ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Sessió:
Dia:
Hora:
Lloc:
Caràcter:

11/2016
20 d’octubre de 2016
19:05 h a 23:55 h
Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa
Ordinari

Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
Joan Calmet Piqué
Marc Aloy Guàrdia
Josep M. Sala Rovira
Àngels Santolària Morros
Jordi Serracanta Espinalt
Jaume Torras Oliveras
Àuria Caus Rovira
Regidors i regidores
M. Mercè Rosich Vilaró
Olga Sánchez Ruiz
Jaume Arnau Capitán
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
Secretari general
José Luis González Leal
Interventor
Josep Trullàs Flotats
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Absent justificat
Tinent d’Alcalde
Mireia Estefanell Medina

ORDRE DEL DIA
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 10, que correspon a la sessió del
Ple del dia 22 de setembre de 2016.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 7662, de 19 de setembre de
2016, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2016,
dins el Pressupost municipal vigent.

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 7741, 22 de setembre de 2016,
per la qual es declara emergent la contractació dels treballs consistents en
tapiar l’accés a l’immoble ubicat al carrer Barcelona núm. 58, de Manresa.

2.3

Donar compte de la Resolució del regidor delegat d’Esports núm. 8013, de 3
d’octubre de 2016, sobre incoació d’expedient per donar el nom d’Espai Andreu
Vivó i Tomàs a la Sala de Gimnàstica artística del Complex Vell Congost.

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 8040, de 4 d’octubre de 2016,
sobre absència temporal de l’alcalde titular per assistir a un acte institucional a
Àustria, el dia 5 d’octubre i el dia 6 d’octubre de 2016, fins a les 18 h.

2.5

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

3.

ÀLCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació si escau, de la ratificació de la modificació dels
estatuts d’Aigües de Manresa, S.A.

4.

ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

4.1

Regidoria delegada de Dinamització Econòmica

4.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases i la convocatòria del
XIII Concurs d’idees emprenedores i Pla d’empresa del Projecte “Idees Joves”.
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4.2

Regidoria delegada de Turisme i Festes

4.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial
a favor de la Fundació Fira de Manresa per un import de 6.554,45 €, pels
serveis prestats per l’Organització de la II Marxa del Pelegrí.

5.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

5.1

Regidoria delegada d’Acció Social

5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la incorporació d’una entitat a la Taula
del Tercer Sector per a les Emergències Socials.
5.2

Regidoria delegada d’Esports

5.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió de l’honor al senyor
Andreu Vivó i Tomàs de designar amb el seu nom la sala de Gimnàstica
artística del Complex Vell Congost.
6.

ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

6.1

Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

6.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària 16 4314 48920 - Ordenació, promoció i dinamització comercial.
Subvencions nominatives.

6.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau de la modificació de les aplicacions
pressupostàries 16 9240 48920- Subvencions nominatives i 16 3270 226 99Foment de la convivència ciutadana. Altres despeses diverses.

6.1.3

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 17/2016, dins el pressupost municipal vigent.

6.1.4

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de les
Ordenances fiscals que han de regir a partir de l’1 de gener de 2017.

6.1.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació puntual de la Relació de
Llocs de Treball de personal funcionari.

6.1.6

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la Resolució de
l’alcalde sobre designació de representants al Consell Escolar de l’Escola les
Bases.

6.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència

6.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla de
personal de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2016.
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7.

ÀREA DE TERRITORI

7.1

Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans

7.1.1

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la Modificació Puntual del
Pla General de Manresa “Mas de l’Oller”.

8

PROPOSICIONS

8.1

Proposició del Grup Municipal de la CUP per a una jardineria municipal
ecològica.

8.2

Proposició del Grup Municipal de C’s per garantir l’accés universal dels llibres
de text a Catalunya.

8.3

Proposició del Grup Municipal del PSC d’adhesió al “Manifest per a la millora
de rodalies i regionals a Catalunya” i a l’acte de protesta unitari que la
Generalitat té previst de convocar.

8.4

Proposició del Grup Municipal del PSC per instar al Govern de l’Estat una millor
tramitació del DNI a la Comissaria de Manresa.

8.5

Proposició del Grup Municipal de DM contra l'explotació sexual d'éssers
humans.

8.6

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

9.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

10.

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.

11.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat
núm. 41, 42, 44, i 45, que corresponen als dies 13, 20 i 27 de setembre i 4
d’octubre de 2016, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic
núm. 36, del dia 19 de juliol de 2016.

12.

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

13.

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

Desenvolupament de la sessió
I.

PART DISPOSITIVA
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1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per a iniciar-la.
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 10, que correspon a la sessió
del Ple del dia 22 de setembre de 2016.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta núm.
10, que correspon a la sessió del Ple del dia 22 de setembre de 2016, que s’ha
entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si
hi ha alguna observació a formular respecte al seu contingut.

En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 24
membres presents.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 7662, de 19 de setembre
de 2016, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
16/2016, dins el Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 16/2016, 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 dóna la paraula al regidor delegat d’Hisenda i Organització perquè
informi sobre l’expedient de modificació de crèdits.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa que
aquest expedient de modificació de crèdits 16/2016, fa referència a uns canvis de
partides per un import 56.438,53 €, dels quals, 52.438,53 € corresponen a
Transferències entre diverses aplicacions i 4.000,00 € deriven de la generació de
crèdits per majors ingressos.
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Els canvis de partides són els següents:
-

-

-

-

2.2

14.500,00 € per poder adaptar el programari dels Sistemes d’Informació a les
necessitats actuals, import compensat amb partides del mateix Servei
d’Informàtica.
Un reforç de 800,00 € i de 1.200,00 € per ajustar partides del Capítol I.
6.574,46 € pel concert de Santa Cecília, Exposició pessebrística, Pessics de
Vida, Pessics de Saviesa, Parlem d’Art, Divendres de Ciència, etc…
1.033,22 €, per dur a terme les activitats de difusió de la lectura pública.
Un increment de 4.670,00 € per les indemnitzacions pel trasllat dels llogaters
de l’edifici situat a la carretera de Vic, número 102, que es compensa amb
partides de la pròpia regidoria.
2.000,00 € per un reforç pel manteniment del cementiri.
9.000,00 € per reforçar una partida de manteniment d’escoles.
1.625,41 € per contractar serveis educatius del programa Esport a la carta, i
454,39 € per contractar la retolació de l’Espai Andreu Vivó al complex esportiu
Vell Congost, que es financen amb recursos de la pròpia regidoria.
Un increment de 4.000,00 € de majors ingressos procedents d’unes
subvencions pels programes de Formació i Inserció PFI i el PTT (Pla de
Transició al Treball) de la Diputació de Barcelona.
Un canvi de partides dels Programes d’Ocupació per un import de 10.581,05 €,
dels quals 2.400,00 € serviran per reforçar la partida pressupostària
d’aportacions al Consell Comarcal del Bages, 7.500,00 € per reforçar la partida
del Projecte de Promoció de l’Ocupació a la indústria local (EPSEM-UPC),
subvencions per foment de l’ocupació, i 681,05 € per transferències a
ajuntaments.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 7741, 22 de setembre de
2016, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs
consistents en tapiar l’accés a l’immoble ubicat al carrer Barcelona núm.
58, de Manresa.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs consistents en tapiar l’accés
a l’immoble ubicat al carrer Barcelona núm. 58 de Manresa.
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, una despesa extraordinària, per fer
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18
d’abril.
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’obra que consisteix en els treballs de
tapiar l’accés a l’immoble ubicat al carrer Barcelona núm. 58 de Manresa; i adjudicar el
contracte a l’entitat mercantil REFORMES CADÍ, SL (CIF B-63.439.384 amb domicili a
l’Avinguda de les Bases de Manresa, 127 – 08243 Manresa, d’acord amb les
estipulacions que s’indiquen a continuació:
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Objecte: tapiar l’accés a l’immoble
Termini d’inici de les actuacions: immediat.
Pressupost del contracte: a determinar.
Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà
realitzada per l’Arquitecte Tècnic Municipal

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

L’alcalde informa que a la Junta de Portaveus el Grup Municipal de la CUP va
manifestar que la regidora senyora Gemma Tomàs faria una pregunta al
respecte.

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, demana
informació respecte a la contractació dels treballs consistents en tapiar l’accés a
l’immoble ubicat al carrer Barcelona núm. 58, de Manresa, en el sentit de saber qui és
el propietari de l’immoble i sobre si se li ha requerit el deute de manteniment i
conservació d’aquest edifici.
També demana si l’Ajuntament té previst instar el propietari perquè cedeixi l’edifici a
FORUM per rehabilitar-lo i perquè es pugui destinar a habitatges de lloguer social.
Tot i que aquestes qüestions ja es van respondre a la Junta de Portaveus, ho tornen a
demanar perquè volen que l’equip de govern ho faci públicament.

L’alcalde dóna la paraula al regidor senyor Marc Aloy perquè respongui en nom
de l’equip de govern.

El senyor Marc Aloy, en nom de l’equip de govern, diu que respondrà en referència
a la resolució 2.2 de l’ordre del dia i pel que respecta al tema d’habitatge social ho farà
el regidor responsable en el moment adequat.
Explica que l’actuació feta subsidiàriament tracta d’un edifici ocupat des de feia tres
anys per unes famílies que generaven moltes problemàtiques al barri i en el moment
que van abandonar l’edifici es va actuar ràpidament per tapiar el seu accés.
Es va notificar al propietari de l’immoble, la SAREB, se’ls va requerir el pagament tant
de l’actuació realitzada com la realització de les actuacions pertinents per tal d’evitar la
insalubritat de l’edifici i el perill que comporta per a la via pública.
Aquest és el motiu de les actuacions realitzades amb caràcter emergent de l’obra.
En relació a la pregunta sobre la cessió d’aquest edifici per a habitatges socials, diu que
es pot deixar sobre la taula i es respondrà quant sigui el moment adequat.
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2.3

Donar compte de la Resolució del regidor delegat d’Esports núm. 8013, de
3 d’octubre de 2016, sobre incoació d’expedient per donar el nom d’Espai
Andreu Vivó i Tomàs a la Sala de Gimnàstica artística del Complex Vell
Congost.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“1r. – Incoar expedient a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar
donar el nom Andreu Vivó i Tomàs a la sala de Gimnàstica artística del Complex Vell
Congost.
2n. – Nomenar Instructor de l’expedient al Sr. Jordi Serracanta Espinalt, Regidor
delegat d’Esports i Secretària del mateix a la Sra. Sílvia Saura Villar, cap de Servei
d’Ensenyament, Cultura i Esports.
3r. – Que es doni compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera
sessió que es celebri.”
2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 8040, de 4 d’octubre de
2016, sobre absència temporal de l’alcalde titular per assistir a un acte
institucional a Àustria, el dia 5 d’octubre i el dia 6 d’octubre de 2016, fins a
les 18 h.

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

“PRIMER. Que el dia 5 d’octubre de 2016 i el 6 d’octubre de 2016 fins a les 18
hores, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular, per tal d’assistir a un acte
institucional a Àustria, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides
transitòriament per la primera tinent d’alcalde, senyora Mireia Estefanell Medina,
que substituirà amb caràcter d’alcaldessa accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora Mireia
Estefanell Medina.
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança
amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió
que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de
l’Ajuntament, als efectes corresponents.”
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2.5

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

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual 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 juliol de 2016 a 30 de setembre de 2016.

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
Nombre de
pagaments

Import
total

Fora període legal de
pagament
Nombre de
pagaments

50,76

1905

4.301.187,45

43,37
51,85

66
196

129.424,64
103.221,70

50,96

1643

4.068.541,11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52,35
57,01

34
70

0

0

51,68

2009

270.285,16
695.513,56

375

Import total

208.960,52

3
5
367

1
20

800,00
669,69
207.490,83

38.768,38
44.315,08

0
5.266.986,17

396
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Interessos de demora
pagats al període
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
pagame
nt (dies)

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

30,57
322,72
20,04

907
23
126

1.686.474,26
32.366,55
79.413,69

12
1
0

18.908,74
9.031,44

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 PENDENT DE PAGAMENT AL
FINAL DEL TRIMESTRE

23,47
0

754
0

1.574.694,02

11
0

9.877,30

0
0

0
0

17,54
37,87

15
9

85.366,34
203.984,29

0
3

22.148,00

18,93

236

657.712,03

4

66.265,27

27,69

1164

2.633.536,92

19

107.322,01

0
0

“
L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia per tal que es comenci amb les
sol·licituds de compareixença davant de la resta de punts de l’ordre del dia,
concretament la intervenció en el dictamen 6.1.5 i la proposició 8.1.

6.1.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació puntual de la
Relació de Llocs de Treball de personal funcionari.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 7
d’octubre de 2016, que es transcriu a continuació:
“El Ple de la Corporació en sessió de 21 de juliol de 2016 va aprovar un nou
organigrama funcional, que inclou els principis informadors de l’organització
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administrativa i l’estructura general de la mateixa, els nivells departamentals, les
prefectures, i les descripcions dels serveis en que s’estructura l’organització municipal.
Atès que per aconseguir un correcte funcionament de l’organització municipal i per una
millora en la prestació de serveis al ciutadà i en el desenvolupament dels diferents
plans i programes d’actuació cal introduir en la relació de lloc de treball les
modificacions necessàries per tal d’adaptar-la a les previsions del nou Organigrama
aprovat.
Atès el que disposen l’article 4.1 a) de la Llei de Bases de Règim Local i article 8.1.a)
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, determinant tots ells la potestat d’autonomia
organitzativa de l’Ajuntament.
És per això que el tinent d’alcalde, regidor delegat de Governació proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
1. Modificar la Relació de Llocs de Treball del personal funcionari aprovada per acord
plenari de 21 de gener de 2016, en el sentit de crear, suprimir i modificar la
denominació de llocs treball següents:
1.1 CREAR

CODI LLOC

DENOMINACIÓ DEL LLOC

CAP DE SERVEI DE
CONTRACTACIÓ, PATRIMONI
FA29116 A4 I INVERSIONS

VINCULACIÓ
TIPUS
REQUISITS
PLAÇA
JORNADA
(Grup)

F

JDE

A1

FORMA DE
PROVISIÓ

COMPLEMENT
NIVELL CD ESPECÍFIC 2011

LLD

A5
CAP DE SERVEI DE
FA29117 A4 PROMOCIO DE LA CIUTAT

F

JDE

A1

LLD

A5
CAP DE SERVEI DE
PROJECTES URBANS I
INFRAESTRUCTURES
FA29119 A4 TERRITORIALS

F

JP2

A1

LLD

A5
CAP DE SERVEI
FA29120 A4 D’URBANISME

F

JP2

A1

LLD

A5
CAP DE SECCIÓ DE
L’OFICINA DE LLICENCIES I
FA26127 A3 ASSESSORAMENT JURÍDIC

F

JDE

A1

C.E.

