ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Sessió:
Dia:
Hora:
Lloc:
Caràcter:

4/2016
21 d’abril de 2016
19:10h a 23:05h
Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa
Ordinari

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

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 3, que correspon a la sessió del Ple
del dia 17 de març de 2016.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2269, de 15 de març de 2016,
sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la primera tinent d’alcalde, a la
Junta de Govern Local de caràcter públic del dia 15 de març de 2016.

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2565, de 23 de març de 2016,
sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel quart tinent d’alcalde els dies 25, 26
i 27 de març de 2016.

2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2473, de 18 de març de 2016,
sobre delegacio de la Presidència dels Consells Sectorials de Participació i
nomenament dels representants dels partits polítics amb representació
municipal.

2.4

Donar compte de la Resolució de l’acalde, núm. 2609, de 14 de març de 2016,
sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini referent al període 20172018 i 2019.

2.5

Donar compte de la Resolució de l’acalde, núm. 2563, d’11 de març de 2016,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2016, dins del
Pressupost municipal vigent.

2.6

Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre la Llei 15/2010, de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
(1r. trimestre 2016).

2.7

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2692, de 29 de febrer de
2016, sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015.

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la resolució del recurs de reposició
interposat pel regidor Sr. Miquel Davins Pey contra l’acord del Ple de 18 de
febrer de 2016.

3.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’acord de designar
representants municipals al Patronat de la Fundació Universitària del Bages.

3.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representant
municipal al Patronat de Foment del Bàsquet, Fundació Privada.
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4.

ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

4.1

Regidoria delegada d’Ocupació

4.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa
al “Protocol General per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació
(Xarxa Xaloc)” de la Diputació de Barcelona.

5.

ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

5.1

Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 6/2016, dins el pressupost municipal vigent.
5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària 3342 48920 – Promoció Teatre, Música i Dansa. Subvencions
nominatives.
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 d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016.
5.3

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana

5.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Reglament per a la creació i
regulació del fitxer “Sistema de control d’accés de vehicles a la zona d’accés
restringit del c. Alfons XII, en el tram comprès entre la plaça Llisach i la Plana
de l’Om”.
5.3.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Reglament per a la creació i
regulació del fitxer “Sistema de control d’accés de vehicles a la zona peatonal
de la plaça Gispert”.
5.3.3 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Reglament per a la creació i
regulació del fitxer “Sistema de control d’accés de vehicles a la zona d’accés
restringit de la plaça Major i carrer Sobrerroca”.
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. La Farinera.

6.1.2

Dictamen sobe aprovació inicial, si escau, de la Modificació Puntual del Pla
General de Manresa. Obaga de l’Agneta.

6.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’extinció del conveni de cessió del
servei educatiu de recursos pedagògics i de medi ambient al Consell Comarcal
del Bages (Casa de la Culla).
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6.2

Regidoria Delegada de Qualitat Urbana i Serveis

6.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió al Nou Pacte dels Alcaldes i
les Alcaldesses pel clima i l’energia.

7

PROPOSICIONS

7.1

Proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal (DM), per demanar
l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la Iniciativa Meta 2017, sobre
l’accessibilitat universal.

7.2

Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en
contra dels requeriments de l’Audiència Nacional. Fem un pas més cap a la
independència, sense por!

7.3

Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en
relació a la condemna d’atemptats perpetrats per l’ISIS o qualsevol de les
branques del fonamentalisme religiós.

7.4

Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per a
la millora de la vida en l’àmbit de la salut sexual de les dones joves.

7.5

Proposició dels Grups Municipals de Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC), d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), del Partit dels Socialistes
de Catatunya (PSC), de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) i del regidor
senyor Miquel Davins, per reafirmar Manresa com a Ciutat d’Acollida i
defensora del dret internacional.

7.6

Proposició dels Grups Municipals de Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC) i d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de suport a les entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels fons
procedents del 0,7 de l’IRPF.

7.7

Proposició dels Grups Municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC), de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) i del regidor senyor Miquel
Davins, per instar a la millora del servei de bus Manresa-Barcelona.

7.8

Proposició dels Grups Municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC), de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) i del regidor senyor Miquel
Davins, sobre ampliació de projectes elegits en el procés “Pressupost
participatiu 2016”.

7.9

Proposició dels Grups Municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC), de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) i del regidor senyor Miquel
Davins, sobre dignificació de la placa d’homenatge als soldats morts a les
darreries de la guerra civil, enterrats al fossar del Cementiri Municipal.

8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
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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. 12, 13, 15, 16 i 17, que corresponen als dies 8, 15, 22 i 29 de març i 5
d’abril de 2016, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic
núm. 9, del dia 16 de febrer 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

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per a iniciar-la.
Excusa l’assistència de la regidora senyora Àuria Caus, a qui felicita per la seva recent
maternitat; i del senyor Antoni Llobet per indisposició.
L’alcalde informa que abans de començar amb el debat dels assumptes, d’acord amb
la Junta de Portaveus i amb el vistiplau dels presidents de grup, llegirà un comunicat i
es farà un minut de silenci, a petició de l’Associació d’Equatorians de Manresa, com a
conseqüència de les morts pels terratrèmols al seu país.
En nom de l’Associació d’Equatorians i la Comunitat equatoriana de Manresa i del
Bages, volem expressar el nostre dolor pel gran terratrèmol ocorregut el passat
dissabte a l’Equador, i que ha causat tanta destrucció, dolor i morts a tanta gent i
famílies, molts coneguts i familiars.
També agraeixen la solidaritat i mostres de suport rebudes.
Afegeix que en nom de la ciutat els regidors d’aquest consistori ens volem afegir a
aquest sentiment dels nostres veïns i per això proposem fer un minut de silenci abans
de començar el ple d’avui.
L’alcalde agraeix als membres de l’Associació d’Equatorians i la Comunitat equatoriana
de Manresa i del Bages i a tots els regidors pel minut de silenci.
Tot seguit es reprèn el debat dels assumptes de l’ordre del dia.
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 3, que correspon a la sessió del Ple
del dia 17 de març de 2016.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió del Ple núm. 3, que correspon a la sessió del dia 17 de març de 2016, que s’ha
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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’alcalde, núm. 2269, de 15 de març de
2016, sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la primera tinent
d’alcalde, a la Junta de Govern Local de caràcter públic del dia 15 de
març de 2016.

La secretària presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es
transcriu a continuació:
“PRIMER. Amb motiu de l’absència temporal del titular de l’Alcaldia, la primera tinent
d’alcalde, senyora Mireia Estefanell Medina, el substituirà en la presidència de la Junta
de Govern Local, convocada per avui a les 12,30 h, amb caràcter públic.
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.”
2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2565, de 23 de març de
2016, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel quart tinent d’alcalde
els dies 25, 26 i 27 de març de 2016.

La secretària presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es
transcriu a continuació:
“PRIMER. Que durant els dies 25, 26 i 27 de març de 2016, amb motiu de l’absència
temporal de l'alcalde titular, de la primera tinent d’alcalde i del segon i tercer tinents
d’alcalde, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament pel
quart tinent d’alcalde, senyor Josep Maria Sala Rovira, que substituirà amb caràcter
d’alcalde accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució al quart tinent d’alcalde, senyor Josep Maria Sala
Rovira
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.
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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.”
2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2473, de 18 de març de
2016, sobre delegacio de la Presidència dels Consells Sectorials de
Participació i nomenament dels representants dels partits polítics amb
representació municipal.

La secretària presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es
transcriu a continuació:
“Primer. Delegar la Presidència dels Consells Sectorials de Participació que es
relacionen, en els regidors i regidores següents:
Consells Sectorials de Participació
1. Consell Municipal de Cultura
2. Consell Municipal de la Dona
3. Consell Municipal de la Gent Gran
4. Consell Municipal de Salut
5. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
6. Consell Municipal de Serveis Socials
7. Consell Municipal d’Interculturalitat i Migracions
8. Consell Municipal d’Urbanisme
9. Consell Municipal de Mobilitat
10. Consell Municipal d’Esports
11. Consell Municipal de Drogodependències
12. Consell Municipal d’Infants
13. Consell Municipal de Joves
14. Consell Municipal de Turisme

Segon.

1.

Nomenar les persones següents com a representants del partits polítics
amb representació municipal:

Consell Municipal de Cultura

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
2.

President/Presidenta
Anna Crespo Obiols
Cristina Cruz Mas
M. Mercè Rosich Vilaró
M. Mercè Rosich Vilaró
Àngels Santolària Morros
Àngels Santolària Morros
M. Mercè Rosich Vilaró
Marc Aloy Guàrdia
Olga Sánchez Ruiz
Jordi Serracanta Espinalt
M. Mercè Rosich Vilaró
M. Mercè Rosich Vilaró
Anna Crespo Obiols
Joan Calmet Piqué

Antoni Massegú Calveras
Conxita Parcerisas i Estruch
Eduard Palomas Safont
Jaume Serra Carné
Anna Maria Torra Garrido
Susana Ramírez Cuevas

Consell Municipal de la Dona

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

Ivet Castaño Vilella
Alba Baltiérrez i Alier
Gemma Tomàs Vives
Ruth Guerrero Rodríguez
Anna Maria Torra Garrido
Laura Trujillo Toledo
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3.

Consell Municipal de la Gent Gran

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
4.

Consell Municipal de Salut

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
5.

Guillermo Escolar Pulido
Ignasi Perramon i Carrió
Jordi Masdeu Valverde
Martín Garcés Vicedo
Guillermo Garcia González
Mercedes Bayot Serrano

Consell Municipal d’Urbanisme

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
9.

Josep Maria Fius Rubí
Mariona Homs i Alsina
Gabriel Palomero Pla
Mercè Cardona Junyent
Miguel Cerezo Ballesteros
José Antonio Sierra Grande

Consell Municipal d’Interculturalitat i Migracions

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
8.

Salvador Rosell Aranda
Manel Tapia
Jordi Masdeu Valverde
Ainhize Irujo Garay
Ascensión Montañés Morgado
Edgar Sotomayor Bonilla

Consell Municipal de Serveis Socials

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
7.

Elisabet Descals Singla
Josep Sala i Vilarasau
Jordi Garcés Casas
José Luis Irujo Fatuarte
Maria Dacil Zurita Espinosa
Glòria Sag Méndez

Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

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
6.

Lluís Serracanta Cortés
Teresa Sanchez i Barrocal
Jordi Garcés Casas
Felip González Martín
Juan José González Castillo
Àngels Beltran Bonel

Josep Gili Prat
Miquel Leon i Pardo
Gemma Tomàs Vives
Joaquim Garcia Comas
Silvia Prado Revilla
Carlos Blanco Manzano

Consell Municipal de Mobilitat

Grup Municipal de CDC

Carles Planas Vilaseca
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Grup Municipal d’ERC
Grup Municipal de la CUP
Grup Municipal del PSC
Grup Municipal de C’s
Grup Municipal de DM
10.

Consell Municipal d’Esports

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
11.

Eduard Mandaña Tardà
Pol Huguet i Estrada
Jordi Garcés Casas
Xavier Vera González
Claudia Orellana
Susana Ramírez Cuevas

Consell Municipal de Joves

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
14.

Rosa Carné Barnaus
Cristina Cruz Mas
Jordi Garcés Casas
Neus Garcia Llorente
Gino Squadrito Cano
José Antonio Sierra Grande

Consell Municipal d’Infants

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
13.

Albert Samsó Besora
Jordi Vidal i Moncunill
Jordi Garcés Casas
Anjo Valentí Moll
Pedro Fernández Robles
Nil Català Olsina

Consell Municipal de Drogodependències

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
12.

Joan Vinyes i Sabata
Gemma Tomàs Vives
Felip González Martín
Gino Squadrito Cano
Carlos Blanco Manzano

Montserrat Rodríguez Riu
Pol Huguet i Estrada
Gemma Tomàs Vives
Ainhize Irujo Garay
Montserrat Belmonte Tapias
Joan Faidella Satorra

Consell Municipal de Turisme

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

Tercer.

Roser de Puig Rovira
Mireia Estefanell i Medina
Jordi Masdeu Valverde
Xavier Vera González
Ramon Mingo Madrid
Toni Redondo Rodríguez

Nomenar com a funcionari o funcionària que aixecarà acta de la sessió de
cada Consell, les persones següents:

Consells Sectorials de Participació
1. Consell Municipal de Cultura

Funcionari/funcionària
amb
funcions de secretari/ària
Serafí Vallecillos Zamora
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2. Consell Municipal de la Dona
3. Consell Municipal de la Gent Gran
4. Consell Municipal de Salut
5. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
6. Consell Municipal de Serveis Socials
7. Consell Municipal d’Interculturalitat i Migracions
8. Consell Municipal d’Urbanisme
9. Consell Municipal de Mobilitat
10. Consell Municipal d’Esports
11. Consell Municipal de Drogodependències
12. Consell Municipal d’Infants
13. Consell Municipal de Joves
14. Consell Municipal de Turisme

Quart.

Montserrat Mestres Angla
Enric Roca Carrió
Elisenda Solsona Serrat
Rosa M. de Paz Sanjuan
Josefina Ramírez Ruíz
Josep Vilarmau Vila
Rosa Pintó Mestres
Queralt Torres Pla
Xavier Rodríguez Tierno
Montserrat Mestres Angla
Cristina Martín Valbuena
Cristina Cano Fiter
Esperança Holgado Duarte

Com a conseqüència dels nomenaments anteriors, la composició dels
Consells Sectorials de Participació, pel que fa als apartats a), d) i g) de
l’article 29 del Reglament de Participació Ciutadana, serà la següent.

1.
Consell Municipal de Cultura
President
Partits polítics amb representació municipal
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
Secretari
2.
Consell Municipal de la Dona
Presidenta
Partits polítics amb representació municipal
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
Secretària
3.
Consell Municipal de la Gent Gran
Presidenta
Partits polítics amb representació municipal
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
Secretari
4.
Consell Municipal de Salut
President
Partits polítics amb representació municipal
Grup Municipal de CDC

Anna Crespo Obiols
Antoni Massegú Calveras
Conxita Parcerisas i Estruch
Eduard Palomas Safont
Jaume Serra Carné
Anna Maria Torra Garrido
Susana Ramírez Cuevas
Serafí Vallecillos Zamora

Cristina Cruz Mas
Ivet Castaño Vilella
Alba Baltiérrez i Alier
Gemma Tomàs Vives
Ruth Guerrero Rodríguez
Anna Maria Torra Garrido
Laura Trujillo Toledo
Laura Castany Figuera

M. Mercè Rosich Vilaró
Lluís Serracanta Cortés
Teresa Sanchez i Barrocal
Jordi Garcés Casas
Felip González Martín
Juan José González Castillo
Àngels Beltran Bonel
Enric Roca Carrió

M. Mercè Rosich Vilaró
Elisabet Descals Singla
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Grup Municipal d’ERC
Grup Municipal de la CUP
Grup Municipal del PSC
Grup Municipal de C’s
Grup Municipal de DM
Secretària

Josep Sala i Vilarasau
Jordi Garcés Casas
José Luis Irujo Fatuarte
Maria Dacil Zurita Espinosa
Glòria Sag Méndez
Elisenda Solsona Serrat

5.
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Presidenta
Àngels Santolària Morros
Partits polítics amb representació municipal
Grup Municipal de CDC
Salvador Rosell Aranda
Grup Municipal d’ERC
Manel Tapia
Grup Municipal de la CUP
Jordi Masdeu Valverde
Grup Municipal del PSC
Ainhize Irujo Garay
Grup Municipal de C’s
Ascensión Montañés Morgado
Grup Municipal de DM
Edgar Sotomayor Bonilla
Secretària
Rosa M. de Paz Sanjuan
6.
Consell Municipal de Serveis Socials
Presidenta
Partits polítics amb representació municipal
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
Secretària

Àngels Santolària Morros
Josep Maria Fius Rubí
Mariona Homs i Alsina
Gabriel Palomero Pla
Mercè Cardona Junyent
Miguel Cerezo Ballesteros
José Antonio Sierra Grande
Josefina Ramírez Ruíz

7.
Consell Municipal d’Interculturalitat i Migracions
Presidenta
M. Mercè Rosich Vilaró
Partits polítics amb representació municipal
Grup Municipal de CDC
Guillermo Escolar Pulido
Grup Municipal d’ERC
Ignasi Perramon i Carrió
Grup Municipal de la CUP
Jordi Masdeu Valverde
Grup Municipal del PSC
Martín Garcés Vicedo
Grup Municipal de C’s
Guillermo Garcia González
Grup Municipal de DM
Mercedes Bayot Serrano
Secretari
Josep Vilarmau Vila
8.
Consell Municipal d’Urbanisme
President
Partits polítics amb representació municipal
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
Secretària

9.
Consell Municipal de Mobilitat
Presidenta
Partits polítics amb representació municipal
Grup Municipal de CDC
Grup Municipal d’ERC
Grup Municipal de la CUP

Marc Aloy Guàrdia
Josep Gili Prat
Miquel Leon i Pardo
Gemma Tomàs Vives
Joaquim Garcia Comas
Silvia Prado Revilla
Carlos Blanco Manzano
Rosa Pintó Mestres

Olga Sánchez Ruíz
Carles Planas Vilaseca
Joan Vinyes i Sabata
Gemma Tomàs Vives
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Grup Municipal del PSC
Grup Municipal de C’s
Grup Municipal de DM
Secretària

Felip González Martín
Gino Squadrito Cano
Carlos Blanco Manzano
Queralt Torres Pla

10.
Consell Municipal d’Esports
President
Partits polítics amb representació municipal
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
Secretari
11.
Consell Municipal de Drogodependències
Presidenta
Partits polítics amb representació municipal
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
Secretària
12.
Consell Municipal d’Infants
President
Partits polítics amb representació municipal
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
Secretària
13.
Consell Municipal de Joves
Presidenta
Partits polítics amb representació municipal
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
Secretària
14.
Consell Municipal de Turisme
President
Partits polítics amb representació municipal
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

Jordi Serracanta Espinalt
Albert Samsó Besora
Jordi Vidal i Moncunill
Jordi Garcés Casas
Anjo Valentí Moll
Pedro Fernández Robles
Nil Català Olsina
Xavier Rodríguez Tierno

M. Mercè Rosich Vilaró
Rosa Carné Barnaus
Cristina Cruz Mas
Jordi Garcés Casas
Neus Garcia Llorente
Gino Squadrito Cano
José Antonio Sierra Grande
Montserrat Mestres Angla

M. Mercè Rosich Vilaró
Eduard Mandaña Tardà
Pol Huguet i Estrada
Jordi Garcés Casas
Xavier Vera González
Claudia Orellana
Susana Ramírez Cuevas
Cristina Martín Valbuena

Anna Crespo Obiols
Montserrat Rodríguez Riu
Pol Huguet i Estrada
Gemma Tomàs Vives
Ainhize Irujo Garay
Montserrat Belmonte Tapias
Joan Faidella Satorra
Cristina Cano Fiter

Joan Calmet Piqué
Roser de Puig Rovira
Mireia Estefanell Medina
Jordi Masdeu Valverde
Xavier Vera González
Ramon Mingo Madrid
Toni Redondo Rodríguez
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Secretària

Esperança Holgado Duarte

Cinquè.

Comunicar aquesta resolució als regidors i regidores afectats, a l’efecte
d’acceptació de la delegació que els ha estat conferida.

Sisè.

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província.

Setè.

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

2.4

Donar compte de la Resolució de l’acalde, núm. 2609, de 14 de març de
2016, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini referent al
període 2017-2018 i 2019.

La secretària presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es
transcriu a continuació:
“PRIMER.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini referent al període 2017-2018 i
2019.
SEGON.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació.”

2.5

Donar compte de la Resolució de l’acalde, núm. 2563, d’11 de març de
2016, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
5/2016, dins del Pressupost municipal vigent.

La secretària presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es
transcriu a continuació:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 5/2016, 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 informa que la Junta de Portaveus va acordar que el regidor delegat
d’Hisenda i Organització informés al respecte.
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa que
aquest expedient de modificació de crèdits fa referència als canvis de partides
següents:
-

-

-

2.6

Un reforç de partides en Atenció social bàsica, amb motiu de la jubilació d’una
informadora que feia tasques d’informació, en règim laboral. Aquesta plaça es
reconverteix en règim funcionarial i els recursos assignats en les partides de
laboral fix s’assignen com a funcionari. L’import total fins a final d’any és de
18.050 €.
El segon reforç, també de la mateixa índole, en el sentit que hi havia una plaça
laboral, que era el responsable de Manteniment d’edificis municipals, que es
transformarà en una plaça de funcionari i s’ha endegat el procés de selecció de
personal. En aquest cas es reforcen les partides de personal de manteniment
d’edificis municipals per fer front a aquesta despesa a partir del moment que
s’incorpori en les properes setmanes, per import de 14.790 €.
Per últim, un reforç de 2.040 € en Sistemes d’informació-Gratificacions, atès
que el càlcul que es va fer per cobrir les hores extres del personal d’Informàtica
per a les eleccions del 20 de desembre de 2015 va resultar insuficient.
Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials (1r. trimestre 2016).

La secretària presenta l’informe trimestral de Tresoreria, de 7 d’abril de 2016, que es
transcriu a continuació:
“L’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de morositat de les
administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
estableix l’obligatorietat de les entitats locals d’elaborar i remetre un informe sobre el
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les seves
obligacions.
S’han aprovat diferents reformes que afecten a les lleis abans referenciades, com el
Reial-Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i
l’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, la Llei orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic, així com la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic.
A partir d’aquí i tenint en compte finalment l’Ordre HAP/2082/2014 que modifica l’Ordre
Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació en aquesta matèria, s’emet el present informe el qual
té per objecte veure l’acompliment dels terminis de pagament que estableix la llei pel
pagament de les obligacions, establint el nombre i quantitat global de les obligacions
pendents de pagament de les quals s’incompleix el termini, així com els terminis mitjos
de pagament i pendent de pagament.
*Període analitzat: 1 de gener de 2016 a 31 de març de 2016.
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Pagaments realitzats en
el trimestre
Despeses en béns corrents i
serveis
20 – Arrendaments i
cànons
21
–
Reparacions,
manteniment i conservació
22 – Material, subministres
i altres
23 – Indemnitzacions per
raó del servei
24
–
Despeses
de
publicacions
26 – Treballs realitzats per
institucions sense finalitat de
lucre
Inversions reals
Altres pagaments realitzats
per operacions comercials
Pagaments realitzats
pendents d’aplicar a
pressupost
TOTAL PAGAMENTS
REALITZATS AL
TRIMESTRE

Període
mitjà de
Pagament
(dies)

Dins període legal de
pagament

Fora període legal de
pagament

Nombre de
pagaments

Import total

Nombre de
pagaments

Import total

75,73

504

1.337.695,11

2483

5.761.170,96

64,18

40

45.962,13

41

73.444,44

76,38

57

29.610,35

187

195.932,37

75,92

407

1.262.122,63

2255

5.491.794,15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70,24
78,60

14
28

160.016,40
20.452,28

76
73

794.541,26
482.702,14

0

0

0

0

0

75,29

546

1.518.163,79

2632

7.038.414,36

Interessos de demora pagats al període

Interessos de demora pagats en el període
Nombre de pagaments
Import total interessos

Despeses en béns corrents i serveis
Inversions reals
Altres pagaments realitzats per operacions
comercials
Pagaments realitzats pendents d’aplicar a
pressupost
TOTAL INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Factures o documents
justificatius pendents de
pagament al final del trimestre

Període
mitjà del
pendent
de
pagament
(dies)

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

Dins període legal de
pagament al final del
trimestre
Nombre
Import total
d’operacions

Fora període legal de
pagament al final del
trimestre
Nombre
Import
d’operacions
total

Despeses en béns corrents i serveis
20 – Arrendaments i cànons
21 – Reparacions, manteniment i
conservació

33,44
253,07
20,86

652
40
156

2.068.152,12
37.475,10
128.046,47

43
2
1

74.397,72
10.241,44
195,87

22 – Material, subministres i altres
23 – Indemnitzacions per raó del
servei
24 – Despeses de publicacions
26
–
Treballs
realitzats
per
institucions sense finalitat de lucre
Inversions reals
Altres
pagaments
realitzats
per
operacions comercials

28,93
0

456
0

1.902.630,55
0

40
0

63.960,41
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

31,52
40,11

23
42

119.017,00
239.031,98

1
1

7.190,20
1.031,20
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Pagaments realitzats pendents d’aplicar
a pressupost
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT AL
FINAL DEL TRIMESTRE

2.7

23,53

561

894.400,66

45

23.046,13

31,18

1278

3.320.604,76

90

105.665,25

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2692, de 29 de febrer de
2016, sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015.

La secretària presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es
transcriu a continuació:
“PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2015, en aplicació
d’allò que disposen els articles 191 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 90 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, formulada per la Intervenció Municipal, el resultat
de la qual és el següent:
1) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT (Art.94 R.D. 500/1990)
1.1. Drets pendents de cobrament ..................................... ...................... 26.018.197,37
1.2. Obligacions pendents de pagament .................................................. 10.265.674,72
2) RESULTAT D’OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Art.96 R.D. 500/1990)
2.1. Drets pressupostaris liquidats durant l’exercici ............ ..................... 77.988.351,83
2.2. Obligacions pressupostàries reconegudes durant
l’exercici ....................................................................... ..................... 77.358.189,95
2.3. Resultat Pressupostari ............................................. .............................. 630.161,88
2.4. Diferències derivades de despeses amb finançament
afectat ................................................................................................. 2.185.155,42
2.5. Resultat pressupostari ajustat ............................................................. 2.815.317,30
3) ROMANENTS DE CRÈDIT (Art.98 R.D.500/1990)
3.1. Romanents de crèdit existents a 31-12-15 i que
s’incorporen al Pressupost de l’exercici de 2016
(Art.182 Reial Decret Legislatiu 2/2004) .......................................... 15.078.959,26
4) ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101 R.D.500/1990)
4.1. Drets pendents de cobrament ...........................................................26.083.504,56
4.1.1. Drets pressupostaris
liquidats durant l’exercici
pendents de cobrament....................8.107.022,50
4.1.2. Drets pressupostaris
liquidats en exercicis
anteriors pendents de
cobrament .....................................17.911.174,87
4.1.3. Saldos comptes de deutors
no pressupostaris ................................ 65.307,19
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4.2. Obligacions pendents de pagament....................... ....................... - 17.493.890,43
4.2.1. Obligacions pressupostàries
pendents de pagament
reconegudes durant
l’exercici .........................................9.294.043,47
4.2.2. Obligacions pressupostàries
pendents de pagament
reconegudes en exercicis
anteriors ........................................... 971.631,25
4.2.3. Saldos comptes de creditors
no pressupostaris ...........................7.228.215,71
4.3. Partides pendents d’aplicació....................................... ......... ...........-1.056.815,41
4.3.1. Cobraments realitzats
pendents aplicació
definitiva .........................................1.056.815,41
4.3.2. Pagaments realitzats
pendents aplicació
definitiva.................................

-

4.4. Fons líquids ......................................................................................... 765.534,55
4.5. Romanent de Tresoreria Total .......................................................... 8.298.333,27
4.6. Saldos dubtós cobrament............................... ................................... 7.212.203,64
4.7. Romanent afectat a despeses amb finançament afectat .................. -1.074.483,04
4.8. ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS........................................................................ 11.646,59

SEGON.- Destinar els recursos afectats que es cobraran en exercicis futurs, és a dir,
les desviacions de finançament negatives, que sumen un import de 334.833,03 euros,
a finançar el romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu.
TERCER.- Autoritzar la incorporació de romanents de crèdit existents a 31 de
desembre de 2015, amb el detall que figura en l’expedient, per un import total de
15.078.959,26 euros.
QUART.- Una vegada aprovada la Liquidació per l’Alcaldia-Presidència, caldrà donar
compte d’aquesta aprovació al Ple de la Corporació en la primera sessió que es
celebri, en aplicació d’allò que disposa l’article 193.4. del Reial Decret Legislatiu
2/2004 esmentat i l’article 90.2 del R.D. 500/ 1990, de 20 d’abril.”
3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
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3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la resolució del recurs de
reposició interposat pel regidor Sr. Miquel Davins Pey contra l’acord del
Ple de 18 de febrer de 2016.

