hagués fet llavors, o abans,
ja no estaríem en aquesta situació.
D’altra banda, pel fet que això passi a mans de la Generalitat no vol dir que ja es tindrà
tot fet, perquè només cal veure com està la C-55, que sí que està en mans de la
Generalitat.
Pel que fa a la intervenció del senyor Rojo, de Ciutadans, quan deia: “que cal destacar
coses que estan bé d’un lloc i coses que estan bé de l’altre”; li diu que li agrairien que
ho fes.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.10 a votació, i
el ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC,
1 GMDM, i 1 Sr. Miquel Davins), i 2 vots negatius (2 GMC’s), i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se’n presenten.
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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.

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. 7, 8, 10 i 11, que corresponen als dies 9, 16, 23 de febrer i 1
de març de 2016, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter
públic núm. 4, del dia 19 de gener de 2016.

Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local amb caràcter reservat núm. 7, 8, 10 i 11, que corresponen als dies 9, 16,
23 de febrer i 1 de març de 2016, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter
públic núm. 4, del dia 19 de gener de 2016, 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.

Data
d'entrada

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

Organisme Remitent
Acord Municipal

18-02-2016 Generalitat de Catalunya- Departament de la Presidència -Secretaria del Govern
- Proposició del GMCUP, 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.
- Proposició del GMCUP, 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.
- Proposició dels GMunicipals CiU,ERC i CUP, de Suport a la Resolució 1/XI del Parlament de
Catalunya.
25-02-2016 Generalitat de Catalunya- Conseller de Justícia
Proposició del GMCUP per tal que l’Ajt. de Manresa condemni la decisió del Tribunal Suprem d’anul·lar
la sentència exculpatòria de l’Audiència pels fets del 15 de juny de 2011.
25-02-2016 Generalitat de Catalunya- Departament d’Empresa i Coneixement -Gabinet del Conseller
- Proposició del GMCUP, 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.
- Proposició del GMCUP, 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.
03-03-2016 Generalitat de Catalunya- Secretaria del Govern
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Proposició del GMCUP per tal que l’Ajt. de Manresa condemni la decisió del Tribunal Suprem d’anul·lar
la sentència exculpatòria de l’Audiència pels fets del 15 de juny de 2011.
03-03-2016 Generalitat de Catalunya- Secretaria del Govern
Proposició dels Grups Municipals ERC i CiU, de suport a la Marxa Som al seu pas per Manresa.
08-03-2016 Ministeri de Foment - Secretari d’Estat d’Infraestructures, Transports i Vivendes
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.

12.

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

12.1

Pregunta del Grup Municipal de Democràcia Municipal sobre la gestió
dels habitatges de Protecció Oficial.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de DM, de 17 de març de 2016, que
es transcriu a continuació:
“Con vam poder llegir en l'article publicat pel diari Regió 7 el darrer diumenge 13 de març de
2016, la ciutat de Manresa, amb 908 pisos buits, concentra el 43% de l'estoc bancari manresà
de vivendes no habitades. Aquest més que dubtós honor va de la mà del protocol que se'ns va
presentar en la Taula d'Habitatge del passat 3 de novembre de 2015, promoguda per aquest
Ajuntament, i que contempla uns percentatges valoratius sensiblement superiors als aprovats
per la llei 24/2015 sancionada per unanimitat del Parlament de Catalunya.