29

35.573,24

30

35.728,36

29

35.573,24

30

35.728,36

29

25.828,13

30

26.100,31

29

25.828,13

30

26.100,31

26

28.288,94

A4

F

28

28.369,92

A5

F

30

28.452,18

19

15.281,57

B2

21

15.334,89

B3

23

15.404,44

B4

25

15.474,02

B5

26

15.549,07

COORDINADOR/A DEL
FB19078 B1 PROGRAMA DE LA DONA

F

JP1D2

A2

C.E.
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1.2 MODIFICAR LA DENOMINACIÓ
CODI LLOC

DENOMINACIÓ QUE SE SUPRIMEIX

NOVA DENOMINACIÓ

FA26108

CAP DE SECCIÓ D’OCUPACIÓ I UNIVERSITAT

CAP DE SECCIÓ D’OCUPACIÓ, EMPRESES
I UNIVERSITATS

FA26112

CAP DE SECCIÓ D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ
CIUTADANA

CAP DE SECCIÓ DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME

FA23107

CAP D’UNITAT DE MERCATS I FIRES

CAP D’UNITAT DE COMERÇ I MERCATS

FA23108

CAP D’UNITAT DE TURISME I PROMOCIÓ DE
LA CIUTAT

CAP D’UNITAT DE TURISME

FB21100

CAP D’UNITAT DE RECURSOS HUMANS

CAP D’UNITAT DE RECURSOS HUMANS I
RELACIONS LABORALS

FB21102

CAP D’UNITAT DE PREVENCIO DE RISCOS
LABORALS

CAP D’UNITAT DE PREVENCIÓ EN LA
SEGURETAT I LA SALUT LABORAL

FA29123

CAP DE SERVEI DE SERVEIS SOCIALS,
SANITAT I PROGRAMES

CAP DE SERVEI D’ACCIÓ I COHESIÓ
SOCIAL

FA26130

CAP DE L’OFICINA DE SUPORT JURIDIC DE
SERVEIS SOCIALS, SANITAT, PROGRAMES,
ENSENYAMENT, CULTURA I ESPORTS

CAP DE SECCIÓ DE L’OFICINA DE
SUPORT JURÍDIC DELS SERVEIS A LES
PERSONES

FB21090

CAP D’UNITAT D’EQUIPS BASICS DE SERVEIS
SOCIALS

CAP D’UNITAT DE SERVEIS SOCIALS
BÀSICS

FB21089

CAP D’UNITAT D’ACCIÓ SOCIAL

CAP D’UNITAT DE PROMOCIO I COHESIÓ
SOCIAL

FA26113

CAP DE SECCIÓ D’HABITATGE I
REHABILITACIÓ URBANA

CAP DE SECCIÓ JURÍDICA D’HABITATGE

FA29130

CAP DE SERVEI DE GERÈNCIA, PLANIFICACIÓ
I SUPORT A L’ALCALDIA

CAP DE SERVEI DE SUPORT A
L’ALCALDIA I PRESIDÈNCIA

FA29121

CAP DE SERVEI DE MEDI AMBIENT I CIUTAT
SOSTENIBLE

CAP DE SERVEI DE MEDI AMBIENT I
SOSTENIBILITAT

FA26131

CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS PÚBLICS

CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS URBANS

FA26119

CAP DE SECCIÓ DE NETEJA, RESIDUS I
AGENDA 21

CAP DE SECCIÓ DE NETEJA, MEDI
AMBIENT I CANVI CLIMATIC

FA26111

CAP DE SECCIÓ DE PLANEJAMENT I GESTIÓ
DEL SOL

CAP DE SECCIÓ DE PLANEJAMENT I
PAISSATGE

FA26116

CAP DE SECCIÓ D’OBRA PUBLICA

CAP DE SECCIÓ TÉCNICA D’HABITATGE

FB21098

CAP D’UNITAT DE GESTIÓ URBANÍSTICA

CAP D’UNITAT DE VALORACIONS

FB25111

CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT I BARRIS

CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT DE LA
VIA PÚBLICA

FB25110

CAP DE SECCIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS

CAP DE SECCIÓ DE MANTENIMENT
D’EQUIPAMENTS

FA26125

CAP DE SECCIÓ DE PAISATGE I SOL NO
URBANITZABLE

CAP DE SECCIÓ DE PROJECTES

FA26124

CAP DE SECCIÓ DE L’OFICINA DEL POUM

CAP DE SECCIÓ DE PLANIFICACIÓ DE LA
VIA PUBLICA
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1.3 Modificar la dedicació que té establerta el lloc de treball de Cap de Secció de
Planificació de la Via Pública el qual quedarà configurat de la manera següent:

CODI LLOC

DENOMINACIÓ DEL LLOC

CAP DE SECCIÓ DE
PLANIFICACIÓ DE LA VIA
FA26124 A3 PUBLICA

VINCULACIÓ
TIPUS
REQUISITS
PLAÇA
JORNADA
(Grup)

F

JP2

A1(A)

FORMA DE
PROVISIÓ

COMPLEMENT
NIVELL CD ESPECÍFIC 2011

26

19.090,68

A4

C.E.

28

19.299,37

A5

30

19.511,60

“
L’alcalde dóna la paraula al senyor Joan Pujols Parcerisa, en representació de la
Junta de Personal de l’Ajuntament de Manresa, que ha demanat per a intervenir
en el Ple.

El senyor Joan Pujols Parcerisa, en representació de de la Junta de Personal de
l’Ajuntament de Manresa, manifesta que en el ple d’avui es volen aprovar unes
noves valoracions dels llocs de treball, nous llocs de treball creats en l’organigrama
aprovat el mes de juliol d’aquest any.
Diu que hi ha la coincidència que cinc d’aquests sis llocs de treball siguin caps de
Servei i que el seu sou oscil·li a més de 50.000 euros bruts l’any.
Diu que quan el ple va aprovar el mes de setembre passat que s’iniciarien els treballs
de la valoració de llocs de treball i que es farien de forma ràpida, no s’esperaven que
això tornés a ser una altra presa de pèl.
El dia sis d’octubre en una mesa de la funció pública es comunica que la valoració s’ha
de tornar a realitzar perquè no s’ha fet del tot correctament i anuncien que la valoració
no és una prioritat política, matisant a continuació que podia ser-ho però que suposava
molta feina.
Si realment la valoració fos una prioritat política creu que en poques setmanes estaria
feta. Consideren que cadascú a casa seva pot gastar els diners com estimi convenient,
però l’equip de govern decideix gastar-los en els seus propis sous i en redefinir i
revalorar els càrrecs de confiança, com el fet de repartir-se el sou d’aquell regidor que,
com que cobra de dos llocs, decideix prescindir del sou de l’ajuntament.
Demana per què no es fa el mateix amb els treballadors que han anat plegat, ja que
aquí només es reparteix la feina, cada cop hi ha menys treballadors i no sembla que
ningú vulgui canviar-ho. I els pregunta: I els treballadors municipals, com quedem?
Creuen que els treballadors municipals no són importants ni per a l’equip de govern ni
per a la resta de partits de l’oposició. Alguns partits ja ho van demostrar fa cinc anys i
ho estan demostrant ara amb la seva passivitat.
Si el mes de setembre de 2015 van votar a favor que es fes la valoració, per què se’n
despreocupen de fer un seguiment sobre si es fa o no i de l’estat en què es troba.
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S’adreça al Grup Municipal del Convergència i al senyor alcalde, dient que fa uns anys
van votar en contra que el Partit Socialista de Catalunya, Esquerra Republicana, i
Iniciativa, que en aquell moment formaven govern, retallessin els sous als treballadors
i eliminessin els ajuts socials de tots els treballadors de l’Ajuntament.
També diu que és estrany votar en contra d’unes retallades i després mantenir-les
voluntàriament i no fer res per millorar la situació laboral dels treballadors. Realment
els importen ben poc les més de 600 famílies que depenen de l’Ajuntament.
Ja sigui per acció de no haver fet res, o haver-ho fet malament, o per omissió, tots són
responsables de les males condicions amb què treballen dia a dia, però encara diuen
que cal donar gràcies per la feina, fer-la contents i amb un somriure, sobretot aquells
que en el seu ideari polític la defensa dels treballadors és un dels eixos fonamentals.
Creu que són massa paraules i que ells sí que són una bona colla de polítics.
Si busquen al Diccionari de la llengua catalana, podrien entendre que els van
enganyar, -Fer caure en error amb una falsa aparença, els van mentir, -Asserció feta
cientment contra la veritat, han faltat al seu honor: -Qualitat moral que porta a algú a
no fer res que el pugui desmerèixer en l’estima dels altres.
Pregunta si sincerament esperen que el conjunt de tots els treballadors de
l’Ajuntament de Manresa estiguin contents de venir a treballar per a tots ells. Potser els
és igual, però els perjudicats, a part de tots els treballadors, són els ciutadans i
ciutadanes de Manresa.
Pregunta al senyor alcalde per què ho permet, als partits de l’oposició per què no han
fet res en l’últim any, ja que tots són còmplices del maltractament que pateixen tots els
treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament.
Diu que Manresa és la capital del Bages perquè aquí hi viu més gent, no pas perquè
els polítics facin quelcom perquè sigui millor. Manresa Cor de Catalunya, Manresa
Ignasiana 2022, referent turístic. Pregunta com volen fer front a tots aquests grans
reptes del futur si no cuiden del més essencial, com volen fer créixer una ciutat quan
estan ensorrant per dins l’Ajuntament.
Pretenen que vinguin a tots els plens a protestar?, a recordar-los a tots els actes de
ciutat que no s’està fent res pels treballadors?.
Tots decideixen si les reivindicacions del personal tot just comencen o avui és l’últim
dia que les han de fer.
Segurament es veuran amb ànims de demanar a tots els treballadors que vinguin a
treballar cada dia, amb ganes de complir amb les seves obligacions, amb entusiasme,
que donin el millor de si mateixos, que s’impliquin al màxim en les seves tasques i
funcions, que tinguin vocació de servei als ciutadans, però es pregunta Què els donen
a canvi? Falses esperances?.
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Tots els treballadors han contribuït de forma activa en el sanejament de les arques
municipals, no essent ni valorats ni retribuïts com els pertocaria, i ja comencen a estar
bastant cansats.
Pregunta si s’atreviran a donar alguna data exacta de quan faran la valoració de llocs
de treball, si compliran tot allò que diuen. Millor que no diguin gaire cosa i que
comencin complint les promeses del passat i quan les hagin complert ja en faran de
noves.