La secretària presenta el dictamen de l’alcalde president, de 5 d’abril de 2016, que es
transcriu a continuació:
“Es procedeix a resoldre el recurs de reposició interposat pel Sr. Miquel Davins Pey
contra l’acord del ple pel qual es denegà la constitució del grup municipal d’Unió
Democràtica de Catalunya i es considerà el Sr. Davins com a regidor no adscrit, sobre
la base dels següents antecedents i fonaments de dret.
ANTECEDENTS
Primer.- El 29 de gener de 2016, es va registrar d’entrada escrit del Sr. Miquel Davins
Pey, en el que posa de manifest que va entrar a l’ajuntament com a regidor del grup
municipal de Convergència i Unió, que la federació de convergència i unió va deixar
d’existir el juny de 2015, 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 i que en la mateixa reunió es va acordar presentar
a la Secretaria de l’ajuntament de Manresa la constitució del grup municipal d’Unió
Democràtica de Catalunya.
Segon.- El ple de la corporació municipal, per acord de 18 de febrer de 2016, en la
part que interessa, va acordar desestimar la petició de constituir el grup municipal
d’Unió Democràtica de Catalunya i va considerar el Sr. 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, sense que puguin ser superiors als que li hagueren correspost de romandre en
el grup de procedència.
Tercer.- En data 3 de març de 2016 el Sr. Miquel Davins interposa recurs de reposició
contra l’acord del ple notificat el dia 23 de febrer de 2016, sol·licitant que el ple acordi
la divisió/escissió del grup municipal de Convergència i Unió en dos grups municipals
diferenciats, un que englobi els regidors de convergència Democràtica de Catalunya i
un altre amb el regidor d’Unió Democràtica de Catalunya i que aquests darrer grup es
denomini grup municipal d’Unió Democràtica de Catalunya.
Es procedeix a resoldre el recurs sobre la base dels següents:
FONAMENTS DE DRET
Primer.- A la primera i segona de les al·legacions
En ser parts d’un mateix raonament, es procedirà a resoldre conjuntament la primera i
segona de les al·legacions.
El recorrent, a la primera de les al·legacions fa constar de forma clara i expressa que
en cap cas ha estat la seva voluntat mostrar cap disposició a abandonar de forma
voluntària el grup municipal del que ha vingut formant part, grup de Convergència i
Unió, a l’Ajuntament de Manresa.
A la segona de les al·legacions el recorrent manifesta que vol aclarir que la seva
pretensió era la divisió del grup municipal de Convergència i Unió en dos Grups, i no
pas la d’abandonar un i la creació posterior d’un altre grup.
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També al·lega que el grup municipal no és propietat d’un partit o un altre, sinó de la
federació formada per tots dos partits o d’ambdós partits per separat un cop dissolta
aquesta.
És cert que al petitum del seu escrit de 29 de gener de 2016, el Sr. Davins no va
manifestar que volia deixar el grup municipal de Convergència i Unió, atès que el que
sol·licita formalment és la constitució del grup municipal d’Unió Democràtica de
Catalunya a l’Ajuntament de Manresa.
No obstant l’anterior, per poder formar un grup municipal amb la denominació d’Unió
Democràtica de Catalunya a l’Ajuntament de Manresa es necessita almenys adscriure
un regidor, que d’acord amb el cos de l’escrit presentat havia de ser el Sr. Miquel
Davins Pey, que manifesta la determinació d’abandonar la coalició de CiU, la
conseqüència lògica d’aquesta petició no és un altre que la voluntat tàcita del Sr.
Miquel Davins d’abandonar el grup al que pertanyia fins aleshores.
Respecte de la propietat del grup, l’art. 50,1 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
(TRLMRLC) es desprèn que els grups són òrgans municipals constituïts per a millorar
el funcionament dels òrgans de govern municipals i que aquests estan formats per
agrupacions de regidors els quals per a formar-ne d’un d’ells han de pertànyer a una
mateixa llista electoral, el grup no és doncs propietat dels partits, per la qual cosa cap
d’ells pot ostentar drets de successió sobre el grup, ni tampoc procedir a la seva
partició pactada.
L’art. 50,6 TRLMRLC regula el cas d’abandonament d’un grup per part d’un dels seus
membres, en aquest cas el grup roman amb els regidors que hi queden, però això no
implica que sigui propietat de cap partit, senzillament el grup roman constituït amb les
persones que el formen originàriament.
Segon.- A la tercera i quarta de les al·legacions
En ser parts d’un mateix raonament, es procedirà a resoldre conjuntament la tercera i
quarta de les al·legacions.
A la tercera de les al·legacions el recurrent afirma que la naturalesa jurídica de
Convergència i Unió ha estat la de federació de partits polítics, tenint personalitat
jurídica mentre aquesta ha estat vigent, però traspassant a cadascun dels partits
polítics que conformaven la federació de partits la seva personalitat jurídica de forma
individual en el moment de la seva dissolució de la mateixa.
En suport a la seva afirmació argumenta que la Junta electoral central, en ocasió de
les dues darreres conteses electorals, ha repartit entre els dos partits els drets
generats per la federació entre els partits que la conformaven, aplicant els mateixos
criteris que estan previstos en cas de dissolució de coalicions electorals quan els
partits que formen aquestes es presenten a eleccions per separat.
A la quarta de les al·legacions el recorrent al·lega que el dret a participar en forma de
grup polític ve determinat per la llista electoral presentada, no podent-se dividir d’acord
amb l’art. 50 TRLMRLC, a excepció de separació de coalicions electorals. Afirma que
el tractament jurídic de trencament d’una coalició electoral i d’una federació ha estat
tractat de manera anàloga pel que fa al repartiment dels drets generats per part de la
forma jurídica prèvia, i per tant el tractament en seu municipal hauria de ser el mateix,
repartint el dret de participar en forma de grup municipal pròpia entre els dos partits
polítics integrants de la federació.
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Segons consulta de 2 de febrer de 2016 al web del registre de partits polítics,
aleshores es va poder constatar l’existència de les tres formacions, la federació de
Convergència i Unió (malgrat que la seva inscripció es cancel·lada per resolució de la
Subdirección general de política territorial y procesos electorales del Ministerio del
Interior de 26 de agosto de 2015, segons document aportat pel recorrent), el partit
Unió Democràtica de Catalunya i el partit Convergència Democràtica de Catalunya.
Són doncs tres entitats diferents amb personalitat jurídica diferenciada cadascuna
d’elles nascuda des de la seva inscripció al registre, per la qual cosa no pot afirmar-se
que la personalitat de la federació hagi estat transmesa als partits que la formaven.
Del fet que la Junta Electoral Central hagi aplicat analògicament les normes de les
coalicions electorals per a la distribució dels drets electorals de la federació entre els
partits que la formaven en els processos electorals en els que han participat després
de la dissolució de l’esmentada federació, no podem extreure que el grup municipal de
Convergència i Unió hagi de seguir aquesta analogia, donat que l’art. 50,6 TRLMRLC
conté una norma de dret positiu i específica per al cas de l’abandonament del grup per
part d’un regidor, i és el passi a la situació de no adscrit. Tret que aquest regidor
hagués concorregut a les eleccions en coalició electoral i un dels partits l’abandonés.
En aquest punt topem amb el nucli del raonament jurídic de la resolució impugnada,
l’equiparació o no de dues institucions: la federació de partits i la coalició electoral.
Que és el punt central de les al·legacions cinquena i sisena i que s’analitza en motiu
de la seva resolució.
Tercer. A la cinquena i sisena de les al·legacions
En ser parts d’un mateix raonament, es procedirà a resoldre conjuntament la cinquena
i sisena de les al·legacions.
A la cinquena de les al·legacions s’afirma que la qüestió suscitada sobre el debat
respecte si la forma jurídica de coalició electoral o federació de partits s’ha d’interpretar
de manera restrictiva ha estat també resolta pel secretari municipal de Tarragona, fent
una sòlida argumentació jurídica respecte a que la identitat de finalitat i naturalesa de
ser de les coalicions electorals i les federacions de partits fa que se’n desprengui que
el seu tractament jurídic ha de ser el mateix i que la normativa aplicable s’ha
d’interpretar de manera àmplia i extensiva en favor de l’atorgament dels drets generats
i no pas limitativa i restrictiva dels mateixos drets en contra d’una de les parts.
Afirma el recorrent que la falta d’atorgament de la pretensió de dividir el grup municipal
actual en dos grups suposaria un menyscabament dels drets de participació en els
afers públics per part del partit polític dels dos integrants de la federació que es
quedés sense la possibilitat de disposar de l’eina política que li correspon per fer-ho i
que no és altra que la de disposar d’un grup municipal propi.
A la sisena al·legació, el recorrent afirma que reforça més tota l’argumentació el fet de
que tant Convergència Democràtica de Catalunya com Unió Democràtica de
Catalunya han fet pactes privats de repartiment dels drets generats per la federació de
CiU basant-se de manera única i exclusiva en l’aplicació de les normes aplicables a la
separació de les coalicions electorals, acceptant per ambdues parts que el tractament
que s’ha de fer de la federació ha de ser el mateix que es fa amb les coalicions.
Els raonaments expressats pel recorrent són molt comprensibles i de lege ferenda, al
nostre entendre, la legislació hauria de recollir els motius expressats.
No obstant això, no es poden aplicar principis generals o normes per analogia quan
existeixen normes positives que resolen la qüestió plantejada, així tota la qüestió gira
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al voltant de l’aplicació de la norma de l’art. 50,6 TRLMRLC i l’art. 73,3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), que permet la
constitució d’un grup municipal independent només en el cas de trencament d’una
coalició electoral, essent el partit, qui és protagonista, i no el regidor, qui la decideix
abandonar.
En aquest punt hem de portar a col·lació la distinció legal entre federacions i partits
polítics feta en la resolució recorreguda.
L’art. 44,1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general
(LOREG), disposa que poden presentar candidats o llistes de candidats, a més de les
agrupacions d’electors, els partits i federacions inscrits en el registre corresponent, per
una banda, i les coalicions constituïdes segons el que disposa l'apartat 2 del precepte.
L’art. 44,2 LOREG estableix que els partits i federacions que estableixin un pacte de
coalició per concórrer conjuntament a una elecció ho han de comunicar a la Junta
competent, en els deu dies següents a la convocatòria. En la referida comunicació s'ha
de fer constar la denominació de la coalició, les normes per les quals es regeix i les
persones titulars dels seus òrgans de direcció o coordinació.
De la lectura conjunta dels preceptes es dedueix una naturalesa diferent del que la llei
considera federació respecte del que considera coalició. Per una banda equipara partit
polític a federació, cosa per la qual comparteixen una naturalesa comuna que radica
en el fet de posseir ambdues institucions personalitat jurídica pròpia única i vocació de
permanència.
En canvi, d’aquesta lectura, especialment de l’art. 44,2 LOREG, es desprèn clarament
que una coalició està constituïda per un pacte entre dos o més partits i/o federacions
amb l’objectiu de concórrer conjuntament a una concreta contesa electoral. Es tracta
doncs d’una cooperació temporal sense personalitat jurídica de cap classe.
És més una federació pot ser part d’una coalició, cosa per la qual és impossible que
puguin ser la mateixa cosa.
Tornant l’art. 50,6 TRLMRLC i l’art. 73,3 LRBRL, el dret de separació l’ostenta
exclusivament la coalició electoral, la llei no menciona ni partits ni federacions ni
agrupacions d’electors. Quan el legislador no ho preveu, l’intèrpret no ho pot
considerar.
Aquesta norma no existia en la redacció originària de la LRBRL i va ser introduïda per
l'apartat 1 de l'article primer de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a
la modernització del govern local («B.O.E." 17 desembre). La norma porta causa de
l’acord contra el transfuguisme signat entre els partits polítics el 7 juliol de 1998 i la
seva renovació de 26 de setembre de 2000.
El punt tercer dels acords contra el transfuguisme de 1998 diu:
3r. Quant als criteris per establir procediments reglats que dificulten el
transfuguisme, els partits signants propiciaran les reformes reglamentàries en les
corporacions locals on ostentin representació, amb la finalitat d'aïllar els regidors
trànsfugues.
Els nous reglaments establiran que els regidors que abandonin els partits o
agrupacions en les candidatures que van resultar elegits no passin al Grup Mixt,
sinó que s'organitzin a partir de la creació de la figura dels "No Inscrits" o del
"regidor Independent" amb la creació, si escau, del corresponent grup de "no
inscrits '" i actuïn en la corporació de forma aïllada, sense que puguin percebre o
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beneficiar-se dels recursos econòmics i materials posats a disposició dels grups
polítics de la corporació.
Aquesta regulació, com diem, va passar a formar part de la LRBRL i amb posterioritat
del TRLMRLC i la seva finalitat és evitar comportaments d’abandonament de la seva
formació política originària per part dels regidors un cop han pres possessió del seu
càrrec. Aquesta disciplina és d’interès dels partits polítics, que són els signants del
pacte, i extensivament de les federacions de partits, ambdues institucions, per la seva
vocació de permanència, actuants de manera monolítica i unitària en l’escenari polític i
electoral. No així de les coalicions, que tenen un marcat caràcter temporal i són
constituïdes per partits polítics que mantenen la seva individualitat dins la coalició, i per
això, són les úniques formacions a les que es permet formar grup en cas de divisió, ha
de notar-se que la llei, potser traint el subconscient del legislador, atorga el dret de
formar grup als partits coaligats i no al regidor.
Dit l’anterior, de la interpretació gramatical i de la teleològica del dret positiu es
desprèn que el dret de constituir grup municipal separat només assisteix als partits
polítics que han presentat candidatures amb la fórmula de coalició electoral, quan
algun dels partits polítics que la integren decideix abandonar-la.
Al nostre parer aquesta interpretació no queda invalidada pels pactes interns que
puguin haver subscrit els partits antigament integrants de la federació, segons els
quals aplicaran analògicament normativa aplicable a les coalicions, ni tampoc per
principis generals del dret, atès que l’analogia i els principis generals del dret només
són aplicables en defecte de norma positiva aplicable, i en aquest cas aquesta
existeix.
Tampoc es pot considerar que la participació política quedi menystinguda per la
impossibilitat de constituir grup municipal, l’art. 73 LRBRL no concep els grups
municipals com a vehicles de participació, sinó que es constitueixen a efectes de
l’actuació corporativa dels regidor i d’acord amb l’art. 50 TRLMLRC, es constitueixen
per al millor funcionament dels òrgans de govern de la corporació. Els regidors,
ostenten tots els drets de participació política atorgats per la constitució i la legislació
de règim local i la no pertinença a cap grup municipal no li priva del seu exercici.
És d’acord amb l’anterior que proposo al ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Desestimar en tots els seus termes el recurs de reposició interposat pel Sr.
Miquel Davins Pey contra l’acord adoptat pel Ple el dia 18 de febrer de 2016, pel qual
es va denegar la constitució del grup municipal d’Unió Democràtica de Catalunya i es
va considerar el Sr. Davins com a regidor no adscrit, per considerar l’acord ajustat a
dret.
Segon.- Notificar aquest acord al Sr. Miquel Davins Pey en el termini de deu dies des
de la seva adopció, amb expressió dels mitjans d’impugnació a què tingui dret.
Tercer.- Habilitar el Sr. Alcalde o persona en qui delegui per a la signatura de quanta
documentació sigui necessària per a l’efectivitat dels acords presos.”

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, explica que
arran del recurs interposat pel regidor senyor Miquel Davins contra l’acord del Ple, els
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serveis jurídics han emès informe en el sentit de desestimar la petició. Tot seguit
informa sobre el seu contingut.
Pel que fa a les sis al·legacions presentades la primera refermava que ell de forma
voluntària no havia abandonat el grup. Com a segona al·legació demanava que el grup
municipal es dividís en dos grups. La tercera, sobre la naturalesa jurídica de federació
de partits polítics, en el sentit que en el moment que es desfà la federació, que les
personalitats jurídiques es traspassessin a cadascun dels grups polítics. La quarta,
intentar equiparar federació i coalició en el cas de separació. La cinquena, no tenir
grup municipal propi menyscaba, segons les al·legacions, els drets de participació en
els afers públics. La sisena, que tant el partit Convergència Democràtica de Catalunya
com Unió Democràtica de Catalunya, a banda de l’Ajuntament, se suposa que en les
seus centrals han fet pactes privats de repartiment de drets basant-se en les normes
de separació de les coalicions.
La part de l’estudi que rebat les al·legacions seria el següent:
Pel que fa a la primera i segona al·legacions, en un escrit del 29 de gener de 2016, el
regidor senyor Davins no va manifestar que volia deixar el Grup municipal de
Convergència i Unió, atès que el que sol·licita formalment és la constitució del Grup
municipal d’Unió Democràtica de Catalunya a l’Ajuntament de Manresa.
La conseqüència lògica d’aquesta petició no és altra que la voluntat tàcita del senyor
Miquel Davins d’abandonar el grup al qual pertanyia fins aleshores.
Pel que fa a les al·legacions tercera i quarta, en referència al tema de federació i de
partits, de voler equiparar federació i coalició i de voler separar quan la federació se
separa, fer-ho en dos partits, diu que al registre de partits polítics de febrer del 2016 hi
consten inscrits com a formacions polítiques tant la Federació de Convergència i Unió
com el partit d’Unió Democràtica de Catalunya i el de Convergència Democràtica. Són
tres entitats diferents amb personalitat jurídica diferenciada cadascuna d’elles i no pot
afirmar-se que la personalitat de la federació hagi estat tramesa als partits que la
formaven, en tant que ja la tenia pròpia amb anterioritat i així estava registrat al
Registre de partits polítics.
Recalca que l’article 50 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
conté una norma de dret positiu i especifica, pel cas de l’abandonament del grup per
part d’un regidor, que és el passi a la situació de no adscrit.
Entrant en el nucli principal que són els punts 5è i 6è, respecte de si es menyscaben
els drets de participació en els afers públics, de si es té o no grup municipal i respecte
a aquesta assimilació que es vol fer als pactes privats quant a la separació de la
federació amb Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de
Catalunya, en primer lloc, cal aclarir que no es poden aplicar principis generals o
normes per analogia quan existeixen normes positives que resolen les qüestions
plantejades.
En aquest cas la norma de l’article 50.6 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i l’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases de règim local,
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permet la constitució d’un grup municipal independent només en el cas de trencament
d’una coalició electoral.
Així mateix, l’article 44.1 de la Llei orgànica del règim electoral general, disposa que
poden presentar candidats o llistes de candidats, a més de les agrupacions d’electors,
els partits i federacions inscrites en el registre corresponent, per una banda, i les
coalicions constituïdes segons el que disposa l’apartat 2n d’aquest mateix article.
Aquest apartat segon estableix que els partits i federacions que estableixin un pacte de
coalició per concórrer conjuntament a una elecció ho han de comunicar a la Junta
competent, en els deu dies següents a la convocatòria. En la referida comunicació s’ha
de fer constar la denominació de la coalició, les normes per les quals es regeix i les
persones titulars dels seus òrgans de direcció o coordinació.
D’aquesta lectura es desprèn la naturalesa diferent del que la llei considera federació
respecte del que considera coalició. Per una banda equipara partit polític a federació,
cosa per la qual comparteixen una norma comuna que radica en el fet de posseir
ambdues institucions personalitat jurídica pròpia única i vocació de permanència.
I la coalició, article 44.2, està constituïda per un pacte entre dos o més partits i/o
federacions, amb l’objectiu de concórrer conjuntament a una concreta contesa
electoral. Es tracta, doncs, d’una cooperació temporal sense personalitat jurídica de
cap classe. És més, es pot afirmar que una federació pot ser part d’una coalició, cosa
per la qual és impossible que pugui ser la mateixa cosa coalició i federació.
En l’article 50.6 del TRLMRLC i en l’art. 73.3 de l’LRBRL s’especifica que el dret de
separació l’ostenta exclusivament la coalició electoral. La llei no menciona ni partits ni
federacions, ni agrupacions d’electors, només l’ostenta la coalició electoral. Quan el
legislador no ho preveu, l’intèrpret no ho pot considerar.
Afegeix que el dret de constituir grup municipal separat només assisteix als partits
polítics que han presentat candidatures amb la fórmula de coalició electoral, com es
deia anteriorment a l’article 50.6.
Aquesta interpretació no queda invalidada pels pactes interns que puguin haver
subscrit els partits antigament integrants de la federació. L’analogia i els principis
generals del dret només són aplicables en defecte de norma positiva aplicable i en
aquest cas aquesta existeix, hi ha una norma positiva.
Pel que fa a la vulnerabilitat del possible menyscabament de no tenir grup propi
respecte als drets de participació en els afers públics, tampoc es pot considerar que la
participació política quedi menystinguda per la impossibilitat de constituir grup
municipal, ja que l’art. 73 de l’LRBRL especifica que no concep els grups municipals
com a vehicles de participació, sinó que es constitueixen a efectes de l’actuació
corporativa dels regidors i d’acord amb l’art. 50 del TRLMLRC, el qual ve a dir que els
regidors ostenten tots els drets de participació política atorgats per la constitució i la
legislació de règim local i la no pertinença a cap grup municipal no li priva del seu
exercici.
Per tot això es proposa la seva desestimació.
Acta de la sessió plenària núm. 4 de 21 d’abril de 2016

24

Tot seguit l’alcalde dóna la paraula al regidor senyor Miquel Davins.

El regidor senyor Miquel Davins, manifesta que en el petitum del seu escrit de 29 de
gener de 2016 no va manifestar que volia deixar el Grup municipal de Convergència i
Unió, sinó que va sol·licitar formalment la constitució del Grup municipal d’Unió
Democràtica de Catalunya a l’Ajuntament de Manresa i que li van treure les
competències delegades.
El que reforça tota l’argumentació és el fet que tant Convergència Democràtica de
Catalunya com Unió Democràtica de Catalunya, han fet pactes privats de repartiment
dels drets generats per la federació de CiU, basant-se de manera única i exclusiva en
l’aplicació de les normes per a la separació de les coalicions electorals, acceptant per
ambdues parts que el tractament que s’ha de fer de la federació ha de ser el mateix
que es fa amb les coalicions.
El secretari de l’Ajuntament de Tarragona, fent una sòlida argumentació jurídica,
respecte a la finalitat i naturalesa de ser de les coalicions electorals, les federacions de
partits, fa que se’n desprengui que el seu tractament jurídic ha de ser el mateix, i que
la normativa aplicable s’ha d’interpretar de manera àmplia i extensiva, en favor de
l’atorgament dels drets generats i no pas limitativa i restrictiva dels mateixos drets en
contra d’una de les parts.
De la interpretació extensiva de l’article 50.6, només parla de l’abandonament del grup
per part dels regidors, anar a un altre grup. Això és transfuguisme i creu que aquest no
és el seu cas.
Repeteix que l’article 50.6 està pensat per al transfuguisme, no per a la dissolució
d’una coalició. Per tant, creu que no ha d’anar com a regidor no adscrit, perquè per
aquesta mateixa regla de tres si els regidors deixen CiU i van a CDC potser haurien
d’anar tots al grup de no adscrits.
Per tot l’exposat el senyor Miquel Davins sol·licita la reconsideració i la constitució del
Grup municipal d’Unió Democràtica de Catalunya a l’Ajuntament de Manresa.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació i el
ple l’aprova per 13 vots afirmatius (6 GMCDC, 7 GMERC), 1 vot negatiu (1 Sr.
Miquel Davins), i 9 abstencions (3 GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 GMDM) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’acord de
designar representants municipals al Patronat de la Fundació
Universitària del Bages.

La secretària presenta el dictamen de l’alcalde president, de 13 d’abril de 2016, que es
transcriu a continuació:
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“Antecedents
1. El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 18 de febrer de 2016, va
adoptar l’acord de designar representants municipals al Patronat de la
Fundació Universitària del Bages.
2. De conformitat amb l’article 7 dels estatuts de la Fundació, en la composició del
Patronat hi haurà, pel que fa als representants de l’Ajuntament de Manresa, a
més del/la president/a i el/la vicepresident/a, un/a representant de cadascun
dels grups municipals amb representació a l’Ajuntament.
3. En l’acord del Ple de 18 de febrer de 2016 es va designar el president, la
vicepresidenta i els vocals del Patronat. En aquest últim apartat es van
designar com a vocals 2 representants del Grup Municipal d’ERC i 1 dels
restants grups municipals amb representació a l’Ajuntament, excepte del Grup
Municipal de CDC, motiu pel qual, de conformitat amb els estatuts de la
Fundació, cal procedir a la modificació d’aquesta designació.
Consideracions legals
1.

L’article 7 dels estatuts de la Fundació Universitària del Bages, estableix
que dins del Patronat hi haurà un representant de cadascun dels grups
polítics amb representació a l’Ajuntament de Manresa.

2.

Correspon al Ple nomenar els representants de la Corporació en tota classe
d’òrgans col·legiats en què hagi d’estar representada.

Per tot això, com a alcalde president, proposo al Ple de la corporació l’adopció del
següent
ACORD
Primer. Modificar l’acord adoptat pel Ple de la corporació en sessió del dia 18 de
febrer de 2016, pel que fa a la designació de representants municipals al Patronat de
la Fundació Universitària del Bages, en el sentit de deixar sense efectes el
nomenament de la senyora Anna Crespo Obiols i nomenar el senyor Joan Calmet
Piqué.
Segon. Com a conseqüència d’aquesta modificació, els representants de
l’Ajuntament de Manresa al Patronat de la Fundació Universitària del Bages seran els
següents:
Fundació Universitària del Bages

Patronat
President
Valentí Junyent Torras
Vicepresidenta
M. Mercè Rosich Vilaró
Vocals
Joan Calmet Piqué
Mireia Estefanell Medina
Jordi Garcés Casas
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Mercè Cardona Junyent
Andrés Rojo Hernández
Dídac Escolà Garcia

Tercer.

Comunicar aquest acord a la Fundació Universitària del Bages, per al seu
coneixement i als efectes oportuns.

Quart.

Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del
que disposa l'article 60 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú.”

La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada d’Ensenyament i Universitats,
informa que el dictamen proposa la modificació de l’acord de designació de
representants al Patronat de la Fundació Universitària del Bages, del 18 de febrer de
2016, ja que es van designar com a vocals dos representants del Grup municipal
d’ERC i un representant dels restants grups, llevat del Grup municipal de CDC.
Atès que els estatuts de la Fundació especifiquen que, a més de president i
vicepresident, hi ha d’haver un representant de cadascun dels grups municipals amb
representació a l’Ajuntament, es proposa aquest canvi en el sentit que la senyora Anna
Crespo Obiols sigui substituïda pel senyor Joan Calmet Piqué.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació i el
ple l’aprova per 16 vots afirmatius (6 GMCDC, 7 GMERC, 2 GMC’s i 1 GMDM ) i 7
abstencions (3 GMCUP, 3 GMPSC i 1 Sr. Miquel Davins) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representant
municipal al Patronat de Foment del Bàsquet, Fundació Privada.

La secretària presenta el dictamen de l’alcalde president, de 15 d’abril de 2016, que es
transcriu a continuació:
“Antecedents
1. El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 18 de febrer de 2016, va
adoptar l’acord de designar representants municipals en diferents entitats i
organismes que requereixen representació municipal. Entre aquestes
designacions, es va ometre la del representant a Foment del Bàsquet,
Fundació Privada.
2. De conformitat amb l’article 16 dels estatuts de la Fundació, en la composició
del Patronat hi haurà una persona en representació de l’Ajuntament.

Consideracions legals
1. L’article 16 dels estatuts de Foment de Bàsquet, Fundació Privada, estableix
que en la composició del Patronat hi haurà una persona en representació de
l’Ajuntament de Manresa.
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2. Correspon al Ple nomenar els representants de la Corporació en tota classe
d’òrgans col·legiats en què hagi d’estar representada.
Per tot això, com a alcalde president, proposo al Ple de la corporació l’adopció del
següent
ACORD
Primer.

Designar el senyor Jordi Serracanta Espinalt com a representant de
l’Ajuntament de Manresa al Patronat de Foment del Bàsquet, Fundació
Privada.

Segon.

Comunicar aquest acord a la Fundació, per al seu coneixement i als efectes
oportuns.

Tercer.

Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del
que disposa l'article 60 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú.”

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa que en
el Ple de 18 de febrer de 2016 es van nomenar els representants municipals en
diferents entitats i organismes que requereixen representació municipal.
Entre aquestes designacions es va ometre el representant municipal a Foment del
Bàsquet, Fundació Privada.
Per aquest motiu es presenta la proposta de designar el senyor Jordi Serracanta
Espinalt com a representant de l’Ajuntament de Manresa al Patronat de Foment del
Bàsquet, Fundació Privada.
Demana el vot favorable al dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.3 a votació i el
ple l’aprova per 16 vots afirmatius (6 GMCDC, 7 GMERC, 2 GMC’s i 1 GMDM) i 7
abstencions (3 GMCUP, 3 GMPSC i 1 Sr. Miquel Davins) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.

ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

4.1

Regidoria delegada d’Ocupació

4.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de
Manresa al “Protocol General per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals
d’Ocupació (Xarxa Xaloc)” de la Diputació de Barcelona.

La secretària presenta el dictamen de la regidora delegada d’Ocupació, d’1 d’abril de
2016, que es transcriu a continuació:
*Alguns noms i dades s’han omès en aplicació a la Llei orgànica de protecció de dades de
caràcter personal.
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“Antecedents
Els eixos prioritaris de la Diputació de Barcelona en matèria de polítiques locals de
mercat se treball són potenciar la qualitat, l’impacte i l’eficiència del sistema públic
d’ocupació a través de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa XALOC) i
promoure l’adaptabilitat d’aquest sistema a les necessitats territorials i a l’evolució de
la conjuntura econòmica.
La Xarxa XALOC va ser creada per la Diputació de Barcelona a la dècada dels anys
90 per coordinar les actuacions públiques en matèria d’ocupació i per donar resposta a
les necessitats de la ciutadania i contribuir així a reduir l’atur. Aquesta xarxa ha
evolucionat fins al punt que els Serveis locals d’ocupació de la xarxa han esdevingut
autèntics referents locals de les polítiques de foment de l’ocupació i millora de la
competitivitat de les empreses, formant part d’un sistema públic local d’ocupació que
promou el desenvolupament econòmic local.
Per poder utilitzar els recursos de què disposava aquesta Xarxa, l’Ajuntament de
Manresa, mitjançant acord plenari de 21 d’abril de 2008, va aprovar la minuta de
conveni entre l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona per a la posada a
disposició de la metodologia –aplicatiu XALOC, conveni que va signar-se per ambdues
parts el dia 21 de maig de 2008, el qual tenia una vigència indefinida.
Això no obstant, aquest conveni tan sols fixava els compromisos entre l’Ajuntament de
Manresa i la Diputació de Barcelona per a la posada a disposició i utilització de la
Metodologia-Aplicatiu XALOC, però no establia altres mesures de col·laboració.
Posteriorment, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de
novembre de 2015, va aprovar el Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de
Serveis Locals d’ocupació (Xarxa XALOC), el text del qual va ser publicat en el Butlletí
oficial de la Província de Barcelona del dia 30 de desembre de 2015. Aquest Protocol
té per finalitat establir el marc general de la Xarxa XALOC per contribuir a aconseguir
una major eficàcia de les accions locals en matèria d’ocupació, prestar un servei de
més qualitat, evitar duplicitats i sumar esforços mitjançant la concertació, la millora de
les competències professionals, l’intercanvi d’experiències, l’optimització dels recursos,
la capacitat de resposta la flexibilitat i la transversalitat.
Aquest Protocol, al marge de possibilitar la utilització de la metodologia-aplicatiu
XALOC, també incorpora posar a disposició dels serveis locals d’ocupació un conjunt
d’eines, productes i accions de suport per fer front a les demandes de la ciutadania en
matèria d’ocupació i del teixit productius i millorar l’eficiència en la gestió i en l’aplicació
de polítiques de mercat de Treball.
Altrament, segons aquest protocol, els ens locals que vulguin formar part de la Xarxa
XALOC hauran d’aprovar la sol·licitud d’adhesió i tramete-la a la Diputació de
Barcelona. La presentació d’aquesta sol·licitud implica l’acceptació de les condicions
definides en el protocol així com les obligacions estipulades en aquest. A més, els ens
locals interessats en disposar de l’Aplicació Metodologia XALOC han de formalitzar un
conveni específic per a l’ús de la plataforma telemàtica XALOC.
Així mateix, per tal d’evitar duplicitats entre el futur conveni i l’anterior és convenient
extingir o deixar sense efecte el conveni signat per l’Ajuntament de Manresa i la
Diputació de Barcelona el dia 21 de maig de 2008 per a la posada a disposició de la
metodologia- aplicatiu XALOC.
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En conseqüència i d’acord amb els informes emesos pel Cap de la secció d’Ocupació i
Universitats i per la Tècnica d’administració general de dates 31 de març i 1 d’abril,
respectivament, es proposa l’adhesió a aquest Protocol i a la Xarxa de Serveis Locals
d’Ocupació (Xarxa XALOC) per tal de gaudir dels avantatges de formar part d’aquesta
Xarxa i així contribuir a aconseguir una major eficàcia i eficiència de les accions locals
en matèria d’ocupació i una millora en el servei que presta el Servei Local d’Ocupació
Consideracions legals
1.
Extinció del conveni per a la posada en marxa de la metodologia-aplicatiu
Xaloc. D’acord amb el pacte 11 del Conveni signat entre l’Ajuntament de Manresa i la
Diputació de Barcelona el dia 21 de maig de 2008 per a posada a disposició de la
metodologia-aplicatiu Xaloc, el qual tenia una vigència indefinida, es preveia la
possibilitat d’extingir-lo o deixar-lo sense efecte per diferents causes, entre elles per
mutu acord d’ambdues parts i per denúncia d’alguna de les parts.
2.
Competències locals. L’article 84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol,
de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atribueix als ens locals
competències per al foment de l’ocupació.
En un sentit semblant, els articles 1.g) i 14.a) de la Llei 13/2015, de 9 d juliol,
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
reconeixen el paper de les administracions locals i les considera entitats integrants del
sistema d’Ocupació de Catalunya.
3.
Règim jurídic. D’acord amb els articles 4 i 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de règim local, en concordança amb l’article 8 i 9 de
l’esmentat Decret legislatiu 2/2003 atorguen als ens locals potestats de programació o
planificació, així com plena capacitat jurídica per realitzar tot tipus d’actes.
Així mateix, l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya determina que les
administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb
altres administracions públiques i amb organismes i entitats públiques dependents en
l’àmbit de les respectives competències i per a l’assoliment de finalitats d’interès comú.
Aquest article defineix els protocols com aquells instruments que es limiten a establir
acords generals de caràcter programàtic o declaratiu, sense eficàcia directa el
compliment dels quals no es susceptible de ser exigit jurídicament.
Segons l’article 109 de la referida Llei 26/2010, els convenis i els protocols tenen
caràcter voluntari i han d’estipular-se en termes d’igualtat entre les parts.
4.
Contingut dels protocols. Aquest Protocol conté els elements exigits en l’article
110 de la repetida Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
5.
Òrgan competent. Atès que el Protocol té una durada superior als 4 anys, en
aplicació per analogia de la Disposició addicional 2a del Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector
públic, l’òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació.
Per tot l’exposat proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
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Primer. Manifestar a la Diputació de Barcelona la voluntat d’extingir o deixar sense
efecte el conveni signat entre aquesta entitat i l’Ajuntament de Manresa el dia 21 de
maig de 2008, per a la posada a disposició de la metodologia-aplicatiu XALOC i així
evitar duplicitats entre aquest conveni i el que hauran de signar amb posterioritat a
l’adhesió al Protocol.
Segon. Adherir-se al “Protocol General per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals
d’Ocupació ( Xarxa XALOC) emès per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí
Oficial de la Província de 30 de desembre de 2015.
Tercer. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals
d’Ocupació (Xarxa XALOC), d’acord amb el document d’adhesió que s’incorpora a
aquest dictamen
Quart. Designar com a referents tècnics de l’Ajuntament de Manresa dins la Xarxa,
que actuaran com a interlocutors amb la Diputació de Barcelona, a les persones
següents:
XXX, cap de secció d’Ocupació i Universitats de l’Ajuntament de Manresa
XXX, tècnica d’ocupació de l’Ajuntament de Manresa
Cinquè. Facultar a l’alcalde de l’ajuntament de Manresa per a la signatura de tots
aquells documents necessaris per a portar a terme els acords anteriors.”

“MODEL DE SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA XARXA DE SERVEIS LOCALS
D’OCUPACIÓ (XARXA XALOC)
Valentí Junyent Torras, com a Alcalde President de l’Ajuntament de Manresa, us comunico
que:
L’Ajuntament de Manresa ha aprovat en data .................. la sol·licitud d’adhesió a la Xarxa
de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa XALOC) promoguda per la Diputació de Barcelona
que implica els punts següents:
1. L’Acceptació del contingut del protocol per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals
d’Ocupació (Xarxa XALOC), publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de
desembre de 2015 amb tots els drets i compromisos que se’n deriven.
2. La designació d’una persona com a referent tècnic de l’ens dins la Xarxa, que actuarà
com a interlocutor amb la Diputació de Barcelona
S’adjunta certificat del Secretari on es reprodueix l’acord de l’òrgan competent de l’ens.”

La senyora Cristina Cruz, regidora delegada d’Ocupació, manifesta que l’any 2008
l’Ajuntament de Manresa va aprovar la minuta de conveni amb la Diputació de
Barcelona per a la posada a disposició de la metodologia de l’aplicatiu XALOC, que
pretenia unificar tots els àmbits de gestió d’un servei local d’ocupació i facilitar-ne la
gestió, tant per als demandants d’ocupació com de les empreses per cobrir les
necessitats detectades.
L’adhesió al “Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació
(Xarxa XALOC)” representa el mateix que s’està fent actualment, però dotat d’un marc
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jurídic. Treballar en xarxa amb els Serveis locals d’ocupació, per tal d’aconseguir una
major agilitat, eficàcia, i eficiència, integrant la gestió i la demanda d’ofertes de treball, i
incorporar l’enfocament de gènere i promoure la igualtat d’oportunitats i
responsabilitats socials i corporatives en l’ocupació local.
Atès que l’adhesió a aquest Protocol té una durada superior als quatre anys cal
l’aprovació per part del Ple.
Demana el vot favorable al dictamen.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació i el
ple l’aprova per 22 vots afirmatius (6 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC, 2
GMC’s i 1 Sr. Miquel Davins) i 1 abstenció (1 GMDM) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.

ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

5.1

Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 6/2016, dins el pressupost municipal vigent.
La secretària presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 7
d’abril 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 6/2016 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 6/2016 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
aquest expedient de modificació de crèdits, per un import total de 293.702,50 €,
comprèn els canvis de partida següents:
-

Un primer canvi de 240.802,50 € per reforçar la partida de Rehabilitació de les
façanes del Museu, que es divideix de la forma següent:
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o Un reforç de 167.783,96 finançat pel capítol I.
o 23.018,54 € procedents d’estalvis en la partida d’interessos de préstecs
en el sector públic.
o 20.000 € procedents d’estalvis en l’aportació del Parc Tecnològic de la
Catalunya Central.
o 30.000 € provinents dels estalvis que es produiran en la partida de
Manteniment-Seguretat d’instal·lacions tèrmiques, atès que es canvia el
contracte i que es troba en la fase d’elaboració de la documentació.
S’espera que el mes de maig es pugui endegar el procés de la
concessió. Quan es va fer el pressupost es va considerar que tot
l’exercici aniria amb el contracte nou i al haver-ho endarrerit hi ha uns
estalvis proporcionals que són els 30.000 € esmentats.
-

Un canvi de partides per a la Remodelació de la font de la Pl. Espanya, que fa
uns mesos que està parada, el finançament de la qual procedeix d’estalvis en
els contractes de Parcs i jardins, de 18.000 €, i d’Enllumenat i xarxes per import
de 9.500 €.

-

Una proposta de creació d’una aplicació pressupostària per a la compra de
trofeus, que es dota amb 3.000 € finançats pel Capítol I.

-

Un reforç de la partida de Cultura, Promoció de Teatre, Música i Dansa, per
import de 7.400 €, dels quals 5.600 es financen pel Capítol I, i 1.800 per una
reducció en una convocatòria de subvencions de la mateixa regidoria de
Cultura-promoció cultural.

-

Un canvi de partides per temes d’informàtica en el sentit de crear una partida
de 5.000 € per a la compra d’equips de processos d’informació que es financen
amb estalvis de la partida d’estudis i treballs tècnics.

-

Un reforç de 7.000 € a la partida del contracte amb FORUM per al lloguer
social, en el sentit d’incrementar-lo amb 4 pisos més, que es financen amb
estalvis del Capítol I.

-

Finalment, hi ha una proposta de 3.000 € per a uns pagaments a l’UPC, que
normalment no es dota pressupostàriament ja que es desconeixen els alumnes
que hi participaran, i que el contracte amb aquesta entitat preveu una
compensació econòmica pel temps que els alumnes estan treballant en
pràctiques a l’Ajuntament. Aquest import també es finança amb estalvis del
Capítol I.

Demana el vot favorable al dictamen.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, diu que el seu
grup té per costum abstenir-se amb els canvis de partides, ja que és una modificació
del pressupost, tot i que reconeixen que és un document viu que necessita de canvis.
Felicita els serveis financers per la filigrana de reducció que ha hagut de fer sobre les
83 partides del Capítol I que ha hagut d’administrar el Servei de Recursos Humans,
estalviant quantitats que van des dels 300 o 700 € i volia deixar-ne constància.
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El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que a la
Comissió informativa de Territori del mes de gener, quan es va parlar que hi havia la
voluntat de tirar endavant les obres del Museu, es va dir que els diners sortirien de
diverses subvencions, de la Generalitat, Diputació, i ara veuen que només hi ha
finançament per a 107.000 dels 350.000 € necessaris.
Demana què ha passat, si s’han demanat i no s’han aconseguit, o si s’està a l’espera.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, explica que
aquesta era la intenció i es demanava a Xarxa Barcelona, però com que els tempos no
han ajudat perquè hi ha hagut endarreriments i les obres han d’estar finalitzades el 30
de novembre en què hi ha una altra subvenció que té vigència fins a aquesta data, o
es buscava un finançament alternatiu o es perdia la subvenció de 107.000 €, o no es
feia el projecte.
L’Ajuntament va optar per una solució complexa que no ha estat fàcil arribar-hi i s’ha
fet tot el que s’ha pogut ja que no hi ha massa marge de maniobra en tant que s’han
hagut d’ajustar molt els estalvis reals del Capítol I, a banda que hi havia altres partides
que per l’evolució dels tipus d’interès, s’ha vist que la previsió era inferior, així com
l’endarreriment d’un nou contracte de manteniment que ha ajudat a trobar 30.000 € per
acabar-ho de perfilar.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el
seu grup s’abstindrà.
Pel que fa a la resposta del senyor Sala diu que si no ho van preguntar a la Comissió
informativa és perquè hi van sense documentació i fins que no hi van ser no van saber
quina seria la modificació de crèdit i com que ell no hi va no podia saber-ho i per
aquest motiu ho demanen al Ple.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació i el
ple l’aprova per 13 vots afirmatius (6 GMCDC, 7 GMERC) i 10 abstencions (3
GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins) i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària 3342 48920 – Promoció Teatre, Música i Dansa.
Subvencions nominatives.
La secretària presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 6
d’abril de 2016, que es transcriu a continuació:
“El Ple de la Corporació va aprovar definitivament el Pressupost Municipal per al 2016,
en sessió del dia 17 de desembre de 2015
Aplicació pressupostària 3342 489 20:
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Promoció Teatre, Música i Dansa. Subvencions nominatives:

Total..........29.600,00

Casa de la Música
Fundació Cultura i Teatre (Els Carlins)
Agrupació Cultural del Bages (Innocentada)


22.600,00
2.500,00
4.500,00

En data 30 de març del 2016, la Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i
Esports informa que de l’aplicació pressupostària 3261 16000 es produiran
estalvis de capítol 1 per un import de 5.600 € i a l’aplicació 3340 48900 es
reduirà l’import de la convocatòria en 1.800 € per la qual cosa hi haurà una
disminució total de 7.400 € que proposa destinar a l’aplicació pressupostària
3342 48920. Promoció Teatre i Dansa. Subvencions nominatives. Casa de la
Música.

L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de l’ esmentada llei així com a l’article 23 de les bases
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de l’
Ajuntament de Manresa.
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus
beneficiaris.
D’acord amb l’article 7è de les Bases d’execució del pressupost municipal, les
característiques de les transferències de crèdit que es porten a aprovació requereixen
de l’adopció d’un acord del ple municipal.
La seva tramitació haurà de seguir allò previst als articles 169, 170 i 171 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
d’hisendes locals i 20 i 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.
Per tot l’ exposat, el Regidor delegat d’Hisenda i Organització proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària, 3342 48920
relativa a subvencions nominatives de tal manera que la nova redacció serà:
Aplicació pressupostària 3342 489 20:
Promoció Teatre, Música i Dansa. Subvencions nominatives:

Total..........37.000,00

Casa de la Música
Fundació Cultura i Teatre (Els Carlins)
Agrupació Cultural del Bages (Innocentada)

30.000,00
2.500,00
4.500,00

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

El senyora Anna Crespo, regidora delegada de Cultura i Joventut, informa que
l’Ajuntament pertany a la Xarxa de Cases de la Música de Catalunya, junt amb Mataró,
Salt, l’Hospitalet i Terrassa, que és un projecte finançat a parts entre els ajuntaments,
Generalitat i les pròpies Cases de la Música.
A l’hora de fer el pressupost no es va tenir en compte les necessitats econòmiques
que suposava i per aquest motiu es fa aquesta modificació per poder tenir aquest
conveni a tres bandes.
Demana el vot favorable al dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació i el
ple l’aprova per 16 vots afirmatius (6 GMCDC, 7 GMERC i 3 GMPSC) i 7
abstencions (3 GMCUP, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel 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 d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016.
La secretària presenta el dictamen del regidor delegat de Recursos Humans i
Transparència, de 7 d’abril de 2016, que es transcriu a continuació:
“Atès que ha quedat vacant de la plantilla de personal laboral una plaça de tècnic/a
especialista perquè la persona que l’ocupava ha passat a cobrir una plaça
d’administratiu/iva de la plantilla de personal funcionari, ateses les funcions que té
encomanades.
Atès que cal reforçar el personal adscrit a l’Arxiu administratiu depenent de la
Secretaria General, amb una plaça d’administratiu/iva de personal funcionari, per la
qual cosa caldria reconvertir la plaça de tècnic/a especialista de la plantilla de personal
laboral a una plaça d’administratiu/iva de personal funcionari.
Atès que l’article 20 de la Llei 48//2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de
l’Estat pel 2016, 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 d’efectius ni tampoc econòmic, ja que la creació de la plaça queda
compensada per la que s’amortitza perquè ambdues són del grup C, subgrup C1.
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.
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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 d’amortitzar i crear les
places següents:
1.1 AMORTITZAR DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA I/O AUXILIAR
Tècnic/a especialista
Número de places que s’amortitzen: 1
1.2 CREAR A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala Administrativa
Administratiu/iva
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,
informa que es tracta de reforçar l’Arxiu administratiu amb una plaça
d’administratiu/iva, gràcies a l’amortització d’una plaça de personal laboral que ha
quedat vacant i que es reconverteix en una plaça de personal funcionari, la qual cosa
no comporta ni increment de plantilla ni cost econòmic.
Demana el vot favorable al dictamen.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.2.1 a votació i el
ple l’aprova per 20 vots afirmatius (6 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC i 1
GMDM) i 3 abstencions (2 GMC’s i 1 Sr. Miquel Davins) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que els propers tres dictàmens
de la regidoria de Seguretat Ciutadana es debatin conjuntament i es faci la votació per
separat.
5.3

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana

5.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Reglament per a la creació
i regulació del fitxer “Sistema de control d’accés de vehicles a la zona

Acta de la sessió plenària núm. 4 de 21 d’abril de 2016

47

d’accés restringit del c. Alfons XII, en el tram comprès entre la plaça
Llisach i la Plana de l’Om”.
La secretària presenta el dictamen de la regidora delegada de Seguretat Ciutadana, de
23 de març de 2016, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
1. Per resolució dictada per l’alcalde president el dia 15 de maig de 2009, es va
resoldre “ordenar la instal·lació, funcionament i ús del sistema de control
d’accés de vehicles a la zona d’accés restringit a c. Alfons XII, en el tram
comprès entre la plaça Llisach i la Plana de l’Om”.
2. Que el sistema indicat al punt anterior efectua la lectura automàtica de les
matricules dels vehicles que circulen per la zona prohibida, amb l’aportació de
la prova gràfica , regulant la seva funció i explotació de tal manera que es
respecten les mesures que cal adoptar per tal de garantir el compliment de les
disposicions legals.
3. Que aquest sistema de control permet visualitzat únicament la matrícula i el
vehicle que circulen per la zona prohibida i el seu entorn més immediat, amb la
única finalitat de tramitar, si escau, la corresponent denuncia municipal.
4. Que la resolució a la qual es refereix l’antecedent primer es va notificar a la
Comissió de Control dels Dispositius de Vídeo Vigilància, depenent de la
Direcció General de Seguretat Ciutadana del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, als efectes d’emetre l’oportú informe sobre
l’adequació de la resolució notificada als principis generals de la Llei orgànica
4/1997, de 4 d’agost, de conformitat amb allò regulat a la disposició addicional
quarta, apartat segon del Decret 134/1999, de 18 de maig.
5. Que la Comissió de Control dels Dispositius de Vídeo Vigilància de Catalunya,
en la seva reunió del dia 22 de juliol de 2009, va informar favorablement la
instal·lació del sistema de control d’accés de vehicles a la zona d’accés
restringit del carrer Alfons XII, en el tram comprès entre la plaça Llisach i la
Plana de l’Om.
6. Que la captació de les imatges enregistrades per aquest sistema de control del
trànsit, s’ha de sotmetre als principis i garanties establerts a la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD).
Raonaments jurídics
1. Article 2.1 de LOPD, conforme el qual aquesta Llei és d’aplicació a les dades
de caràcter personal registrades en suport físic, que les faci susceptibles de
tractament, i a qualsevol modalitat d’ús posterior d’aquestes dades pels sectors
públic i privat.
2. Article 3.a) de la LOPD el qual considera que són dades de caràcter personal
“qualsevol informació referent a persones físiques identificades o
identificables”.
3. Article 5.1.f) del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova
el Reglament de desenvolupament de la LOPD (RLOPD) el qual estableix que
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és una dada de caràcter personal “qualsevol informació numèrica, alfabètica,
gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus que concerneix a
persones físiques identificades o identificables”.
4. Article 5.1.o) del RLOPD el qual estableix que una persona identificable és
“qualsevol persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o
indirectament, mitjançant qualsevol informació referida a la seva identitat
física, fisiològica, psíquica, econòmica, cultura o social “.
5. L’article 2.d) de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, de l’Autoritat, sobre el
tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de
videovigilància, estableix que “una persona es considera identificable quan pot
ser identificada directament a través d’una imatge del seu cos, o de la seva
veu, o indirectament a través d’altres imatges com per exemple codis,
identificadors, matrícules o altres que per elles mateixes, o posades en relació
amb altres dades, permetin identificar una peona sense que això requereixi
terminis o esforços desproporcionats”.
6. D’acord amb la normativa sobre protecció de dades, el tractament de dades de
caràcter personal ha d’anar precedit de l’aprovació d’un fitxer, el qual, de
conformitat amb l’article 20 de la LOPD, s’ha de crear mitjançant una disposició
de caràcter general, és a dir, mitjançant un reglament, amb els requisits
regulats a la normativa sobre règim local.
7. Articles 52, 53 i 54 del RLOPD, en quan a la creació de fitxers de titularitat
pública, amb caràcter obligatori previ al tractament de dades.
8. Disposició Final Tercera de la Llei 30/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades, la qual regula la competència de les entitats
de dret públic per a la creació de fitxers.
Per tot això, com a regidora delegada de Seguretat Ciutadana, proposo al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents:
Acords
Primer. Aprovar inicialment el Reglament per a la creació i regulació del fitxer “Sistema
de control d’accés de vehicles a la zona d’accés restringit al c. Alfons XII, en el tram
comprès entre la plaça Llisach i la Plana de l’Om”.
Segon. Sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, comptats a partir de
l’última publicació de l’anunci al BOP, al DOCG i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
l’aprovació inicial del Reglament, la qual esdevindrà aprovació definitiva si en aquest
termini no es presenta cap reclamació o al·legació i, en aquest cas, es procediria a la
consegüent publicació del text íntegre del Reglament al BOP i una referència al
DOGC.
Tercer. Notificar la creació del fitxer a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per a
la seva inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.”
“ANNEX 1
1. Denominació del fitxer
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“Sistema de control d’accés de vehicles a la zona d’accés restringit al c Alfons XII, en el tram
comprès entre la plaça Llisach i la Plana de l’Om”.
2. Finalitats i usos previstos
La finalitat del fitxer és el control i la vigilància del trànsit.
Els usos dels fitxers són els derivats de la captació d’imatges dels vehicles que circulen per la
zona prohibida del c. Alfons XII, en el tram comprès entre la plaça Llisach i la Plana de l’Om,
per tal de tramitar les actuacions administratives derivades de la circulació prohibida per aquest
lloc.
3. Persones o col·lectius sobre els quals s’obtenen les dades
Usuaris dels vehicles que circulen per la zona prohibida durant unes franges horàries
degudament senyalitzades i aquelles persones que tot i no ser l’objecte de la captació,
apareguin a les imatges captades en transitar per la mateixa zona.
4. Procediment de recollida de les dades
La gravació d’imatges.
5. Procedència de les dades
De les pròpies persones afectades, tant les que circulen com les que transiten per la zona.
6. Estructura i descripció del tipus de dades personals contingudes
a. Dades identificatives:
Imatge
Matrícula
b. Altres:
Data i hora
7. Sistema de tractament utilitzat en l’organització
Tractament automatitzat
8. Cessions de dades previstes
A les Forces i Cossos de Seguretat.
9. Transferències internacionals de dades
No se’n preveuen
10. Òrgan responsable del fitxer
Ajuntament de Manresa.
11. Servei on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
Les persones incloses en aquest fitxer poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició en el termes i circumstàncies establerts per la Llei orgànica 15/1999, davant dels
Serveis de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa, carrer Bruc, 33 de Manresa
(08242), o a l’adreça electrònica lopd@ajmanresa.cat.
12. Mesures de seguretat
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De conformitat amb el Títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, el nivell de
seguretat aplicable a aquest fitxer és de caràcter BÀSIC.”

“REGLAMENT PER A LA CREACIÓ DEL FITXER “ SISTEMA DE CONTROL D’ACCÉS DE
VEHICLES A LA ZONA D’ACCÉS RESTRINGIT DEL C. ALFONS XII, EN EL TRAM
COMPRÈS ENTRE LA PLAÇA LLISACH I LA PLANA DE L’OM”
Exposició de Motius
Per resolució de l’alcalde president del dia 15 de maig de 2009, es va resoldre “ordenar la
instal·lació, funcionament i ús del sistema de control d’accés de vehicles a la zona d’accés
restringit al c. Alfons XII, en el tram comprés entre la plaça Llisach i la Plana de l’Om”.
És voluntat de l’Ajuntament de Manresa regular el sistema de control d’accés de vehicles a la
zona referida, amb estricte subjecció a la normativa vigent respecte la recollida, tractament i
emmagatzematge de dades de caràcter personal que aquest sistema genera. Tenint en
compte aquesta situació, i d’acord amb l’article 18 de la Constitució espanyola, la qual reconeix
el dret fonamental a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) estableix un
seguit d’obligacions i requeriments de seguretat per tal de garantir que el tractament de dades
de caràcter personal es faci amb ple respecte dels drets fonamentals de les persones titulars
d’aquestes dades.
Una d’aquestes obligacions, per als responsables dels fitxers de titularitat pública, consisteix
en la creació d’un fitxer de dades personals mitjançant una disposició de caràcter general, és a
dir, mitjançant un reglament, d’acord amb la normativa sobre règim local.
Article 1. Creació del fitxer
Es crea el fitxer anomenat “Sistema de control d’accés de vehicles a la zona d’accés restringit
al c. Alfons XII, en el tram comprés entre la plaça Llisach i la Plana de l’Om”, de conformitat
amb la descripció continguda a l’annex 1.
Article 2. Regulació del fitxer
D’acord amb l’article 20 de la LOPD i article 54 del RDOPD, es regula el fitxer descrit a l’annex
1 d’aquest Reglament i s’estableix la seva denominació, finalitat i usos previstos; les persones
o col·lectius sobre els quals s’obtenen les dades i la seva procedència; l’estructura bàsica del
fitxer mitjançant la descripció detallada del tipus de dades personals i el sistema de tractament;
les comunicacions de dades, amb indicació dels destinataris, si escau; les transferències de
dades internacionals, si escau, amb indicació d’aquests països; l’òrgan responsable del fitxer;
els serveis o unitats davant dels quals es poden exercir els corresponents drets i, finalment, els
nivells de seguretat aplicables.
Article 3. Mesures de gestió i organització
L’òrgan responsable del fitxer ha d’adoptar les mesures tècniques, de gestió i d’organització
necessàries per al de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com
totes les mesures destinades a fer efectius els drets de les persones afectades i que siguin
reconeguts a la LOPD i normes que la despleguen.
Article 4. Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
A l’annex 1 d’aquest reglament s’especifica l’adreça del Servei d’aquest Ajuntament, davant el
qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació cancel·lació i oposició que la LOPD
reconeix a les persones titulars de les dades.
Article 5. Mesures de seguretat
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El fitxer que es crea en aquest Reglament compleix amb les mesures de seguretat establertes
pel RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el desenvolupament de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.”

5.3.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Reglament per a la creació
i regulació del fitxer “Sistema de control d’accés de vehicles a la zona
peatonal de la plaça Gispert”.
La secretària presenta el dictamen de la regidora delegada de Seguretat Ciutadana, de
24 de març de 2016, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
1. Per resolució dictada per l’alcalde president el dia 5 de novembre de 2008, es
va resoldre “ordenar la instal·lació, funcionament i ús del sistema de control
d’accés de vehicles a la zona d’accés restringit a la plaça Gispert, amb
afectació a la circulació de la mateixa plaça Gispert, c. Camp d’Urgell, c. Mel,
c. Talamanca, c. Cirera, c. Vilanova, c. Muntanya i c. Òdena.
2. Que el sistema indicat al punt anterior efectua la lectura automàtica de les
matricules dels vehicles que circulen per la zona prohibida, amb l’aportació de
la prova gràfica , regulant la seva funció i explotació de tal manera que es
respecten les mesures que cal adoptar per tal de garantir el compliment de les
disposicions legals.
3. Que aquest sistema de control permet visualitzat únicament la matrícula i el
vehicle que circulen per la zona prohibida i el seu entorn més immediat, amb la
única finalitat de tramitar, si escau, la corresponent denuncia municipal.
4. Que la resolució a la qual es refereix l’antecedent primer es va notificar a la
Comissió de Control dels Dispositius de Vídeo Vigilància, depenent de la
Direcció General de Seguretat Ciutadana del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, als efectes d’emetre l’oportú informe sobre
l’adequació de la resolució notificada als principis generals de la Llei orgànica
4/1997, de 4 d’agost, de conformitat amb allò regulat a la disposició addicional
quarta, apartat segon del Decret 134/1999, de 18 de maig.
5. Que la Comissió de Control dels Dispositius de Vídeo Vigilància de Catalunya,
en la seva reunió del dia 18 de febrer de 2009, va informar favorablement la
instal·lació del sistema de control d’accés de vehicles a la plaça Gispert de
Manresa.
6. Que la captació de les imatges enregistrades per aquest sistema de control del
trànsit, s’ha de sotmetre als principis i garanties establerts a la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD).
Raonaments jurídics
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1. Article 2.1 de LOPD, conforme el qual aquesta Llei és d’aplicació a les dades
de caràcter personal registrades en suport físic, que les faci susceptibles de
tractament, i a qualsevol modalitat d’ús posterior d’aquestes dades pels sectors
públic i privat.
2. Article 3.a) de la LOPD el qual considera que són dades de caràcter personal
“qualsevol informació referent a persones físiques identificades o
identificables”.
3. Article 5.1.f) del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova
el Reglament de desenvolupament de la LOPD (RLOPD) el qual estableix que
és una dada de caràcter personal “qualsevol informació numèrica, alfabètica,
gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus que concerneix a
persones físiques identificades o identificables”.
4. Article 5.1.o) del RLOPD el qual estableix que una persona identificable és
“qualsevol persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o
indirectament, mitjançant qualsevol informació referida a la seva identitat
física, fisiològica, psíquica, econòmica, cultura o social “.
5. L’article 2.d) de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, de l’Autoritat, sobre el
tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de
videovigilància, estableix que “una persona es considera identificable quan pot
ser identificada directament a través d’una imatge del seu cos, o de la seva
veu, o indirectament a través d’altres imatges com per exemple codis,
identificadors, matrícules o altres que per elles mateixes, o posades en relació
amb altres dades, permetin identificar una peona sense que això requereixi
terminis o esforços desproporcionats”.
6. D’acord amb la normativa sobre protecció de dades, el tractament de dades de
caràcter personal ha d’anar precedit de l’aprovació d’un fitxer, el qual, de
conformitat amb l’article 20 de la LOPD, s’ha de crear mitjançant una disposició
de caràcter general, és a dir, mitjançant un reglament, amb els requisits
regulats a la normativa sobre règim local.
7. Articles 52, 53 i 54 del RLOPD, en quan a la creació de fitxers de titularitat
pública, amb caràcter obligatori previ al tractament de dades.
8. Disposició Final Tercera de la Llei 30/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades, la qual regula la competència de les entitats
de dret públic per a la creació de fitxers.
Per tot això, com a regidora delegada de Seguretat Ciutadana, proposo al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents:
Acords
Primer. Aprovar inicialment el Reglament per a la creació i regulació del fitxer “Sistema
de control d’accés de vehicles a la zona peatonal de la plaça Gispert”.
Segon. Sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, comptats a partir de
l’última publicació de l’anunci al BOP, al DOCG i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
l’aprovació inicial del Reglament, la qual esdevindrà aprovació definitiva si en aquest
termini no es presenta cap reclamació o al·legació i, en aquest cas, es procediria a la
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consegüent publicació del text íntegre del Reglament al BOP i una referència al
DOGC.
Tercer. Notificar la creació del fitxer a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per a
la seva inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.”
“ANNEX 1
1. Denominació del fitxer
“Sistema de control d’accés de vehicles a la zona funcionament i ús del sistema de control
d’accés de vehicles a la zona peatonal de la plaça Gispert”.
2. Finalitats i usos previstos
La finalitat del fitxer és el control i la vigilància del trànsit.
Els usos dels fitxers són els derivats de la captació d’imatges dels vehicles que circulen per la
zona prohibida de la plaça Gispert amb afectació a la circulació a la mateixa plaça Gispert, c.
Camp d’Urgell, c. Mel, c. Talamanca, c. Cirera, c. Vilanova, c. Muntanya i c. Òdena, per tal de
tramitar les actuacions administratives derivades de la circulació prohibida per aquest lloc.
3. Persones o col·lectius sobre els quals s’obtenen les dades
Dels usuaris dels vehicles que circulen per la zona prohibida durant unes franges horàries
degudament senyalitzades i aquelles persones que tot i no ser l’objecte de la captació,
apareguin a les imatges captades en transitar per la mateixa zona.
4. Procediment de recollida de les dades
La gravació d’imatges.
5. Procedència de les dades
Dels vehicles que circulen i aquelles persones quines imatges son captades pel mateix sistema
de control en captar també l’entorn més immediat.
6. Estructura i descripció del tipus de dades personals contingudes
a. Dades identificatives:
Imatge
Matrícula
b. Altres:
Data i hora
7. Sistema de tractament utilitzat en l’organització
Tractament automatitzat
8. Cessions de dades previstes
A les Forces i Cossos de Seguretat.
9. Transferències internacionals de dades
No se’n preveuen
10. Òrgan responsable del fitxer
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Ajuntament de Manresa.
11. Servei on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
Les persones incloses en aquest fitxer poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició en el termes i circumstàncies establerts per la Llei orgànica 15/1999, davant dels
Serveis de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa, carrer Bruc, 33 de Manresa
(08242), o a l’adreça electrònica lopd@ajmanresa.cat.
12. Mesures de seguretat
De conformitat amb el Títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, el nivell de
seguretat aplicable a aquest fitxer és de caràcter BÀSIC.”

“REGLAMENT PER A LA CREACIÓ DEL FITXER “ SISTEMA DE CONTROL D’ACCÉS DE
VEHICLES A LA ZONA PEATONAL DE LA PLAÇA GISPERT”
Exposició de Motius
Per resolució de l’alcalde president del dia 5 de novembre de 2008, es va resoldre “ordenar la
instal·lació, funcionament i ús del sistema de control d’accés de vehicles a la zona peatonal de
la plaça Gispert, amb afectació a la circulació de la mateixa plaça Gispert, c. Camp d’Urgell, c.
Mel, c. Talamanca, c. Cirera, c. Vilanova, c. Muntanya i c. Òdena.
És voluntat de l’Ajuntament de Manresa regular el sistema de control d’accés de vehicles a la
zona referida, amb estricte subjecció a la normativa vigent respecte la recollida, tractament i
emmagatzematge de dades de caràcter personal que aquest sistema genera. Tenint en
compte aquesta situació, i d’acord amb l’article 18 de la Constitució espanyola, la qual reconeix
el dret fonamental a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) estableix un
seguit d’obligacions i requeriments de seguretat per tal de garantir que el tractament de dades
de caràcter personal es faci amb ple respecte dels drets fonamentals de les persones titulars
d’aquestes dades.
Una d’aquestes obligacions, per als responsables dels fitxers de titularitat pública, consisteix en
la creació d’un fitxer de dades personals mitjançant una disposició de caràcter general, és a dir,
mitjançant un reglament, d’acord amb la normativa sobre règim local.
Article 1. Creació del fitxer
Es crea el fitxer anomenat “Sistema de control d’accés de vehicles a la zona petaonal de la
plaça Gispert, amb afectació a la circulació de la mateixa plaça Gispert, c. Camp d’Urgell, c.
Mel, c. Talamanca, c. Cirera, c. Vilanova, c. Muntanya i c. Òdena.
Article 2. Regulació del fitxer
D’acord amb l’article 20 de la LOPD i article 54 del RDOPD, es regula el fitxer descrit a l’annex
1 d’aquest Reglament i s’estableix la seva denominació, finalitat i usos previstos; les persones
o col·lectius sobre els quals s’obtenen les dades i la seva procedència; l’estructura bàsica del
fitxer mitjançant la descripció detallada del tipus de dades personals i el sistema de tractament;
les comunicacions de dades, amb indicació dels destinataris, si escau; les transferències de
dades internacionals, si escau, amb indicació d’aquests països; l’òrgan responsable del fitxer;
els serveis o unitats davant dels quals es poden exercir els corresponents drets i, finalment, els
nivells de seguretat aplicables.
Article 3. Mesures de gestió i organització
L’òrgan responsable del fitxer ha d’adoptar les mesures tècniques, de gestió i d’organització
necessàries per al de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com
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totes les mesures destinades a fer efectius els drets de les persones afectades i que siguin
reconeguts a la LOPD i normes que la despleguen.
Article 4. Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
A l’annex 1 d’aquest reglament s’especifica l’adreça del Servei d’aquest Ajuntament, davant el
qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació cancel·lació i oposició que la LOPD
reconeix a les persones titulars de les dades.
Article 5. Mesures de seguretat
El fitxer que es crea en aquest Reglament compleix amb les mesures de seguretat establertes
pel RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el desenvolupament de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.”

5.3.3 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Reglament per a la creació
i regulació del fitxer “Sistema de control d’accés de vehicles a la zona
d’accés restringit de la plaça Major i carrer Sobrerroca”.
La secretària presenta el dictamen de la regidora delegada de Seguretat Ciutadana, de
7 d’abril de 2016, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
1. Per resolució dictada per l’alcalde president el dia 2 de setembre de 2005, es
va resoldre “ordenar la instal·lació, funcionament i ús del sistema de control
d’accés de vehicles a la zona d’accés restringit de la plaça Major i carrer
Sobrerroca d’aquesta ciutat”.
2. Que el sistema indicat al punt anterior efectua la lectura automàtica de les
matricules dels vehicles que circulen per la zona prohibida, amb l’aportació de
la prova gràfica , regulant la seva funció i explotació de tal manera que es
respecten les mesures que cal adoptar per tal de garantir el compliment de les
disposicions legals.
3. Que aquest sistema de control permet visualitzat únicament la matrícula i el
vehicle que circulen per la zona prohibida i el seu entorn més immediat, amb la
única finalitat de tramitar, si escau, la corresponent denuncia municipal.
4. Que la resolució a la qual es refereix l’antecedent primer es va notificar a la
Comissió de Control dels Dispositius de Vídeo Vigilància, depenent de la
Direcció General de Seguretat Ciutadana del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, als efectes d’emetre l’oportú informe sobre
l’adequació de la resolució notificada als principis generals de la Llei orgànica
4/1997, de 4 d’agost, de conformitat amb allò regulat a la disposició addicional
quarta, apartat segon del Decret 134/1999, de 18 de maig.
5. Que la Comissió de Control dels Dispositius de Vídeo Vigilància de Catalunya,
en la seva reunió del dia 12 de juliol de 2006, va informar favorablement la
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instal·lació del sistema de control d’accés de vehicles a la zona d’accés
restringit de la plaça Major i carrer Sobrerroca.
6. Que la captació de les imatges enregistrades per aquest sistema de control del
trànsit, s’ha de sotmetre als principis i garanties establerts a la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD).
Raonaments jurídics
1. Article 2.1 de LOPD, conforme el qual aquesta Llei és d’aplicació a les dades
de caràcter personal registrades en suport físic, que les faci susceptibles de
tractament, i a qualsevol modalitat d’ús posterior d’aquestes dades pels sectors
públic i privat.
2. Article 3.a) de la LOPD el qual considera que són dades de caràcter personal
“qualsevol informació referent a persones físiques identificades o
identificables”.
3. Article 5.1.f) del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova
el Reglament de desenvolupament de la LOPD (RLOPD) el qual estableix que
és una dada de caràcter personal “qualsevol informació numèrica, alfabètica,
gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus que concerneix a
persones físiques identificades o identificables”.
4. Article 5.1.o) del RLOPD el qual estableix que una persona identificable és
“qualsevol persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o
indirectament, mitjançant qualsevol informació referida a la seva identitat
física, fisiològica, psíquica, econòmica, cultura o social “.
5. L’article 2.d) de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, de l’Autoritat, sobre el
tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de
videovigilància, estableix que “una persona es considera identificable quan pot
ser identificada directament a través d’una imatge del seu cos, o de la seva
veu, o indirectament a través d’altres imatges com per exemple codis,
identificadors, matrícules o altres que per elles mateixes, o posades en relació
amb altres dades, permetin identificar una peona sense que això requereixi
terminis o esforços desproporcionats”.
6. D’acord amb la normativa sobre protecció de dades, el tractament de dades de
caràcter personal ha d’anar precedit de l’aprovació d’un fitxer, el qual, de
conformitat amb l’article 20 de la LOPD, s’ha de crear mitjançant una disposició
de caràcter general, és a dir, mitjançant un reglament, amb els requisits
regulats a la normativa sobre règim local.
7. Articles 52, 53 i 54 del RLOPD, en quan a la creació de fitxers de titularitat
pública, amb caràcter obligatori previ al tractament de dades.
8. Disposició Final Tercera de la Llei 30/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades, la qual regula la competència de les entitats
de dret públic per a la creació de fitxers.
Per tot això, com a regidora delegada de Seguretat Ciutadana, proposo al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents:
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Acords
Primer. Aprovar inicialment el Reglament per a la creació i regulació del fitxer “Sistema
de control d’accés de vehicles a la zona d’accés restringit de la plaça Major i carrer
Sobrerroca”.
Segon. Sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, comptats a partir de
l’última publicació de l’anunci al BOP, al DOCG i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
l’aprovació inicial del Reglament, la qual esdevindrà aprovació definitiva si en aquest
termini no es presenta cap reclamació o al·legació i, en aquest cas, es procediria a la
consegüent publicació del text íntegre del Reglament al BOP i una referència al
DOGC.
Tercer. Notificar la creació del fitxer a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per a
la seva inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.”