Tot això queda palès en la gestió de l'habitatge de protecció oficial (HPO) que està
duent a terme FORUM, fent tramesa, en molts casos, del formulari “SOL·LICITUD
D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HPO” amb lloguers fora de
la Llei 24/2015. Per testimonis particulars ens consta que algunes d'aquestes
sol·licituds d'ajuda han estat denegades en primera instància o no admeses a tràmit, i
per aquest motiu sol·licitem saber:
1. Quantes sol·licituds s'han denegat i/o no admeses a tràmit els anys 2013, 2014,
2015 i en el que portem d'aquest 2016?
2. Quines han estat les motivacions i criteris que s'han seguit en aquestes
denegacions i/o no admissions a tràmit?
3. Quin percentatge de sol·licituds admeses a tràmit acaben en un contracte de lloguer
d'habitatge respectant el contingut de la Llei 24/2015).”
El senyor Antoni Llobet, regidor delegat d’Habitatge, respon al senyor Escolà que
tal i com estableix el Reglament respecte que es poden presentar preguntes el mateix
dia de celebració del Ple, les respondran i ja se’ls facilitarà per escrit a tots els grups
municipals i també es faran públiques en els propers dies.
Abans però, de respondre a les preguntes formulades, es posaran en contacte per
intentar concretar algunes qüestions que no queden prou clares, creu que hi ha una
certa confusió entre el registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial amb les
necessitats de lloguer social. Diu que són conceptes diferents i per tant saber quines
són les dades que es sol·liciten concretament, dades del registre de sol·licitants
d’habitatge de protecció oficial, que és vehicula a través de FORUM que fa d’Oficina
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Local d’Habitatge, o bé les necessitats d’habitatge social, que és vehiculen a través
dels Serveis Socials Municipals. Creu que és important aclarir-ho per poder donar les
dades correctament.
Poden avançar les dades dels sol·licitants d’habitatge de protecció oficial de l’any 2015
a través de l’Oficina Local d’Habitatge de FORUM, van ser 259 sol·licituds.
Respecte les sol·licituds admeses, no admeses i dels criteris, diu que l’Oficina Local
d’Habitatge fa d’oficina de recollida de dades per desprès passar-les a l’Agència
d’Habitatge de Catalunya, i personalment diu que s’ha posat en contacte amb el
director i amb tècnics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya perquè ens facilitin les
dades.
Pel que fa al percentatge de sol·licituds admeses que acaben en un contracte de
lloguer tenint en compte la Llei 24/2015, diu que els preus que s’han de posar en el
lloguer social i no en l’habitatge de protecció oficial, cosa que s’haurà d’acabar de
concretar, però respecte els anys que es demanen, majoritàriament es troben dintre
d’un període en què la Llei 24/2015 no existia, ja que va entrar en vigor des del 6
d’agost de l’any 2015.
La voluntat de l’equip de govern és facilitar totes les dades però saben exactament el
què es vol saber.
En referència al redactat del primer paràgraf del text, diu que és evident que el fet que
Manresa tingui 908 pisos buits, vol dir que al darrere hi ha qüestions que gairebé
voregen la immoralitat per coses que han passat en aquest país. Creu que hi ha un
petit error de redactat quan es posa que concentra el 43% de l’estoc bancari manresà,
creu que hauria de posar el Bages.
Creu que el 43% es correspon pràcticament en relació als habitants que té Manresa en
relació a la comarca del Bages. Sembla que s’estigui parlant d’un problema clarament
manresà. Els imaginaris col·lectius ens pot fer pensar fins i tot més enllà de les coses
negatives que tenim.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, assumeix l’error en el
redactat i ho accepta.
Respecte les preguntes creu que són molt concretes. Pregunta quantes sol·licituds
s’han denegat i/o no admeses a tràmit, no quantes sol·licituds s’han fet, respecte les
Sol·licituds d’Inscripció en el Registre de sol·licitants d’HPO.
També demana quines han estat les motivacions i criteris que s’han seguit en aquestes
denegacions i/o no admissions a tràmit, creu que la pregunta és clara, però tot i així
diu que poden acabar de concretar-les.

El senyor Antoni Llobet, regidor delegat d’Habitatge, diu que el Parc públic
d’habitatge el què pot fer i ha de fer i fa Manresa a partir de la Llei 24/2015 és
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aconseguir que habitatges de titularitat pública, en el nostre cas municipal, es
segreguin del mercat normal de l’habitatge de protecció oficial i passin a ser habitatges
directament de lloguer socia.
És el que s’està fent amb el compromís dels 27 pisos de FORUM, pisos que en aquest
moment no hi viu ningú i en lloc de posar-los en el mercat d’HPO ja és posen per a
lloguer social.
Igualment, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en la seva darrera reunió del dia 11
de febrer van decidir el mateix, que tots els habitatges de rotació de l’Agència
d’Habitatge de Catalunya ja no aniran al mercat habitual o a l’ HPO, sinó que passaran
estrictament al lloguer social.
És la manera d’aconseguir que hi hagi lloguer social en el parc públic perquè sigui
estrictament de lloguer social, i per tant, a consideració dels Serveis Socials.

12.2

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre les denúncies rebudes l’any
2014 i 2015 contra els agents de la policia local per lesions.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 17 de març de 2016,
que es transcriu a continuació:

“Interessem que s'informi del nombre de denúncies rebudes l'any 2014 i 2015 (per
separat de gener a desembre de 2014 i de gener a desembre de 2015) contra agents
de la policia local per lesions (faltes, delictes lleus o per delictes), amenaces, injúries,
maltractament, tortura, o tracte degradant, insults de caire racista, homòfob o sexista,
etc.
En quin estat judicial estan, si estan en instrucció, pendent de judici, si s'han arxivat, si
hi ha sentència (indicant el sentit de la sentència), si s'han recorregut, etc.
Així mateix si s'ha pres alguna mesura d'investigació interna, si s'han sancionat els
agents (i pel cas que s'hagin sancionat, quina ha estat la sanció).
Finalment interessem saber el número d'identificació professional dels agents de la
policia local que ha rebut denúncies indicant el número de diligències de cada
denúncia vinculat a cada agent.
Instem també que, si per falta de temps per recollir tota la informació demanada,
aquesta se’ns faci arribar amb un període breu.

La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Seguretat Ciutadana, manifesta
que tal i com diu l’últim partàgraf de la pregunta i donada la manca de temps per poder
recollir tota la informació sol·licitada ja se’ls facilitarà per escrit a tots els grups
municipals.
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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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