L’alcalde dóna la paraula al regidor delegat d’Hisenda i Organització en nom de
l’equip de govern.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, manifesta que
intentarà clarificar alguns dels dubtes que s’han plantejat tot i que difícilment ho
aconseguirà, però és la seva obligació i voluntat.
Considera que s’han utilitzat algunes afirmacions que rebutja de pla.
Diu que en cap cas hi ha hagut un repartiment de sous de cap regidor, i ho reitera, en
cap cas.
Explica que hi va haver un regidor que com que tenia duplicitat i legalment havia de
renunciar a un dels sous, va renunciar al de l’Ajuntament, i aquest sou va quedar en el
si del pressupost. En el moment que aquest regidor va causar baixa a la Corporació i
va entrar un nou regidor –com es pot veure en les actes-, que entrava com a regidor,
no com a tinent d’alcalde, els recursos que se li van assignar són els que hi havia en el
pressupost, fruït de l’estalvi produït per la renúncia d’una persona que va decidir no
cobrar perquè disposava d’un altre sou públic. Recorda que cap polític pot tenir dos
sous públics.
Respecte als treballs que s’han fet sobre la Valoració de llocs de treball, matisa que no
tota la feina s’ha de repetir. Diu que ell ha de dir la veritat, s’ho creguin o no, ja que no
depèn ni d’ell ni de l’equip de govern, cadascú té la capacitat de creure’s i assumir el
que entengui que ha d’assumir.
Una bona part de la feina que es va fer serveix i és cert que una bona part de la feina
s’ha de repetir, però no partint de zero.
Diu que el problema es va produir a l’hora d’homogeneïtzar criteris, ja que hi va haver
discrepància entre la forma d’interpretar alguns conceptes per part d’alguns
responsables dels serveis, amb la qual cosa quan es va veure de forma conjunta es va
veure que hi havia fitxes que entre un servei i un altre hi havia diferències que cal
harmonitzar, però només una part d’elles. Per fer això és important que per poder
harmonitzar aquestes fitxes ho ha de fer una sola persona responsable i de nivell
tècnic alt que se’n faci càrrec i pugui resoldre el problema d’harmonització del
contingut i detall de les fitxes.
Aquesta feina requerirà d’un temps perquè la persona que s’hi dediqui tampoc pot
deixar de banda les seves funcions del dia a dia i, agradi o no, es podrà tenir l’anàlisi i
l’harmonització de les fitxes de tots els llocs de treball de l’Ajuntament dintre del primer
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trimestre de l’any 2017, i més possible durant la segona quinzena del mes de març
que no pas la primera.
En relació a les retallades dels sous, diu que quan van entrar a l’equip de govern les
úniques coses que van fer van ser les que obligava l’LARSAL i en el moment que la
mateixa llei va aixecar la prohibició, respecte als dies personals i dies de vacances, en
el mateix moment que es va aixecar la prohibició l’Ajuntament es va reunir amb la
mesa de la Funció pública i van decidir recuperar-los immediatament al 100%, tot i que
la situació de l’Ajuntament no estava per fer-ho al 100%, perquè encara avui no ho
està de normalitzada ja que és fruit de la seva història.
L’equip de govern està intentant que el futur de l’Ajuntament es pugui escriure diferent
i per fer això és necessari l’esforç de tots, tant dels treballadors com dels polítics i del
personal de confiança. Aquesta és la realitat i el Comitè d’empresa n’és conscient i
coneixedor.
Entén la situació de malestar i neguit del col·lectiu dels treballadors de l’Ajuntament tal
i com estan expressant en aquesta sala de plens.
Respecte al contingut del dictamen, diu que la modificació puntual de la Relació de
llocs de treball, deriva de la modificació realitzada en el ple del mes de juliol de 2016
de l’organigrama municipal i amb la finalitat d’aconseguir un funcionament correcte de
l’organització municipal i per poder millorar, dintre del possible, la prestació de serveis
al ciutadà. El dictamen que es presenta modifica puntualment la relació de llocs de
treball de personal funcionari, per tal d’adaptar-les a les previsions del nou
organigrama municipal.
En aquest sentit s’han creat quatre caps de Servei, un cap de Secció i un
Coordinador/a del Programa de la Dona, per una altra banda es modifica la
denominació d’una sèrie de llocs de treball, i per últim, a sol·licitud del cap de Servei
de Territori, es crea el cap de Secció de Planificació, que és un lloc de treball que
substitueix un altre, el cap de Secció de l’Oficina del POUM, amb una dedicació de
JPE, que es reconverteix en cap de Secció de la Planificació de la Via Pública, amb
una dedicació de JP2.
El cost anual per a l’Ajuntament de totes aquestes modificacions de creació del llocs
de treball, dels sis caps de Servei, serà de 24.000,00 euros, perquè són llocs de treball
que ja existien prèviament i només s’adequa al nou posicionament que tenen a
l’Organigrama, però sense perdre la situació actual.

Tot seguit l’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals.

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, agraeix al senyor
Pujols la intervenció i les explicacions respecte al col·lectiu dels treballadors de
l’Ajuntament.
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Manifesta que des del Grup Municipal de C’s no faran una crítica al govern municipal
però en canvi faran una autocrítica.
Creu que no han fet tot el que haurien d’haver fet.
Diu que els treballadors són molt importants, ja que són sis-centes famílies que
realment són els que mouen la ciutat de Manresa.
El Grup Municipal de Ciutadans es posarà al dia sobre aquest tema, farà un seguiment
mensual de tot el que està succeint i intentarà consensuar entre les dues parts que es
pugui aconseguir el màxim que es pugui fer, ja que volen que els treballadors vinguin
contents i que estiguin orgullosos dels seus polítics.
Comprenen que és una tasca àrdua i lamenten haver-ho fet malament.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que
sobre la taula hi ha un dictamen amb dos debats diferents.
El primer debat, que coincideix amb el dictamen, proposa una modificació puntual de
la relació de llocs de treball del personal funcionari, que podria haver estat una simple
adaptació dels càrrecs a l’Organigrama.
Demana al senyor Sala sobre l’Informe favorable del Comitè de Valoració, que consta
a l’expedient, on hi ha els representants dels treballadors i demana si a la reunió del
Comitè tècnic de valoració els treballadors estaven d’acord amb la proposta que avui
es porta a votació.
El segon debat correspon al debat que han portat els treballadors de l’Ajuntament a la
sala de plens.
Sembla ser que el govern municipal es va comprometre a fer una nova Valoració dels
llocs de treball, que els treballadors pensaven que la valoració feia el seu camí, i des
de l’oposició també es pensava, en referència a la passivitat a què s’ha fet esment,
que feia un camí lent, però que caminava.
Recentment els treballadors van saber que el camí que s’havia fet no era el correcte, i
van tenir la sensació que el govern no tenia entre les seves prioritats refer la feina feta.
Diu que ara ja es disposa d’una data, sis mesos, i esperen que a partir d’avui les
relacions entre l’equip de govern i els treballadors prenguin una nova direcció de
diàleg, negociació i pacte, que no pas d’estancament de la problemàtica, ja que
l’estancament pot acabar en deteriorament i en conflicte.
És obvi que els treballadors de l’Ajuntament volen que amb la nova valoració es doni el
primer pas cap a la recuperació del poder adquisitiu dels assalariats municipals, i
també és obvi que l’economia municipal, la legislació actual, continuen dificultant
aquesta recuperació. El que no és de rebut és que s’adquireixin compromisos, que
s’aproven per ple, i que després no es compleixin o que es compleixin erròniament i
que es doni la sensació que la qüestió no està entre les prioritats del govern municipal.
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Recorda que la sala de plens no s’havia tornat a omplir per treballadors municipals des
de finals del mandat de l’anterior govern de la ciutat. Les protestes laborals de l’any
2007, però sobretot les del 2010 van ser molt importants. El govern format pel PSC,
ERC, ICV-EUiA els Verds, van ser els primers que van haver de batallar amb les greus
conseqüències de la crisi econòmica a l’administració pública, i alguns van pagar cares
aquelles retallades obligades per llei, i per la reducció brutal d’ingressos, tant en la
part política com en la personal.
Creu que l’actual govern municipal ha tingut fins ara una rellevant pau social amb el
personal de l’Ajuntament. Sense poder oferir una recuperació significativa del poder
adquisitiu, ha fet passos que han estat ben vistos pel personal, però també sembla clar
que la paciència del personal s’ha acabat amb l’endarreriment dels treballs de la nova
Valoració de llocs de treball.
Des del PSC fan una crida a les dues parts perquè potenciïn el debat i el diàleg per
sobre del conflicte, perquè no es tornin a repetir situacions desagradables. S’han
d’adquirir compromisos i s’han de complir, ja que mentre no es pugui recuperar el
poder adquisitiu del salari dels treballadors i treballadores municipals, que s’avanci en
la feina de la valoració dels llocs de treball, des del diàleg, la lleialtat mútua entre les
parts i sobretot en els acords per al seu compliment.
Per acabar s’adreça al senyor Pujols per dir-li que quan s’ha referit als grups de
l’oposició amb l’apel·latiu de passivitat, diu que és la seva opinió i que potser té raó,
però ell sap que es van reunir el mes de març d’enguany perquè el PSC, que com ha
dit havia tingut un cost polític i personal de tot el que va passar en aquell moment,
volia redreçar la relació i tenir el contacte per estar informat sobre el que passava a
l’Ajuntament.
Li ha semblat curiós que el senyor Pujols parli de passivitat perquè en aquella reunió
que van mantenir amb el sindicat de la Policia –no de la Junta de personal- també els
va comentar una cosa similar, ja que els va dir que li semblava que gairebé cinc anys
després no hi hagués hagut cap conflicte i que ho considerava positiu, que hi hagués
una bona entesa entre govern i sindicats. El senyor Pujols sap el que li va dir en aquell
moment i el que ell li va respondre. Espera que sigui per bé i que el futur de relació
entre l’Ajuntament i el seu personal sigui de diàleg, de negociació i de pacte, i de
lleialtat entre les parts.

L’alcalde dóna la paraula al regidor d’Hisenda i Organització perquè respongui a
les preguntes formulades.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, manifesta que
respondrà a les qüestions plantejades pel president del GMPSC.
Diu que el Comitè de Valoració està format per cinc persones de l’empresa i cinc
persones que representen els treballadors.
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A la reunió hi van assistir 8 representants, 5 per part de l’empresa i 3 per part dels
treballadors, aquests tres van votar en contra i per tant van perdre la votació i per això
l’informe va ser favorable.
Pel que fa a l’afirmació del senyor González dient que la feina que s’ha fet no està bé,
li respon que una part està bé i una altra que s’ha de refer, que s’està en fase de
correcció, però no és que estigui tot malament i que no hagi servit de res el que s’ha
fet, una part important de la feina feta és vàlida a dia d’avui.
A la vista dels dubtes vol refermar que el govern municipal ha donat prioritat absoluta
en aquest tema, però atès el volum de la feina i la seva dificultat, i que no s’hi pot
dedicar una brigada de gent perquè tornaria a passar el mateix, per poder assegurar
aquesta tasca cal fer-ho amb els recursos que garanteixin el resultat i amb el temps
mínim que permetin.

L’alcalde dóna la paraula al senyor Joan Pujols Parcerisa per al torn de rèplica.

El senyor Joan Pujols Parcerisa, en representació de la Junta de Personal de
l’Ajuntament de Manresa, vol puntualitzar que amb relació a la reunió de l’últim
Comitè de Valoració, en què hi van assistir només tres representants dels treballadors,
es va demanar si els dos representants que faltaven, per malaltia o impediment físic,
podien ser substituïts i se’ls va dir que no es permetia en cap cas.
Diu al senyor Sala que tot té un límit però el que no és ajustat són els drets laborals i
els sous dels treballadors.
Respecte a la modificació d’algunes de les fitxes de la Valoració de llocs de treball i
segons paraules textuals del regidor senyor Torras, només dos caps de Servei de tots
el de l’Ajuntament van fer correctament la feina, i la de la resta de caps de Servei no
es va fer bé, creu que només dos caps és una minoria assimilable a zero.
Fa un any que s’està fent la valoració i ara es demanen sis mesos més, esperen que
d’aquí a sis mesos no els digui: “d’aquí a tres mesos ho teniu”.
L’equip de govern decideix el que faran els treballadors, i va per tots, estan oberts a
trobar-se per parlar, dialogar, quan els vagi bé.
Quan el senyor Sala diu que compleix estrictament la llei, és cert, amb l’exemple de la
paga dels vint-i-cinc anys les set sentències favorables les ha hagut de pagar, però set
sentències no són suficients per fer canviar de parer un ajuntament.
Quan diu que és una prioritat ho veurà quan es demostri amb fets.
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Felicita el senyor Rojo, de Ciutadans, per l’autocrítica, però malauradament van un any
tard.
Al senyor González, del Partit Socialista de Catalunya, li diu que és cert que es van
trobar el mes de març i que les relacions continuaran com han estat fins ara, bones.
Quan es preguntava sobre què havia passat al Comitè de Valoració, a part de
l’explicació del senyor Sala, li dóna la mateixa explicació per a ell, ja que ell més que
ningú sap la història del seu partit en aquest Ajuntament, sap el que va passar i el que
van fer els seus companys de partit i el perjudici que això va tenir per a tots els seus
treballadors. Potser el menys greu de tot va ser el ple en què van decidir retallar els
sous, el més greu va ser que en dos anys i mig no van fer la feina que calia, no només
ells sinó la gent d’Esquerra i la gent d’Iniciativa per Catalunya els Verds, Esquerra
Unida i Alternativa.
S’adreça als representants de la CUP i de Democràcia Municipal per dir-los que veu
que pel carrer parlen molt de la defensa de classes i de treballadors, però amb el seu
silenci li sembla que estan d’acord amb el que està passant.
Finalment s’adreça al senyor Alcalde per dir-li que un conflicte acaba sempre
malament per a les dues parts i en aquest cas si l’allarga acabarà malament per a tots
ells i per als treballadors. La pilota és a la teulada de l’equip de govern, sis mesos, i
com a president de la Corporació, com a màxim responsable li demana que actuï
perquè els treballadors siguin una prioritat.