“ANNEX 1
1. Denominació del fitxer
“Sistema de control d’accés de vehicles a la zona d’accés restringit de la plaça Major i carrer
Sobrerroca”.
2. Finalitats i usos previstos
La finalitat del fitxer és el control i la vigilància del trànsit.
Els usos dels fitxers són els derivats de la captació d’imatges dels vehicles que circulen per la
zona prohibida de la plaça Major i carrer Sobrerroca, per tal de tramitar les actuacions
administratives derivades de la circulació prohibida per aquest lloc.
3. Persones o col·lectius sobre els quals s’obtenen les dades
Dels usuaris dels vehicles que circulen per la zona prohibida durant unes franges horàries
degudament senyalitzades i aquelles persones que tot i no ser l’objecte de la captació,
apareguin a les imatges captades en transitar per la mateixa zona.
4. Procediment de recollida de les dades
La gravació d’imatges.
5. Procedència de les dades
De les pròpies persones afectades, tant les que circulen com les que transiten per la zona.
6. Estructura i descripció del tipus de dades personals contingudes
a. Dades identificatives:
Imatge
Matrícula
b. Altres:
Data i hora
7. Sistema de tractament utilitzat en l’organització
Tractament automatitzat
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8. Cessions de dades previstes
A les Forces i Cossos de Seguretat.
9. Transferències internacionals de dades
No se’n preveuen
10. Òrgan responsable del fitxer
Ajuntament de Manresa
11. Servei on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
Les persones incloses en aquest fitxer poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició en el termes i circumstàncies establerts per la Llei orgànica 15/1999, davant dels
Serveis de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa, carrer Bruc, 33 de Manresa
(08242), o a l’adreça electrònica lopd@ajmanresa.cat.
12. Mesures de seguretat
De conformitat amb el Títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, el nivell de
seguretat aplicable a aquest fitxer és de caràcter BÀSIC.”

“REGLAMENT PER A LA CREACIÓ DEL FITXER “ SISTEMA DE CONTROL D’ACCÉS DE
VEHICLES A LA ZONA D’ACCÉS RESTRINGIT DE LA PLAÇA MAJOR I CARRER
SOBRERROCA.
Exposició de Motius
Per resolució de l’alcalde president del dia 2 de setembre de 2005, es va resoldre “ordenar la
instal·lació, funcionament i ús del sistema de control d’accés de vehicles a la zona d’accés
restringit de plaça Major i carrer Sobrerroca”.
És voluntat de l’Ajuntament de Manresa regular el sistema de control d’accés de vehicles a la
zona referida, amb estricte subjecció a la normativa vigent respecte la recollida, tractament i
emmagatzematge de dades de caràcter personal que aquest sistema genera. Tenint en
compte aquesta situació, i d’acord amb l’article 18 de la Constitució espanyola, la qual reconeix
el dret fonamental a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) estableix un
seguit d’obligacions i requeriments de seguretat per tal de garantir que el tractament de dades
de caràcter personal es faci amb ple respecte dels drets fonamentals de les persones titulars
d’aquestes dades.
Una d’aquestes obligacions, per als responsables dels fitxers de titularitat pública, consisteix
en la creació d’un fitxer de dades personals mitjançant una disposició de caràcter general, és a
dir, mitjançant un reglament, d’acord amb la normativa sobre règim local.
Article 1. Creació del fitxer
Es crea el fitxer anomenat “Sistema de control d’accés de vehicles a la zona d’accés restringit
de la plaça Major i carrer Sobrerroca, de conformitat amb la descripció continguda a l’annex 1.
Article 2. Regulació del fitxer
D’acord amb l’article 20 de la LOPD i article 54 del RDOPD, es regula el fitxer descrit a l’annex
1 d’aquest Reglament i s’estableix la seva denominació, finalitat i usos previstos; les persones
o col·lectius sobre els quals s’obtenen les dades i la seva procedència; l’estructura bàsica del
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fitxer mitjançant la descripció detallada del tipus de dades personals i el sistema de tractament;
les comunicacions de dades, amb indicació dels destinataris, si escau; les transferències de
dades internacionals, si escau, amb indicació d’aquests països; l’òrgan responsable del fitxer;
els serveis o unitats davant dels quals es poden exercir els corresponents drets i, finalment, els
nivells de seguretat aplicables.
Article 3. Mesures de gestió i organització
L’òrgan responsable del fitxer ha d’adoptar les mesures tècniques, de gestió i d’organització
necessàries per al de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com
totes les mesures destinades a fer efectius els drets de les persones afectades i que siguin
reconeguts a la LOPD i normes que la despleguen.
Article 4. Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
A l’annex 1 d’aquest reglament s’especifica l’adreça del Servei d’aquest Ajuntament, davant el
qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació cancel·lació i oposició que la LOPD
reconeix a les persones titulars de les dades.
Article 5. Mesures de seguretat
El fitxer que es crea en aquest Reglament compleix amb les mesures de seguretat establertes
pel RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el desenvolupament de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.”

La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Seguretat Ciutadana, informa que
aquests tres dictàmens aproven inicialment el Reglament que regula el control del
trànsit de vehicles amb càmeres de videovigilància en tres llocs diferents de la ciutat:
la Plaça Gispert, el carrer Sobrerroca i el carrer d’Alfons XII.
Aquestes càmeres es van instal·lar en períodes diferents i en el seu dia es va demanar
a la Comissió de videovigilància de Catalunya la tramitació oportuna consistent en un
informe i una autorització, que van ser favorables.
Avui es porta a aprovació inicial el Reglament que regula cadascun d’aquests fitxers
en compliment de la Llei orgànica sobre protecció de dades.

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, manifesta el
vot favorable del seu grup als tres dictàmens i aprofita per fer algunes observacions al
respecte.
En primer lloc, pel que fa a les càmeres situades al carrer Sobrerroca demana que
s’acabi amb el campi qui pugui a la plaça Major.
Pel que fa a les fotomultes entenen que de moment no hi ha un sistema millor i no s’hi
oposen, però consideren que no és un mètode idoni perquè no saben si és una
gravació o una multa tipus radar, o què passa amb les persones que lliurement passen
pel carrer i apareixen a la fotografia.
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Recorda que el Pla de Mobilitat, que establia certes accions que s’havien de fer durant
el 2011 fins el 2016, ampliava l’illa de vianants incloent tot el tram del carrer
Sobrerroca i la plaça Milcentenari, cosa que de moment encara no està feta.
Tampoc entrarà en la zona 30 que es preveia tant a la zona de Valldaura com a la
zona de Vic-Remei o Passeig i Rodalies al carrer de Pompeu Fabra, però esperen que
es pugui portar a terme durant aquest any que és quan s’acaba el Pla.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.3.1 a votació i el
ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde sotmet el dictamen 5.3.2 a votació i el ple l’aprova per unanimitat dels
23 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.
L’alcalde sotmet el dictamen 5.3.3 a votació i el ple l’aprova per unanimitat dels
23 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.

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. La Farinera.

La secretària presenta el dictamen del regidor delegat de Planejament, Projectes
Urbans i Entorn Natural, de 7 d’abril de 2016, que es transcriu a continuació:
“El 30 de març del 2006 s’aprovà definitivament la Modificació puntual del Pla general
Parc del Cardener, entre el Pont vell i la riera de Rajadell. Aquesta modificació es
plantejà amb l’objectiu d’ordenar els sòls directament vinculats al riu Cardener amb un
alt valor paisatgístic i mediambiental.
La modificació esmentada preveia també la delimitació de dos polígons d’actuació amb
la finalitat de fixar el desenvolupament urbanístic dels dos conjunts d’edificació
existents a banda i banda del riu Cardener, a l’entorn de les fàbriques Blanca i
Vermella a la riba esquerra i de les fàbriques la Favorita i els Polvorers a la riba dreta.
La necessitat de plantejar el desenvolupament dels terrenys vinculats a les fàbriques
de la riba dreta aconsella l’ajust dels paràmetres fixats, a la vegada que facilita aquest
desenvolupament, per la qual cosa la Secció de Planejament i Gestió del Sòl ha
considerat convenient la tramitació de la Modificació Puntual del Pla General de
Manresa. La Farinera
La present modificació es centra en la redefinició dels paràmetres d’un dels dos
polígons d’actuació delimitats per la modificació Parc del Cardener; concretament el
corresponent a les fàbriques la Favorita i els Polvorers. L’àmbit de la modificació
abasta doncs els sòls compresos entre el riu Cardener i la carretera C-1411b.
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La modificació es proposa amb l’objectiu de fixar una nova divisió poligonal que facilita
el desenvolupament, la qual cosa, si bé comporta un lleuger increment del sostre
edificable, fixa també un increment dels espais públics en una localització tan sensible
com són els espais vinculats al riu Cardener. En aquesta proposta d’ordenació no
s’han plantejat nous objectius ambientals, essent plenament vigents els definits per la
modificació puntual del Pla general Parc el Cardener.
La modificació és doncs oportuna i convenient amb relació als interessos públics i
privats concurrents.
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, documentació complementària i
documentació fotogràfica, una avaluació econòmica i financera, una agenda i la
documentació gràfica, amb els plànols d’informació i proposta.
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. Quan la modificació comporta un increment de sostre edificable,
li és d’aplicació allò disposat a l’article 99 i 100 TRLU; i si es modifiquen el sistema
d’espais lliures, s’ha de seguir el procediment de l’article 98.
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,
la qual cosa queda recollida en el document redactat pels serveis tècnics.
L’article 99 TRLU, estableix unes especificitats quant la modificació comporta
increment de sostre; per aquest motiu el document de modificació incorpora la identitat
de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, la
previsió (agenda) de l’execució del planejament i l’establiment del termini concret i una
avaluació econòmica de la rendibilitat inclòs en l’apartat d’avaluació econòmica i
financera. A la vegada preveu el percentatge de cessió del 15% sobre l’increment
d’aprofitament urbanístic.
Per altra banda, d’acord amb el que estableix l’article 100 de la mateixa norma, en
relació a l’increment dels sostre edificable, es justifica una reserva mínima per a zones
verdes i espais lliures públics de 20m² per cada 100m² de sostre residencial i de 5m²
per cada 10 m² de sostre d’altres usos. A la vegada, es garanteix el manteniment de la
funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació (art. 98.1 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,
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
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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),
al Departament de Cultura (Patrimoni) tots de la Generalitat de Catalunya, a més del
Departament d’Infraestructures viàries i mobilitat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de
la Diputació de Barcelona, en relació als aspectes de la seva competència.
L’aprovació definitiva s’haurà de sotmetre al procediment que regula l’article 98 TRLU.
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’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 dels següents
ACORDS
“1r APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE
MANRESA. LA FARINERA, 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 Departament de Territori i Sostenibilitat (aigües i
sostenibilitat ambiental), al Departament de Cultura (Patrimoni) tots de la Generalitat
de Catalunya, a més del Departament d’Infraestructures viàries i mobilitat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 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.”
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El senyor Marc Aloy, regidor delegat de Planejament i Projectes Urbans, informa
que el març del 2006 es va aprovar la modificació puntual del Pla General- Parc del
Cardener, entre el Pont Vell i la Riera de Rajadell, amb l’objectiu d’ordenar l’entorn
d’aquest tram del riu amb un alt valor ambiental i paisatgístic.
La modificació també comprenia la recuperació del conjunt de fàbriques del riu, La
Farinera, La Favorita, Els Polvorers i les fàbriques Blanca i Vermella, totes elles
incloses en el Catàleg de Patrimoni.
La modificació preveia el desenvolupament del sector en dos polígons, un a la riba
dreta que incloïa La Favorita i Els Polvorers, i l’altre, a l’esquerra, amb les fàbriques
Blanca i Vermella.
El desenvolupament d’aquests polígons havia de fer-se amb l’acord i de manera
conjunta de tots els propietaris, cosa que amb l’actual conjuntura econòmica ha estat
inviable perquè ni tots tenen les mateixes disponibilitats, ni les mateixes intencions i
ritmes.
La modificació que avui es porta a aprovació proposa definir una nova divisió
poligonal, del polígon que comprèn les fàbriques de La Favorita i Els Polvorers, amb
l’objectiu de facilitar el desenvolupament d’un sector estratègic per a la ciutat, pels
motius abans citats.
Es proposa una divisió en tres polígons, que corresponen amb les tres propietats dels
terrenys, per tal d’afavorir que cada propietari pugui desenvolupar el seu polígon
independentment de l’acord i els ritmes dels altres.
Per tal que això sigui possible ha calgut un lleuger increment del sostre edificable en
una de les tres finques, que en l’anterior modificació no tenia aprofitament. Un
increment que es compensa amb escreix amb un increment dels espais públics.
Així doncs, la modificació preveu passar de 14.216 m2 a 17.193 m2 de sostre, cosa
que significa un increment de 2.900 m2 d’aquest total de 17.000, un 17,3% del total.
Per contra, el sòl públic passa de 7.886 m2 a 11.352 m2, un increment del 70% de sòl
públic.
A més a més, si bé en la modificació del 2006 aquests espais públics estaven
fraccionats, amb la modificació que avui es porta a aprovació tot l’espai lliure
intersticial de les fàbriques passarà a ser sòl públic continu, que a banda d’articular els
edificis patrimonials s’incorporarà al Parc del Cardener.
Per altra banda, aquesta modificació també preveu el desplaçament de la passera
prevista per creuar el Cardener en un punt més central de tot el sector, entre La
Favorita i Els Polvorers, una passera que ha de permetre connectar la riba dreta amb
el camí de Sant Jaume a l’esquerra.
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Pel que fa als usos es mantenen els mateixos previstos, uns usos mixtes.
L’equip de govern considera que aquesta modificació queda plenament justificada per
l’interès públic que significa facilitar la recuperació del patrimoni industrial de la ciutat,
així com el patrimoni natural a l’entorn del cardener i l’obtenció de més espai públic.
Per aquests motius demana el vot favorable al dictamen.

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, manifesta que
el seu grup entén la millora que suposa aquesta proposta de modificació del Pla
General, en el sentit que es facilita el desenvolupament d’aquest sector.
Per altra banda, s’han fixat que dintre dels tres nous sectors que s’estableixen, si en el
pla anterior o fins ara vigent hi havia una edificabilitat que es repartia segons els m2
que tenia cada propietari, ara aquesta edificabilitat és molt diferent entre els sectors.
Diu que la parcel·la més petita té un 0,64 de m2 de sostre construït entre m2 de
superfície, la mitjana té un 1,66 i la que ocupa més del 50% de l’àmbit té una
edificabilitat del 0,34% i no els semblava del tot correcte.
També volen remarcar que una de les noves edificacions previstes es preveu en sòl
inundable i entenen que les edificacions existents que, a més a més, estan
catalogades com a protegides i no es poden modificar, que estan en terrenys
inundables i entenen que s’han de mantenir, i que s’hi posin solucions perquè no hi
hagi problemes en cas de fortes riuades, no ho entenen en el cas de les noves
edificacions.
Entenen que això respon a una facilitat perquè es divideixi poligonalment segons les
propietats actuals, però no respon a l’espai natural d’aquesta zona.
Tampoc s’afegeixen nous objectius ambientals que ja es defineixen en el Pla General i
creuen que s’hi haurien d’encabir.
Com ha dit al principi entenen que tota aquesta modificació respon a potenciar que
aquesta zona es desenvolupi, no votara en contra però tampoc a favor.

El senyor Marc Aloy, regidor delegat de Planejament i Projectes Urbans,
manifesta que el tema de l’edificabilitat és diferent en els tres polígons perquè tots tres
són molt diferents.
Actualment hi ha tres propietats, dues de les quals tenen uns edificis patrimonials que
estan recollits en el Catàleg de Patrimoni i ja hi ha un sostre que està reconegut i que
es vol recuperar i no eliminar.
Per tant, hi ha dues propietats amb molt sostre i una tercera on a la seva finca no hi ha
cap edifici patrimonial, només una nau que no té cap valor i que en la primera
modificació del 2006 es pretenia eliminar aquesta nau i deixar només els dos edificis
patrimonials.
Acta de la sessió plenària núm. 4 de 21 d’abril de 2016

65

Si això es feia d’aquesta manera s’havia de desenvolupar el polígon conjuntament i els
tres propietaris s’havien de repartir les càrregues i els beneficis, tenint en compte que
n’hi havia un que no li quedava sostre i els altres eren els que li havien de donar una
part d’aquest sostre.
Amb la modificació que avui es porta a aprovació a aquest propietari que no tenia
sostre se n’hi ha de donar una mica, que són els 3.000 m2, però els tres polígons
queden compensats econòmicament pel que fa a les càrregues i els beneficis, tenint
en compte que el valor important era el de preservar el patrimoni arquitectònic,
respectant el sostre de La Farinera i La Favorita i de la Fàbrica dels Polvorers.
Pel que fa a l’estudi d’inundabilitat ja es preveuen unes mesures correctores i respecte
a l’informe ambiental no sap a què es refereix la senyora Tomàs en aquest apartat,
però se’n pot parlar, però l’informe ambiental és favorable i per això es porta a
aprovació.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació i el
ple l’aprova per 20 vots afirmatius (6 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins) i 3 abstencions (3 GMCUP) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.1.2

Dictamen sobe aprovació inicial, si escau, de la Modificació Puntual del
Pla General de Manresa. Obaga de l’Agneta.

La secretària presenta el dictamen del regidor delegat de Planejament, Projectes
Urbans i Entorn Natural, de 7 d’abril de 2016, que es transcriu a continuació:
*Alguns noms i dades s’han omès en aplicació de la Llei de Protecció de dades

“El 23 d’abril de 2015, la Sra. XXX va presentar una instància de sol·licitud de la
tramitació de una modificació puntual del Pla General de Manresa en relació a l’àmbit
de l’Obaga de l’Agneta per tal de possibilitar l’ús d’habitatge rural a una edificació
existent a l’est de l’obaga. La sol·licitud anava acompanyada de l’avanç de
planejament i del document ambiental estratègic.
El 5 de maig de 2015 el cap de la Secció de Planejament i Gestió del Sòl va emetre
informe en el que afirmava que planejament permet el desenvolupament de l’ús
d’habitatge familiar directament i justificadament associat a activitats d’explotació
rústica però sempre en funció de l’interès general, motiu pel qual proposava una nova
alternativa d’ordenació a la sol·licitud de modificació.
El 10 de novembre de 2015, la Sra. X va presentar document ambiental estratègic
ajustat a la nova proposta.
En data 16 de novembre de 2015 va tenir entrada al registre dels Serveis Territorials
de la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud
d’avaluació ambiental estratègica simplificada, acompanyada de la memòria de la
Modificació i del Document ambiental estratègic.
El passat 11 de març, el tècnic d’avaluació ambiental de la Catalunya Central va
emetre informe ambiental estratègic de no subjecció a l’avaluació ambiental
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estratègica ordinària atès que la modificació no té efectes significatius sobre el medi
ambient. L’informe és favorable condicionat a que la normativa de la modificació
contempli l’obligatorietat d’aplicar mesures correctores dels impactes així com les
mesures de seguiment ambiental proposades en el document ambiental estratègic, i
les mesures específiques per a la prevenció d’incendis forestals entorn de l’habitatge
que es vol ocupar, i considerarà l’àmbit com E1 en relació amb la protecció de la
contaminació lumínica.
L’àmbit de la modificació que es proposa comprèn els terrenys situats entre el terme
municipal límit amb el terme de Castellgalí, el polígon industrial dels Comtals, el barri
dels Comtals, la riera de Rajadell i el camí de l’Oller; terrenys que, en la seva totalitat,
són qualificats pel Pla General com a Zona de Reserva Ecològica.
L’objecte de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. OBAGA DE
L’AGNETA és el de definir, en la Zona de reserva ecològica d’aquest àmbit, una
subzona que, tenint en compte l’ús actual dels terrenys, permeti ampliar-hi els usos
residencials de caràcter rural i concretar-ne les característiques de les construccions
auxiliars a l’ús agrícola. A la vegada, planteja un ajust de la xarxa de camins fixada pel
pla general vigent, amb l’objectiu de reconèixer aquells camins que, d’acord amb el pla
especial de camins que procés de tramitació, formen l’estructura bàsica de la xarxa de
camins del municipi.
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, taula de
dades, 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 definir una subzona, dins Zona de reserva ecològica de
l’àmbit, que permeti ampliar-hi els usos residencials de caràcter rural i concretar-ne les
característiques de les construccions auxiliars a l’ús agrícola; proposta que es valora
positivament en tant que comporta una millor garantia per la pervivència dels valors
ambientals que el planejament ha de preservar, tal i com es recull en l’informe del
tècnic d’avaluació ambiental.
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
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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 (transportes terrestres, aigües i
avaluació 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, atès el contingut i objecte de la
modificació, i d’acord amb l’informe de l’oficina tècnica d’avaluació ambiental del
proppassat mes de març, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica
ordinària atès que la modificació no té efectes significatiu sobre el medi ambient.
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’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. OBAGA DE L’AGNETA, 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 (transportes
terrestres, aigües i avaluació 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, 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.”
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El senyor Marc Aloy, regidor delegat de Planejament i Projectes Urbans, informa
que l’Obaga de l’Agneta és una finca de 42 ha situada al vessant nord de la Serra de
Montlleó, entre la carena de la mateixa serra i la Riera de Rajadell, una zona
d’especial protecció ambiental i paisatgística, on des de temps remots hi ha hagut
cultiu de secà, especialment d’olivera.
Després de molts anys d’abandó de les terres la propietat ha engegat un interessant
projecte de recuperació de l’olivera autòctona, l’espècie Verdal de Manresa, que
elabora un oli ecològic de gran qualitat.
Aquesta activitat ve condicionada per la inexistència d’un habitatge i de construccions
agrícoles que permetin tant la custòdia de la finca, com el correcte desenvolupament
de les feines agrícoles.
En aquest cas, la modificació puntual del Pla General que es proposa té per objectiu
definir, a la zona de reserva ecològica d’aquest àmbit, una subzona que, tenint en
compte l’ús actual dels terrenys, permeti ampliar-hi els usos residencials de caràcter
rural i concretar les característiques de les construccions auxiliars a l’ús agrícola.
Aquesta subzona se situa en una franja plana, la més propera a la carretera C-55,
entre Can Poc Oli i els Comtals i on predomina l’ús agrícola, un lloc on actualment ja hi
ha quatre edificacions i aquest ús d’habitatge nou s’haurà de fer en una d’aquestes
quatre edificacions, dues de les quals tenen reconegut l’ús d’habitatge i les altres dues
no.
Aquesta modificació que es planteja ajusta també la xarxa de camins, fixada pel Pla
General vigent, amb l’objectiu de reconèixer aquells camins que d’acord amb el Pla
especial de camins que es troba en procés de tramitació, formen l’estructura bàsica de
la xarxa de camins del municipi.
Finalment com a govern es vol posar en valor la feina dels propietaris, no només per
una activitat que dóna un segell de qualitat al producte local, sinó també per la
conservació i la preservació dels nostres paisatges més emblemàtics, la Serra de
Montlleó i l’entorn del tram fins a la Riera de Rajadell, un espai natural que en podem
gaudir tots.
Demana el vot favorable al dictamen.

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, felicita l’equip
de govern per la feina feta i per donar una resposta davant les problemàtiques en
aquest àmbit.
D’una banda, hi ha coses que els han sorprès com que el regidor senyor Aloy s’ha
descuidat de dir que hi ha usos comercials específicament per a la comercialització de
Acta de la sessió plenària núm. 4 de 21 d’abril de 2016

69

la venda directa dels productes agraris o ramaders produïts per unitats de caràcter
familiar, que els sembla correcte.
Per una altra, sobre les construccions auxiliars els generaven certs dubtes perquè es
remet a la clau 12, en què el volum màxim edificable corresponent a totes les unitats
d’edificació seran de 8.000 m3, és a dir, si s’està parlant que té una planta, s’estaria
parlant d’uns 2.600 m2 d’extensió, cosa que els sorprèn bastant, ja que s’està parlant
d’uns terrenys que tenen un alt valor agrícola i que s’estan canviant, tot i que entenen
la bona iniciativa perquè això sigui així.
Aquestes edificacions auxiliars també podran tenir una altura màxima de 9 m.
Pel que fa a aquestes edificacions auxiliars diu que s’ha deixat de dir que a part que es
destinin a l’ús agrícola també podran ser instal·lacions necessàries per a la
comercialització dels productes produïts, amb espais destinats al tast d’oli i vi, així com
d’interpretació dels productes de la finca i el seu patrimoni a pedra seca, tal com ha dit
abans amb les condicions d’edificació corresponents a la zona agrícola.
Diu que com que s’està parlant d’una aprovació inicial entenen que en l’aprovació
provisional es pot revisar i com que creuen que la iniciativa ha de prosperar, la CUP hi
votarà a favor.

El senyor Marc Aloy, regidor delegat de Planejament i Projectes Urbans, accepta
que s’ha deixat de dir moltes coses però el document té unes quantes desenes de
pàgines i no hi ha temps per dir-ho tot en una intervenció de pocs minuts.
Pel que fa a les edificacions que són permeses la superfície no és acumulable, per
tant, si en aquesta part on es canvien els usos hi construeixen un habitatge, haurà
d’anar en detriment de l’edifici auxiliar.
L’ús agrícola hi és admès perquè hi ha d’haver edificacions per guardar la maquinària
agrícola, etc. i l’ús comercial no hi és permès com l’entenem, però sí que ho és com a
ús complementari, ja que si hi ha una propietat que té una finca on s’està fent un
producte de qualitat local pot tenir un petit estand on vendre aquest producte, però en
cap cas s’està parlant ni de botigues ni de supermercats.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.2 a votació i el
ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’extinció del conveni de cessió
del servei educatiu de recursos pedagògics i de medi ambient al Consell
Comarcal del Bages (Casa de la Culla).

La secretària presenta el dictamen del regidor delegat de Planejament, Projectes
Urbans i Entorn Natural, de 7 d’abril de 2016, que es transcriu a continuació:
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“ANTECEDENTS
I.

La Casa de La Natura de La Culla és un antic mas, amb una superfície
d’11.375 m2 (768m2 dels quals, construïts), format per un cos principal cobert
a dues aigües i d’altres cossos afegits, amb una torre de defensa de tres
plantes, ubicat al Camí de La Culla s/n, al terme municipal de Manresa.
És un bé patrimonial, ubicat en sol urbà i qualificat com a sistemes generals
(clau D) Parcs i Jardins Urbans, de titularitat de l’Ajuntament de Manresa,
inscrit al Tom 1.863 Llibre 577 Full 24 Finca 26.854 del Registre de la
Propietat de Manresa.

II.

El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió celebrada el dia 15 d’octubre de
1990, va acordar la cessió al Consell Comarcal del Bages del servei educatiu
de recursos pedagògics i medi ambient, prestats a l’esmentat equipament
municipal.
En el Pacte cinquè del Conveni de cessió del servei educatiu de recursos
pedagògics i medi ambient subscrit per ambdós ens locals, establia la cessió
de l’ús gratuït durant 30 anys, de la Casa de La Natura La Culla, així com del
mobiliari relacionat a l’inventari adjunt al Conveni.

III.

Mitjançant escrit presentat en data 7 d’octubre de 2015, amb registre d’entrada
número 50.001, el Consell Comarcal va denunciar el Conveni en qüestió,
subscrit l’11 de gener de 1991.

IV.

En data 26 de febrer de 2016, es va reunir la Comissió Paritària que preveu el
Conveni, i el Consell Comarcal va informar dels següents aspectes relacionats
amb la gestió de l’equipament:


En data 7 d’octubre de 2015 el Consell Comarcal va denunciar el
Conveni de col·laboració subscrit l’any 2015 amb la Generalitat
de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, per al
funcionament del Camp d’Aprenentatge.



No hi ha com obligació o dret pendent que pugui resultar de
l’execució d’aquest Conveni.



Es facilita la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses de
l’equipament de La Culla, corresponent a l’exercici 2015.



Es facilita la relació de contractes de diferents subministraments i
serveis vinculats amb la gestió ordinària de l’equipament:
-

Neteja.
Manteniment d’extintors
Prevenció de riscos.
Assegurança de l’edifici



Es facilita la documentació de la relació laboral (contractes,
retribució i cotitzacions SS) de la persona contractada pel CCB
que s’haurà de subrogar.



El Consell Comarcal facilitarà un inventari actualitzat del Mobiliari
existent, a revertir amb l’equipament.



Es facilita el Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal i
el Consell regulador de la denominació d’Origen Pla de Bages
,per a l’establiment d’un servei educatiu i de promoció sobre la
vinicultura del Bages.
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V.



S’informa de l’existència d’una Estació Meteorològica de
l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).No és disposa del
conveni, contracte o títol jurídic que empara aquesta instal·lació .



El CdA, es disposa d’un reduït nombre d’animals en explotació,
en règim d’autoconsum, amb finalitats didàctiques, que han estat
declarats al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
(actualment, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació).



Es facilita la informació sobre els Preus Públics per la prestació
dels diferents serveis que s’ofereixen a l’equipament ( publicats
en el BOPB de 29/01/2009 ).



Durant la vigència de la cessió de l’equipament, el Consell
Comarcal no ha realitzat cap inversió en l’equipament que hagi
de ser objecte d’indemnització o compensació per part de
l’Ajuntament.

El cap de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions ha
emès un informe, en data 6 d’abril de 2016, en què conclou que l’acceptació de
la denúncia, la liquidació del conveni i la reversió del bé de titularitat municipal,
s’ajusta a dret.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
1. Durada i extinció del conveni. El Pacte 8è del Conveni fixava un termini de 30
anys, i la seva entrada en vigor en data 1 de gener de 1991. I preveia la seva
resolució unilateral per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia per escrit, amb
una antelació mínima de 6 mesos.
2. Reversió de béns patrimonials cedits. El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, preveu la cessió gratuïta
de béns patrimonials, per part dels ens locals, a altres administracions o entitats
públiques o a entitats privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a
fins d’utilitat pública o d’interès social.
L’article 50 del mateix reglament diu literalment que ‘si els béns cedits no es
destinen a l’ús previst en el termini fixat o deixen de ser-hi destinats, reverteixen
automàticament de ple dret al patrimoni de l’ens local cedent.’
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per acceptar la denúncia i liquidació del
conveni de cessió i la reversió del bé és el Ple de la Corporació.
Per tot això, com regidor delegat de Planejament, Projectes Urbans i Entorn Natural,
proposo al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Donar-se per assabentat aquest ple corporatiu de la denúncia del Conveni
de cessió del servei educatiu de recursos pedagògics i de medi ambient, presentada
en data 7 d’octubre de 2015, pel Consell Comarcal del Bages, i acceptar-la.
SEGON. Aprovar l’extinció del Conveni amb efectes des del dia 7 d’abril de 2016, i
fer constar a efectes de liquidació que no hi ha cap obligació o dret pendent derivat
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del Conveni, ni s’ha realitzat cap inversió en l’equipament que hagi de ser objecte
d’indemnització o compensació per part de l’Ajuntament.
TERCER. Aprovar la reversió del bé patrimonial de titularitat municipal Casa de La
Natura, La Culla, a l’Ajuntament de Manresa, i de l’Inventari de Béns que s’adjunta al
present dictamen com a Annex I.”
“INVENTARI LA CULLA
EINES, ESTRIS I MOBLES ANTICS

Annex I
OBJECTE

N.

PROC.

Aixa

1

Ajuntament

Aixa per a escairar bigues

1

Ajuntament

Aixada

2

Ajuntament

Aixada per a escurar rases

1

Ajuntament

Aixadó

1

Ajuntament

Aixetes de tines

3

Ajuntament

Aixol

1

Ajuntament

Arada

1

Ajuntament

Armari de fusta

1

Ajuntament

Armari raconer de fusta

1

Donació

Arpiots de tres puntes

2

Ajuntament

Banc de càntirs

1

Ajuntament

Banc de fusta

1

Ajuntament

Banc escó

1

Ajuntament

Bót amb aixeta

1

Ajuntament

Bota petita amb cavallet

1

Ajuntament

Botes grans, de roure

3

Ajuntament

Cabra

1

Ajuntament

Cadires antigues

8

Ajuntament

Càntir

1

Donació

Càntirs

3

Caparons

1

Ajuntament

Capfoguers

2

Ajuntament

Cassó d’aram

1

Ajuntament

Clemàstecs

2

Ajuntament

Cullerer

1

Ajuntament

Culleres de boix

4

Ajuntament

Dalla

1

Ajuntament

Ensofradora

1

Ajuntament

Escambells

2

Ajuntament
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Esmolls

2

Ajuntament

Falçons o veremalls

2

Ajuntament

Fangues

2

Ajuntament

Forca

1

Ajuntament

Forquilles de boix

7

Ajuntament

Fresquera o carneret

1

CdA

Guitza

1

Ajuntament

Llum d’oli

1

Ajuntament

Magall

1

Ajuntament

Magalla

1

Ajuntament

Manxa

1

Ajuntament

Màquina d’ensulfatar

1

Ajuntament

Màquina d’esgranar blat de moro

1

Ajuntament

Màquina d’esgranar blat de moro ferro

1

Donació

Molls

2

Mossa

1

Ajuntament

Olla de ferro colat

1

Ajuntament

Pala per al foc

1

Ajuntament

Paló

1

Ajuntament

Perol d’aram

1

Ajuntament

Planxa

1

Ajuntament

Plat de terrissa

1

Ajuntament

Porró esparterat

1

Ajuntament

Portadores

3

Ajuntament

Premsa

1

Ajuntament

Premsa de mel

1

Ajuntament

Premsa de mel metàl·lica

1

CdA

Prestatgeries conserves

3

CdA

Ratera

1

CdA

Romana

1

Ajuntament

Serra de fuster

1

Donació

Serra o xerrac de dues mans

1

Ajuntament

Taula escriptori gran

1

Ajuntament

Taula petita

1

Taula-pastera

1

Ajuntament

Torrapans

2

Ajuntament

Trespeus

1

Ajuntament

Trill

1

Ajuntament
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Trinxadora d’herba

1

Ajuntament

Trinxadora de remolatxes

1

Ajuntament

Tupins ( joc de 6 )

1

Ajuntament

Ventall

1

Ajuntament

Vuitena (rasclet)

1

Ajuntament

INVENTARI DE LA GRANJA,
L’HORT I EL MAGATZEM

OBJECTE

Quantitat

Procedència

Aixades

4

Ajuntament

Aixadons

2

Ajuntament

Aixada de roda o bicicleta

1

donació U. de
Pagesos

Alicates

3

1 Aj / 2 Cons.

Alicates de precisió

1

CdA

Alicates d'orelles

1

CdA

Arpiots

2

Ajuntament

Arqueta de serra

1

Ajuntament

Banc de fuster del taller

1

CdA

Banc de fuster del magatzem de l'hort

1

donació

Barrines

2

Consell

Bombones de propà

2

Ajuntament

Caixa d'eines de 53 peces

1

CdA

Calaixeres (per guardar cargols, claus, volanderes, tacs, etc...)

2

CdA

Calaixos per a pinso

2

Ajuntament

Cargol de banc

2

Aj / donació

Carretons

3

2 Aj / 1 donació

Cistelló

1

Ajuntament

Cistells

2

Aj / CdA

Cistell per portar conills

1

Ajuntament

Claus Angleses

2

Aj / CdA

Clau de cinta

1

Ajuntament

Claus “Allen” (joc)

1

Ajuntament

Cremador de propà

1

Ajuntament

Desbrossadora “Kaaz”

1

Consell
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Destral

1

Ajuntament

Enformadors (joc 4 u)

1

CdA

Ensulfatadores de motxilla

2

Ajuntament

Ensulfatadora de motxilla amb bateria

1

Consell

Ensulfatadora manual petita

1

Consell

Escala d’alumini de tres peus

1

Ajuntament

Escarpes

2

Consell

Falç

1

Ajuntament

Fangues

2

Ajuntament

Forquetes

3

2 Aj / 1 CC

Gàbia conill mascle

1

Consell

Gàbies per a conilles

6

Ajuntament

Gàbia per portar conills

1

Ajuntament

Galledes

1

Ajuntament

Garbell

1

Ajuntament

Hivernacle

1

Ajuntament

Incubadores

2

CdA

Joc de 54 broques “Bosch”

1

CdA

Joc de claus tipus Allen (8 u)

1

CdA

Joc de claus de carraca

1

CdA

Joc de claus de tub (6 u)

1

CdA

Jocs de claus fixes (6 u)

2

CdA

Joc de rasquetes (4 u)

1

Consell

Llimes

2

1 Aj / 1 CdA

Llum amb flexo (taller)

1

CdA

Macetes

2

Consell

Magall

1

Ajuntament

Martell

1

Ajuntament

Martell de goma

1

CdA

Mola d'esmolar “Parkside”

1

Consell

Mordaces

2

Aj / Consell

Motocultor “Benassi BL 105K”

1

Consell

Motocultor “Oleo-Mac MH 197 RK”

1

Consell

Motoserra “KPC 3800”

1

Consell
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Nius per conilles mares

8

Consell

Nivells

2

CdA

Pales

5

3 Aj / 1 CC

Paló

1

Ajuntament

Pic

1

Ajuntament

Polidora de banda “Power Plus”

1

CdA

Ponedor per gallines ponedores

1

Consell

Ponedor per gallines periquitos

1

Ajuntament

Rasclets

2

Ajuntament

Raspa

1

Consell

Regadores

2

Consell

Ribot elèctric “Power Plus”

1

CdA

Segadora de gespa “John Deere R 52 S”

1

Consell

Sembradora manual Outils Wolf

1

Ajuntament

Serjants petits

3

CdA

Serjants mitjans

6

CdA

Serra de disc “Casals”

1

CdA

Tenalles

1

Ajuntament

Tisores de podar

4

Consell

Tisores de tallar xapa

1

Ajuntament

Tolves de pinso per a aus

6

Ajuntament

Tornavisos

11

Cons. / CdA

Trepant de mà “Black & Decker”

1

Consell

Trepant de mà “Casals 500”

1

Ajuntament

Trepant de mà sense fils “Ratio”

1

Consell

Xeringa per vacunar conills

1

Ajuntament

Xerracs de podar

2

Consell

INVENTARI LA CULLA
MOBILIARI

OBJECTE

N.

PROCEDÈNCIA

Cadires tisora de pi

35

Ajuntament

Estufes de querosè TOSAÏ

3

C.C.

Taules de fusta amb cavallets 150 x 75

8

Ajuntament

Taula ordinador, de fusta

1

C.C.
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Taules de fòrmica, potes metàl·liques

2

C.C.

Cadires tisora de faig

20

CC

Escalfador d’aigua elèctric

1

CC

Escala extensible

1

CdA

“
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Qualitat Urbana i Serveis, informa
que aquest dictamen aprova donar-se per assabentat aquest ple de la denúncia del
conveni entre l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages respecte a la
Casa de La Culla, que data de l’any 1991.
Fa uns mesos el Consell Comarcal va manifestar la voluntat de no seguir gestionant
aquest equipament i l’Ajuntament, després d’un període de reflexió, va veure
l’oportuntiat d’incorporar aquest equipament a la xarxa d’equipaments públics per
impulsar i millorar els possibles usos relacionats amb polítiques de sensibilització
mediambiental.
La Casa de la Culla incorpora diferents elements com el camp d’aprenentatge,
l’estació meteorològica de la Xarxa AEMET, la gestió d’horta social amb el projecte de
“L’hort de l’avi” i la seu social del Consell regulador de la DO Pla de Bages.
Des de l’Ajuntament es va elaborar un petit projecte intern a l’hora de plantejar-se
aquesta voluntat del Consell Comarcal per poder-la tirar endavant i el dictamen el que
fa és donar-se per assabentat i aprovar l’extinció del conveni.
Així mateix, la Junta de Govern Local d’aquesta setmana va aprovar l’encàrrec de
gestió de l’equipament a Aigües de Manresa, amb la voluntat de seguir augmentant a
nivell d’escolars i alumnes, eixamplant els usos i pensant en altres projectes de ciutat
com Manresa 2022, pensant també amb el patrimoni natural i cultural de la pròpia
Casa de La Culla, amb elements de potenciació del regadiu de la ciutat i incorporar
aquest equipament a la dinàmica de l’Ajuntament amb la subrogació de personal, i
mantenint el conveni pel Centre de capacitació agrària amb la Generalitat de
Catalunya.
Demana el vot favorable al dictamen.
L’alcalde afegeix que Aigües de Manresa a través de la Fundació Aigües de ManresaJunta de la Sèquia i del conjunt d’activitats del Parc de la Sèquia.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que quan el
Consell Comarcal va acordar la renúncia a la gestió d’aquesta instal·lació el GMCUP
va manifestar el seu desacord amb aquesta decisió perquè considera que, tant el
Camp d’aprenentatge com la resta d’instal·lacions a què s’ha referit el regidor senyor
Serracanta, són una eina pedagògica molt útil, que té un sentit clarament
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supramunicipal i entenien que la manera idònia de gestionar-ho era a través del
Consell Comarcal.
Estan d’acord que l’Ajuntament se’n faci càrrec i esperen que sigui amb l’objectiu de
mantenir els estàndards de qualitat que hi ha hagut fins ara i que s’hagi encarregat a
Aigües de Manresa.
Aprofita per recalcar la importància de les empreses municipals, de les
municipalitzacions, que permeten fer aquestes encomanes de gestió que d’una altra
manera serian molt difícils de fer.
El GMCUP votarà favorablement el dictamen.

El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Qualitat Urbana i Serveis, diu que
l’estructura existent a nivell de relacions que ja es portaven a terme amb convenis
establerts entre la Casa de la Culla i el Consorci del Bages per a la gestió de residus,
amb la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, amb l’Escola agrària i el
camp d’aprenentatge, segueixen de la mateixa manera, amb una clara voluntat
d’impulsar-la.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.3 a votació i el
ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.2

Regidoria Delegada de Qualitat Urbana i Serveis

6.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió al Nou Pacte dels
Alcaldes i les Alcaldesses pel clima i l’energia.

La secretària presenta el dictamen del regidor delegat de Qualitat Urbana i Serveis, de
8 d’abril de 2016, que es transcriu a continuació:
“FETS :
1. El Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el 20 d’octubre de 2008, va
aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al “ Pacte d’Alcaldes “, una
iniciativa de la Comissió Europea que pretén implicar els governs locals en els
objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions
d’eficiència energètica
i relacionades amb les fons d’energia renovables.
Mitjançant l’esmentat acord d’adhesió l’Ajuntament es comprometia a :
a) Fer seus els objectius de la Unió Europea de reduir les emissions de CO2
en el seu territori en més del 20% per a l’any 2020, mitjançant la creació de
plans d’acció en favor de les fons d’energies renovables.
b) Elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) en un termini màxim
d’un any des de la data d’adhesió al Pacte.
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c) Elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels
objectius, organitzar el Dia de l’Energia , informar sobre els resultats
obtinguts en acompliment del PAES, i participar, en els termes que
consideri oportú, en la Conferència d’Alcaldes per l’Energia Sostenible a
Europa.
2. En data 17 d’octubre de 2008 l’Alcalde de Manresa va subscriure amb la Diputació
de Barcelona un Protocol d’intencions per a promocionar l’adhesió al Pacte
d’Alcaldes.
3. El Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el 19 d’octubre de 2009, va
aprovar el PAES. El Pla detallava les accions a desenvolupar, agrupades en dos
grans àmbits, l’energètic i el no estrictament energètic, i definia el sistema
d’avaluació i seguiment de la seva execució. En data 31/11/2015 es va realitzar
l’últim informe de seguiment de l’execució del PAES, corresponent al període
2005-2012. .
4. L’abril del 2013 la Comissió Europea va aprovar “L’estratègia europea per a
l’adaptació al canvi climàtic “. Aquesta iniciativa defineix els compromisos
renovats i la visió compartida, més enllà de l’any 2020,per abordar reptes
interconectats : la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació i l’energia sostenible. El
nou context de la política europea
dóna una oportunitat d’un major
desenvolupament de la iniciativa del Pacte dels Alcaldes i un reforç dels lligams
entre aquesta iniciativa i la d’Alcaldes per l’Adaptació. Les dues iniciatives han
quedat integrades en la nova iniciativa sota la denominació de “ Nou Pacte dels
Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l’Energia “.
5. L’Ajuntament de Manresa fa seus els objectius de L’estratègia europea per a
l’adaptació al canvi climàtic, i té interès en adherir-se a la iniciativa del “ Nou Pacte
dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l’Energia “.
6. L’adhesió a aquesta iniciativa comunitària no suposa cap nou compromís de
despesa per part de l’Ajuntament de Manresa.
FONAMENTS DE DRET :
1. Els articles 25.2.b) de la llei 7/1985,de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local i 66.3 del text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, atribueixen als municipis
competències pròpies en matèria de protecció del medi ambient urbà, i, en
particular, la protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en
les zones urbanes.
2. L’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 111 del
Real Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals en matèria de règim local, estableixen la facultat de les
administracions públiques de celebrar acords, pactes , convenis o contractes amb
persones de dret públic i privat, que tinguin per objecte satisfer l’interès públic que
tenen encomanat.
3. L’article 108.3 de la Llei 26/2010,del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment d
eles administracions públiques de Catalunya disposa que les administracions
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públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres
administracions públiques i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes,
en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats
d’interès comú.
4. La competència per adherir-se a pactes i altres instruments de participació en
organitzacions i iniciatives d’altres administracions correspon al Ple de la
Corporació, d’acord amb el que preveuen els articles 52.2 de la llei 7/1985 i 52.2
del text refós aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003. Les condicions d’adhesió al
Pacte establertes per la Diputació de Barcelona, administració promotora de la
iniciativa per als ajuntaments, exigeix també l’aprovació de l’instrument d’adhesió
pel Ple .

D’acord amb els fets i fonaments de dret exposats, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
A C O R D S:

Primer.- Adherir-se a la iniciativa de la Comissió Europea Pacte dels Alcaldes pel
Clima i l’Energia ( “Covenant of Mayors for Climate and Energy “ ) , en el marc de
l’Estratègia europea per a l’adaptació al canvi climàtic, amb ple coneixement dels
compromisos establerts en el Document d’adhesió, que es resumeix tot seguit :
El nostre municipi es compromet a :
•
•

Reduir en el seu territori les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle
en un 40% com a mínim per a l’any 2030,mitjançant l’eficiència, l’estalvi i
l’augment de l’ús de fonts d’energia renovables.
Augmentar la resiliència del municipi amb l’adopció de mesures d’adaptació als
impactes del canvi climàtic.

Per tal d’acomplir aquests objectius, l’Ajuntament es compromet a seguir les actuacions
següents:
•
•
•

Elaborar un inventari base d’emissions i una Avaluació dels riscos i la
vulnerabilitat del canvi climàtic.
Enviar un Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) en el termini
de dos anys des de la data de l’adhesió.
Presentar un informe de seguiment i progrés (ISP) com a mínim cada dos
anys, després de l’enviament del PAESC, amb la finalitat de fer-ne l’avaluació, el
seguiment i la verificació.

Segon.- Acceptar que el municipi pugui quedar suspès de l’adhesió a la iniciativaprèvia notificació escrita de l’Oficina del Pacte dels Alcaldes – en cas que no es faci
l’enviament dels documents abans esmentats (PAESC i ISP) en els terminis establerts.
Tercer.- Comunicar els presents acords al President Delegat de l’Àrea de Medi
Ambient de la Diputació de Barcelona, i a l’Oficina Europea del Pacte d’Alcaldes.”
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El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Qualitat Urbana i Serveis, informa
que en el Ple del mes de febrer tots els grups municipals van aprovar una proposició
de suport a la Declaració de Sant Sadurní d’Anoia, que refermava el compromís de
l’Ajuntament respecte a tot allò referent als valors de la sostenibilitat mediambiental.
Aquell era un compromís formal i institucional i el que avui es porta a aprovació és el
dictamen per a elaborar el document estratègic i adherir-se a la iniciativa europea del
Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia.
Manresa s’ha caracteritzat per ser una ciutat pionera. En el seu dia ja es va adherir al
Pacte d’Alcaldes, a la Xarxa de pobles cap a la sostenibilitat fent la primera assemblea
en aquesta sala de plens, i avui amb aquesta adhesió s’adopta el compromís per a
elaborar el document i l’estratègia per fer front al repte del canvi climàtic.
En aquest sentit hi ha uns compromisos per part de l’Ajuntament i també cal fer tota
una sèrie d’actuacions que permetin elaborar aquest Pla d’acció per a l’energia
sostenible i el clima, que és el document que cal dur a terme a partir de l’adhesió.
Amb l’adhesió al Pacte d’Alcaldes del 2008 es va treballar en el Pla d’Acció de
l’Energia sostenible, que ara s’amplia pel que fa a elements del canvi climàtic.
També es compta amb la col·laboració de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona, en què l’alcalde com a Diputat hi és representat, facilitant els recursos per
poder treballar conjuntament i elaborar els documents necessaris per com fer front al
canvi climàtic des del món municipal.
Demana el vot favorable al dictamen.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de Democràcia Municipal,
manifesta el vot favorable del seu grup tot esperant que aquesta reedició del Pacte
d’alcaldes i alcaldesses esdevingui una acció de lluita real contra, no només el canvi
climàtic, sinó cap a tot un sistema de consum que potencia les emissions de diòxid de
carboni.
Un sistema basat en el plàstic que encareix tot el procés de reciclatge i monopolitzat
per grans empreses a qui els resulta més rendible pagar les possibles sancions que
canviar el seu sistema productiu.
El GMDM desitja també que esdevingui un itinerari de mesures concretes aplicables al
nostre àmbit immediat, que encamini a la Catalunya central com a referència i,
finalment, proposa que els objectius siguin ambiciosos per tal que el resultat final sigui
millor com a manca d’assoliment que com a copets a l’esquena felicitant-nos per haver
complert uns objectius que no suposin un canvi real.

Acta de la sessió plenària núm. 4 de 21 d’abril de 2016

89

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que tot
i que en el seu dia no es van sumar a la proposició, la van votar favorablement, i avui
també ho faran amb el dictamen.
El GMCUP no s’oposa a aquest nou pacte, però pensa que obvia el factor
transcendent que el converteix en una mera declaració d’intencions o en paper mullat.
Aquest factor és que un desenvolupament plenament sostenible és incompatible amb
el model social i econòmic actual, i és impossible perquè el capitalisme no hi entén ni
de respecte, ni de sostenibilitat, perquè la seva base és el benefici econòmic per
damunt de tot en detriment de persones, de recursos naturals i dels propis països.
Es podrien allargar i fer una anàlisi històrica fins a l’actualitat i es veuria que des de
l’espoli dels recursos naturals de llavors fins a l’actualitat occident ha agreujat, dia rere
dia i any rere any, la situació del planeta. I és per culpa d’aquest model econòmic que
s’ha arribat fins a haver d’aprovar la moció en el seu dia i avui a refermar aquest acord.
Des del GMCUP el problema d’arrel és el sistema actual i fins que no es qüestionin les
seves bases i es canviï aquest sistema econòmic, de poc serviran pactes com aquest,
perquè ja s’ha vist a gran escala de què serveixen les grans cimeres, els acords
internacionals, els protocols com el de Kyoto, etc. Les grans potències industrials en
fan cas omís i el futur del planeta queda relegat a un segon lloc, igual que les
necessitats humanes.
Des de la CUP pensen que el millor favor que es pot fer en aquest moment concret a
la sostenibilitat i al medi ambient a casa nostra passa per fer una oposició frontal i
oposar-se radicalment, entre d’altres, al projecte del senyor Batanés i companyia del
Portal de l’Agulla, i perquè això serveixi per obrir un debat públic sobre la importància
del nostre entorn rural i l’anella verda.

El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Qualitat Urbana i Serveis, diu que
el que pretén el Pacte d’Alcaldes és que el món local es mogui i segurament pot ser un
dels motors de canvi que pot ajudar a fer pressió i a revertir aquesta situació.
Creu que aquesta és una bona opció i que Manresa no en pot quedar al marge.

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, afegeix que per
aquest motiu han dit que votarien a favor del dictamen, però volien deixar constància
de la reflexió feta.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.2.1 a votació i el
ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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7

PROPOSICIONS

7.1

Proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal (DM), per
demanar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la Iniciativa Meta 2017,
sobre l’accessibilitat universal.

La secretària presenta la proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal
(DM), de 18 d’abril de 2016, que es transcriu a continuació:
“Atès que l’any 1992 l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar la data
del 3 de Desembre com el “Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat”,
que va suposar un punt de partida perquè tant la societat com els organismes
governamentals comencessin a prendre consciència dels seu grau de
coresponsabilitat respecte a un sector de la població vulnerable, aplanant el terreny
per posteriors iniciatives en la mateixa direcció.
En l'actualitat i limitant-nos al territori espanyol, encara que s'hagi avançat bastant en
la matèria, les disperses lleis i normes vigents, l'absència de mecanismes eficaços per
a la vigilància del seu compliment i la insuficiència de mitjans humans i tècnics per a la
seva engegada, originen que en la pràctica les persones amb discapacitat i/o en
situació de dependència no puguin comptar amb tots els recursos necessaris per
gaudir d’una vida digna i exercir la plena ciutadania amb els seus drets i
responsabilitats.
En tot aquest temps, el concepte d'accessibilitat s'ha anat enriquint gràcies a les
successives aportacions d'organitzacions no lucratives, però també de persones
particulars altruistes que moltes vegades en l'ombra han estat sensibilitzant i
contribuint al fet que el terme adquirís el significat actual en tota la seva extensió, és a
dir, l'accessibilitat cognitiva, sensorial i física. L'actual tasca sobre aquest tema és
aconseguir que el concepte “Accessibilitat Universal” sigui assimilat i assumit com
un principi vital per totes i cadascuna de les persones, institucions públiques i entitats
privades.
L’objectiu que pretén l’Accessibilitat Universal és simplificar la vida de totes les
persones, fent que tant els productes, com les comunicacions i els espais construïts
siguin utilitzables per la major quantitat d’usuaris possibles amb un cost nul o mínim.
Entenent que tots, en algun moment de la nostra vida, podem ser víctimes d’una
deficient accessibilitat al nostre entorn, ja sigui per accident, malaltia o per alguna
discapacitat.
Vist que una iniciativa ciutadana ha creat la plataforma Meta 2017 que persegueix
que es declari el 2017 com Any de l’Accessibilitat Universal.
Vist que a aquesta iniciativa s’han sumat diversos ajuntaments del nostre territori com:
L’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat o Santa Coloma de Gramanet, amb
gairebé unanimitat de recolzament de tots els grups municipals
Vist que a la seva carta d’adhesió no només demana el suport per aconseguir aquest
objectiu si no que demana un compromís real per part dels seus col·laboradors
respecte als punts següents:
PRIMER.- La consecució de la accessibilitat universal als entorns, productes i serveis.
SEGON.- La formació adient en matèria d’accessibilitat universal.
TERCER.- La sensibilització de la societat en general en matèria d’accessibilitat
universal.
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Aquest compromís i les futures millores en l’accessibilitat universal de Manresa,
suposarien ja no només la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes del nostre
municipi, sinó que milloraria la imatge de la ciutat, afavoriria el turisme i seria un valor
afegit a un nou model de ciutat inclusiva i sostenible.
Per tot l'anterior exposat, proposem:
PRIMER: Instar al Govern d’Espanya que realitzi les actuacions necessàries per anar
adoptant mesures per garantir l’accessibilitat de totes les persones, amb la seva
diversitat funcional, i, com a primera mesura, que es declari 2017 com Any de
l’Accessibilitat Universal.
SEGON: L’Adhesió de L’Ajuntament de Manresa a la plataforma Meta 2017 amb els
compromisos de consecució, formació i sensibilització en matèries d’accessibilitat
universal.
TERCER: Creació i execució d’un Pla D’Accessibilitat Universal per la ciutat.
QUART: Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern de l’Estat i al Govern de
Catalunya.
CINQUÈ: Comunicar telemàticament (per evitar despeses) l’adopció d’aquests acords
als representants de la Plataforma Meta 2017.”

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, recorda que fa prop
de 24 anys es va considerar necessari establir un punt de partida per prendre
consciència del grau de responsabilitat d’un dels sectors més vulnerables de la
societat pel que fa a la seva discapacitat.
Actualment tot i que s’ha avançat bastant hi ha mancances en el compliment de les
poques lleis i en la insuficiència de mitjans humans i tècnics que permetin a les
persones amb discapacitat i/o en situació de dependència poder gaudir d’una vida
digna.
En tot aquest temps el concepte d’accessibilitat s’ha anat enriquint per diferents
aportacions de molt diversa procedència que han aconseguit que el concepte
“Accessibilitat Universal”, sigui assimilat i assumit com un principi vital per a totes i
cadascuna de les persones, institucions públiques i entitats privades.
L’objectiu que pretén l’Accessibilitat Universal és aconseguir que els productes, les
comunicacions i els espais construïts siguin utilitzables pel major percentatge possible
de persones, tenint en compte que tots en algun moment de la nostra vida, podem ser
víctimes d’una deficient accessibilitat al nostre entorn, ja sigui per un accident, malaltia
o per l’edat, sense que l’accessibilitat estigui lligada a una determinada capacitat
econòmica.
Per tot l’exposat demanen instar el govern espanyol a realitzar les actuacions
necessàries per adoptar mesures que garanteixin l’accessibilitat de totes les persones i
que es declari l’any 2017 com l’Any de l’Accessibilitat Universal.
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Que l’Ajuntament de Manresa s’adhereixi a la plataforma Meta 2017 amb els
compromisos de consecució, formació i sensibilització en matèria d’accessibilitat
universal.
La creació i execució d’un Pla d’Accessibilitat Universal per a la ciutat de Manresa.
Comunicar aquests acords al govern de l’Estat i al govern de Catalunya, i també que
es comuniqui telemàticament a la Plataforma Meta 2017.
Demana el vot favorable a la proposició.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que
aquest comentari també valdrà per a la proposició 7.6.
Diu que els regidors i regidores socialistes no participaran en aquest debat per tractarse de proposicions calcades i presentades en molts altres ajuntaments i per diferents
partits polítics, com és el cas de Santa Coloma de Gramenet presentada pel PP i
Ciutadans conjuntament.
El GMPSC no entrarà en aquesta mena de debats, tot i que reconeix que tenen alguna
connotació local, i votarà favorablement a la proposició 7.1 com a la 7.6.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el
Grup Municipal de la CUP ja va presentar el mes de gener de 2013 una moció per
suprimir les barreres arquitectòniques. Proposició que es va rebutjar per la resta de
Grups municipals, motivada perquè el Pla de Mobilitat ja establia un calendari
d’actuacions i priorització d’intervencions.
És evident que calen actuacions i és necessari anar més enllà de les declaracions
d’intencions per fer sobretot les més necessàries.
Dubten respecte de qui té les competències per realitzar aquestes actuacions i votaran
en funció de les explicacions que es donin al respecte.

La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i
Salut, manifesta que els ha sorprès la presentació de la moció pel fet que proposa
instar el govern espanyol que realitzi les actuacions necessàries.
Respon al senyor Masdeu que la competència dins d’aquest àmbit correspon a la
Generalitat de Catalunya.
Recorda que actualment hi ha la Llei 13/2014 d’accessibilitat, que regula les
actuacions i objectius en aquest sentit, però Catalunya ja porta molt d’avantatge sobre
aquest tema, ja que l’any 1984 la Generalitat de Catalunya ja va preveure la
importància del principi d’igualtat dels ciutadans i de la promoció de l’accessibilitat,
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reafirmat set anys més tard amb la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques.
L’any 2003 l’estat Espanyol fa una Llei on presenta les condicions bàsiques de
l’accessibilitat i de la no discriminació, remarcant que les competències estan
atribuïdes a les comunitats autònomes.
L’equip de govern considera que és una moció general que s’ha presentat a d’altres
municipis de l’estat espanyol i també a Manresa.
En aquest sentit l’Ajuntament de Manresa l’any 2010 es va adherir a l’Observatori
Europeu de Ciutats i Pobles per a Tothom, un espai d’intercanvi de dades, es reben
els butlletins que es fan a nivell europeu on s’indiquen les bones pràctiques d’actuació.
L’any 2013 es va aprovar el primer Pla d’Inclusió de Discapacitats 2013-2015 al
municipi de Manresa, que ara es troba en fase d’anàlisi i valoració, i una de les línies
estratègiques que preveu és l’accessibilitat universal i el disseny per a tothom, amb
tota una sèrie d’actuacions transversals.
Actualment hi ha un centenar d’actuacions a desenvolupar, de les quals un 80%
s’estan realitzant, algunes d’elles ja s’han acabat i d’altres s’han de fer en funció del
pressupost.
De les accions i actuacions previstes, totes les entitats de Manresa relacionades amb
persones que presenten algun tipus de discapacitat estan incloses a la Xarxa d’inclusió
social, xarxa que ens obliga i ens permet realitzar aquestes accions.
Des de la regidoria de Barris s’està fent una auditoria de l’espai urbà, on s’ha parlat i
entrevistat a moltes de les persones que han pogut fer directament les demandes de
necessitats que tenien, per tal d’incloure-ho en un mapa de la ciutat on es podrà
valorar quins són els espais o àmbits que poden tenir més dificultats per a les
persones que presenten algun tipus de discapacitat.
Per tot l’exposat l’equip de govern votarà en contra.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que és
cert que és una moció mode, ja que s’ha presentat a d’altres municipis i per diferents
colors polítics, però creu que la part més important és el Pla d’Accessibilitat Universal
per a la ciutat.
Tot i que s’han fet molt avenços a Manresa, creu que es podria incloure perfectament
en l’auditoria de carrers o del Pla de Mobilitat.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.1 a votació, i
el ple la rebutja per 7 vots afirmatius (3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM, i 1 Sr. Miquel
Davins), 13 vots negatius (6 GMCDC i 7 GMERC) i 3 abstencions (3 GMCUP).
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7.2

Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
en contra dels requeriments de l’Audiència Nacional. Fem un pas més cap
a la independència, sense por!

La secretària presenta la proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular (CUP), de 18 d’abril de 2016, que es transcriu a continuació:
“Atès que el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució
1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats
electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món
local de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant
una moció que, a hores d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de
representació local a través dels seus plens. Una manifestació política, una expressió
plenament legítima. El món local és sobirà i ha de poder expressar-se amb llibertat.
Atès que arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials,
clarament polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i
els seus regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general,
per investigar l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de
Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana.
Atès que l’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant
obrir vies per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i
regidores dels nostres Ajuntaments, s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno
del Jutjat Central d’Instrucció 2 de Madrid, amb l’excusa de les resolucions aprovades
en suport a la Resolució del 9N del Parlament de Catalunya.
Atès que, tal i com s'ha vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats,
com De la Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com
a constitutiu dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del
Parlament per part dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa
fiscalia no havia denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el
Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels «titellaires»-, no només manté oberts
tres procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les
mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als
Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del
país que han aprovat mocions de suport per tal que li aportin tota mena d’informació.
Atès que ha arribat l'hora que el poble i les institucions catalanes deixem de supeditarnos a les decisions de les institucions espanyoles, en particular a les decisions del
Tribunal Constitucional, mancat ja de qualsevol legitimitat democràtica. Cal exercir la
desobediència: per fer una truita, caldrà trencar els ous.
En consonància al que s'exposa al punt vuitè de la citada Declaració i davant de tot
aquest escenari de persecució indigna, el grup municipal de la CUP proposa al ple
d'aquest Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Manifestar que el Ple de l'ajuntament de Manresa està sotmès, exclusivament,
a la voluntat popular emanada de la ciutadania i que, per tant, si aquesta es troba en
contradicció a les ordres dictades per tribunals espanyols democràticament
deslegitimats, aquest Ple no col·laborarà en la persecució de persones escollides
democràticament per exercir les seves obligacions i que, per tant, no respondrà als
requeriments rebuts.
Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin
ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional.
Tercer.- Exigir doncs al cos dels Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior que
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desatenguin les ordres de la mateixa Audiència ja que aquestes tenen com a objectiu
trobar les excuses per poder imputar a regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses per
haver dut a terme la seva funció de representació popular.
Quart.- Emplaçar a la resta d'Ajuntaments requerits a desatendre les peticions
d’informació que estan arribant per part dels Mossos d’Esquadra i, al mateix temps,
exigir al Conseller d’Interior, Sr. Jordi Jané, que ordeni als Mossos d’Esquadra que
deixin de dirigir-se als Ajuntaments i s’abstinguin d’obeir qualsevol altre requeriment
que els arribi per part de l’Audiència Nacional en relació a la criminalització de
l’activitat democràtica dels nostres ajuntaments.
Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes (AMI, ACM
i FMC), al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Govern de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó,
i als governs de l’estat espanyol i francès.”
La secretària presenta l’esmena de substitució dels Grups Municipals de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC) i d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a la
proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), de 18 d’abril
de 2016, que es transcriu a continuació:
“Proposem substituir la proposició íntegrament per la següent:
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 7 d’abril la moció 19/XI que
reitera els objectius continguts en la declaració 1/XI del 9 de Novembre de 2015 de la
mateixa Cambra catalana amb el següent contingut:
Moció
1. El Parlament de Catalunya, atès el mandat democràtic sorgit de les urnes el passat
27 de setembre, davant les actuacions de l’Estat, per mitjà del Tribunal Constitucional,
l’Audiència Nacional i la Fiscalia, de judicialització i persecució dels actes conseqüents
amb aquest mandat democràtic, ratifica la seva ferma voluntat de continuar duent a
terme les actuacions necessàries previstes i aprovades per aquest Parlament, per a
assolir i culminar democràticament la independència de Catalunya.
Per tot això, el Parlament reitera els objectius que conté la Resolució 1/XI, del 9 de
novembre, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels
resultats electorals del 27 de setembre de 2015.
2. El Parlament de Catalunya expressa el seu màxim suport a tots els ajuntaments avui
investigats i criminalitzats per haver donat suport a la Resolució 1/XI.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li en un termini de
seixanta dies l’estat i el pla d’execució de totes les mesures tendents al compliment
dels annexos de la Resolució 1/XI.
4. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la voluntat popular, expressa el seu
suport a les iniciatives que la societat civil organitzada dugui a terme per a avançar en
un procés preconstituent.
5. El Parlament de Catalunya, d’acord amb el punt 1, insta el Govern a:
a) Elaborar i presentar-li, en un termini de seixanta dies, un pla d’actuació per a
fomentar la participació ciutadana en la fase preconstituent del procés constituent.
b) Incloure en els pressupostos que li presentarà una partida per a finançar el pla
d’actuació per a fomentar la participació ciutadana en la fase preconstituent del procés
constituent.
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Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Manresa ha manifestat repetidament el seu suport
a les mesures impulsades pel Govern de la Generalitat i pel Parlament de Catalunya
en relació al procés nacional que està vivint el país.
Proposem el següent
ACORD
Donar suport a la moció aprovada pel Parlament de Catalunya el 7 d’abril en els
termes que figuren en aquesta esmena.”
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que són els
primers que no voldrien haver de presentar aquesta moció, ja que no tenen cap interès
en generar documents i debats sobre un tema que voldrien tenir solucionat de fa
temps, però com que l’ofensiva de l’estat espanyol no s’atura ells tampoc ho faran i
continuaran presentant les mocions que calguin.
Recorda que el mes de novembre passat el Parlament va aprovar la Resolució sobre
l’inici del procés polític a Catalunya i molts ajuntaments han aprovat adhesions a
aquesta Declaració solemne. Manresa va aprovar amb 19 vots a favor i només 3 vots
en contra, la moció de suport a la Declaració.
El Grup Municipal de la CUP ja va deixar clar en el debat que passés el que passés no
se sentien supeditats ni a les lleis ni a les institucions espanyoles i que només farien
cas a les lleis i institucions pròpies de què ens hem dotat i que s’han escollit
democràticament.
Avui es refermen amb el que diu la Declaració, i seguidament passa a llegir:
“El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del
poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtic
de l’estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’estat
espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que consideren mancat de
legitimitat i de competència arran de la sentència de juny de 2010 sobre l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres
sentències.”
Per tant, tant el Parlament com aquest Ajuntament ja va deixar clar que les lleis i les
sentències espanyoles no són les nostres i que per tant no les senten d’obligat
compliment.
L’estat espanyol està castigant a tots els ajuntaments que van participar en aquesta
voluntat d’avançar en el procés de desconnexió, portant als tribunals els regidors i
regidores que van votar a favor d’aquesta moció.
Diu que només és un jutge dels sis jutges de l’Audiència Nacional que han tractat
aquest tema, el que ha iniciat aquesta persecució. Persecució que curiosament se
centra en els regidors i regidores que han donat suport a les declaracions dels
Ajuntaments i en canvi no ho ha fet amb els parlamentaris que són els que van aprovar
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aquesta Declaració, i on els ajuntaments només van donar suport a la Resolució del
Parlament.
Creu que estem davant d’una persecució política i no d’una persecució judicial, ja que
haurien de ser els parlamentaris els que haurien de respondre a les acusacions, però
donat que són aforats i en aquest cas passaria al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, tribunal ordinari que l’estat no controla directament.
Però si l’acusació és pels regidors i regidores, el cas quedaria en mans de l’Audiència
Nacional, tribunal controlat políticament i directament per les estructures dels poders
polítics de l’Estat espanyol.
Ens trobem davant d’un xoc de legitimitats, d’una banda la legitimitat del poble català,
que ha mostrat reiteradament tant al carrer com a les urnes la voluntat
d’independència, contra la legitimitat de l’estat espanyol, mostrant en reiterades
ocasions la seva voluntat demofòbica.
La CUP ho té molt clar i seguiran lluitant per la independència sigui quina sigui la
resposta d’un estat que ja no el senten com a seu i per tant no tenen tampoc cap
obligació de respectar-ho.
Creu que l’Ajuntament no hauria de facilitar la feina dels tribunals deslegitimats i
s’hauria de negar a respondre als requeriments en aquest sentit. Saben que això no
s’ha fet, però demanen que no es torni a repetir.
Per acabar la intervenció, diu que tal i com ha dit un company, no es pot fer una truita
sense trencar els ous, i el cas és que ells volen la truita ja que tenen molta gana.