L’alcalde manifesta que són conscients de la responsabilitat que cadascú té en
aquest afer i cadascú entomarà el futur amb allò que li toqui gestionar, i espera
que es pugui arribar a una bona entesa per les dues parts que permeti sortir
d’aquesta situació.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.5 a votació i el
Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMCDC i 6 GMERC) i 10 abstencions (3
GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Regidor Sr. Davins), i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

8

PROPOSICIONS

8.1

Proposició del Grup Municipal de la CUP per a una jardineria municipal
ecològica.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 19 d’octubre de
2016, que es transcriu a continuació:
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“Atès que els espais verds municipals, parcs i jardins, tenen un funció clarament social
ja que estan pensats en clau d'oci i recreació. El manteniment de tots aquests espais,
per tant, és una tasca troncal en el dia a dia de qualsevol ajuntament. Aquest
manteniment, però, es pot fer de múltiples maneres, des de l'ús intensiu de productes
químics de síntesi (fertilitzants, herbicides, etc.) fins a una pràctica de jardineria
sostenible i/o ecològica.
Atès que el maneig sostenible i ecològic està guanyant terreny en molts ajuntaments,
que han decidit no utilitzar herbicides amb glifosat en el manteniment de parcs i jardins
públics. Diferents estudis demostren que el glifosat i altres herbicides emprats tenen
efectes perjudicials sobre la salut i el medi ambient. Sense anar més lluny, el glifosat
ha estat decretat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a probablement
cancerigen per als humans.
Atès que la directiva per a un ús sostenible dels plaguicides (2009/128/CE), aprovada
pel Parlament Europeu el 13 de gener de 2009, té com a objectius la reducció dels
riscos i els efectes de l'ús dels plaguicides a la salut humana i el medi ambient, i el
foment de l'ús de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques
alternatives. En el capítol IV, articles 11 i 12, exposa que: 1 "Els Estats membres, tenint
degudament en compte les mesures apropiades per a la protecció del medi aquàtic i
l’aigua potable i els requisits necessaris d'higiene i salut pública i la biodiversitat, o els
resultats de les avaluacions de risc permanents, han de vetllar perquè es minimitzi o
prohibeixi l'ús de plaguicides en les següents zones específiques: Al llarg de les
carreteres [ ...], en els espais utilitzats pel públic en general, o per grups vulnerables,
com els pares, jardins públics, camps d'esports i àrees d'esbarjo, recintes escolars i
camps de joc i els espais propers als centres d’assistència sanitària". Aquesta Directiva
ha estat transposada en el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, que estableix
el marc d’actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, i que
té com a objectiu la reducció deis riscos i els efectes de l'ús deis productes fitosanitaris
en la salut humana i el medi ambient, i el foment de la gestió integrada de plagues i de
plantejaments o tècniques alternatives, com ara els mètodes no químics. Aquest Reial
Decret preveu que les disposicions "són o s'entenen sense perjudici que
l'Administració competent en cada cas pugui aplicar el principi de cautela limitant o
prohibint l'ús de productes fitosanitaris en zones o circumstancies específiques".
Atès que diversos ajuntaments (entre ells el de Barcelona) i la Diputació de Barcelona
ja han aprovat mocions on es comprometen a eliminar l’ús de productes agressius
com el Glifosat i a iniciar els treballs necessaris per a la transició cap a una jardineria
ecològica.
Atès que diversos municipis, i molt especialment el de Malgrat de Mar, fa anys que
desenvolupen models de jardineria sostenible que limiten o eviten l’ús de productes
nocius, afavoreixen la utilització de plantes adaptades al medi, i fan servir tècniques de
jardineria alternatives.
Atès que considerem que cal anar més enllà de la prohibició d'herbicides tòxics i
abandonar del tot la jardineria convencional i les pràctiques associades a aquest tipus
de maneig per avançar cap a una jardineria ecològica en un sentit integral.
Per tot això, demanem l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Que s’iniciïn els treballs necessaris per a la transició cap a una jardineria
ecològica gestionada públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat, evitant l’ús
d’agrotòxics, l’ús d’espècies no adaptades al medi o amb necessitats hídriques
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excessives.
Segon.- Que la transició cap a aquest model 100% ecològic en el manteniment dels
parcs i jardins municipals finalitzi abans d’acabar aquest mandat 2015-2019.
Tercer.- Que en un termini inferior a un any s’asseguri la formació necessària en
jardineria ecològica als treballadors de la brigada encarregats de desenvolupar les
tasques de jardineria.
Quart.- Que quan s’elaborin els nous plecs de clàusules dels contractes de
manteniment i neteja de places i espais verds, i en el cas que no s’opti per la gestió
directa del servei, s’hi incloguin condicions que comprometin els contractistes a utilitzar
mètodes i productes sostenibles i ecològics.
Cinquè.- Que es facin campanyes de conscienciació dirigides a tota la població, i molt
especialment als propietaris de jardins privats i als professionals de la jardineria, amb
l'objectiu de difondre la jardineria ecològica.
Sisè.- Que, quan s’hagin de dissenyar nous parcs i jardins (o se n’hagin de renovar de
ja existents), es requereixi un informe de sostenibilitat per part de la unitat de Parcs i
Jardins municipal. “

Així mateix, el secretari presenta una esmena dels Grups Municipals de CDC i ERC, a
la proposició 8.1, de data 19 d’octubre de 2016, que es transcriu a continuació:
“Proposem substituir els acords primer, segon, tercer, quart i sisè pels següents.
Primer.- Que continuïn els treballs necessaris per a la transició cap a una jardineria
ecològica gestionada públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat, evitant l’ús
d’agrotòxics, l’ús d’espècies no adaptades al medi o amb necessitats hídriques
excessives.
Segon.- Que la transició en el manteniment dels parcs i jardins municipals sigui
progressiva fins aconseguir un model 100% ecològic.
Tercer.- Que s’asseguri la formació continuada necessària en jardineria ecològica de
manera regular als treballadors de la brigada encarregats de desenvolupar les tasques
de jardineria.
Quart.- Que quan s’elaborin els nous plecs de clàusules dels contractes de
manteniment de places i espais verds, i en el cas que no s’opti per la gestió directa del
servei, s’hi continuïn incloent condicions que comprometin els contractistes a utilitzar
mètodes i productes sostenibles i ecològics.
Sisè.- Que, quan s’hagin de dissenyar nous parcs i jardins (o se n’hagin de renovar de
ja existents), es continuï requerint un informe de sostenibilitat per part de la unitat de
Parcs i Jardins municipal.”

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Neus Viñals Grau, en representació de
l’Associació l’Era i de l’Escola Agrària de Manresa, que ha demanat per a
intervenir en el Ple.
Acta de la sessió plenària núm. 11 de 20 d’octubre de 2016

22

La senyora Neus Viñals Grau, en representació de l’Associació l’Era, Espai de
recursos agroecològics, intervé en nom de l’Associació i també de l’Escola Agrària
de Manresa, el director de la qual, el senyor Antoni Armengol, es troba present a la
sala de plens.
Manifesta que l’Era i l’Escola són dues entitats que treballen molt conjuntament amb
l’objectiu de difondre l’agricultura ecològica arreu del territori del país, en totes les
seves vessants i formes, i també pel que fa a la jardineria de forma més esbiaixada.
Com a entitat i com a escola els és grat que dins del consistori hi hagi aquest
plantejament de fer un canvi de rumb envers la jardineria ecològica sostenible, tot i que
ja saben que en els darrers anys hi ha hagut petits canvis en la forma d’implantar nous
espais verds.
Diu que fa uns anys parlar d’agricultura ecològica era com fer volar coloms i que potser
només els més il·luminats eren capaços de portar-ho a terme.
Fa 30 anys quan des de l’Escola es va començar a impartir el cicle formatiu de
Formació en agricultura ecològica, amb aquella creença que s’ha anat demostrant des
de tots aquests anys de treball s’ha vist que l’agricultura ecològica, l’agroecologia, és
un fet. Cada cop hi ha més agricultors i ramaders que hi treballen. També el sector
dels transformats és un dels punts de l’agricultura que no ha parat de créixer els
darrers anys i que té el seu gran repte en el vessant de la jardineria.
Alguns municipis com el de Malgrat de Mar, són un exemple per a emmirallar-se des
de la perspectiva més positiva i encoratjadora, que des de fa 14 anys està fent una
jardineria ecològica adaptada al medi i a l’entorn en què vivim.
En aquest sentit pensa que avui en dia hi ha suficients estudis científics que parlen
que la utilització d’agroquímics habituals, tant en l’agricultura com en la jardineria
municipal o particular, té greus perjudicis per a la salut, tant dels consumidors –que
són el tram final de la cadena alimentària-, però també per a la ciutadania que en el
cas dels municipis utilitzen aquests agrotòxics, herbicides, fitosanitaris, adobs de
síntesi química que tenen una cadena de recàrrec energètic i de contaminació en la
seva producció, utilització i degradació.
No s’allargarà en aquest tema ja que se’ls ha fet arribar un dossier amb una sèrie
d’argumentaris i d’articles sobre aquesta qüestió, però recorda el cas del glifosat en
què hi ha estudis que contrasten des de l’OMS, que sembla ser un producte
potencialment cancerígen i l’ús d’aquest herbicida per controlar les males herbes és
una pràctica habitual en la majoria de municipis, però per sort hi ha normatives
europees perquè el seu ús cada cop sigui més reduït fins a la seva desaparició.
Enguany la Comissió Europea ha dubtat entre si havia d’allargar 15 anys més la
utilització del glifosat i finalment ha quedat en un any i mig, i la jardineria ha d’agafar
un nou rumb perquè creuen que com a projecte, com a escola, és el futur i el camí
d’encarar una jardineria que té un valor com a patrimoni municipal, on la ciutadania pot
expressar-se i és necessari que aquesta jardineria no representi un perill per a les
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persones que la gaudeixen i també per a les que l’apliquen. Els productes fitosanitaris,
tot i la normativa d’aplicació, té un risc i tampoc volen que els treballadors i jardiners
d’aquesta casa perilli la seva integritat física i sovint a vegades aquesta integritat física
que costa de veure els resultats finals amb les causes originàries i en aquest sentit
animar-los a fer aquest pas. La pregunta és com ho fem? Des de l’Era i l’Escola
Agrària tenen ganes d’oferir-se i donar suport a nivell de formació, ja que fa 40 anys
que fa formació en l’àmbit agrícola, 30 anys en temes de formació en agricultura
ecològica i creu que fer el pas en la jardineria és més una qüestió política i de decisió i
de creure que és possible i posar mans a l’obra.
Aquesta jardineria sostenible i la paraula sostenibilitat és una paraula molt utilitzada
perquè parla que els recursos actuals han de poder estar disponibles per a les futures
generacions i cal veure com es gestiona perquè així sigui i no deixar aquesta terra i
aquest país malmès pels agrotòxics que, tot i que hi ha una normativa d’utilització,
també està demostrat en múltiples assajos científics, que tenen un perjudici directe per
a la salut.
Com fer aquesta jardineria ecològica sostenible? Com ha dit, a través de la formació,
del seu suport, i perquè des del Consistori hi hagi aquesta voluntat expressa perquè
així sigui.
El tema de l’aigua és un tema que a tothom amoïna, especialment quan es ve de
temporades eixutes i a vegades costa de lligar la necessitat d’utilitzar aquesta aigua de
la forma més eficient possible quan venen èpoques en què el clima apreta més i quan
plou ens n’oblidem que fa dos dies estàvem de sequera. L’aigua és un recurs que cal
utilitzar bé i cal començar per redissenyar molts espais verds, substituir plantes més
adaptades al medi, plantes que responguin fàcilment a la climatologia existent i plantes
molt més rústiques en el sentit que siguin més adaptades a les nostres condicions, i
això voldrà dir que tindrem plantes més saludables i amb menys problemes
fitosanitaris i menys aportacions de productes fitosanitaris.
Els espais verds no són els jardins centreeuropeus i a poc a poc es va fent aquest pas.
És un problema de conscienciació de la ciutadania, però també de la classe política,
que calen uns jardins diferents, que siguin verds, però amb els colors de cada estació i
potser a l’estiu, si fa molta calor, no tindrem un verd brillant de la gespa –que potser
gasta quatre vegades la pluviometria existent- i que és un recurs que es menja els
pocs recursos existents. Cal veure com es resol aquesta nova gestió i pel que fa als
herbicides hi ha els mulxings per substituir aquestes gespes i espais nus per espais
coberts i sobretot entendre que és possible si hi ha la voluntat de canvi.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, agraeix a la
senyora Viñals i al senyor Armengol la seva presència i explicació clara.
Agraeix també a l’Era el dossier sobre aquesta temàtica que serà útil a l’hora de
decidir el sentit del vot.
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Com ha explicat la senyora Viñals aquesta és una proposició absolutament
necessària, ja que no es pot jugar amb el planeta ni amb la salut de les manresanes i
manresans, i molt especialment dels treballadors i treballadores municipals que fan la
gestió de la jardineria.
El GMCUP entén que la moció dóna uns marges temporals prou generosos, esperen
que s’aprovi i que serveixi per avançar en aquest camí que s’ha iniciat, però que ha de
tenir un final visible i que és un tema prou seriós com per buscar excuses o altres
consideracions, ja siguin econòmiques o del tipus que siguin, que passin per sobre del
que entenen que són necessitats vitals bàsiques de les manresanes i manresans.
Demana el vot favorable a la proposició.

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Serracanta perquè defensi l’esmena
presentada per l’equip de govern i com a regidor de Qualitat Urbana i Serveis.