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

El senyor Jordi Serracanta, en nom de l’equip de govern, manifesta que es volen
refermar en quatre conceptes molt clars.
L’equip de govern té un compromís absolut i radical a favor del procés de sobirania
que s’està portant a terme a Catalunya. Es posen al costat del Parlament de Catalunya
en tot allò que requereixi i donaran tot el suport per al procés de ruptura posat de
manifest amb la Declaració del passat mes de novembre de 2015.
Fent referència a la truita i els ous, diu que personalment ell a casa fa la maionesa i ha
de vigilar amb la batedora perquè a vegades segons la seva intensitat es pot tallar.
Això ho diu perquè hi ha radicalitat de diferents graus, però l’objectiu es comparteix.
Divergeixen i s’adreça al senyor Masdeu per dir-li, que no volen crear inseguretat
jurídica als treballadors públics del país i d’alguna manera es refermen amb la posició
del compliment dels acords del Parlament de Catalunya, en el sentit de dir que el
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procés està endegat i hi ha una clara voluntat i una radicalitat democràtica al darrere i
en aquest sentit, mostrar la màxima comprensió i solidaritat amb totes les persones
que es troben incloses en tots aquests processos, tal i com es poden trobar ells
mateixos ben aviat.
Són contundents amb la denúncia d’aquesta persecució per part de l’estat espanyol i
es refermen amb el que es va aprovar al Parlament de Catalunya amb una majoria
clara i necessària per esdevenir el futur dels habitants del nostre país.
L’esmena de substitució pretén refermar el que ja es va votar i aprovar pel Parlament
de Catalunya i demana el vot favorable.

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, manifesta que s’està
parlant d’un tema que no té res a veure amb un mandat democràtic, sobretot si hi
hagués una Llei electoral justa, no s’estaria parlant d’un mandat democràtic. Creu que
s’està utilitzant aquest terme il·lícitament.
Recorda que la Resolució del Parlament de Catalunya 1/XI, del 9 de novembre de
2015 ha estat declarada inconstitucional i nul·la per la Sentència del Tribunal
Constitucional número 259/2015.
Manifesta que ens trobem davant d’un estat de dret i aquest a qui més protegeix és a
les persones. Als poderosos la llei de la selva els va molt bé, però als desprotegits i a
les persones de a peu necessiten un estat democràtic i de dret, reglat per unes
normatives.
Tots els ciutadans estem subjectes a la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic,
i totes les persones que es troben a la sala de plens estan obligats a la legalitat vigent.
Sobre el marc jurídic que regula els drets, obligacions i les llibertats, diu que és
democràtic, ja que es van escollir per totes les manresanes, manresans, catalanes i
catalans i la resta de ciutadans espanyols i espanyoles.
Recorda que tant la participació com la votació va ser majoritària a la Comunitat
Catalana.
Respecte al que ha dit el representant de la CUP sobre els àmbits judicials clarament
polititzats i la persecució indigna sobre els ajuntaments catalans i sobre els seus
regidors i regidores, considera que a la sala hi ha regidors que no se senten
perseguits.
Suposa que del que es tracta és de jugar sota les mateixes regles per a tothom, i a
vegades ens agraden o no, però aquestes regles es poden modificar, sempre que hi
hagi una majoria que no és el cas.
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En qualsevol democràcia avançada, la separació de poders és bàsica i aquí s’està
polititzant i si no agrada s’executa, s’està jugant a ser polític i jutge, i ells no estan
d’acord.
Per acabar diu que hi ha un informe del secretari general de l’Ajuntament on les
conclusions són demolidores i que passa a llegir textualment:
“La Sentència del Tribunal Constitucional número 259/2015, de 2 de desembre de
2015, un cop publicada al BOE núm. 10 de 12 de gener de 2016, és d’obligat
compliment per a tots.
L’adopció d’acords que desconeguin el contingut d’aquesta sentència o qualsevol altra
resolució judicial pot ser constitutiu de delicte de desobediència.”
Diu que no es queixi ningú si no es compleix la sentència, ja saben què passarà.
Li fa gràcia al joc que estan jugant, quan els interessa fan cas del que diu el secretari
general i posa l’exemple del que ha passat amb el dictamen 3.1, on el senyor Davins
reclamava tenir un grup propi i se li ha dit que no tindria grup propi, segons la
interpretació del secretari general.
S’adreça al senyor Davins i li diu que hauria de saber amb qui s’ha d’aliar, perquè no li
passin aquestes coses.
Acaba la intervenció dient que les coses es poden canviar, però s’ha de treballar i
aconseguir majories que ni el poble català ni el poble espanyol tenen.
Diu que votaran negativament a la proposició.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, diu que votaran
negativament a la proposició.
Manifesta que la CUP fa tard amb aquesta proposició, ja que no se li pot demanar al
govern de Manresa que desobeeixi l’actuació d’un jutge quan ja l’ha obeït complint
amb el requeriment de la justícia, com s’han assabentat tots per les notes de premsa
de l’equip del govern.
Manifesta que de tots és conegut el posicionament del PSC sobre aquest assumpte,
debatut vàries vegades.
Com a avançament a la Diada de Sant Jordi, diu que els regalarà un llibre a tots els
regidors. Llibre del diputat Ferran Pedret “Sortir de l’atzucac. Reflexions des del
socialisme”, on segurament encerta en els seus argumentaris.
Recorda la votació a què ha fet referència el senyor Masdeu, de 19 i 3, i diu que
només van ser tres vots negatius ja que els regidors del Grup Municipal de Ciutadans
van decidir absentar-se de la sala de plens, probablement perquè així tindrien més
garantia que no els passaria res.
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Afirma que els regidors socialistes mai demanaran que s’incompleixi la Llei i menys
arriscar-se a una inhabilitació. Considera que cadascú ha de ser responsable de fer el
que vulgui. Ells són regidors perquè assumeixen les regles del joc democràtic que
regula la presència en el plens municipals, i si alguna d’aquestes regles, normes o lleis
no els agraden, intentaran canviar-les sempre dins del sistema democràtic i amb les
eines que ens ofereix el mateix sistema democràtic.
Per acabar diu que en l’hipotètic cas que hi hagués alguna conseqüència penal per als
companys i companyes, regidors i regidores, que avui votaran la proposició, tindran el
suport del Grup Municipal Socialista.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu els ha
decebut la presentació de l’esmena de substitució, ja que la Declaració del Parlament,
aprovada en aquest Ajuntament per Convergència, Esquerra i la CUP amb 19 vots
afirmatius i 3 vots negatius, ja ho deia molt clar, el Parlament no se supeditarà a les
decisions de les institucions de l’estat espanyol.
Creu que la proposició de la CUP no va més enllà, només demanen en diferents punts:
reiterar la subordinació única a la voluntat popular dels catalans, donar suport a les
persones encausades per aquests fets, fer que els mossos no col·laborin en la
persecució i no participar en la criminalització dels que creuen que la desobediència és
el camí més curt cap a la independència.
No entenen el motiu de presentar l’esmena de substitució, i en tot cas segons el que
ha dit el regidor Serracanta sobre que hi ha diferents visions de la radicalitat, ells
entenen que radicalitzar és anar a buscar l’arrel i d’arrel només n’hi ha una.
Respecte a l’informe que ha realitzat el secretari, diu que és perfecte, clar,
comprensible i claríssim, tal i com ha dit el senyor Andrés Rojo: “La sentència del
Tribunal Constitucional és d’obligat compliment”, i si la desobeïm estem desobeint el
Tribunal Constitucional.
Torna a llegir el fragment de la Declaració 1/XI, de 9 de novembre de 2015: “El
Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtic de
l’estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’estat
espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que consideren mancat de
legitimitat, etc..”., l’informe ho diu molt clar. L’informe del secretari diu que el que
volem fer és desobeir el Tribunal Constitucional, fer cas a la Declaració d’inici del
procés signat per la CUP, ERC i Convergència.
Des de la CUP s’intenta mantenir una certa coherència amb el vot i demana a la resta
de partits que van signar aquesta Declaració, que també siguin conseqüents,
independentment del que digui la legalitat espanyola.
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En relació a la separació de poders que ha manifestat el senyor Rojo, en un primer
moment els ha fet gràcia, perquè si hi ha alguna cosa que no compleix l’estat espanyol
és la separació de poders. Li diu que no tenen por de les conseqüències ja que
segueixen la voluntat popular i en el ple es va complir amb els vots de 19 a 3.
Sobre si s’ha de complir amb la legalitat perquè sinó els forts se la poden saltar, li diu
que ho coneix molt bé respecte d’una empresa que se salta la legalitat permanentment
i no li passa res.
Respecte al que ha dit el PSC sobre anar tard, diu que han fet tard en un aspecte i
esperen no fer tard en d’altres. Sobre que ells no demanaran mai incomplir la llei, diu
que des de la CUP ho faran sempre que creguin que la llei està en contradicció amb la
justícia, independentment de la interpretació de cadascú. I ho faran com van fer amb la
insubmissió i l’eliminació del servei militar.
Continuaran lluitant quan les lleis siguin injustes i les combatran.

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, manifesta que van
decidir absentar-de del ple perquè creien que competencialment no els corresponia.
No tenen por a res tal i com ho estan demostrant. Parlen d’aquests temes de forma
molt clara, defensen la seva posició, igual que els altres defensen la seva.
Diu que si les lleis són injustes que les canviïn, però el problema és que són injustes
només per a uns quants i que potser no tenen una majoria suficient per a fer-ho.
Creu que s’ha de treballar per aconseguir majories i poder canviar les lleis que no són
propícies per a tothom.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde informa que en primer lloc se
sotmetrà a votació l’esmena de substitució dels Grups Municipals de CDC i ERC
a la proposició 7.2 del Grup Municipal de la CUP.
L’alcalde sotmet a votació l’esmena substitució dels Grups Municipals de CDC i
ERC a la proposició 7.2 del Grup Municipal de la CUP i el ple l’aprova per 13 vots
afirmatius (6 GMCDC i 7 GMERC), 6 vots negatius (3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 Sr.
Miquel Davins) i 4 abstencions (3 GMCUP i 1 GMDM), i en conseqüència decau la
proposició 7.2 del GMCUP, i per tant es declara acordat el següent:
“Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 7 d’abril la moció 19/XI que
reitera els objectius continguts en la declaració 1/XI del 9 de Novembre de 2015 de la
mateixa Cambra catalana amb el següent contingut:
Moció
1. El Parlament de Catalunya, atès el mandat democràtic sorgit de les urnes el passat
27 de setembre, davant les actuacions de l’Estat, per mitjà del Tribunal Constitucional,
l’Audiència Nacional i la Fiscalia, de judicialització i persecució dels actes conseqüents
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amb aquest mandat democràtic, ratifica la seva ferma voluntat de continuar duent a
terme les actuacions necessàries previstes i aprovades per aquest Parlament, per a
assolir i culminar democràticament la independència de Catalunya.
Per tot això, el Parlament reitera els objectius que conté la Resolució 1/XI, del 9 de
novembre, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels
resultats electorals del 27 de setembre de 2015.
2. El Parlament de Catalunya expressa el seu màxim suport a tots els ajuntaments avui
investigats i criminalitzats per haver donat suport a la Resolució 1/XI.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li en un termini de
seixanta dies l’estat i el pla d’execució de totes les mesures tendents al compliment
dels annexos de la Resolució 1/XI.
4. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la voluntat popular, expressa el seu
suport a les iniciatives que la societat civil organitzada dugui a terme per a avançar en
un procés preconstituent.
5. El Parlament de Catalunya, d’acord amb el punt 1, insta el Govern a:
a) Elaborar i presentar-li, en un termini de seixanta dies, un pla d’actuació per a
fomentar la participació ciutadana en la fase preconstituent del procés constituent.
b) Incloure en els pressupostos que li presentarà una partida per a finançar el pla
d’actuació per a fomentar la participació ciutadana en la fase preconstituent del procés
constituent.
Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Manresa ha manifestat repetidament el seu suport
a les mesures impulsades pel Govern de la Generalitat i pel Parlament de Catalunya
en relació al procés nacional que està vivint el país.
Proposem el següent
ACORD
Donar suport a la moció aprovada pel Parlament de Catalunya el 7 d’abril en els
termes que figuren en aquesta esmena.”

7.3

Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
en relació a la condemna d’atemptats perpetrats per l’ISIS o qualsevol de
les branques del fonamentalisme religiós.

La secretària presenta la proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular (CUP), de 18 d’abril de 2016, que es transcriu a continuació:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa ha mostrat en diverses ocasions el seu rebuig pels
atemptats comesos pel mal anomenat Estat Islàmic.
Atès que el 23 de març passat, arran dels atemptats a Brussel·les, l’Ajuntament de
Manresa va convocar una concentració i va treure un comunicat oficial de rebuig
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convidant a la resta de Grups Municipals a sumar-s’hi.
Atès que el comunicat oficial de l’Ajuntament de Manresa parlava del “compromís
irrenunciable amb la vida, la pau, la llibertat, la democràcia i la dignitat de tots els
éssers humans”
PROPOSEM
1- Que tots els atemptats amb víctimes mortals comesos per Estat Islàmic siguin
condemnats per igual, independentment del territori on es cometin.”

La secretària presenta l’esmena dels Grups Municipals d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) i Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a la proposició del
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), de 18 d’abril de 2016, que
es transcriu a continuació:

“Proposem substituir l’acord pel següent:
1- Que tots els atemptats amb víctimes mortals siguin condemnats per igual,
independentment del territori on es cometin.”

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que
després que l’Ajuntament condemnés de forma clara i rotunda la mort de 32 persones i
tres terroristes a Brussel·les, al cap de quatre dies no es va fer cap comunicat oficial, ni
cap condemna, ni cap minut de silenci per l’atemptat perpetrat en un camp de futbol a
l’Iraq on van morir, almenys 41 persones i on Daesh va reivindicar l’atac.
Des del Grup Municipal de la CUP tenen la sensació que l’Ajuntament cataloga les
morts i les persones. Les morts que es produeixen a Europa es cataloguen de primera
i importants i la resta passen desapercebudes i sense importància.
Quan l’Ajuntament de Manresa va fer el comunicat oficial i es van adherir la resta de
Grup Municipals, la CUP va decidir no afegir-s’hi pels motius esmentats anteriorment,
però va deixar clar a través d’un comunicat oficial que condemnaven l’atemptat de
Brussel·les d’igual manera que condemnaven la resta d’atemptats mortífers comesos
diàriament per Daesh.
Diu que es tracta de donar a entendre que hi ha una visió egocèntrica que menysprea
les víctimes de l’horror quotidià de l’Iraq, Síria i d’altres països i oblida les arrels
profundes del conflicte creat pels poders polítics, militars i els interessos econòmics del
món occidental.

La senyora Àngels Santolària, regidora del Grup Municipal d’ERC, manifesta que
l’esmena que han presentat els Grups Municipals de CDC i ERC proposa substituir
l’acord de la proposició en la part on diu: “comesos per Estat Islàmic siguin
condemnats per igual.., i canviar-ho per: que tots els atemptats amb víctimes mortals
siguin condemnats per igual, independentment del territori on es cometin, ja que tal
com diu la proposició l’Ajuntament té un compromís irrenunciable amb la vida, la pau,
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la llibertat, la democràcia i la dignitat de tots els éssers humans, no pot ser d’una altra
manera, el compromís és total, no només pels comesos pel mal anomenat Estat
Islàmic.
S’ha de fer servir la terminologia com les pròpies víctimes demanen, no és ni estat, ni
califat, ni tant sols és Islàmic, però en definitiva com que tots estaran d’acord que els
atemptats amb víctimes han de ser condemnats s’ha de generalitzar perquè no quedi
cap mena de dubte.
Condemnen per igual la barbàrie que sega vides humanes o que les obliga a fugir
dramàticament cap a altres països a la recerca de refugi.
Diu que tots hem de ser conseqüents amb allò que demanem. Demana unitat perquè
s’està parlant de drets humans i de la vida. No s’ha de fer política partidista en aquests
temes, ja que no és el que vol la ciutadania.
Sobre els minuts de silenci, creu que s’haurien de fer diàriament, ja que constantment
es cometen crims humans, violacions o tragèdies que segur que s’ho mereixen, com
les morts que es produeixen al Mediterrani.
Cal deixar clara la condemna absoluta i permanent d’aquests crims i utilitzar els minuts
de silenci amb la solemnitat i rellevància que avui mateix s’ha fet pel dramàtic
terratrèmol d’Equador.
La ciutadania sap que hi ha voluntat i convenciment davant del compromís cap a
tothom, i demana el vot favorable a l’esmena.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, diu que per
desgràcia estem acostumats a valorar les vides humanes, entre d’altres coses, en
base al seu lloc de naixement. No és el mateix haver nascut a França o a Bèlgica que
al Iemen o a Síria.
Ens posem les banderes de països europeus mentre ignorem les autèntiques
massacres que es cometen en altres indrets del món.
Diu que votaran favorablement la proposició i no entenen la presentació de l’esmena
d’Esquerra i Convergència més enllà de l’esmena que alguna cosa queda. No creu
que sempre s’actuï per igual, no és el mateix fer un minut de silenci a la plaça Major,
repartint banderetes que fer una esmena dient que la moció potser no és necessària.
Personalment creu que és necessària per fer un posicionament per tal de valorar totes
les vides humanes de la mateixa forma.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, entenen que es
tracta d’una esmena de substitució, ja que canvia totalment l’acord.
El Grup Municipal del PSC votarà favorablement tant la proposició presentada pel
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GMCUP com l’esmena presentada per l’equip de govern.
Manifesta que el PSC s’hagués adherit al comunicat fet per la CUP on s’explicava els
motius de no adherir-se a la Declaració unitària, signada per la resta de Grups
Municipals.
Respecte a les banderetes diu al senyor Escolà que va ser una iniciativa personal
d’una militant socialista, l’exregidora Maria Jesús Pérez, i no li consta que
l’Ajuntament tingués res a veure.

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que
respecte a l’esmena presentada per l’equip de govern s’abstindran en la votació, ja
que entenen que s’està parlant concretament de Daesh i de les branques del
fonamentalisme religiós.
Al senyor Felip González diu que el comunicat oficial va sortir pels morts d’Europa, no
pels morts del Pakistan, l’Iraq, Iemen, Tunísia, Kuwait, Sudan del Sud, Líbia, Kenya i a
un llarg etcètera i s’està parlant de molts més morts dels que hi ha hagut a Europa.
Respecte al que ha dit la regidora senyora Àngels Santolària sobre que es faran les
actuacions necessàries quan es cregui oportú valorant cada cas en cada moment, i
parlant-ne, però que no ha de ser quan les morts siguin en sòl europeu i posa
l’exemple de l’atemptat perpetrat en un camp de futbol a l’Iraq, on van morir una
trentena de persones, i no es va parlar de res ni hi va haver cap mena de condemna ni
mostra de rebuig.
L’alcalde informa que l’equip de govern no considera que l’esmena sigui de
substitució ja que es mantenen els atesos, creu que és un tema de matisacions o
interpretacions i en el cas que s’aprovi s’incorporarà a la proposició.
En no haver-hi més intervencions l’alcalde sotmet a votació l’esmena dels Grups
Municipals de CDC i ERC a la proposició 7.3, del Grup Municipal de la CUP, i el
ple l’aprova per 19 vots afirmatius (6 GMCDC, 7 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 7.3 del Grup Municipal de la CUP, amb
l’esmena incorporada, i el ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents,
i, per tant, es declara acordat:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa ha mostrat en diverses ocasions el seu rebuig pels
atemptats comesos pel mal anomenat Estat Islàmic.
Atès que el 23 de març passat, arran dels atemptats a Brussel·les, l’Ajuntament de
Manresa va convocar una concentració i va treure un comunicat oficial de rebuig
convidant a la resta de Grups Municipals a sumar-s’hi.
Atès que el comunicat oficial de l’Ajuntament de Manresa parlava del “compromís
irrenunciable amb la vida, la pau, la llibertat, la democràcia i la dignitat de tots els
éssers humans”
PROPOSEM
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Que tots els atemptats amb víctimes mortals siguin condemnats per igual,
independentment del territori on es cometin.”

7.4

Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
per a la millora de la vida en l’àmbit de la salut sexual de les dones joves.

La secretària presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 18 d’abril de
2016, que es transcriu a continuació:
“Atès que el suport que reben les joves durant la pubertat i concretament a l'inici del
seu cicle menstrual és a través de la família i a través dels tallers que es fan a les
escoles.
Atès que els tallers que es fan a les escoles, els acostumen a fer empreses privades
publicitant els seus productes, molts d'ells perjudicials per a la salut de les dones (tal
com es prescriu en els mateixos productes), insostenibles ecològicament i amb un
preu excessiu per a la necessitat, que és bàsica.
Atès que el cicle menstrual està ple de mites. Aquest no s'explica en la seva extensió
en aquests tallers. I quan s'explica a l'assignatura pertinent es fa des del punt de vista
biològic i hormonal, “científic”, sense entrar en la profunditat de les moltes inquietuds
vivencials que l'arribada de la fertilitat suposa per a noies i nois. Fins al punt que les
mateixes dones-noies desconeixen la repercussió en el seu propi cos, en els canvis
emocionals i de comportament que comencen a viure, sense trobar un espai on
compartir-ho. Arribant a l'extrem de que la mateixa persona acaba despreciant el seu
cos per no entendre el seu funcionament. El desconeixement és encara més gran
entre els homes-nois, que en aquesta edat haurien de ser objecte de la mateixa
atenció que les noies si volem que els inputs de masclisme que els arriben des dels
mitjans de comunicació, i des de la societat en general, puguin ser transformats i donin
cabuda a una societat més lliure de bulling sexual entre joves, de violència de gènere,
una societat més plena de valors, de respecte, de confiança, d'autoestima, de
responsabilitat, de creativitat... en definitiva, mesures i tallers on cultivar aquests valors
perquè no sigui necessari patir les conseqüències de l’agressivitat i la destructivitat, i
menys encara de la repressió que finalment es justifica com a necessària.
Per tot això proposem l'adopció dels següents acords:
1. El SIAD oferirà a tots els instituts de la ciutat tallers disgregats per sexes (als
homes-nois també se’ls oferirà el mateix taller) a 2n i 4t d'ESO on s'explicarà el cicle
menstrual de les dones, com conviure amb aquest d'una manera saludable i com
establir una bona relació entre la persona i el comportament del seu cos. També
s'informarà de tots els mètodes de recollida del sagnat fent especial èmfasi en aquells
que són menys agressius pel cos de la dona i pel medi ambient. També s'informarà
que el SIAD disposarà a les seves oficines d'aquests mètodes de recollida de sagnat
alternatiu.
2. El SIAD disposarà, a les seves oficines i per a les joves de Manresa, de mètodes
alternatius de recollida de sagnat: copes menstruals, compreses de roba, i esponges
marines. Cada noia en podrà recollir un sol exemplar.
3. Aquests tallers i aquests productes s'oferiran a partir del curs 2016-2017.
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4. Des del SIAD es començarà a fer una recerca per com poder oferir a les joves
manresanes formació per tal de poder exercir el sagnat lliure, per tal d'introduir-ho al
curs 2017-2018.”
La secretària presenta l’esmena de substitució dels Grups Municipals de CDC i d’ERC,
a la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 18 d’abril de 2016, que es transcriu a
continuació:
“Atès que el suport que reben les joves durant la pubertat i concretament a l’inici del
seu cicle menstrual és a través de la família i de l’educació sexual que s’imparteix a les
escoles i instituts de secundària.
Atès que qui té competències en temes de salut sexual i reproductiva a Manresa són
els equips d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) que depèn del
departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i que des de fa més de 15 anys
que es fa formació sobre sexualitat a tots els instituts públics i concertats de Manresa.
Atès que entre els serveis que ofereix l’ASSIR hi ha l’atenció individual i col·lectiva a la
joventut (nois i noies) sobre un ampli ventall de temes relacionats amb la sexualitat,
entre els quals els que tenen a veure amb la menstruació.
Atès que l’ASSIR també ofereix el programa “Tarda jove” al CAP Bages per atendre de
forma individual i confidencial qualsevol tema relacionat amb la sexualitat dels joves,
sense necessitat de demanar cita prèvia.
Atès que el departament de Salut i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
disposen d’un programa conjunt anomenat “Salut i escola” per potenciar la coordinació
dels centres docents i els serveis sanitaris en la promoció i prevenció de la salut també la sexual-, i que compta amb una infermera que periòdicament ofereix sessions
formatives a tots els centres d’educació secundària públics i concertats de Manresa.
Atès que el cicle menstrual es un moment en la vida de la dona, en què es donen una
sèrie de canvis importants des del punt de vista biològic, hormonal, de percepció d’un
mateix, de canvis en el propi cos i que requereixen una especial atenció qualificada i
professional per facilitar un desenvolupament harmònic.
Atès que el SIAD té altres funcions assignades i que no disposa ni dels professionals
ni dels mitjans per assumir la tasca que se li reclama; a diferència dels serveis que pot
oferir l’ASSIR i els diversos programes de la Generalitat esmentats.
Atès, que l’Ajuntament de Manresa considera que l’educació és un pilar bàsic per
potenciar l’autoresponsabilitat en la salut.
Proposem l’adopció dels següents acords:
1. Demanar al Servei Català de la Salut i a l’ASSIR que en el marc de la formació
que es dóna als centres d’educació secundària (IES) es presti especial atenció
al cicle menstrual de les dones, a com conviure amb aquest d’una manera
saludable i com establir una bona relació entre la persona i el comportament
del seu cos.
2. Sol·licitar a l’ASSIR que es faciliti informació de tots els mètodes per la recollida
del sagnat menstrual (compreses naturals o sintètiques, copes menstruals,
esponges marines, tampons...); i que s’expliquin els avantatges i inconvenients
de cadascun, amb informació contrastada científicament i complerta, per tal
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que les noies puguin decidir amb tota la informació necessària quin mètode és
el més adient per a elles.
3. Fer arribar a les AMPES dels IES la petició que considerin la possibilitat de
promoure accions de formació als pares i mares perquè disposin de la
informació per poder acompanyar als seus fills i filles en un moment tan
important del cicle vital com és la pubertat.
4. Recomanar a les infermeres del programa “Salut i escola” que disposin de tota
la informació necessària sobre tots aquests mètodes de recollida del sagnat
durant les sessions formatives als centres de secundària.
5. Derivar totes les demandes que arribin al SIAD sobre formació de salut sexual
i/o reproductiva als equips d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR).”

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, manifesta que
tal i com va fer en la seva primera intervenció en el ple municipal, utilitza la paraula
totes perquè es refereix a les persones.
Per començar diu que els ha sorprès enormement el ressò mediàtic que ha tingut
aquesta proposta que en cap cas s’esperaven ni s’ha buscat.
Tota aquesta resposta mediàtica creu que s’ha donat perquè la proposició tracta d’un
tema tabú, tema pel qual hi ha una manca molt gran d’informació. Afegeix que en
aquest context de ressò mediàtic entenen que hagi provocat que l’equip de govern
presenti una esmena a les 7 de la tarda abans d’iniciar el Ple.
Més enllà dels titulars cridaners i a vegades falsos, es tracta d’una moció molt senzilla
que proposa uns acords clars i entenedors. La proposta és fruit de l’anàlisi de la
Comissió de feminismes de la CUP de Manresa, on es va detectar la necessitat de
canviar l’enfocament que es fa d’aquest tema als instituts de la ciutat, millorar la
formació sobre la menstruació que reben els alumnes i les alumnes de secundària.
En aquest sentit proposen demanar quatre coses.
En primer lloc es va buscar informació i a l’Institut de Cal Gravat se’ls va informar que
hi havia xerrades sobre els mètode de recollida de sagnat fet per empreses privades,
empreses que comercialitzen compreses i tampons, amb uns interessos molt evidents.
Els sembla de sentit comú, igual que tampoc voldrien que xerrades sobre alimentació
les fessin McDonald’s, Matutano, Carrefour o qualsevol tipus d’empresa alimentària,
que aquests tipus de tallers s’haurien de fer des de l’administració pública, tal i com
estableix la Llei sobre drets sexuals i reproductius de la Generalitat de Catalunya.
Entenen que ho ha de fer l’administració pública perquè no té cap tipus d’interès
econòmic en l’assumpte i sí que té l’obligació de vetllar per la bona formació de la salut
sexual i menstrual, tant de les dones com dels homes.
En segon lloc, demanen que els tallers es facin tant per a nois com per a noies.
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Creuen que els tallers s’han de fer disgregats per sexes, ja que les noies podran
sentir-se molt més còmodes i podran expressar-se més lliurement. Pel que fa als
homes, també han de rebre aquesta informació perquè han de tenir coneixença del
cos i el comportament del cos de les dones perquè quan es coneixen les coses tal com
són és més fàcil que es puguin entendre, que es pugui empatitzar, respectar-ho, amb
l’objectiu final de prevenció de violència de gènere, i més amb totes les dades que
estan sortint de la violència de gènere entre els joves.
El GMCUP entén que aquests tallers han d’anar en el sentit que les dones puguin
conèixer el comportament del seu cos, que és un comportament cíclic en què hi ha
setmanes que poden estar millor, setmanes que poden estar eufòriques, setmanes en
què estan fatal, però si se sap i es preveu es poden organitzar millor per saber-ho i
poder interioritzar-ho, i això provoca que l’autoestima i el respecte envers el cos sigui
molt millor si se sap que hi ha una setmana que no s’estarà prou bé no caldrà inflar-se
d’ibuprofè.
En quart lloc també demanen que als tallers es pugui donar informació de tots els
mètodes de recollida del sagnat, tant els convencionals com els alternatius.
Totes les dones han de tenir tot el ventall de possibilitats sobre la taula i cadascuna ha
de ser lliure d’escollir el mètode que li sigui millor, tenint informació sobre els
avantatges i els inconvenients.
El GMCUP demana que s’informi d’aquestes alternatives ja que entenen que són més
sostenibles, menys agressives i més econòmiques. Entenen la pressió publicitària i les
promocions de les grans companyies, però com a mínim les noies estaran més ben
informades i podran prendre les seves decisions més lliurement, perquè si no hi ha
informació no hi ha llibertat.
Respecte a les alternatives, diu que la Presidenta de la Societat Catalana de
Ginecologia, Elena Carreras, respecte a la moció presentada va dir que li veia un punt
interessant ja que és necessari millorar l’autoconeixement corporal de la dona, fent
referència als tallers sobre la coneixença del comportament del cos. També
recomanava l’ús de la copa menstrual perquè encara que sigui desconeguda té molts
avantatges. Per situar les coses, diu que la copa menstrual té la mateixa edat que els
tampons.
El GMCUP el que pretén és millorar l’educació de les noies i dels nois de la ciutat, ja
que ni està en contra de les compreses, ni vol limitar el seu ús, ni tan sols vol que
l’Ajuntament es posicioni en contra, només volen formació, informació i llibertat.
Agraeixen el suport explícit del Consell Municipal de la Dona de Manresa i el suport
implícit d’Acció Lila, ARRAN, Endavant i la Coordinadora Feminista, tant per les que
formen part de la Comissió del grup de feminismes de la CUP, com per les que no en
són membres per tot el suport rebut.
Demana el vot favorable a la proposició.
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La senyora Cristina Cruz, regidora delegada de la Dona, diu que, tot i que el títol de
la moció els ha agradat molt ja que tothom estarà d’acord en voler una millora de la
vida en l’àmbit de la salut sexual de les dones joves, l’equip de govern presenta
l’esmena perquè no està gaire d’acord amb el redactat dels atesos, però sobretot amb
allò que proposa aprovar la moció de la CUP, en el sentit que hagi de ser el SIAD qui
faci aquesta formació als nois i noies i que explicava la senyora Gemma Tomàs.
El SIAD no està capacitat per donar aquesta formació sinó que té moltes funcions,
entre elles, hi ha tota una Àrea d’assessorament i atenció adreçada prioritàriament a
totes les dones de Manresa que pateixen discriminació per raó de gènere, violència
masclista, assetjament sexual i desigualtats laborals, que passa a detallar tot seguit.
Dins d’aquesta Àrea hi ha:
-Atenció individual a les dones, suport psicològic, suport legal i grups terapèutics.
-Un Protocol d’actuació pels casos de violència masclista a Manresa i al Bages amb la
col·laboració del Consell Comarcal.
-Un Projecte d’atenció i acompanyament a les víctimes de violència masclista que
s’atenen a l’Alberg.
-Una Àrea de Formació i Informació, individual i grupal, per parlar sobre temes de
gènere i per informar dels recursos i serveis que té Manresa per a les dones en
general, com l’ASSIR.
-Informar sobre les polítiques d’Igualtat a Manresa, i ara s’està a punt d’elaborar el Pla
d’Igualtat de Manresa.
-Els recursos i activitats de què disposa el SIAD i altres departaments o entitats que
atenen a dones, la formació a professionals vinculats directa o indirectament en casos
de violència i informació a través de la pàgina web.
-També hi ha una Àrea de Promoció i Sensibilització dins del SIAD on es treballa sobre
la sensibilització a la ciutadania, sobre les desigualtats existents entre homes i dones,
potenciant i vetllant perquè les entitats i associacions de dones que treballen per la
igualtat d’oportunitats entre homes i dones tinguin el seu espai dintre del SIAD.
-Es fa assessorament a les entitats de dones. Actualment hi ha uns divuit grups o
entitats de dones a Manresa, subvencionades amb una petita part.
-Es fan accions de sensibilització com la Campanya del 8 de març i la del 25 de
novembre.
-Tallers de coeducació a primària.
L’any 2015 es van fer 30 tallers per potenciar el treball amb perspectiva de gènere,
establint una relació de suport amb els centres educatius i per tal d’incrementar la
coeducació.
Així mateix, es van fer 32 tallers sobre les relacions abusives als instituts de
secundària, treballant la prevenció i la sensibilització de la violència contra les
dones per adolescents i joves. En aquest sentit es referia quan deia que no
estaven d’acord amb els atesos de la proposició perquè ja es fa tota aquesta feina
per a evitar aquesta violència contra les dones i que hi ha una especial
sensibilització amb el tema des adolescents i els joves, amb la finalitat de
proporcionar eines i recursos per a la prevenció de les relacions abusives en
aquest col·lectiu de joves i adolescents.
-Hi ha també el treball de la Dona Activa.
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-El projecte Lledoners, amb activitats per sensibilitzar els alumnes dels centres
educatius de secundària, sobre la realitat dels interns dels centres penitenciaris i per
parlar de les experiències personals dels presos amb violència de gènere.
Totes aquestes tasques i actuacions que ha esmentat són les que fa el SIAD, però a
Manresa qui fa aquesta formació i qui té la cartera d’aquests serveis és l’ASSIR, equip
d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva.
Aquest equip s’encarrega de fer l’atenció als joves, nois i noies, tant de forma
individual com de forma comunitària.
Fa 15 anys que fan xerrades sobre temes de sexualitat i afectivitat, a tercer i quart
d’ESO, a tots els instituts d’educació secundària i també a AMPANS i MUTUAM.
Les encarregades de fer aquestes xerrades són llevadores que tenen formació
específica en temes de: sexualitat, afectivitat, canvis corporals, coneixement del propi
cos, per a nens i nenes joves, menstruació, higiene genital, temes de masturbació,
dels mètodes anticonceptius, de la primera vegada, del petting, de l’embaràs no
desitjat, del preservatiu, de les malalties de transmissió sexual, de l’abús sexual.
També hi ha el Programa Salut i Escola, que es fa conjuntament amb el Departament
de Salut i el Departament d’Ensenyament, a càrrec d’infermeres que s’adrecen als
centres de secundària i instituts de Manresa periòdicament, i atenen totes les
demandes dels nois i noies de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO per fer una atenció tant individual
com col·lectiva, essent aquests els professionals que han de donar la formació.
Per aquestes raons han presentat l’esmena de substitució a la totalitat de la moció de
la CUP, tenint en compte que s’està parlant d’un moment molt important, com és la
pubertat i per això proposen els següents acords:
1 Demanar al Servei Català de la Salut i a l’ASSIR que en el marc de la formació
que es dóna als centres d’educació secundària (IES) es presti especial atenció
al cicle menstrual de les dones, a com conviure amb aquest d’una manera
saludable i com establir una bona relació entre la persona i el comportament
del seu cos.
2 Sol·licitar a l’ASSIR que es faciliti informació de tots els mètodes per la recollida
del sagnat menstrual (compreses naturals o sintètiques, copes menstruals,
esponges marines, tampons...); i que s’expliquin els avantatges i inconvenients
de cadascun, amb informació contrastada científicament i complerta, per tal
que les noies puguin decidir amb tota la informació necessària quin mètode és
el més adient per a elles.
3 Fer arribar a les AMPES dels IES la petició que considerin la possibilitat de
promoure accions de formació als pares i mares perquè disposin de la
informació per poder acompanyar als seus fills i filles en un moment tan
important del cicle vital com és la pubertat.
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4 Recomanar a les infermeres del programa “Salut i escola” que disposin de tota
la informació necessària sobre tots aquests mètodes de recollida del sagnat
durant les sessions formatives als centres de secundària.
5 Derivar totes les demandes que arribin al SIAD sobre formació de salut sexual
i/o reproductiva als equips d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR).
Demana el vot favorable a l’esmena de substitució.
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, agraeix a la CUP
que hagi presentat una moció que dóna a Manresa més ressò mediàtic que la cançó
dels Gossos i el Camí Ignasià junts.
Diu que una vegada vist el rebombori, creu que ni ell ni cap home haurien de tenir res
a dir sobre la manera de com una dona vol viure el seu cicle menstrual, i per això la
seva argumentació anirà per una altra banda.
Manifesta que s’està parlant d’una qüestió hegemònica en què part d’una majoria
social es molesta quan es parla d’alternatives. Recomana a totes les persones que
estiguin parlant del tema i encara no ho hagin fet, que es llegeixen la proposició, ja que
el punt més revolucionari que proposa la moció és simplement la informació.
Des de totes les bandes se’ns ven que vivim en un estat democràtic, però quan algú
planteja que per poder escollir cal formació i que per tenir aquesta formació, cal
informació de les diferents alternatives, la caverna mediàtica posa el crit al cel.
Ningú s’escandalitza pel fet que siguin empreses privades amb un lògic sentit lucratiu
les que s’encarreguin de proporcionar informació parcial i esbiaixada que s’emmotlli
als seus interessos.
Demana que si volem un país modern, democràtic i igualitari amb totes les persones,
el primer que cal és informació i respecte per les opcions que escullin les ciutadanes.
Diu que avui es planteja una qüestió encara més àmplia de la que es discuteix en la
moció, ja que no s’està parlant només de feminisme, sinó d’un funcionament social
que ens ha dut a aquest estat d’ignorància en què vivim actualment.
La qüestió hegemònica és extensiva amb múltiples àmbits de la realitat que vivim.
Estem tant acostumats que en molts aspectes hi hagi aparentment una única forma
d’actuació, que quan algú planteja la possibilitat de donar visibilitat a les diferents
alternatives, suposa un terratrèmol mediàtic. Per això suposa una subversió de
l’entramat d’interessos comercials que ens governa dia a dia.
Pel que fa referència al contingut de la moció i per a les persones que ho desconeixen
i que s’hagin quedat només amb el “prohibim els tampons”, explica que per interessos
comercials s’ha vinculat el color blanc a la higiene, sense tenir en compte que el color
blanc a la natura existeix en molt poques formes i per aquest motiu el blanc de les
compreses i els tampons que es troben als supermercats i en les marques blanques,
s’aconsegueix mitjançant el blanqueig amb lleixiu.
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Actualment es poden trobar en algunes botigues productes d’higiene femenina sense
blanquejar, més sans i més respectuosos amb el medi ambient.
Respecte a l’esmena de substitució que ha presentat l’equip de govern cinc minuts
abans de començar el Ple, ha quedat clar que la qüestió feminista els queda molt gran.
Creu que per molt que s’hagi recuperat la regidoria de la dona, si aquesta no va més
enllà dels posicionaments posturals de poc servirà. Creu que l’esmena menysprea la
capacitat de l’Ajuntament d’incidir en la salut i en l’educació de la ciutadania. Ha
quedat clar que el soroll mediàtic i la pressió externa ha superat les capacitats de
l’equip de govern i s’ha vist abocat a tirar pilotes fora. No és la primera vegada i no és
cap sorpresa que una moció feminista en aquest ajuntament topa amb el seu rebuig.
Creu que a les persones se les jutja per les seves accions, no per les seves paraules.

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, diu que és cert que
els joves cada dia tenen més accés a la informació a través de les xarxes, però també
és cert que a vegades aquesta informació la poden entendre d’una forma esbiaixada i
fins i tot errònia.
Diu que com a pare de dues filles, vol que tinguin la major informació possible perquè
lliurement puguin escollir el mètode que més els convingui o que més s’adeqüi als
pensaments de cadascuna.
Troba perfecte que es facin tallers informatius, però amb formadors i monitors públics i
que la gestió també es porti a terme des de l’àmbit públic.
Respecte a les copes menstruals o les esponges marines, diu que no s’ha d’oblidar
que també hi ha marques comercials al darrere i que també faran els possibles per
vendre-les.
Creu que no hi ha d’haver tabús respecte a aquests temes, personalment creu que el
què més ha xocat és que sigui debatut en un ple municipal, però al seu grup municipal
no els ha sorprès.
El GMC’s votarà a favor de l’esmena de substitució ja que l’equip de govern ha
encertat pel fet de parlar de l’atenció de la salut sexual i reproductiva, programa
sanitari amb activitats assistencials i amb formadors preparats per impartir la formació.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, inicia la
intervenció saludant a tothom i especialment als companys periodistes ocasionals que
es troben a la sala de plens i els encoratja a visitar Manresa més sovint, tot i que
Manresa ja no sigui una ciutat gran des de fa unes setmanes pel fet d’haver perdut
població i situar-se per sota dels 75.000 habitants.
Recorda que Manresa és una gran ciutat, lluitadora i preocupada pel progrés i el
benestar dels seus veïns i veïnes, per resoldre els problemes d’habitatge social i una
ciutat que lluita com poques contra l’exclusió social i per deixar de ser la ciutat amb
més pisos buits de Catalunya.
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Convida els amics periodistes que els ajudin també en altres afers en què sovint
s’intenta que se’ls escolti en altres instàncies, o per resoldre temes com el dèficit
d’infraestructures o la necessitat de millorar els serveis públics.
Respecte a la proposició del GMCUP diu que ha encertat en posar la qüestió sobre la
taula per fer veure a tots que hi ha alternatives més enllà de les compreses i dels
tampons per al sagnat de la menstruació. Diu que han disposat de tres dies per
documentar-se des de la presentació de la moció i ho volen compartir.
En primer lloc la proposició de la CUP ha servit per saber-ne més d’aquest tema, més
seriós del que semblava. Una altra cosa és si els regidors i regidores de l’Ajuntament
de Manresa són les persones adients per resoldre aquesta qüestió.
El primer que van fer va ser demanar com es difon i es promou una bona salut sexual
dels adolescents a la nostra ciutat, qui s’encarrega de donar-la, com ho fa i on es fa.
Per la informació rebuda diu que es fa una bona feina a càrrec de professionals
magnífiques en l’àmbit de la salut i l’educació, sobretot infermeres i llevadores dels
centres d’atenció primària, a l’ASSIR, a les escoles i als instituts impartit pels mateixos
professors, professores, treballadors socials i psicòlegs que ajuden els joves també en
d’altres temes com les drogues, la violència masclista, o les mesures de profilaxi i
anticoncepció.
Aprofita que s’està parlant d’aquest tema per posar en valor la feina que fan aquests
professionals.
Diu que els interessos comercials implicats en aquesta educació, que ha detectat la
CUP, no es poden negar, perquè els professionals consultats afirmen que les
empreses comercials d’aquest sector estan més preocupades per basar les seves
estratègies de màrqueting en una altra mena d’instruments, en els anuncis basats en
posar de manifest la comoditat i la llibertat d’acció que ofereixen els seus productes a
les dones treballadores.
Afegeix que es van adreçar a un parell de farmàcies de Manresa per saber si tenien
coneixement dels mètodes alternatius de recollida de sagnat: copes menstruals i
esponges marines, també van buscar informació al web del Departament de Salut de
la Generalitat i a d’altres webs per tal de recollir més dades.
El senyor González constata que els productes existeixen i tenen bona acceptació.
Acaba la seva intervenció destacant l’argumentació de la senyora Elena Carreras, cap
del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia Reproductiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron, a
qui va conèixer quan hi va treballar, una gran professional compromesa amb la
defensa de la sanitat pública i d’una sanitat pública defensora dels drets de les dones.
1

“- Sr. Alcalde. Em sap greu, li queden 30 segons i el tallaré. Ha excedit
abastament els deu minuts i ara estem amb la professional que deu ser molt
1

Text afegit d’acord amb l’esmena formulada pel Grup Municipal del PSC i aprovada en sessió ordinària
del dia 19 de maig de 2016.
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bona, que vostè la coneix, però hauríem de concretar, senyor González. No li
sàpiga greu, però ja ha tingut el seu torn, i li queden 30 segons; si en gasta un,
gasti un minut. Però no m’allargui, si us plau.
- Felip González. Sr. Alcalde, no m’allargaré, però em sap greu. És el debat del
Ple, tots...
- Sr. Alcalde. I és el seu minut de glòria. Jo també sé que vostè està contrastant
per tenir el mateix protagonisme que han tingut altres. Però es tractaria de
concretar el vot...
- Felip González. No prejutgi, no prejutgi...
- Sr. Alcalde. No, ha estat vostè que ha parlat del club de la comèdia.
- Felip González. No prejutgi, perquè...
- Sr. Alcalde. Li queden 30 segons.
- Felip González. Els hi regalo, Sr. Alcalde.”

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, diu que pel
que fa a l’esmena de substitució proposada per l’equip de govern entenen que el SIAD
no té els coneixements necessaris per oferir aquests tallers i admeten l’error en posarho.

No obstant això, entenien que s’havia de fer a través d’una entitat pública local i en
aquest cas consideraven que el SIAD podia buscar l’assessorament a través de
l’ASSIR per poder fer els tallers.
Per aquest motiu faran una esmena in voce per afegir “a través de l’ASSIR”, en el punt
1 i el punt 4 dels acords, quedant de la següent manera:
1. El SIAD oferirà, a través de l’ASSIR, a tots els instituts de la ciutat...
4. Des del SIAD, a través de l’ASSIR, es començarà a fer una recerca....
Agraeixen tota la feina que es fa des de l’ASSIR pel que fa als tallers i els cursos que
es fan sobre el coneixement del cos físic, però en canvi no es fa referència al canvi del
comportament del cos, part important de la moció.
Entenen que el Programa de Salut i Escola és un molt bon programa ja que pot oferir
la formació sobre el canvi del comportament del cos i la coneixença d’aquest
comportament del cos, però tal i com ha explicat la regidora Cruz, és un espai on es
fan els tallers i on les noies s’adrecen i demanen informació, però la formació envers
els nois quedaria fora. Per això respecte als punts 3 i 4 de l’esmena de substitució, els
consideren adients i demanen afegir-los in voce a la seva moció.
Respecte al punt 4 de la moció, diu que és necessari el fet que es pugui treballar sobre
la formació per tal de poder exercir el sagnat lliure. Respecte a això diu que les dones
han de tenir consciència del sòl pelvià i per tant poden retenir la menstruació,
recordant que és un mètode que s’ha de començar a treballar des dels nou anys.
Demana als Grups de Convergència i Esquerra que votin favorablement la moció amb
l’esmenes in voce proposades.
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La senyora Cristina Cruz, regidora delegada de la Dona, recorda que qui té les
competències per fer la formació és l’ASSIR. L’Ajuntament no té aquestes
competències per fer-ho perquè no disposa ni dels professionals preparats ni dels
mitjans qualificats.
El Departament de Salut és qui dóna les competències a l’ASSIR, amb personal
específic i format.
Respecte a la presentació de l’esmena de substitució diu que ha portat molta feina pel
fet d’haver d’informar-se amb els professionals: infermeres, llevadores, ginecòlegs, i
que no hi ha hagut cap mena de mala intenció pel fet de presentar-la a última hora.
L’esmena de l’equip de govern parla tant de la salut sexual com de la salut afectiva, i
una part de la feina que fan les infermeres del programa Salut i Escola és parlar de la
salut en el seu conjunt de tots els temes que puguin estar relacionats amb la salut, tant
l’afectiva com la sexual i amb intervencions tant individuals com col·lectives.
La feina que es fa des de l’ASSIR és fantàstica, tant per part de les infermeres, com de
les llevadores, ja que a part de la formació sobre temes sexuals tenen una consulta un
dia a la setmana a la tarda, anomenada Espai Jove, on hi poden anar els joves a fer
les consultes sobre aquests temes.
La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, respon a la
regidora senyora Cruz que per aquest motiu volen afegir les esmenes in voce a la seva
moció, per tal que el SIAD pugui organitzar-ho per tal que ho faci l’ASSIR, ja que si es
demana al Servei Català de la Salut i a l’ASSIR que ofereixin la formació, no saben
quan ho faran perquè ja s’estan instant moltes coses i pel fet d’anar instant no acaba
passant res.
Demanen que les joves i els joves de Manresa tinguin una millor vida i per això
entenien que el SIAD és qui ho havia de promoure. Accepten que sigui l’ASSIR
l’encarregat de fer els cursos i qui té la formació necessària.
Diu que la moció en cap cas parla de la salut afectiva i entenen que la salut afectiva és
un tema que es treballa molt bé i les professionals ho fan de manera molt correcta i
àmpliament, sinó que parla del canvi del comportament del cos en les dones joves en
l’inici del cicle menstrual i no parla de la salut afectiva.
Pel que fa al programa Tarda jove diu que es tracten temes sobre la salut reproductiva:
anticonceptius, les pastilles del dia després, la prevenció d’embarassos, i molt poques
noies joves demanen informació sobre el canvi de comportament del cos, i per això
creuen necessari que aquest tipus d’informació es faci a través dels tallers als instituts.
Des de la CUP reivindiquen que els poders han d’estar a les bases i creuen que com a
Ajuntament s’ha de tenir la competència perquè es puguin fer aquests tipus de tallers.
En resposta al que s’ha dit des del GMPSC, diu que la moció pretén millorar la vida de
les persones i és evident que els polítics poden parlar d’aquests temes en un ple.
Respecte a la insinuació que aquests mètodes no seran útils per a les dones
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treballadores, diu que potser si la recerca d’informació i posterior explicació l’hagués
fet la companya del Grup municipal se n’hauria sortit millor, ja que les copes
menstruals poden durar fins a 12 hores sense haver-les de canviar, per tant les
treballadores són a qui més i millor els podria anar aquest tipus de mètode.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, diu que la pàgina
web de l’ASSIR hi apareix informació sobre el que antigament es coneixia com a
planificació familiar, a més de prevenció i diagnòstic precoç del càncer ginecològic i de
mama.
Està d’acord que el SIAD no disposa de la formació ni dels mitjans per fer-ho, però no
és motiu per no fer-ho en un futur.
S’adreça a la regidora senyora Cruz per dir-li que no es tracta de cap atac personal
contra ella sinó que com deia la regidora senyora Tomàs és molt fàcil instar altres
estrats polítics i quedar-nos esperant.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, diu que cedirà la
paraula a la regidora senyora Mercè Cardona, per al·lusions directes.
A la regidora senyora Tomàs li diu que no hi ha hagut cap intenció d’ofendre ningú i
que òbviament els polítics poden parlar de tot i des del GMPSC ho respecten tot, fins i
tot quan no estan d’acord amb algun tema.
Creuen que el lloc adequat per parlar-ne hauria estat la Comissió de Salut del
Parlament de Catalunya, ja que els acords que s’adoptessin afectarien a tot Catalunya,
i el Departament de Salut i el Departament d’Ensenyament haurien de complir amb allò
acordat a l’esmentada comissió.

La senyora Mercè Cardona, regidora del Grup Municipal del PSC, s’adreça a la
regidora senyora Tomàs per dir-li que té la màxima confiança amb el seu company de
grup senyor Felip González a l’hora de documentar-se.
Li agraeix que pensi que ho podia defensar millor, però amb aquest comentari cau en
un estereotip, no perquè ho hagi defensat ell, que és home, ho faci pitjor que si ho
hagués fet ella.

L’alcalde informa que en primer lloc se sotmetrà a votació l’esmena de
substitució dels Grups Municipals de CDC i ERC, a la proposició 7.4 del Grup
Municipal de la CUP, i en funció del resultat es votarà la proposició.
L’alcalde sotmet a votació l’esmena substitució dels Grups Municipals de CDC i
ERC a la proposició 7.4 i el ple l’aprova per 16 vots afirmatius (6 GMCDC, 7
GMERC, 2 GMC’s i 1 Sr. Miquel Davins ), 1 vot negatiu (1 GMDM) i 6 abstencions
(3 GMCUP i 3 GMPSC).
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En conseqüència, decau la proposició 7.4 del GMCUP, essent el text aprovat de
l’esmena de substitució el següent:
“Atès que el suport que reben les joves durant la pubertat i concretament a l’inici del
seu cicle menstrual és a través de la família i de l’educació sexual que s’imparteix a les
escoles i instituts de secundària.
Atès que qui té competències en temes de salut sexual i reproductiva a Manresa són
els equips d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) que depèn del
departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i que des de fa més de 15 anys
que es fa formació sobre sexualitat a tots els instituts públics i concertats de Manresa.
Atès que entre els serveis que ofereix l’ASSIR hi ha l’atenció individual i col·lectiva a la
joventut (nois i noies) sobre un ampli ventall de temes relacionats amb la sexualitat,
entre els quals els que tenen a veure amb la menstruació.
Atès que l’ASSIR també ofereix el programa “Tarda jove” al CAP Bages per atendre de
forma individual i confidencial qualsevol tema relacionat amb la sexualitat dels joves,
sense necessitat de demanar cita prèvia.
Atès que el departament de Salut i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
disposen d’un programa conjunt anomenat “Salut i escola” per potenciar la coordinació
dels centres docents i els serveis sanitaris en la promoció i prevenció de la salut també la sexual-, i que compta amb una infermera que periòdicament ofereix sessions
formatives a tots els centres d’educació secundària públics i concertats de Manresa.
Atès que el cicle menstrual es un moment en la vida de la dona, en què es donen una
sèrie de canvis importants des del punt de vista biològic, hormonal, de percepció d’un
mateix, de canvis en el propi cos i que requereixen una especial atenció qualificada i
professional per facilitar un desenvolupament harmònic.
Atès que el SIAD té altres funcions assignades i que no disposa ni dels professionals
ni dels mitjans per assumir la tasca que se li reclama; a diferència dels serveis que pot
oferir l’ASSIR i els diversos programes de la Generalitat esmentats.
Atès, que l’Ajuntament de Manresa considera que l’educació és un pilar bàsic per
potenciar l’autoresponsabilitat en la salut.
Proposem l’adopció dels següents acords:
1.
Demanar al Servei Català de la Salut i a l’ASSIR que en el marc de la formació
que es dóna als centres d’educació secundària (IES) es presti especial atenció al cicle
menstrual de les dones, a com conviure amb aquest d’una manera saludable i com
establir una bona relació entre la persona i el comportament del seu cos.
2.
Sol·licitar a l’ASSIR que es faciliti informació de tots els mètodes per la recollida
del sagnat menstrual (compreses naturals o sintètiques, copes menstruals, esponges
marines, tampons...); i que s’expliquin els avantatges i inconvenients de cadascun,
amb informació contrastada científicament i complerta, per tal que les noies puguin
decidir amb tota la informació necessària quin mètode és el més adient per a elles.
3.
Fer arribar a les AMPES dels IES la petició que considerin la possibilitat de
promoure accions de formació als pares i mares perquè disposin de la informació per
poder acompanyar als seus fills i filles en un moment tan important del cicle vital com
és la pubertat.
4.
Recomanar a les infermeres del programa “Salut i escola” que disposin de tota
la informació necessària sobre tots aquests mètodes de recollida del sagnat durant les
sessions formatives als centres de secundària.
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5.
Derivar totes les demandes que arribin al SIAD sobre formació de salut sexual
i/o reproductiva als equips d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR).”

7.5

Proposició dels Grups Municipals de Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC), d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), del Partit
dels Socialistes de Catatunya (PSC), de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía (C’s) i del regidor senyor Miquel Davins, per reafirmar
Manresa com a Ciutat d’Acollida i defensora del dret internacional.

La secretària presenta la proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, PSC, C’s i
del regidor senyor Miquel Davins, de 18 d’abril de 2016, que es transcriu a continuació:
“L’Ajuntament de Manresa, d’acord amb el marc legal internacional construït amb
esforç i amb la voluntat de no repetir el patiment provocat en molts conflictes al llarg de
la història, vol expressar el suport a totes les persones i pobles que pateixen
desplaçaments forçats i manifestar el rebuig a tot tractament de la situació que vulneri
el compliments dels drets humans bàsics.
Recordem que el dret d’asil és un dret humà contingut a la Declaració Universal de DH
i desenvolupat a la Convenció de Ginebra, així com a d’altres tractats internacionals i
regionals en la matèria com la Carta Europea de Drets Fonamentals. D’altra banda,
l’estat espanyol reconeix aquest dret a la mateixa Constitució i a la Llei 12/2009
reguladora del Dret d’Asil . El marc legal especifica clarament el dret de les persones a
ser acollides i protegides i suposa el principi de no devolució ni expulsió de les
persones que estan fugint per a protegir la vida.
En aquest sentit, per motius ètics, però també de respecte a les lleis, volem fer arribar
a les institucions pertinents, la demanda del compliment de la legalitat internacional i el
ferm compromís de contribuir a donar una resposta adequada des del nostre municipi
a la crisi actual . Apel·lant a la memòria històrica i al llarg compromís del nostre
municipi en la defensa dels drets humans i de la Cultura de pau, volem manifestar la
nostra consternació i la necessitat de donar respostes adequades.
L’ Ajuntament de Manresa ha d’estar a l’alçada de la sensibilitat i compromís que ha
manifestat la societat catalana, tant a través de les seves institucions com a través de
la societat civil. Per aquest motiu i recollint també les aportacions de les entitats del
Consell Municipal de Manresa i entitats afins, així com el treball realitzat des del Fons
Català de Cooperació i plataformes com Stop Mare Mortum, manifestem que davant
de la situació actual en que:


El Consell Europeu va prendre un acord amb Turquia que vulnera la
legislació que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets
humans. Lluny de trobar una sortida que garanteixi el respecte dels
drets humans i es compleixi amb l’obligació dels estats d’acollir les
sol·licitants d’asil, la Unió Europea va acordar l’externalització de
fronteres i la subcontractació d'aquestes responsabilitats a l’Estat turc,
com ja hem vist a la frontera sud de Ceuta i Melilla amb el Marroc o
amb els Centres d’Internament per a Estrangers fora de territori
comunitari, a canvi de 3.000 milions d’euros addicionals a partir del
2018 – a banda dels ja assignats fins al 2017 –, la liberalització de
visats i avançar en la negociació de l’adhesió de Turquia a la UE.
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La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de
centenars de milers de persones que fugen de la guerra, de la misèria i
d’altres tipus de persecucions és triple. Primer, evitar que trepitgin sòl
europeu amb l’increment de les operacions de control de fronteres
exteriors amb la participació militar de l’OTAN, segon, acordar l’expulsió
a Turquia d’aquells que tot i així puguin arribar a les illes gregues jugantse la vida a la Mediterrània, i tercer, bloquejar la ruta dels Balcans cap al
nord d’Europa que el 2015 van utilitzar 900.000 persones.
L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la
utilització de les polítiques migratòries al servei d’una lògica de
seguretat que arrasa amb els suposats valors fundacionals europeus de
solidaritat i respecte als drets humans. L’execució del text aprovat
impedeix a totes les persones que arribin de forma irregular a Grècia la
possibilitat de sol·licitar l’asil a Europa quan no existeix una altra via que
no sigui la irregularitat.
Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les
fronteres d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània.
Traslladar les persones refugiades i migrants a un estat tercer no és
acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i
prioritzar les operacions de control i seguretat en lloc de les de
salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic
d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat política
garantint vies segures i legals: visats humanitaris, possibilitat de
sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països
d’origen i trànsit, etc.
•

La societat catalana, representada pel president de la Generalitat , Sr.
Carles Puigdemont, manifesta la seva voluntat i capacitat d’acollir una
part de les persones refugiades, com queda expressat en la carta del
president al comissari de Migracions de la UE del passat 15 de març, en
la qual afirma que Catalunya està preparada per acollir al voltant de
4.500 refugiats.

•

La societat manresana, ha mostrat la seva voluntat de tenir un paper
actiu en l’ acollida i mostrar la solidaritat amb les persones i famílies que
pateixen aquest drama humà.

Per tots aquests motius, es grups de CDC, ERC, PSC, C’s i el regidor senyor Miquel
Davins a l’Ajuntament de Manresa proposen l’adopció dels següents
ACORDS
1. Cridar als governs europeus a complir amb les seves responsabilitats.
2. Denunciar l’incompliment del dret internacional per part dels governs europeus i
instar a protegir les persones en comptes de blindar les fronteres amb eines
repressives i dissuasòries.
3. Sensibilitzar a la ciutadania, per evitar qualsevol risc de criminalitzar a les
persones refugiades, víctimes d’una guerra, i donar suport als programes
preventius per la promoció de la solidaritat i l’empatia, i rebutjar la por a la
diferència.
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4. Prioritzar els recursos per atendre adequadament les persones refugiades en
comptes de utilitzar milions d’euros perquè alguns estats retinguin la circulació
de les persones refugiades.
5. Reconèixer la responsabilitat per l’intervencionisme constant a l’Orient Mitjà,
que ha desestabilitzat des de fa anys la zona i que es regeix per criteris
econòmics i estratègics dels països de l’anomenat ‘primer món’.
6. Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida
i l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.
7. Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i
segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva
responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i
reassentades que li corresponen, facilitant la voluntat humanitària d’acollida
manifestada per la Generalitat i pels municipis, entre ells Manresa.
8. Manifestar el compromís de Manresa com a ciutat acollidora, adaptant els
plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les persones
sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.
9. Donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats
que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.
10. Fer arribar aquesta moció al Consell Europeu, al Parlament de l’estat espanyol,
a la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de municipis i al Fons
Català de Cooperació.”
La senyora Àngels Santolària, en representació dels Grups Municipals de CDC i
ERC, manifesta que en finalitzar el ple del passat mes de març la totalitat dels Grups
Municipals van acordar deixar a mitja asta la bandera europea que oneja al terrat de
l’Ajuntament, com a mostra de rebuig de l’acord que s’estava a punt de signar entre la
Unió Europea i Turquia. Un acord que es va signar a canvi de contraprestacions
econòmiques i geoestratègiques.
S’ha hagut de sentir com representants dels estats de l’UE, entre ells el representant
en funcions del govern espanyol, senyor Rajoy, que deien que amb aquesta mesura
s’acabaria amb la crisi humanitària i amb els morts a la Mediterrània, perquè ara amb
l’acord aquestes persones ja no s’arriscarien a fer el viatge.
Recorda que aquesta setmana hi ha hagut gairebé 400 morts en bolcar una barcassa
que es dirigia cap a Itàlia. Aquesta és la tràgica resposta a aquests caps d’estat
d’aquesta Europa que ha deixat de defensar els valors fundacionals de solidaritat i de
respecte als drets humans.
A més, ens trobem amb un estat espanyol vergonyosament inoperant, que ha
demostrat que no té cap mena d’intenció d’acollir ni tan sols a les 19.219 persones a
les quals es va comprometre el passat setembre, 18 ha estat la xifra fins a aquest
moment.
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La Generalitat ha fet un pas endavant i s’ha adreçat directament al Comissionari
d’Emigracions de la Unió Europea, oferint l’acollida de 4.500 persones a Catalunya, i el
mateix comissari europeu ha contestat a la carta del president agraint-li l’oferiment i
renyant l’estat espanyol per aquest immobilisme.
Mentre les persones arribades estan en camps que s’han convertit en camps de
detenció, les ONG i voluntaris en el terreny s’han negat a col·laborar amb les autoritats
i alguns han estat detinguts i expulsats. El tràgic degoteig de morts que continua i així
serà mentre els seus països estiguin en guerra malauradament.
Per això es presenta aquesta proposició, per recordar i sensibilitzar la població, per
denunciar l’incompliment flagrant que s’està produint davant dels nostres ulls del dret
internacional i vulnerant els drets humans, per demanar que es garanteixin vies
d’accés i de protecció internacional segures i adients, i per manifestar una vegada més
el compromís de Manresa com a ciutat acollidora.
Demana el vot favorable a la moció i que sigui aprovada per la unanimitat del ple.