El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Qualitat Urbana i Serveis, en nom
de l’equip de govern agraeix la intervenció de la senyora Viñals, i la presència del
senyor Armengol, en nom de l’Escola Agrària i de l’Era.
Abans de presentar l’esmena de l’equip de govern farà unes breus reflexions al
respecte.
En primer lloc subscriure clarament que estem immersos en una transició cap a una
jardineria basada en criteris de sostenibilitat i ecològics, clarament integrat dins del
funcionament dels serveis tècnics i aquesta sensibilitat hi és i forma part de la forma
d’actuar i en el dia a dia, que propiciïn noves formes de tractament i sistemes
clarament respectuosos amb l’entorn més proper.
Així mateix, propiciar en el conjunt de la ciutat que els espais verds siguin elements
claus de protecció i en el seu cas d’ampliació com a corredors biològics naturals de la
ciutat, que connectin el seu entorn natural periurbà també dins d’aquests espais verds
dins de la ciutat, afegint també la seva clara funció social.
En aquest sentit i pel que fa referència al manteniment dels espais verds i a la
jardineria municipal, explicarà els eixos de treball diari que es porten a terme des de
l’Ajuntament.
Des de fa uns anys hi ha la Unitat de Parcs i Jardins que està portant a terme un major
control i reducció de l’ús, tant de plaguicides com d’herbicides, d’una forma important.
Respecte a l’ús de plaguicides s’està seguint el que es coneix com la lluita integrada,
consistent en la combinació de tots els mitjans de lluita possibles contra les plagues,
deixant el tractament químic convencional com a última i darrera opció i només per a
casos greus totalment justificats.
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Es compleix i es fa complir allò que marca l’RD que estableix el marc d’actuació per
aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
En aquest sentit els darrers anys s’estan emprant mètodes alternatius com, tant en els
contractes de concessió administrativa que té l’Ajuntament de Manresa amb les dues
empreses de gestió com la que fa directament l’Ajuntament, el contracte de serveis de
tractaments fitosanitaris, endoteràpia vegetal i control biològic de l’arbrat de Manresa,
establint principis de control integrat basats en: comptar amb tots els possibles
sistemes de lluita amb la mínima pertorbació del medi ambient, descartar d’entrada l’ús
de plaguicides únicament quan sigui estrictament necessari i utilitzant els productes
que menys pertorbació causin als ecosistemes. Donar prioritat als elements naturals
de control de lluita biològica, no pretendre eliminar la plaga sinó mantenir-la per sota
dels llindars que puguin produir pèrdua del valor ornamental de les plantes.
La lluita biològica activa i la passiva. La biològica activa consisteix en la utilització
d’organismes vius per controlar les poblacions d’altres organismes. El concepte de
control és molt important, ja que no es parla d’erradicar una plaga sinó de mantenir-la
dins d’uns llindars de tolerància.
Pel que fa a la lluita biològica passiva consisteix en utilitzar plaguicides d’origen
vegetal que no matin insectes que són beneficiosos en el control biològic de l’element
natural.
Pel que fa a l’aplicació de productes eco s’estan efectuant molts tractaments amb
productes que no són de síntesi química, algun d’ells d’origen vegetal o sabons
potàssics. També l’endoteràpia, quan és necessari i com a últim recurs s’apliquen
recursos químics que s’injecten directament a la sava de l’arbre evitant així fer un
tractament massiu molt més perjudicial tant per a l’arbre com pel seu entorn.
Igualment, per reduir l’ús d’herbicides durant els darrers anys s’han efectuat diferents
accions, una d’elles ha estat la sembra d’escocells. Aquests darrers anys a la ciutat se
n’han dut a terme uns 700 i altres municipis segueixen l’exemple, coneguts com a
minijardins, sembrant llavors naturals dins de l’escocell per generar un petit
ecosistema que faciliti i propiciï la flora i la fauna per arribar a l’equilibri biològic de
l’arbrat.
La neteja de males herbes utilitzant mitjans mecànics, tant en la neteja d’escocells o
en altres zones de paviments tous de la ciutat.
La utilització de malles antigerminants en algunes de les noves plantacions d’arbustiva
que s’han fet darrerament, que eviten la proliferació de les males herbes.
La continuació de les pastures amb ramats de cabres que es mengen l’herba
concretament a la banda del parc del Cardener i a la zona del Congost.
Aquests darrers anys, a l’hora d’efectuar tractaments fitosanitaris a l’espai públic, s’ha
treballat molt en la millora de la informació que es dóna a la ciutadania. Uns dies
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abans dels tractaments com a últim recurs sempre es fa públic un comunicat amb els
carrers i places afectades, l’horari, el producte a aplicar i les recomanacions de
seguretat pertinents per a la ciutadania.
També s’ha generat una base de dades, de persones de la ciutat que han fet saber
que pateixen algun tipus d’afectació o de sensibilitat respecte a l’ús d’aquest tipus
d’herbicides i se’ls avisa amb temps suficient perquè siguin coneixedors i disposin de
la informació de les accions previstes.
Aquest és el funcionament del dia a dia i com deia la senyora Viñals, us animo a ferho, l’equip de govern ho està fent. Aquest és un recorregut que s’està transitant,
conjuntament amb d’altres municipis, amb assaig i error, però s’està en aquesta línia.
Pel que fa al mulxing s’ha practicat i en els darrers anys es fa el triturat in situ de la
poda de l’arbrat que s’utilitza en espais de la ciutat, que també porta a un equilibri i a
una millor informació a la ciutadania, que ha de tendir a pensar en aquesta mena de
futurs o presents espais verds, que no pensar en espais d’altres països que traslladats
aquí no tenen cap mena de sentit des d’un punt de vista mediambiental.
Pel que fa a la proposició presentada pel GMCUP l’equip de govern la comparteix en
el fons i en la forma, però s’ha considerat convenient esmenar algun dels acords que
es proposen.
Pel que fa al primer punt de la proposició, en què es demana que s’iniciïn els treballs
necessaris, l’esmena proposa que es continuïn els treballs necessaris, ja que com ha
explicat s’estan portant a terme accions clarament de jardineria sostenible i només
suposa un canvi de terminologia i que la resta del paràgraf no varia.
Pel que fa al segon punt, en què es parla del model 100% ecològic i que finalitzi abans
d’acabar aquest mandat 2019, l’esmena proposa que aquesta transició cap a la
jardineria municipal sostenible en el manteniment de parcs i jardins municipals, sigui
progressiva fins arribar a aquest objectiu clarament marcat que és 100% ecològic.
Pel que fa al tercer acord, referent a la formació dels treballadors municipals, l’equip de
govern entén que més que acotar en un termini inferior a un any la formació, aquesta
formació l’entenen com una formació continuada, ja que com saben els experts tot allò
que fa referència a aquestes pràctiques més sostenibles és qüestió d’una formació
continuada, ja que el que avui pot funcionar potser demà s’haurà d’adaptar o canviar a
nous reptes com a conseqüència del canvi climàtic i als nous reptes de la jardineria.
L’esmena proposa que s’asseguri la formació continuada necessària en jardineria
ecològica de manera regular als treballadors de la brigada encarregats de
desenvolupar les tasques de jardineria.
Pel que fa al quart punt, referent als nous plecs de condicions, l’esmena proposa que
quan s’elaborin els nous plecs de clàusules s’hi continuïn incloent les condicions que
comprometin els contractistes a utilitzar mètodes i productes sostenibles i ecològics.
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Pel que fa al sisè punt, l’esmena proposa que quan s’hagin de dissenyar nous parcs i
jardins (o se n’hagin de renovar els ja existents), es continuï requerint un informe de
sostenibilitat per part de la Unitat de Parcs i Jardins municipal.
Demana el vot favorable a l’esmena presentada.

Tot seguit, l’alcalde dóna la paraula a la resta de representants dels Grups
Municipals.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, agraeix la presència
de la senyora Viñals i del senyor Armengol, així com el dossier que els han lliurat.
Manifesta que estan fent una gran tasca en aquest sentit i que l’esmena de l’equip de
govern posa en valor la forma de treballar en el tema de la jardineria ecològica, però
sembla que hi ha poca comunicació entre l’Associació l’Era, l’Escola Agrària i l’equip
de govern. Potser s’equivoca i aprofita per demanar-ho. Si no és així els encoratja
perquè hi hagi una relació directa de la qual tots es poguessin beneficiar en tenir uns
jardins i unes zones verdes molt més agradables i d’acord amb la situació.

El senyor Joaquim Garcia, portaveu adjunt del Grup Municipal del PSC, manifesta
que la proposició tracta un dels aspectes importants de la ciutat.
Li ha generat inquietud i li sembla interessant i que la proposta els ha agafat a
contrapeu perquè no han tingut temps a preveure.
El que es planteja són dues qüestions, una que és més sobre qüestions d’herbicides,
que són molt clares i tenen un tractament molt especialitzat, amb unes mesures de
seguretat i salut que cal tenir en compte, i un altre aspecte que és la jardineria
ecològica.
Quan es diu zona verda, al Bages el verd deu ser a la primavera perquè quan arriben
les primeres calors ja no lliga. Si es va a un procés de canvi climàtic en què l’aigua
haurà d’arribar amb comptagotes, s’imagina regant amb aspersors llençant aigua i tot
això produeix una reflexió que caldrà anar a un altre tipus de ciutat, l’espai públic i
obert que és on hi ha la jardineria.
Per la seva concepció física com la concepció de color de les estacions, del canvi, de
les fulles dels caducifolis, dels perennes, tota aquesta qüestió té uns canvis que en un
procés de sequera cal saber com es conrea.
Considera que caldria tendir a una jardineria adequada al territori i que la jardineria
ecològica és una feina que cal anar provant, ja que l’experiència de l’Escola Agrària que fa temps que treballa aquest tema-, seria bo que hi hagués una bona col·laboració
entre l’Escola Agrària i l’Ajuntament al respecte.

Acta de la sessió plenària núm. 11 de 20 d’octubre de 2016

28

Pel que fa al posicionament sobre la proposició, com que l’esmena de l’equip de
govern no és molt diferent de la proposició inicial, el GMPSC votarà favorablement tant
la proposició com l’esmena presentada.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que
amb relació a l’esmena presentada el seu grup no té problema que s’inclogui, però li
sembla que explicar tota la feina que ja s’està fent i que després s’incideixi en no voler
posar-hi cap termini d’execució.
Creu que si ja s’està fent, hi ha un procés en marxa, hi ha un compromís, no entenen
per què s’elimina una data concreta que la CUP entén que és molt important, perquè si
no al final la transició pot ser infinita.
El GMCUP ja havia posat un període que entenien que era llarg, ja que falten encara
tres anys per acabar el mandat i per tant creien que era important posar-hi una data,
entre d’altres coses per no trobar-se un altre cop en una pura declaració d’intencions
que no va més enllà del que s’acaba parlant en el Ple.
El GMCUP hauria agraït que s’hagués respectat aquest termini. En tot cas, malgrat
això, i com que valoren positivament el compromís de l’equip de govern i com que
creuen que l’important és que realment surti un compromís d’avançar en aquest camí
cap a una jardineria ecològica, que com deia el senyor Garcia, és una jardineria
adaptada al nostre medi ambient i a la ciutat, i com que creuen que és important,
s’abstindran en l’esmena i votaran a favor de la proposició presentada.

El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Qualitat Urbana i Serveis, respon a
la pregunta del senyor Escolà, del Grup Municipal de Democràcia Municipal, en el
sentit que la comunicació sempre és millorable, però que els darrers quatre anys ha
estat membre del Consell Escolar de l’Escola Agrària, ha procurat anar a gairebé totes
les reunions, ha treballat amb l’Era en diferents projectes municipals com
l’assessorament en els horts socials del barri de les Escodines, o el projecte “Activa’t
per viure de l’hort”, de Càritas.
És cert que històricament són molt bons especialistes en agroecologia i la jardineria
municipal aquests darrers anys s’hi ha anat incorporant, però òbviament el que no
faran és no aprofitar un actiu potent de què disposa la ciutat que es pot donar amb
més intensitat.
Pel que fa a la intervenció del senyor Masdeu respon que no és només una declaració
d’intencions sinó que hi ha fets que demostren que és un factor que l’equip de govern
té molt en compte ja fa una sèrie de temps.

La senyora Neus Viñals Grau , en representació de l’Associació l’Era, Espai de
recursos agroecològics i de l’Escola Agrària de Manresa, manifesta que en
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aquests moments a l’Escola hi ha un curs de formació contínua de jardineria adreçada
als tècnics municipals per una jardineria ecològica.
Com deia el regidor senyor Serracanta, creu que la comunicació hi és, però
segurament podria haver-hi més col·laboració.
Sobre el tema de les dates diu que ajuden a posar-se les piles i quan s’acosten les
dates potser no s’hi han posat tant, però valora molt tot el que l’Ajuntament està fent al
respecte.
Cal seguir endavant i fer el pas d’anar de la jardineria integrada cap a l’ecològic i que
és el repte d’aquests propers anys i encoratja l’Ajuntament perquè s’hi atreveixi.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena
presentada pels Grups Municipals de CDC i ERC, a la proposició 8.1, i el Ple
l’aprova per 18 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMPSC, i 1 Sr. Miquel
Davins), i 6 abstencions (3 GMCUP, 2 GMC’s i 1 GMDM).
L’alcalde sotmet a votació la proposició 8.1, amb l’esmena incorporada, i el Ple
l’aprova per la unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, es declara
acordat:
“Atès que els espais verds municipals, parcs i jardins, tenen un funció clarament social
ja que estan pensats en clau d'oci i recreació. El manteniment de tots aquests espais,
per tant, és una tasca troncal en el dia a dia de qualsevol ajuntament. Aquest
manteniment, però, es pot fer de múltiples maneres, des de l'ús intensiu de productes
químics de síntesi (fertilitzants, herbicides, etc.) fins a una pràctica de jardineria
sostenible i/o ecològica.
Atès que el maneig sostenible i ecològic està guanyant terreny en molts ajuntaments,
que han decidit no utilitzar herbicides amb glifosat en el manteniment de parcs i jardins
públics. Diferents estudis demostren que el glifosat i altres herbicides emprats tenen
efectes perjudicials sobre la salut i el medi ambient. Sense anar més lluny, el glifosat
ha estat decretat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a probablement
cancerigen per als humans.
Atès que la directiva per a un ús sostenible dels plaguicides (2009/128/CE), aprovada
pel Parlament Europeu el 13 de gener de 2009, té com a objectius la reducció dels
riscos i els efectes de l'ús dels plaguicides a la salut humana i el medi ambient, i el
foment de l'ús de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques
alternatives. En el capítol IV, articles 11 i 12, exposa que: 1 "Els Estats membres, tenint
degudament en compte les mesures apropiades per a la protecció del medi aquàtic i
l’aigua potable i els requisits necessaris d'higiene i salut pública i la biodiversitat, o els
resultats de les avaluacions de risc permanents, han de vetllar perquè es minimitzi o
prohibeixi l'ús de plaguicides en les següents zones específiques: Al llarg de les
carreteres [ ...], en els espais utilitzats pel públic en general, o per grups vulnerables,
com els pares, jardins públics, camps d'esports i àrees d'esbarjo, recintes escolars i
camps de joc i els espais propers als centres d’assistència sanitària". Aquesta Directiva
ha estat transposada en el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, que estableix
el marc d’actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, i que
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té com a objectiu la reducció deis riscos i els efectes de l'ús deis productes fitosanitaris
en la salut humana i el medi ambient, i el foment de la gestió integrada de plagues i de
plantejaments o tècniques alternatives, com ara els mètodes no químics. Aquest Reial
Decret preveu que les disposicions "són o s'entenen sense perjudici que
l'Administració competent en cada cas pugui aplicar el principi de cautela limitant o
prohibint l'ús de productes fitosanitaris en zones o circumstancies específiques".
Atès que diversos ajuntaments (entre ells el de Barcelona) i la Diputació de Barcelona
ja han aprovat mocions on es comprometen a eliminar l’ús de productes agressius
com el Glifosat i a iniciar els treballs necessaris per a la transició cap a una jardineria
ecològica.
Atès que diversos municipis, i molt especialment el de Malgrat de Mar, fa anys que
desenvolupen models de jardineria sostenible que limiten o eviten l’ús de productes
nocius, afavoreixen la utilització de plantes adaptades al medi, i fan servir tècniques de
jardineria alternatives.
Atès que considerem que cal anar més enllà de la prohibició d'herbicides tòxics i
abandonar del tot la jardineria convencional i les pràctiques associades a aquest tipus
de maneig per avançar cap a una jardineria ecològica en un sentit integral.
Per tot això, demanem l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Que continuïn els treballs necessaris per a la transició cap a una jardineria
ecològica gestionada públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat, evitant l’ús
d’agrotòxics, l’ús d’espècies no adaptades al medi o amb necessitats hídriques
excessives.
Segon.- Que la transició en el manteniment dels parcs i jardins municipals sigui
progressiva fins aconseguir un model 100% ecològic.
Tercer.- Que s’asseguri la formació continuada necessària en jardineria ecològica de
manera regular als treballadors de la brigada encarregats de desenvolupar les tasques
de jardineria.
Quart.- Que quan s’elaborin els nous plecs de clàusules dels contractes de
manteniment de places i espais verds, i en el cas que no s’opti per la gestió directa del
servei, s’hi continuïn incloent condicions que comprometin els contractistes a utilitzar
mètodes i productes sostenibles i ecològics.
Cinquè.- Que es facin campanyes de conscienciació dirigides a tota la població, i molt
especialment als propietaris de jardins privats i als professionals de la jardineria, amb
l'objectiu de difondre la jardineria ecològica.
Sisè.- Que, quan s’hagin de dissenyar nous parcs i jardins (o se n’hagin de renovar de
ja existents), es continuï requerint un informe de sostenibilitat per part de la unitat de
Parcs i Jardins municipal. “
L’alcalde reprèn l’ordre del dia a partir del punt 3.
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3.

ÀLCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació si escau, de la ratificació de la modificació dels
estatuts d’Aigües de Manresa, S.A.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 6 d’octubre de 2016, que es transcriu
a continuació:
“L’Ajuntament de Manresa presta el servei d’abastament domiciliari d’aigua i el de
clavegueram de forma directa mitjançant societat mercantil de capital íntegrament
públic, el capital de la qual és de titularitat de l’Ajuntament de Manresa íntegrament.
Tot de conformitat amb el que disposa l’art. 85, bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del règim Local.
La societat mercantil Aigües de Manresa, a més dels serveis municipals esmentats,
realitza part de la seva activitat gestionant serveis d’abastament d’aigua i clavegueram
a d’altres municipis i també gestionant serveis d’abastament en alta per al Consell
Comarcal del Bages, i de gestió de tractament d’aigües residuals per a la
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament.
La prestació d’aquests serveis es duu a terme per aplicació de la consideració
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), concretament al seu art. 4,1,n), en quant a
l’exclusió del seu àmbit d’aplicació dels encàrrecs de gestió fets per mitjans propis i a
l’art. 24,6 TRLCSP, tots dos interpretats a la llum de diverses sentències del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea en vers de supòsits similars.
L’entrada en vigor de la Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, de
26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió i la Directiva
2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, el 18 d’abril de 2016, per aplicació directa davant la falta de
transposició, així com la futura entrada en vigor de la nova legislació de contractes del
sector públic, han matisat els requisits necessaris per a considerar una determinada
entitat com a mitjà propi al qual poder realitzar encàrrecs de gestió. Concretament els
requisits necessaris són:
a) Que l'esmentat poder adjudicador o entitat adjudicadora exerceixi sobre la persona
jurídica un control anàleg al que exerceix sobre els seus propis serveis, i
b) Que més del 80% de les activitats d'aquesta persona jurídica es duguin a terme en
l'exercici de les comeses que li han estat encomanats pel poder adjudicador o entitat
adjudicadora que la controla o per altres persones jurídiques controlades per aquest
poder adjudicador o entitat adjudicadora, i
c) Que no hi hagi participació directa de capital privat en la persona jurídica controlada,
amb l'excepció de les formes de participació de capital privat sense capacitat de
control majoritari ni minoritari que estiguin imposades per les disposicions de la
legislació nacional, de conformitat amb els Tractats, i que no exerceixin una influència
decisiva sobre la persona jurídica controlada.
Es considera que un poder adjudicador o entitat adjudicadora, com ara l’ajuntament de
Manresa, exerceix sobre una persona jurídica un control anàleg al que exerceix sobre
els propis serveis quan influeixi de manera decisiva tant en els objectius estratègics
com en les decisions fonamentals de la persona jurídica controlada.
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Hi cap també el control anàleg, podríem dir transversal, o de control conjunt, en el cas
que diverses entitats públiques controlin una altra entitat de tal manera que un poder
adjudicador o una entitat adjudicadora que no exerceixi control en el sentit vertical
sobre una persona jurídica de dret privat o públic, podrà, no obstant això, realitzar
encàrrecs de gestió quan es compleixin totes i cadascuna de les condicions següents:
a) Que el poder o l'entitat adjudicador, exerceixi, conjuntament amb altres poders o
entitats adjudicadors, sobre aquesta persona jurídica un control anàleg al que exerceix
en els seus propis serveis;
b) Que més del 80% de les activitats d'aquesta persona jurídica es duguin a terme en
l'exercici de les comeses que li han estat encomanats pel poder o entitat adjudicador
que la controla o per altres persones jurídiques controlades per dit poder o entitat
adjudicador, i
c) que no hi hagi participació directa de capital privat en la persona jurídica controlada
amb l'excepció de les formes de participació de capital privat sense capacitat de
control majoritari ni minoritari que estiguin imposades per les disposicions de la
legislació nacional, de conformitat amb els Tractats, i que no exerceixin una influència
decisiva sobre la persona jurídica controlada.
Es considera que els poders i entitats adjudicadors, els diversos ajuntaments, el
Consell Comarcal o la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament,
exerceixen un control conjunt en una persona jurídica quan concorrin totes les
condicions següents:
i) Que els òrgans decisoris de la persona jurídica controlada estiguin compostos per
representants de tots els poders o entitats adjudicadores participants. Cada
representant pot representar diversos poders o entitats adjudicadors participants o a
tots ells,
ii) Que aquests poders o entitats adjudicadors puguin exercir conjuntament una
influència decisiva sobre els objectius estratègics i les decisions significatives de la
persona jurídica controlada, i
iii) que la persona jurídica controlada no persegueixi interessos contraris als interessos
dels poders o entitats adjudicadors que la controlen.
Aquestes noves condicions legals obliguen a modificar la composició en el capital
d’aigües de Manresa, de tal manera que en ell puguin entrar d’altres entitats públiques,
perquè així aquestes podran tenir un representant en la junta general de la companyia
i també representants, en aquest cas, per representació de la totalitat dels ajuntaments
per alguns d’ells, en el si del consell d’administració. Amb aquesta mesura es podrà
complir amb totes les determinacions exigides per la legislació comunitària i també
interna, esdevenint aigües de Manresa mitjà propi de totes les entitats que la controlin
conjuntament.
Les modificacions estatutàries presentades per Aigües de Manresa SA, tenen per
objectiu aquesta finalitat, donat que obre el capital a totes les entitats que vulguin que
la companyia es constitueixi en mitjà propi i contemplen que en els òrgans de direcció
de l’empresa, sigui la pròpia junta general o el consell d’administració, hi hagi
representació de tots els ens adjudicadors. Sobre aquesta premissa s’adapta el
funcionament al de una societat ordinària, atès que la Junta General ja no serà el Ple
de l’Ajuntament de Manresa, i s’aprofita per adaptar els estatuts als darrers canvis
legislatius.
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La companyia ha fet arribar un projecte de modificació acabat, amb totes les
determinacions necessàries a la finalitat pretesa.
Vis l’informe de la Secretaria municipal
És per l’anterior que es proposa a la Comissió Informativa d’Hisenda i Governació
l’elevació a dictamen de la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Ratificar la modificació dels estatuts de la societat municipal Aigües de
Manresa SA, d’acord amb el projecte que s’annexa a aquest dictamen.
Segon. Sotmetre aquesta ratificació a la condició suspensiva que la modificació
estatutària sigui aprovada per la Junta General d’Aigües de Manresa SA
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.”
“TEXT REFÓS DELS ESTATUTS D’AIGÜES DE MANRESA, SA

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI DE LA SOCIETAT
Article 1r.- Naturalesa i denominació de la societat.
La present societat denominada Aigües de Manresa, S.A. és una Societat Municipal que
d’acord amb els articles 249.2 i 255 del Text refós de la Llei municipal i règim local, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, adopta la forma de societat anònima i ens de gestió
directa de l’Ajuntament de Manresa, així com dels altres ens del sector públic que ostentin
participació en el seu capital, i estarà subjecta a la Legislació de Societats de capital, de Règim
Local, l’altra Legislació aplicable i els presents Estatuts.
Article 2n.- Condició de mitjà propi als efectes de la legislació de contractes del sector
públic.
1.- AIGÜES DE MANRESA, S.A. té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de
l’Ajuntament de Manresa, del Consell Comarcal del Bages, de la Mancomunitat de Municipis
del Bages per al Sanejament, dels ajuntaments i d’altres entitats del sector públic,
administracions públiques o no, que conjuntament, conforme a aquests estatuts, exerceixen
sobre la societat un control anàleg al que ostenten sobre els seus propis serveis o unitats, per
estar, directament o per representació per d’un d’ells, representats en els seus òrgans decisoris
de tal manera que tots ells exerceixen directa i conjuntament una influència decisiva sobre els
objectius estratègics i sobre les decisions significatives de l’ens destinatari de la societat.
2.- AIGÜES DE MANRESA, S.A., com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les
administracions a que es refereix l’apartat anterior, està obligada a realitzar els treballs que, en
les matèries que constitueixen l’objecte social de l’empresa, li encomanin aquestes.
3.- Ni AIGÜES DE MANRESA, S.A., ni les seves filials o participades majoritàriament, podran
participar en els procediments per a l’adjudicació de contractes convocats per les
administracions públiques de les que siguin mitjà propi. No obstant, quan no concorri cap
licitador podrà encarregar-se a AIGÜES DE MANRESA, S.A. l’execució de l’activitat objecte de
licitació pública.
4.- L’import de les obres, dels treballs, dels projectes, dels estudis, dels subministraments o de
la gestió de serveis públics realitzats per AIGÜES DE MANRESA, S.A. per a les
administracions públiques i d’altres entitats del sector públic de les que sigui mitjà propi, es
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determinarà aplicant a les unitats executades les tarifes o preus corresponents, que hauran de
ser objecte d’aprovació per l’administració de la qual depengui. Aquestes tarifes o preus es
calcularan de manera que representin els costos reals d’execució i la seva aplicació a les
unitats produïdes servirà de justificant de la inversió, dels estudis, dels subministraments, dels
serveis realitzats o gestionats.
5.- Els encàrrecs de gestió que realitzin les entitats de les quals AIGÜES DE MANRESA, S.A.
és mitjà propi, es regiran pel següent règim jurídic:
a) Els encàrrecs a AIGÜES DE MANRESA, S.A. es formalitzaran en un document en el
que consti la definició de l’objecte del contracte, la contraprestació respecte de les
tarifes o preus aprovats o a aprovar i la resta de clàusules necessàries per la correcta
execució de la prestació, tals com el termini d’execució o durada, aspectes tècnics,
règim econòmic, qüestions socials i de protecció de la salut i seguretat en el treball,
qüestions ambientals i d’altres que sigui d’aplicació a l’execució de l’encàrrec tot de
conformitat amb la legislació aplicable.
b) L’encàrrec i el document de formalització seran aprovats per l’òrgan competent de
l’administració encarregant segons la seva distribució competencial interna.
c) L’encàrrec serà acceptat imperativament per AIGÜES DE MANRESA, S.A.
d) La contraprestació econòmica es referenciarà a les tarifes o preus mencionats a
l’apartat 4 d’aquest article, aprovades per l’administració encarregant.
Article 3r.- Objecte social
1.- La societat té per objecte la gestió directa dels següents serveis destinats al
desenvolupament del municipi de Manresa i de l’àmbit territorial en el que es concreta la seva
zona d’influència:
a) El subministrament d’aigua potable al terme municipal de Manresa, la gestió de l’abastament
als termes municipals de la rodalia amb els que concerti aquest servei i la gestió dels
sanejaments respectius.
b) La captació, emmagatzematge i tractament d’aigües pel seu subministrament a la població;
la conducció i distribució d’aigua potable per a usos urbans, agrícoles i industrials.
c) L’evacuació i depuració d’aigües residuals.
d) La prestació de serveis de clavegueram i de reg.
e) La recollida, tractament, aprofitament i eliminació de residus que comprèn la recollida
selectiva, transport, emmagatzematge, ús energètic, reciclatge i disposició de la deixalla.
f) La comercialització dels residus i subproductes, l’explotació de plantes de deixalleria i la
gestió d’abocadors, així com la planificació, ordenació i vigilància d’aquestes operacions i dels
llocs de descàrrega després de la seva clausura o tancament.
g) La planificació i execució d’obres i prestació de serveis en els àmbits del cicle integral de
l’aigua, el medi ambient i els residus, així com la gestió i explotació de les esmentades obres i
serveis.
h) Servei de laboratori de salut pública consistent en la recollida i transport de mostres i la
realització de determinades analítiques d’aigües potables, residuals, de piscines, de l’aire,
d’aliments, de residus sòlids i de qualsevol altra substància susceptible de generar residus o de
produir o transmetre malalties a les persones o als animals.
i) La promoció i organització d’accions formatives i de conscienciació en relació amb el cicle
integral de l’aigua, el medi ambient i la protecció de la salut.
j) La prestació de serveis de consultoria i assistència tècnica en els camps del cicle integral de
l’aigua i el medi ambient.
k) La prestació de serveis tècnics d’enginyeria, d’arquitectura i urbanisme, de prospecció i
estudis geològics, de topografia i de delimitació.
l) La promoció, construcció, reparació i conservació d’edificis i d’equipaments esportius,
d’esbarjo, docents, assistencials i sanitaris i d’altres d’interès públic i social.
m) La promoció, construcció i gestió d’infraestructures relacionades amb la xarxa viària, i de
galeries de serveis per l’abastament d’aigua, gas, energia elèctrica i altres serveis, i la
construcció i gestió d’aparcaments.
n) L’execució d’obres d’urbanització.
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o) La posta en marxa d’iniciatives de protecció i defensa del medi ambient, del paisatge, dels
elements naturals i dels conjunts urbans i historicoartístics.
p) La prestació i gestió de serveis de caràcter esportiu, manteniment de la via pública,
enllumenat i jardineria, d’esbarjo, docents, assistencials i sanitaris i d’altres d’interès públic i
social, així com la col·laboració amb entitats públiques i privades en el foment d’aquestes
activitats.
La societat podrà realitzar directament o indirecta les activitats indicades per si mateixa o
participant en una altra societat d’objecte idèntic o anàleg, i també podrà assolir els seus
objectius participant en societats, fundacions o altres entitats públiques o privades que tinguin
finalitats d’interès públic comú o concurrents amb les de la societat en l’àmbit del món local.
La societat podrà participar en concursos, subhastes, contractes, convenis, convocats o
negociats amb entitats públiques i/o privades, fins a les seves darreres conseqüències i
únicament en desenvolupament de les activitats abans enumerades, obtenint les qualificacions
pertinents per poder desenvolupar-les.
Article 4t.- Domicili
La societat té el seu domicili a Manresa ( Barcelona ), Plana de l’Om, número 6, 3r-3a.
Article 5è.- Durada
La duració de la societat serà indefinida, i va donar començament a les seves operacions en la
data que es desprèn de l’escriptura de constitució.
CAPÍTOL II. CAPITAL SOCIAL I ACCIONS
Article 6è.- Capital social
1.- El capital social és de DOS MILIONS QUATRE-CENTS QUATRE MIL EUROS (2.404.000.€), que aporta totalment l’Ajuntament de Manresa, i estarà dividit en accions de les següents
característiques: QUARANTA MIL accions nominatives, d’una sola classe, totalment subscrites
i desemborsades, de SEIXANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS (60,10.-€) de valor nominal
cadascuna d’elles, numerades correlativament del 1 a 40.000, ambdós inclosos. Estaran
representades per mitjà de títols, i la societat podrà emetre títols múltiples.
2.- Les accions poden ser alienades en favor del Consell Comarcal del Bages, de la
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, d’ajuntaments i d’altres entitats
públiques, tinguin naturalesa d’administracions públiques o no. Aquests ajuntaments i entitats
públiques només podran alienar les acciones en favor de l’Ajuntament de Manresa al preu
vigent en el moment de la venda.
Article 7è.- Destí del capital social
El capital que representen les accions no podrà ésser destinat a finalitats diferents a les que
constitueixen l’objecte de la societat, excepte en el supòsit de liquidació i dissolució de la
mateixa, o en els casos establerts i regulats en la Secció Quarta del Capítol Tercer del
Reglament de Serveis de Corporacions Locals.
Article 8è.- Obligacions
La societat podrà emetre Obligacions nominatives o al portador, privilegiades, simples,
hipotecàries, amb interès fix o variable, i amortització per sorteig, per subhasta o bé per
compra, o de les tres maneres, amb subjecció als preceptes que regulen aquesta matèria.
CAPÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT
Article 9è.- Òrgans de la societat
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La direcció i l’administració de la societat estarà a càrrec dels següents òrgans:
a) La junta general.
b) El consell d’administració.
c) La gerència.
CAPÍTOL IV. LA JUNTA GENERAL
Article 10è.- La junta general
1.- La junta general assumeix sense cap limitació la direcció i representació de la companyia,
exercint directament una influència decisiva sobre els objectius estratègics i sobre les decisions
significatives de la societat.
2.- La junta general té la composició següent:
a) La totalitat dels membres corporatius de l’Ajuntament de Manresa.
b) Un representant de cadascun dels socis accionistes, que serà designat de conformitat
amb les seves respectives normes d’organització i funcionament.
3.- Serà president de la junta general l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Manresa i el seu
secretari, qui ho sigui de l’Ajuntament de Manresa o persona a qui designi la junta general.
Article 11è.- Classes de juntes generals
1.- La junta general podrà ser ordinària o extraordinària.
2.- La junta general ordinària, prèviament convocada a l'efecte, es reunirà necessàriament dins
dels sis primers mesos de cada exercici, per, si escau, aprovar la gestió social, els comptes de
l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.
3.- La junta general ordinària serà vàlida encara que hagi estat convocada o se celebri fora de
termini.
4.- Tota junta que no sigui la prevista en l'article anterior tindrà la consideració de junta general
extraordinària.
Article 12è.- Convocatòria de les juntes generals
1.- Les juntes generals, independentment del seu caràcter, seran convocades pel consell
d’administració de la societat. La convocatòria serà signada pel seu president.
2.- La convocatòria es realitzarà per qualsevol procediment de comunicació individual i escrita,
que asseguri la recepció de la convocatòria per tots els socis en el domicili designat a l'efecte o
en el que consti en la documentació de la societat.
3.- Les convocatòries podran realitzar-se telemàticament per qualsevol sistema que garanteixi
la constància de la seva recepció per part dels membres de la junta general.
4.- Entre la convocatòria i la data prevista per a la celebració de la reunió hi ha d'haver un
termini de, almenys, un mes. El termini es computarà a partir de la data en què s'hagi remès la
convocatòria a l'últim dels membres de la junta general.
5.- En tot cas, la convocatòria expressarà el nom de la societat, la data i hora de la reunió,
l'ordre del dia, en el qual figuraran els assumptes a tractar, i el càrrec de la persona o persones
que realitzin la convocatòria.
6.- En la convocatòria es pot fer constar, així mateix, la data en què, si escau, es reunirà la
junta en segona convocatòria.
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7.- Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer, almenys, vint-i-quatre hores.
Article 13è.- Convocatòria de la junta general a petició de la minoria
1.- El consell d’administració ha de convocar la junta general quan ho sol·licitin un o diversos
socis que representin, almenys, el cinc per cent del capital social, expressant en la sol·licitud els
assumptes a tractar.
2.- En aquest cas, la junta general s'ha de convocar perquè tingui lloc dins dels dos mesos
següents a la data en què s'hagués requerit notarialment els administradors per convocar-la,
havent d'incloure necessàriament en l'ordre del dia els assumptes que haguessin estat objecte
de sol·licitud.
Article 14è.- Complement a la convocatòria
1.- Els accionistes que representin, almenys, el cinc per cent del capital social, podran sol·licitar
que s’afegeixi un complement a la convocatòria d'una junta general d'accionistes incloent un o
més punts en l'ordre del dia. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant notificació fefaent
que s'haurà de rebre al domicili social dins dels cinc dies següents a la notificació de la
convocatòria.
2.- El complement de la convocatòria s'ha de notificar amb quinze dies d'antelació com a mínim
a la data establerta per a la reunió de la junta.
3.- La falta de notificació del complement de la convocatòria en el termini legalment assenyalat
serà causa de nul·litat de la junta.
Article 15è.- Facultats de la junta general
La junta general, tant ordinària com extraordinària, és el poder suprem de la companyia i tindrà
atribuïdes, amb caràcter exclusiu, les següents facultats:
a) Determinar els objectius estratègics i prendre les decisions significatives de la societat
b) L'aprovació dels comptes anuals, l'aplicació del resultat i l'aprovació de la gestió social.
c) El nomenament, renovació i separació dels administradors, dels liquidadors i, si
s'escau, dels auditors de comptes, així com l'exercici de l'acció social de responsabilitat
contra qualsevol d'ells.
d) La modificació dels estatuts socials.
e) L'augment i la reducció del capital social.
f) La supressió o limitació del dret de subscripció preferent i d'assumpció preferent.
g) L'adquisició, l'alienació o l'aportació a una altra societat d'actius essencials. Es
presumeix el caràcter essencial de l'actiu quan l'import de l'operació superi el vint per
cent del valor dels actius que figurin en l'últim balanç aprovat.
h) La transformació, la fusió, l'escissió o la cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de
domicili a l'estranger.
i) La dissolució de la societat.
j) L'aprovació del balanç final de liquidació.
k) L’emissió d’obligacions.
l) Qualssevol altres assumptes que determinin la llei.
Article 16è.- Assistència a les juntes generals
1.- Tots els socis accionistes, tenen dret a assistir a les juntes generals mitjançant els seus
representants.
2.- Els membres del consell d’administració, que no siguin socis accionistes, hauran d’assistir a
les juntes generals, amb veu però sense vot.
3.- Igualment, haurà d’assistir la persona que exerceixi la gerència de la societat, amb veu però
sense vot.
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4.- El president de la junta general, pot autoritzar l'assistència de qualsevol altra persona que
consideri convenient. La junta, però, pot revocar aquesta autorització.
Article 17è.- Constitució de la junta
1. La junta general d'accionistes quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan
els accionistes presents o representats posseeixin, almenys, el vint per cent del capital subscrit
amb dret de vot.
2. En segona convocatòria, serà vàlida la constitució de la junta sigui quin sigui el capital
concurrent a la mateixa.
3. Per acordar l’augment o la reducció del capital i qualsevol altra modificació dels estatuts
socials, l'emissió d'obligacions, la supressió o la limitació del dret d'adquisició preferent de
noves accions, així com la transformació, la fusió, l'escissió o la cessió global d'actiu i passiu i
el trasllat de domicili a l'estranger, serà necessària, en primera convocatòria, la concurrència
d'accionistes presents o representats que posseeixin, almenys, el cinquanta per cent del capital
subscrit amb dret de vot.
4. En aquests supòsits, en segona convocatòria serà suficient la concurrència del vint per cent
del capital esmentat.
Article 18è.- Dret a vot
1.- Els accionistes tindran dret a un vot per cada acció que posseeixin.
2.- En el cas de l’Ajuntament de Manresa, els vots de les seves accions seran distribuïts entre
els seus membres corporatius a parts iguals, corresponent la resta del quocient a la
presidència.
Article 19è.- Votació dels assumptes
1. A la junta general, s'hauran de votar separadament aquells assumptes que siguin
substancialment independents.
2. En tot cas, encara que figurin en el mateix punt de l'ordre del dia, s'hauran de votar de forma
separada:
a) El nomenament, la ratificació, la reelecció o la separació de cada administrador.
b) En la modificació d'estatuts socials, la de cada article o grup d'articles que tinguin autonomia
pròpia.
Article 20è.- Adopció d’acords
1. Els acords socials s'adoptaran per majoria simple dels vots dels accionistes presents o
representats a la junta, entenent adoptat un acord quan obtingui més vots a favor que en contra
del capital present o representat.
2. Per a l'adopció dels acords a què es refereix l'article 17.3, d’aquests estatuts, si el capital
present o representat supera el cinquanta per cent n'hi haurà prou que l'acord s'adopti per
majoria absoluta. No obstant això, es requerirà el vot favorable dels dos terços del capital
present o representat a la junta quan en segona convocatòria concorrin accionistes que
representin el vint per cent o més del capital subscrit amb dret de vot sense arribar al cinquanta
per cent.
Article. 21è.- Normes supletòries
En tot allò no previst en aquests estatuts el funcionament de la junta general s’acomodarà, a la
legislació sobre funcionament de les societats de capital.
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Article. 22è.- Junta universal
La junta general quedarà també convocada i vàlidament constituïda per a tractar de qualsevol
assumpte, sempre que, essent-hi presents tots els membres integrants de la junta general,
s’acordi per unanimitat la celebració de la mateixa.
CAPÍTOL V. EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
Article 23è.- El consell d’administració
1.- El consell d’administració és l’òrgan encarregat de realitzar la gestió ordinària de totes les
activitats socials. Estarà integrat per un mínim de tres i un màxim de quinze vocals anomenats
consellers, que seran designats lliurement per la junta general a proposta de l’Ajuntament de
Manresa i cadascuna de les entitats accionistes o grups de representació en el consell, i per
períodes de quatre anys, com a màxim. Els representants dels Ens locals seran renovats al
perdre el seu càrrec a la Corporació o per acord de Ple, o en el seu cas, per l’òrgan superior de
l’entitat corresponent. Els consellers esmentats ostentaran la següent representació:
a) Fins a un màxim de set seran membres de la Corporació Municipal de Manresa, amb
una presència majoritària de l’equip de govern i representació dels grups municipals
majoritaris.
b) Un representant del Consell Comarcal del Bages
c) Un representant de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament
d) Un representant dels ajuntaments accionistes diferents del de Manresa, que actuarà en
representació de tots ells.
e) Un representant de la Junta de la Sèquia de Manresa.
f) Un representant dels Propietaris Plomistes.
g) Un representant dels treballadors de l’empresa.
h) Un representant dels usuaris.
Les entitats dels apartats, e),f),g),h), poden revocar, en qualsevol moment, el càrrec del seu
representant i nomenar el seu substitut.
2.- Addicionalment, podrà formar part del consell d’administració fins a un conseller
independent, càrrec que ha de recaure en una persona que es destaqui pels seus
coneixements en l’àmbit de l’aigua i/o econòmic i/o de l’administració pública local, que haurà
de ser aprovat pel consell d’administració a proposta del president.
3.- Transitòriament, en tant que no es nomeni el conseller independent al qual es refereix
l’apartat precedent, podrà formar part del consell d’administració, amb veu i vot, un membre de
la corporació. Aquest conseller cessarà en ser nomenat el conseller independent.
4.- L’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, serà membre i president nat del consell
d’administració.
5.- El president del consell d’administració, pot autoritzar l'assistència de qualsevol altra
persona que consideri convenient.
6.- Serà secretari del consell d’administració, qui ho sigui de l’Ajuntament de Manresa, que
tindrà veu però no vot, o persona a qui designi el consell d’administració, que podrà ser o no
conseller. De no ser-ho tindrà veu, però no vot.
Article 24è.- Causes de prohibició, incapacitat o incompatibilitat
Seran causes de prohibició, incapacitat o incompatibilitat per ser conseller de la societat, les
mateixes establertes per la legislació aplicable al règim local per a exercir càrrecs i
representacions, així com les establertes a la legislació de societats de capital.
Article 25è.- Consellers delegats
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1.- El consell podrà nomenar, d’entre els seus membres, un o més consellers delegats, al qual li
podrà delegar les funcions susceptibles de delegació d’acord amb la legislació de societats de
capital, tot establint el contingut, els límits i les modalitats de delegació.
2.- La delegació permanent de facultats es realitzarà conforme amb allò disposat a la legislació
de societats de capital, havent-se de signar un contracte regulador de les facultats delegades i
el seu exercici. El contracte podrà contemplar els conceptes pels quals el conseller delegat
pugui rebre una retribució.
Article 26è.- Vicepresident
El consell quedarà facultat per a designar, d’entre les persones que l’integren, un vicepresident,
la designació del qual haurà de recaure necessàriament en un dels consellers que formen part
del mateix.
Article 27è.- President del consell d’administració
El president és l’òrgan executiu del consell d’administració, i amb aquest caràcter representarà
a la societat en judici i fora d’ell, podent comparèixer sense necessitat de previ i especial poder,
representant a la societat davant de tercers, exercitant tots els seus drets, accions i excepcions
davant de qualsevol Autoritat, Funcionari, Organisme Públic, Jutjats, Tribunals, Magistratures i
Oficines de totes classes, de l’Estat, Generalitat, Província, Comarca o Municipi, podent conferir
la representació de la societat en favor d’Advocats i Procuradors, mitjançant l’atorgament del
corresponent poder general i especial, per a plets i davant qualsevol persona privada, física o
jurídica, àdhuc el Banc d’Espanya i les seves sucursals.
Article 28è.- Convocatòria del consell d’administració
1.- El consell es reunirà sempre que ho disposi el president o la tercera part dels seus
membres, mitjançant la corresponent convocatòria escrita, que assenyalarà els punts a tractar, i
que haurà de ser repartida amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores. La convocatòria
es podrà realitzar per mitjans telemàtics que permetin tenir constància de la recepció.
2.- Per excepció, quan a l’Ordre del Dia hi figuri la proposta de revisió de tarifes, la
convocatòria haurà de ser cursada amb una antelació mínima de quinze dies, i es farà constar
que a la secretaria del consell queda a disposició dels consellers, la memòria corresponent, a
l’efecte que aquests puguin efectuar les oportunes consultes.
3.- Les reunions del consell hauran de celebrar-se, com a mínim, un cop cada tres mesos.
4.- Perquè el consell pugui celebrar reunió vàlidament, serà necessari que hi concorrin a la
mateixa, presents o representats, la meitat més un dels seus components i, en tot cas, el
president o vicepresident i el secretari del consell d’administració.
Article 29è.- Adopció d’acords
Els acords s’adoptaran per majoria absoluta dels vots dels consellers que concorrin a la sessió,
i en cas d’empat, decidirà el vot del president o del vicepresident en substitució del president.
Cada conseller tindrà un vot.
Article 30è.- Llibre d’actes
Els acords del consell d’administració es consignaran en actes transcrites al llibre corresponent,
i seran signades pel president, o en el seu cas pel vicepresident, i pel secretari, que serà
aprovada en la reunió següent del consell, o en el seu cas, pel president i per dos socis
interventors nomenats a l’efecte.
Article 31è.- Facultats del consell d’administració
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El consell d’administració té les més àmplies facultats per a la gestió dels negocis de la
societat, i la seva representació en tots els assumptes referents al gir o tràfic de l’empresa,
podent exercitar totes i cadascuna de les facultats que no estiguin expressament reservades a
la junta general i, en conseqüència, les que a títol enunciatiu i no limitatiu s’expressen a
continuació:
a) Celebrar i executar tota classe de contractes i actes, inclús de rigorós domini i lliure
disposició de bens, excepte alienació d’immobles.
b) Comparèixer davant dels Organismes de l’Estat, Generalitat, Província, Comarca, Municipi,
Jutjats, Tribunals, Magistratures, Sindicats, Autoritats i Funcionaris, i promoure tota classe
d’expedients, demandes, reclamacions, excepcions i recursos, així com transigir qüestions i
sotmetre-les a arbitratge, atorgant, per això, tota classe de poders amb l’amplitud que tingui per
convenient.
c) Nomenar i separar al personal de la societat, a proposta del Gerent, assenyalant les
retribucions de tots els càrrecs, respectant, per a això, les condicions mínimes de les
corresponents Reglamentacions de Treball.
d) Acordar l’obertura de tota classe de comptes en establiment de Crèdit o Bancs, assenyalant
els requisits per a poder retirar fons.
e) Concertar operacions de crèdit, tant actives com passives.
f) Girar, acceptar, protestar per falta d’acceptació o pagament endossar o negociar de
qualsevol forma, lletres de canvi, pagarés, lliuraments i manaments de pagament i gir.
g) Portar a la pràctica els acords de la junta general.
h) Organitzar, reglamentar i dirigir la marxa de la societat i dels negocis que constitueixen el
seu objecte.
i) Redactar la memòria i Inventari-Balanç anual de la gestió social per ser sotmesa a examen i
aprovació, en el seu cas, de la junta general.
Article 32è.- Atribucions del secretari
Corresponen al secretari del consell d’administració les següents facultats:
a) Preparar l’ordre del dia i estendre les convocatòries de les reunions, conforme a les ordres
rebudes del consell i del president.
b) Redactar les actes, cuidar dels llibres i certificar dels mateixos o de qualsevol altre
document de l’entitat, amb el vist i plau del president.
c) Cuidar de l’arxiu.
d) Portar a terme quantes funcions li siguin encomanades pel consell d’administració.
CAPÍTOL VI. LA GERÈNCIA
Article 33è.- Designació i separació del gerent
El gerent serà designat pel consell d’administració, el qual podrà igualment acordar la seva
separació del càrrec quan ho cregui oportú.
Article 34è.- Facultats del gerent
Correspondran al gerent, a més de les facultats que expressament li confereixi el consell
d’administració:
a) Dirigir la marxa i realització d’activitats socials, d’acord amb les instruccions rebudes del
consell d’administració.
b) La proposta al consell d’administració de la plantilla d’empleats al servei de la societat, així
com les propostes de suspensió i destitució dels mateixos, els seus emoluments i gratificacions.
c) La direcció directa i immediata de tot el personal de la societat, qualsevol que sigui la
modalitat en què presta els seus serveis.
d) La signatura de la correspondència, rebuts, lliuraments, factures i, en general, quants
documents calguin pel desenvolupament de la seva funció.
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e) La concessió als usuaris de l’alta o baixa en el subministrament de l’aigua, així com la
suspensió del mateix per manca de pagament o incompliment dels pactes establerts.
f) La preparació i presentació al consell d’administració en les seves reunions, de quants
informes o propostes estimi oportú en relació a les activitats de la societat.
g) Informar al consell sobre els assumptes de que es tracti en cada ocasió, assistint, amb veu,
però sense vot a les reunions del mateix.
CAPÍTOL VII. EL BALANÇ I REGIM DE BENEFICIS
Article 35è.- Exercici econòmic
L’exercici econòmic i social comença el primer de gener i acaba el trenta-u de desembre.
Article 36è.- Comptes anuals
1.- En el termini de tres mesos comptats a partir del tancament de l’exercici social es
confeccionaran els comptes anuals, l’informe de gestió, la proposta d’aplicació del resultat i la
memòria explicativa de les activitats a que cada exercici es refereix.
2.- L’informe de gestió haurà d’incloure obligatòriament la documentació que reflecteixi
fidelment l’explotació dels serveis i obres encarregats per cada administració o entitat pública
de la qual la societat tingui consideració de mitjà propi, document que expressarà el resultat de
l’explotació en termes de beneficis o pèrdues.
3.- Aquests documents seran presentats pel consell d’administració a la junta general.
Article 37è.- Distribució de beneficis
1.- Els beneficis líquids anuals, després de deduir les despeses generals i d’administració, les
càrregues socials i tributàries i les amortitzacions si s’haguessin acordat, constituiran els
beneficis nets.
2.- D’acordar-se la distribució de beneficis per la junta general, aquesta distribució es realitzarà
en funció dels resultats obtinguts per cadascuna de les entitats de les que la companyia és
mitjà propi.
3.- La distribució de beneficis podrà acordar-se només quan hagin estat constituïdes les
reserves obligatòries i la reserva voluntària si així s’acordés.
Article 38è.- Normativa
Els comptes anuals es confeccionaran i valoraran d’acord amb la Llei de societats de capital i
demés disposicions aplicables.
CAPÍTOL VIII. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT
Article 39è.- Causes de dissolució
La societat es podrà dissoldre per qualsevol de les causes següents :
a) Per impossibilitat material de realitzar l’objecte de la societat.
b) Per la concurrència de qualsevol altra causa de les establertes a la legislació de societats de
capital.
En cas de pèrdues acumulades, no tindrà lloc la dissolució si els accionistes, proporcionalment
a la seva participació efectuen l’aportació necessària per tal de restablir l’equilibri econòmic.
Article 40è.- Liquidadors
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Arribat el cas de la dissolució, cessarà la representació dels consellers per a fer nous
contractes i contraure noves obligacions, i la junta general que acordi la dissolució designarà
els liquidadors que, en nombre de tres, assumiran les funcions que els hi assigna la legislació
de societats de capital, i realitzaran les operacions de liquidació d’acord amb les normes
establertes en dita legislació.
Article 41è.- Destí dels actius resultants
Un cop practicades les operacions liquidatòries, els accionistes, proporcionalment a la seva
participació, es faran càrrec de l’actiu de la Societat dissolta si n’hi hagués, substituint a
aquesta, amb aquest sol i exclusiu efecte.”