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, intervé per agrair a
l’equip de govern l’oportunitat d’adherir-se a aquesta proposició.
El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, intervé per
puntualitzar alguns matisos.
El desplaçament de centenars de milers de persones des de l’orient pròxim que
busquen aixopluc vital a la Unió Europea obeeix a estratègies geopolítiques,
econòmiques i militars que són la causa primera d’un genocidi civil que denuncien
sense embuts.
Per aquest motiu no deixa de ser una ironia que el govern de la Generalitat, que amb
les seves decisions en política social ha col·laborat a portar a l’exclusió i a la misèria a
moltes famílies catalanes, es vulgui erigir com a garant dels drets de les persones
perseguides.
Catalunya va ser la segona comunitat autònoma en el rànquing de retallades socials i
la primera en fer els deures ordenats per la Troika.
El GMDM votarà a favor, tot i que són conscients que aquesta mesura no deixa de ser
un pegat per mirar de mitigar el dolor causat per les polítiques neoliberals
imperialistes.
Cal afrontar de cara i sense ambigüitats les causes d’aquesta situació de la que
Europa en són còmplices i part indestriable, i que resulta molt més fàcil pal·liar els
símptomes que afrontar-ne realment la causa.
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El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, explica que
aquesta moció se’ls va presentar per si la volien signar, però van refusar signar-la, no
perquè estiguin en contra del text sinó per un parell de qüestions procedimentals.
En primer lloc la proposició es va proposar el divendres 15 d’abril ja que s’havia de
presentar abans de dilluns a migdia. Per al GMCUP és un temps massa just i entenen
que és difícil estendre el debat a tota la gent que forma part del seu projecte. També
entenen que en temes d’extrema urgència s’hagi de fer així, i així ho fan, s’amotllen al
termini entenent que aquest tema venia de lluny i que se’ls podia haver explicat abans.
En segon lloc i principal motiu perquè no signin la moció és que aquell mateix dilluns
dia 11 s’havia fet una reunió del grup de treball sobre persones refugiades, on hi havia
representants dels grups municipals i també gent de les diferents entitats del Consell
municipal de solidaritat i cooperació.
El GMCUP creu que el lloc idoni per proposar aquesta moció hagués estat aquest
Consell municipal i per això no la signen.
El GMCUP està d’acord amb el sentit de la proposició però creu que el lloc ideal no era
aquest. L’important és que l’Ajuntament es manifesti en un cas tan sagnant com
aquest, ja que és un tema d’una importància que a ningú se li escapa, entre d’altres
coses perquè la història ens acabarà jutjant per com s’està gestionant aquest tema.
De la mateixa manera que avui s’acusa amb molta duresa els alemanys que els anys
30 i 40 van fer veure que no passava res amb els dissidents polítics, ni amb els jueus
ni amb els gitanos, estan segurs que d’aquí a 30 o 40 anys la història ens jutjarà a
nosaltres i als nostres fills, néts o qui sigui, seran duríssims amb nosaltres per fer
veure que no veiem el patiment de milers i milers de persones que fugen de la guerra
per caure en la més absoluta de les misèries.
Estan segurs que les coses mai més no seran iguals i que la Unió Europea mai més
serà la mateixa després del vergonyós i criminal tractat amb Turquia.
Per a la gent de fora de la Unió Europea canvien poques coses, ja sap que som uns
insolidaris i que estem més preocupats pel nostre benestar econòmic que no pas pel
futur del planeta i de la gent que hi viu, i que la nostra voluntat és seguir construint
aquesta fortalesa per damunt dels interessos d’aquesta gent.
Fins i tot ara, dins de la Unió Europea, molta gent de la que sempre havia cregut en
aquest projecte europeu, que creia que l’UE havia de servir per consolidar i s’erigia
com a defensora dels valors democràtics de l’estat del benestar, han vist que tot això
era una màscara i quan aquesta màscara ha caigut i s’ha vist que quan s’ha de triar
entre el propi benestar i el de la resta del món, triem Turquia, aquesta és la nostra tria
davant la disjuntiva entre el benestar global o el benestar local de la Unió Europea.
Aquesta és una moció necessària, però no suficient. És imprescindible que aquest
Ajuntament i tota la gent de Manresa, que és conscient del patiment aliè, ens
organitzem i tirem endavant iniciatives que vagin més enllà d’aquestes declaracions
d’intencions.
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Cal trobar maneres de pressionar, d’obligar els estats a prendre mesures urgents i, si
cal d’anar nosaltres mateixos a Idomeni, perquè si alguna cosa ens ensenya la història
és que les coses no passen una vegada i prou. Fa 75 anys, l’any 41, des del 39 fins el
41, van ser els nostres avis i àvies els qui van haver de fugir d’una guerra i refugiar-se,
entre d’altres, al camp d’Argelers, on més de cent-mil persones hi van passar durant
dos anys una barbaritat molt similar al que està passant ara a Grècia.
Algunes van poder refer la seva vida, d’altres van seguir lluitant contra el feixisme i
d’altres van acabar en llocs pitjors com els camps de concentració nazis.
Prenem-ne exemple i no oblidem, honrem la memòria de tota aquesta gent que va
patir aleshores i la millor manera de fer-ho és impedint que a Europa, i arreu del món,
però a Europa especialment, tornin a passar aquestes coses.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.5 a votació i el
ple l’aprova per 21 vots afirmatius (5 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC, 2
GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins) i 2 abstencions (1 GMCDC i 1 GMERC,) i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que la regidora senyora Cristina Cruz (GMERC) i el regidor senyor
Josep M. Sala (GMCDC), es trobaven fora de la sala en el moment de la votació.

7.6

Proposició dels Grups Municipals de Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC) i d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de suport
a les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i de rebuig a la gestió
estatal dels fons procedents del 0,7 de l’IRPF.

La secretària presenta la proposició dels Grups Municipals de CDC i ERC, de 18
d’abril de 2016, que es transcriu a continuació:
“Les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la prestació de
serveis sovint públics d’atenció a les persones. Aquestes entitats aporten un valor
afegit, que per la seva naturalesa civil han ajudat històricament a innovar i a generar
noves demandes ciutadanes d'atenció social i de salut. La seva naturalesa de base
ciutadana, així com la seva vocació social, comunitària i no mercantil, ha generat una
confiança ciutadana vers un teixit assistencial de primer ordre en àmbits on
l’Administració no arriba directament. Milers d’entitats del tercer sector social realitzen
a Catalunya un esforç diari i constant en l’atenció i defensa de les persones i de les
situacions de vulnerabilitat social que pateixen.
En aquest sentit i per garantir la viabilitat econòmica de les entitats, Catalunya ha
manifestat sempre la seva voluntat de gestionar els fons provinents del 0,7% per a
programes socials, d’acord amb les competències exclusives que li atorga la
Constitució Espanyola en l’àmbit de les polítiques socials. En el transcurs dels últims
anys Catalunya ha aportat el 25% de la recaptació estatal del 0,7% del IRPF per a fins
socials, però només en rep anualment el 14% en forma de programes socials que
tenen lloc en territori de Catalunya. Això significa que el conjunt d’entitats catalanes
deixi de rebre aquest any un total de 26,5 milions, amb la conseqüent pèrdua d’ajuda i
oportunitats per als nostres conciutadans més vulnerables.
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En 13 ocasions diferents en els últims vint anys, el Suprem i el Constitucional havien
dictat sentències dient que l’Estat no és competent per gestionar i distribuir aquestes
subvencions, sinó que ho han de fer les Comunitats Autònomes. Tot i això, el passat
17 de març, el Tribunal Suprem, ha desestimat un recurs contenciós-administratiu de
la Generalitat de Catalunya contra el Reial decret que regula el sistema de repartiment
estatal del de fons a les entitats socials mitjançant el 0,7% de l’IRPF. La sentència del
Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016, contradiu les 13 sentències
anteriors del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem que donaven la raó a la
Generalitat en aquest tema.
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000
entitats socials catalanes, ha rebutjat la sentència i ha exposat que suposarà que una
seixantena d’entitats socials catalanes quedin excloses de la recepció de fons de
l’IRPF, ja que el model actual limita la distribució d’aquests ajuts a les entitats que
siguin d’àmbit estatal, deixant fora les que actuen només en l’àmbit local o autonòmic i
perjudicant les i els usuaris a qui atenen.
Les entitats del tercer sector també s’han mostrat crítiques amb el fet que en les
darreres convocatòries l’Estat va eliminar el concepte d‘assistència social” de les
bases de les subvencions per esquivar aquestes sentències desfavorables del
Constitucional i del Suprem, malgrat que és evident que el conjunt de les entitats
beneficiaries d’aquestes subvencions es dediquen a l’assistència social, i que els
projectes subvencionats tenen tots relació amb l’assistència social, un matèria de
competència exclusiva de les Comunitats Autònomes.
Per tots aquests motius, els grups municipals de CDC i ERC
Manresa proposen l’adopció dels següents

a l’Ajuntament de

ACORDS
Primer. Rebutjar la sentència del Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016,
que desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya en què reclamava la
gestió dels fons procedents del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials; així com el nou
sistema de gestió dels fons a càrrec de l’Estat que perjudica les entitats d’àmbit local i
autonòmic i a donar suport a totes les accions que pugui emprendre la Generalitat en
la defensa de les seves competències.
Segon. Manifestar el suport del consistori a les entitats del tercer sector del municipi i
de Catalunya i reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la garantia dels drets
socials.
Tercer. Denunciar l’actitud recentralitzadora de l’Estat espanyol que perjudica
directament a les entitats socials d’àmbit local i autonòmic i el greuge que suposa el fet
que Catalunya hagi aportat en els darrers anys el 25% de la recaptació estatal del
0,7% de l’IRPF per a fins socials, però només n’hagi rebut anualment el 14% en forma
de programes socials al territori català.
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats, del Senat i del Parlament de Catalunya; a l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Taula d’entitats del
Tercer Sector Social de Catalunya.”
La regidora Àngels Santolària, regidora delegada d’Acció Social i Cooperació,
inicia la intervenció explicant que durant anys Catalunya ha reivindicat tenir
transferides les competències exclusives per l’assistència social, tal i com estableix
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l’article 148 de la Constitució i l’article 166 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, li
correspon a la Generalitat gestionar els diners procedents de la casella del 0,7% de la
declaració de l’IRPF.
Tretze sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional donaven la raó a la
Generalitat, fins i tot l’última sentència del Tribunal Suprem deia que l’estat no era
competent per regular la concessió de subvencions al Tercer Sector, tot i que l’estat
mai ha complert amb les sentències i no ha traspassat res a Catalunya.
La sentència del Tribunal Suprem de 13 de març a través d’una resolució canvia el
sentit de la seva pròpia jurisprudència i dictamina que com que l’estat ha fet una nova
Llei per al repartiment d’aquests fons i elimina el concepte “d’assistència social”, agafa
la resta de les competències per gestionar els fons que les considera seves.
Li recorda al senyor Rojo quan abans parlava de la separació de poders, cosa bastant
lamentable.
A la pràctica suposa que 60 entitats socials que només tenen presència a Catalunya
difícilment rebran fons a través d’aquesta via.
Des de Catalunya es considera que aquesta resolució és una espoliació social, que
obeeix a una estratègia recentralitzadora i que suposa un retrocés en el respecte i el
reconeixement de les competències que suposadament haurien de tenir les
autonomies, motiu més evident per demanar un estat propi.
El 0,7% de l’IRPF va permetre repartir 221 milions d’euros a 470 entitats socials.
El 25% d’aquests fons tenien l’origen a Catalunya, on 54,4% dels contribuents
afegeixen la creu a la corresponent casella i del 25% dels fons provinents de
Catalunya, les entitats catalanes van rebre un 14% del total.
Demana el vot favorable a la proposició.

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, diu que està
totalment d’acord respecte que no hi ha una separació de poders clara i per això ells
lluiten per aconseguir-ho ja que és la base de la democràcia.
Des del Grup Municipal veuen que hi ha molta diferència entre el 25% dels fons que
provenen de Catalunya i només li correspon el 14%, però ells entenen la solidaritat per
a tots per igual. El més important és saber com s’està utilitzant els diners i intentar que
s’augmenti el 14%.
No s’han adherit a la moció perquè no estan d’acord pel fet d’anar en contra del
Tribunal.

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, diu que qui pot
saber si tots els ciutadans som iguals és la Generalitat ja que és la més propera amb
les entitats d’àmbit local o autonòmic.
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Votaran a favor de la moció ja que no té cap mena de sentit quedar-se sense rebre
uns diners per no ser d’àmbit estatal. Respecte la sentència del Tribunal Suprem diu
que mostra el menyspreu cap a les entitats d’àmbit local i autonòmic.
Diu que seguiran treballant per aconseguir aquestes competències i si és necessari
desobeir per tal d’aconseguir de cara a un horitzó pròxim tenir una hisenda pròpia.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.6 a votació i el
ple l’aprova per 19 vots afirmatius (6 GMCDC, 5 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC, 1
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins) i 4 abstencions (2 GMC’s i 2 GMERC ) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que la regidora senyora Anna Crespo (GMERC) i el regidor Pol
Huguet (GMERC), es trobaven fora de la sala en el moment de la votació.

7.7

Proposició dels Grups Municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC), de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) i del regidor senyor
Miquel Davins, per instar a la millora del servei de bus ManresaBarcelona.

La secretària presenta la proposició dels Grups Municipals del PSC, C’s i del regidor
senyor Miquel Davins, de 18 d’abril de 2016, que es transcriu a continuació:
“Atès que malgrat l’increment d’horaris i de vehicles que es va posar en pràctica el juny
de 2015, el servei d’autobús entre Manresa i Barcelona segueix acumulant queixes per
part dels usuaris, sobretot pel que fa al fet que, en massa ocasions, un nombre
important de viatgers han de fer el trajecte (com a mínim, fins a Olesa o, a partir
d’Olesa) dempeus als passadissos de l’autobús.
Atès que malgrat que, segons la normativa actual, aquest fet és legal (sempre que el
vehicle no superi una velocitat determinada i fins a un màxim concret de viatgers), però
resulta evident que és un perill per als viatgers (més enllà d’una evident i immerescuda
incomoditat) com ho demostra el fet, que en el darrer accident mortal d’autobús succeït
a Freginals (Tarragona) es va manifestar per part de les autoritats competents que
s’haurien pogut evitar algunes de les 13 morts sofertes si els ocupants s’haguessin
posat el cinturó de seguretat; una mesura de seguretat vial molt més garantista que la
de permetre que viatgers vagin drets al passadís.
Atès que, per sentència del Tribunal Suprem, el servei de Bus Manresa-Barcelona
haurà de canviar d’empresa concessionària perquè la justícia ha donat la raó a una
altra companyia que, en el seu dia, va quedar exclosa del primer lloc del concurs en
considerar-se temerària la seva oferta econòmica.
Atès que el servei que ara haurà d’executar l’altra companyia s’ha vist ampliat respecte
del que es va posar a concurs inicialment; tot i que és ben demostrat que encara resta
molt per sota de l’estàndard de bon servei que es mereixen els usuaris.
Els Grup Municipal del PSC i C’s i el regidor senyor Miquel Davins proposen al Ple
l’adopció del següent
ACORD:


En el marc del canvi de companyia concessionària del servei de Bus entre
Manresa i Barcelona que s’haurà de produir en els propers mesos, instem al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a prendre les mesures
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necessàries per garantir que es millorarà el servei que actualment s’ofereix a la
ciutadania per evitar, com a mínim, que no hi hagi viatgers que hagin de fer
l’itinerari dempeus als passadissos dels vehicles.”
El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, demana el vot
favorable a aquesta proposta tal com consta a la seva part expositiva i resolutòria.
El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, agraeix al PSC el fet
d’haver pogut participar d’aquesta proposició, de la mateixa manera que els ho agraeix
per a la següent.
El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta el vot
favorable del seu grup perquè tot el que sigui en defensa de la millora dels transports
públics tindran sempre el seu suport.
La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Mobilitat, manifesta el vot
favorable de l’equip de govern a la proposició, ja que no hi ha d’haver una disminució
de l’oferta ni de la qualitat sinó tot el contrari. També els agradaria fer ressò que això
mateix manifesta la Generalitat amb l’ànim amb què avui ho comuniquem.
Diu que no voldria entrar en detall de les millores que s’han fet al llarg del 2015, ja que
d’una forma o altra poden disposar d’aquesta informació, i si algú ho desitja la pot
ampliar, però llegint la proposició li ha cridat l’atenció la insistència del PSC amb el
tema dels viatgers que van dempeus, ja que mirant altres intervencions sobre aquesta
qüestió en anteriors mandats, concretament els mesos de febrer i març del 2014, i ara
també, fan referència a aquest tema, tant a la part expositiva com en la resolutòria.
Avui ha sentit moltes coses de la norma, que no ens hem de conformar, que lluitem.
S’està parlant d’una norma del 1993, de la Unió Europea, que permet que avui encara
la gent pugui anar dreta en els serveis interurbans, que no cal que portin el cinturó.
Diu que s’està avançant en tecnologies i per a ella aquest tema és incomprensible, i
davant la insistència del senyor González també demanaria aquesta lluita en temes de
seguretat viària. Creu que no és tan difícil, sí que ho és des d’un ajuntament i com a
regidors, però el PSC i d’altres grups tenen Diputats al Parlament. El Partit Socialista
té a Inés Ayala a la Comissió del transport, una persona batalladora, i no ha vist que
sobre aquest tema se n’hagi parlat, però considera que allà és on s’hauria de tractar.
Convida tothom a insistir, a no conformar-se, ja que s’està parlant de projectils humans
dins de vehicles i que cadascú, en la mesura que pugui hi lluiti, i que l’ambició que ha
vist en demanar les coses es faci també des del Parlament Europeu.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, agraeix el vot
favorable dels Grups que s’han manifestat en aquest sentit i respon a la regidora
senyora Sánchez que estarà encantat de fer extensiu als Diputats el seu comentari.
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Sap que la norma permet que vagin dretes fins a 20 persones, sempre i quan l’autobús
no superi els 80 km/h i, perquè així ho va viure, és que hi va haver l’accident de
Freginals on hi van morir 13 persones i on les autoritats competents, no només de la
Generalitat, sinó del govern de l’Estat, van confirmar que amb el cinturó posat
s’haguessin salvat moltes vides.
Respecte a la insistència d’aquest tema diu que serà molt insistent i que també ho serà
amb el tema del tren. Recorda que ara ja se sap quan i com serà l’estació, però no se
sap si aquells 5 minuts es podran guanyar o no, però ja es veurà amb els nous horaris,
i per compartir amb la regidora la foto d’avui a les 13,20h on al servei de bus hi havia
gent dreta.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.7 a votació i el
ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.8

Proposició dels Grups Municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC), de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) i del regidor senyor
Miquel Davins, sobre ampliació de projectes elegits en el procés
“Pressupost participatiu 2016”.

La secretària presenta la proposició dels Grups Municipals del PSC, C’s i del regidor
senyor Miquel Davins, de 18 d’abril de 2016, que es transcriu a continuació:
“Atès que el procés ‘Pressupost Participatiu 2016’ està en aquests moments en
període de votació popular i s’està desenvolupant amb un bon nivell de participació i
compromís per part de les entitats de la ciutat i de la ciutadania en general.
Atès que segons que està estipulat, manresanes i manresans triaran amb el seu vot,
un total de quatre projectes d’inversió que l’Ajuntament ens hem compromès a
desenvolupar; sempre que el topall màxim de pressupost no sigui superior als 200.000
€.
Atès que, tanmateix, entre els projectes que són aquests dies a votació, 14 d’ells estan
pressupostats (després de l’avaluació feta pels serveis tècnics municipals), per una
quantitat inferior als 50.000 euros; alguns d’ells en una quantitat molt inferior a aquest
topall (20.400, 14.835, 36.000, 33.000, 27.984, i 9.000... entre altres quantitats).
És per això que els Grups Municipals del PSC, C’s i el regidor senyor Miquel Davins
proposen al Ple l’adopció del següent
ACORD:


En el cas que, un cop fet el recompte de vots del procés ‘Pressupost
participatiu 2016’, la inversió total necessària per portar a terme els quatre
projectes elegits quedi per sota del topall de pressupost previst en una quantitat
econòmica suficient com per desenvolupar altres dels projectes candidats que
hagin quedat per sota dels triats en votació; l’Ajuntament també portarà a terme
aquests projectes que hagin quedat a partir del cinquè lloc del rànquing de vots
fins a completar els 200.000 euros de pressupost total previst inicialment;
sempre respectant l’ordre de preferència resultant de la votació popular.”
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La secretària presenta l’esmena dels Grups Municipals d’ERC, CDC, PSC, C’s i del
regidor senyor Miquel Davins, a la proposició 7.8, que es transcriu a continuació:
“Proposem substituir l’acord pel següent:
1.- En el cas que, un cop fet el recompte de vots del procés ‘Pressupost participatiu 2016’,
la inversió total necessària per portar a terme els quatre projectes elegits quedi per sota del
topall de pressupost previst, s’estimarà l’execució del cinquè projecte guanyador, sempre
que el cost íntegre del mateix quedi inclòs en els 200.000€ previstos.
El romanent econòmic, en cas que en quedes, després de l’execució dels projectes, serà
destinat a Acció Social.”

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que
tant la part expositiva com resolutòria de la proposició són prou clares i no han tingut
cap problema en adherir-se a l’esmena proposada per l’equip de govern.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, explica que el
posicionament del GMCUP sobre els pressupostos participatius ja s’ha explicat tant al
ple com a la premsa.
Consideren que no s’està parlant pròpiament d’uns pressupostos participatius, sinó
d’una experiència participativa sobre una partida pressupostària que ja ha estat
aprovada.
No estan del tot d’acord com s’està gestionant aquesta experiència ja que hi
ha propostes de caire molt diferent dins d’aquesta iniciativa, com pot ser el berenar
social del casal infantil de les Escodines que no és un tema per portar a un concurs de
popularitat, és un tema que s’hauria de decidir com a ciutat si realment importa o no.
Els sembla bé l’aportació tant del PSC com de l’equip de govern i votaran
favorablement a les dues.

La senyora Mireia Estefanell, regidora delegada de Dinamització Econòmica i
Participació, manifesta que quan van rebre la proposició d’entrada la van considerar
oportunista, reiterativa i innecessària perquè ja es va fer públic des del govern quan va
fer la presentació dels projectes que passaven a la final. I que en el cas que l’import
dels quatre projectes guanyadors no assolissin la xifra total prevista, s’assumiria el
cinquè projecte, amb el benentès que l’import total del projecte no superés els 200.000
euros.
Fent un recordatori sobre els pressupostos participatius a Manresa, diu que la primera
entrada per part de la ciutadania participant en una part dels pressupostos va ser a
través dels Consells de Districte, on es repartia una part per a cada Districte.
L’any 2013 es va aprovar pel Ple endegar el procés participatiu a partir de l’exercici
2014. La primera sessió va ser bàsicament informativa per posar a l’abast de la
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ciutadania com es feien els pressupostos municipals, què significava cadascuna de les
partides i quines partides pressupostàries eren intocables i no podien ser sotmeses a
la participació popular, però sí al debat.
L’any 2015 la ciutadania ja podia participar més directament proposant a través de les
entitats projectes per un import de fins a 25.000 euros. Es van presentar 20 projectes
on hi va haver una massiva participació, fet que ha suposat que aquest any s’hagi
duplicat la partida pressupostària, així com l’ampliació dels mètodes de votació i dies.
Són conscients que no són uns pressupostos participatius del tot, però tenen la
voluntat de millorar.
Tal i com ho està fent Manresa ho estan fent a d’altres ciutats que proposen exercicis
participatius en els pressupostos però el que fan és presentar els projectes del govern
perquè la ciutadania marqui les prioritats.
El que s’està fent a Manresa està valorat positivament tant per la Diputació com per
part d’altres entitats municipalistes. Manresa participarà com a convidada al Congrés
de Convivència Cívica a Lleida, a la presentació dels pressupostos participatius de
Sant Cugat, i com a ponent en unes jornades organitzades per la Diputació el proper
mes de juny.
Es va decidir presentar l’esmena per ratificar la proposta de la regidoria de Participació
perquè en el cas que els 4 projectes guanyadors no assoleixin la xifra de 200.000
euros i el cinquè projecte pugui encabir-se en aquesta quantitat econòmica,
s’executaran els cinc projectes, i en el cas que el cinquè no hi càpiga totalment o que
executant els cinc primers projectes quedés un romanent, aquest es destinarà a acció
social.
Demana l’aprovació de l’esmena.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que a
l’oportunisme, la reiterativitat i la innecessarietat de la proposta s’hi afegeix la
disculpa.
Demana a la senyora Estefanell si li pot indicar a quin lloc de la pàgina web de
l’Ajuntament informa sobre el que ha explicat.

La senyora Mireia Estefanell, regidora delegada de Dinamització Econòmica i
Participació, respon al senyor González que és cert que les bases dels pressupostos
són simples, senzilles i que no les trobarà per escrit enlloc, però que tenen el propòsit
de millorar-les en unes properes edicions.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena dels
Grups Municipals d’ERC, CDC, PSC, C’s i del regidor Miquel Davins a la
proposició 7.8 i el ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents.
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L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.8 presentada pels Grups Municipals
del PSC, C’s i del regidor Miquel Davins, amb l’esmena incorporada, i el ple
l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, i, per tant, es declara acordat:
“Atès que el procés ‘Pressupost Participatiu 2016’ està en aquests moments en
període de votació popular i s’està desenvolupant amb un bon nivell de participació i
compromís per part de les entitats de la ciutat i de la ciutadania en general.
Atès que segons que està estipulat, manresanes i manresans triaran amb el seu vot,
un total de quatre projectes d’inversió que l’Ajuntament ens hem compromès a
desenvolupar; sempre que el topall màxim de pressupost no sigui superior als 200.000
€.
Atès que, tanmateix, entre els projectes que són aquests dies a votació, 14 d’ells estan
pressupostats (després de l’avaluació feta pels serveis tècnics municipals), per una
quantitat inferior als 50.000 euros; alguns d’ells en una quantitat molt inferior a aquest
topall (20.400, 14.835, 36.000, 33.000, 27.984, i 9.000... entre altres quantitats).
És per això que els Grups Municipals del PSC, C’s i el regidor senyor Miquel Davins
proposen al Ple l’adopció del següent
ACORD:
1.- En el cas que, un cop fet el recompte de vots del procés ‘Pressupost participatiu
2016’, la inversió total necessària per portar a terme els quatre projectes elegits quedi
per sota del topall de pressupost previst, s’estimarà l’execució del cinquè projecte
guanyador, sempre que el cost íntegre del mateix quedi inclòs en els 200.000€
previstos.
El romanent econòmic, en cas que en quedes, després de l’execució dels projectes,
serà destinat a Acció Social.”
7.9

Proposició dels Grups Municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC), de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) i del regidor senyor
Miquel Davins, sobre dignificació de la placa d’homenatge als soldats
morts a les darreries de la guerra civil, enterrats al fossar del Cementiri
Municipal.
L’alcalde informa que en la Junta de Portaveus el senyor Felip González, president
del GMPSC, va decidir retirar la proposició 7.9, i passar-la com a prec, per tant la
proposició 7.9 queda retirada.

8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se’n presenten.
II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.

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

10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter
reservat núm. 12, 13, 15, 16 i 17, que corresponen als dies 8, 15, 22 i 29 de
març i 5 d’abril de 2016, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb
caràcter públic núm. 9, del dia 16 de febrer de 2016.

Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local amb caràcter reservat núm. 12, 13, 15, 16 i 17, que corresponen als dies
8, 15, 22 i 29 de març i 5 d’abril de 2016, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb
caràcter públic núm. 9, del dia 16 de febrer 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.

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

Data
d'entrada
17-03-2016

Organisme Remitent Generalitat de Catalunya- Departament de la Presidència –
Secretaria del Govern
Acord Municipal. Acord adoptat pel ple de 18-02-2016 en relació a la moció de
suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre.

12.

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

12.1

Pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 20 d’abril de 2016, sobre
l’Alberg del Carme.

La secretària llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 20 d’abril de 2016,
que es transcriu a continuació:

“Segons tenim entès, l'Alberg del Carme, de propietat municipal, es gestiona
mitjançant un conveni amb la Generalitat de Catalunya. Si és així,
1. Quan finalitza el conveni?
2. En el cas que finalitzi aviat, la Generalitat ha mostrat interès en renovar-lo?
3. En cas contrari, l'ajuntament ha estudiat com gestionar l'Alberg un cop finalitzat el
conveni?
La senyora Anna Crespo, regidora delegada de Cultura i Joventut, en resposta a
la primera pregunta diu que el Conveni finalitza l’any 2019.
Amb relació a la segona pregunta, diu que la Generalitat no ha mostrat el seu interès
en renovar el conveni. Manifesta que van tenir una reunió amb el director de l’Agència
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Catalana de Joventut de la Generalitat de Catalunya, el senyor Francesc Poch i el
director d’Àrea, senyor Josep Maria Vilà, on els van informar de la seva voluntat de
desfer-se dels albergs d’interior: Lleida, Vic i Manresa, i no continuar amb la seva
gestió.
Pel que fa a la tercera pregunta, diu que com que és un tema molt recent, s’estan
estudiant les possibilitats des de Presidència, des del Comissionat del Centre Històric i
des de la regidoria de Joventut.
Acaba la seva intervenció dient que la bona notícia és que passi el que passi Manresa
seguirà formant part de la Xarxa d’Albergs de la Generalitat de Catalunya,
XANASCAT, sobretot pel fet d’estar integrats en la xarxa de Booking, essent molt
important el fet de no perdre aquest equipament per a la ciutat.

12.2

Prec que presenta el GMPSC sobre dignificació de la placa d’homenatge
als soldats morts a les darreries de la guerra civil, enterrats al fossar del
Cementiri Municipal.

La secretària presenta el prec Grups Municipals del PSC, de C’s i del regidor senyor
Miquel Davins, de 18 d’abril de 2016, que es transcriu a continuació:
“El 3 d’abril de 2005, la ciutat de Manresa, en un acte senzill però solemne de
reconeixement, va retre un homenatge als 296 soldats morts entre l’abril de 1938 i el
gener de 1939 als hospitals de Manresa i que van ser enterrats a la fossa militar del
cementiri municipal. A L’acte que es va celebrar al mateix cementiri també s’hi van
recordar els altres 109 soldats que igualment van morir als hospitals manresans però
que van ser enterrats en d’altres llocs. L’acte, emotiu i sentit, va comptar amb la
presència de destacades autoritats catalanes de l’època: el president del Parlament de
Catalunya, Ernest Benach; el conseller de Relacions Institucionals i Participació, Joan
Saura; el conseller de Comerç, Indústria i Consum, Josep Huguet; i l’alcalde Jordi
Valls.
Aquell indret va quedar identificat amb una placa commemorativa que deia
textualment:
EN AQUEST RECINTE REPOSEN LES RESTES DE
MILITARS DE DIVERSES ÈPOQUES DEL SEGLE XX.
PROP DE 300 VAN MORIR DURANT ELS DARRERS
MESOS DE LA GUERRA CIVIL (1938-1939). UNA
GRAN MAJORIA PERTANYIEN A L’EXÈRCIT DE LA
REPÚBLICA. ERA GENT JOVE QUE CREIEN EN UN
PAÍS I EN UNA SOCIETAT MILLOR. UNA GUERRA
QUE ELLS NO HAVIEN PROVOCAT ELS VA SEGAR
LA VIDA. MOLTES DE LES SEVES FAMÍLIES HAN
IGNORAT DURANT MOLTS ANYS QUE EREN
ENTERRATS AQUÍ. D’ALTRES NO HO HAURAN
SABUT MAI. EL RÈGIM DEL GENERAL FRANCO NO
VA TENIR MAI LA CONSIDERACIÓ DE DONAR
AQUESTA INFORMACIÓ ALS VENÇUTS. ÉS DE
JUSTÍCIA HUMANA I UNA EXIGÈNCIA MORAL
TENIR-LOS PRESENT I RECUPERAR LA MEMÒRIA HISTÒRICA. ÉS PER TOTS AQUESTS
MOTIUS QUE LA CIUTAT DE MANRESA DECIDEIX DEDICAR-LOS AQUEST RECORD
PERMANENT, QUE VOL FER EXTENSIU A TOTES LES VÍCTIMES DE LA GUERRA DE
1936-1939.
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I diem que la placa ‘deia’; perquè el seu estat actual gairebé impossibilita la lectura del
que hi diu, com vam poder comprovar els assistents a la commemoració del 85è
aniversari de la proclamació de la Segona República que va tenir lloc el 14 d’abril en
aquell indret.
És per això que els Grups Municipals del PSC, C’s i el regidor senyor Miquel Davins
proposen al Ple l’adopció del següent
ACORD:


L’Ajuntament de Manresa repararà i dignificarà la placa commemorativa situada
en el fossar del cementiri municipal on reposen les restes de 296 soldats morts
als hospitals de Manresa en les darreries de la Guerra Civil. I també garantirà
el seu bon estat de conservació futura.”

L’alcalde diu que, tot i que sigui un prec i en atenció al Grup Municipal del PSC que ho
havia retirat com a proposició, dóna la paraula al regidor delegat de Barris i Acció
Comunitària.

El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Barris i Acció Comunitària, diu que
aquest prec ha estat atès aquesta mateixa setmana i la neteja i posada a punt
d’aquesta placa ja s’ha realitzat i llueix com cal.

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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