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, manifesta que
el motiu d’aquesta modificació ve donada per unes directives europees i per donar
compliment a l’RSAL.
Informa que els ajuntaments de la comarca que venien utilitzant Aigües de Manresa
com a mitjà propi, segons les directives, perquè puguin seguir-la utilitzat com a mitjà
propi han de formar part dels òrgans que prenen decisions efectives dins de la
societat. Per altra banda, la facturació que aquesta activitat dels diferents ajuntaments
té de pes dins de la societat d’Aigües de Manresa, ha de representar un mínim del
80% de la seva facturació.
Tant en un cas com en l’altre la solució que es proposa adoptar és que els diferents
ajuntaments a les quals es presta el servei per part d’Aigües de Manresa puguin
passar a ser accionistes d’aquesta societat.
Al mateix temps s’amplia al Consell Comarcal, que gestiona els serveis d’abastament
en alta, i a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, per la gestió
del tractament d’aigües residuals.
El projecte de modificació dels Estatuts conté les propostes que afecten a tots els
òrgans de presa de decisió de la societat i aquesta passarà de ser municipal a pública.
En aquest sentit cal adaptar el seu funcionament al d’una societat ordinària, atès que
la Junta General ja no serà el Ple de l’Ajuntament de Manresa i s’adapten els estatuts
a aquests canvis legislatius.
Pel que fa al consell d’administració, en què caldrà donar entrada als representants
tant del Consell Comarcal com de la Mancomunitat i als nous ajuntaments que
s’incorporin properament, estarà representat perquè tots hi tinguin veu i vot.
No obstant això, atès que l’RSAL limita el número de membres de les societats a 15
membres, ha comportat una sèrie de modificacions en la seva composició, de forma
que es manté la figura del conseller independent, a proposta del president, i els 14
restants que serien representants d’entitats i ajuntaments.
Així mateix, es crea la figura del conseller delegat, que pot recaure en qualsevol dels
membres del consell d’administració.
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La composició final del consell amb les modificacions produïdes, quedava de manera
que hi havia un dels grups municipals que quedaria temporalment fora i perquè pugui
continuar formant-ne part es modifica l’article 16.3, amb el redactat següent:
“Transitòriament, en tant que no es nomeni el conseller independent, al qual es
refereix l’apartat precedent, podrà formar part del consell d’administració, amb veu i
vot, un membre de la corporació. Aquest conseller cessarà en ser nomenat el conseller
independent.”
El projecte de modificació d’estatuts també preveu les causes de dissolució, liquidació
de la societat, arribat el cas, i destinació dels actius resultants.
Destaca l’actitud d’obertura de l’Ajuntament de Manresa envers altres ajuntaments de
la comarca, als quals es brinda l’oportunitat que puguin continuar rebent els serveis
com fins ara, i obrint la possibilitat d’adquirir el número d’accions que considerin
adients.
Demana el vot favorable al dictamen.

Tot seguit l’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que
aquest dictamen és fruit de dues circumstàncies externes a l’àmbit municipal que ens
repercuteixen directament.
D’una banda, la normativa europea que situa els subscriptors dels serveis d’una
empresa pública i, de l’altra, la injusta i incoherent LRSAL, que limita la composició
dels consells d’administració a 15 membres, sense tenir en compte cap altra
consideració.
En aquest cas el GMDM és el directe damnificat per aquesta nova composició.
Tot i així, entén les circumstàncies que condueixen a aquesta situació i agraeix la
inclusió de l’apartat 3r en l’article 15 i l’obligació que suposa la normativa europea.
La conseqüent exclusió del consell d’administració d’Aigües de Manresa, d’una banda,
i la inclusió de l’apartat 3r, de l’altra, a més del compromís adquirit de no perdre ni veu
ni vot, fa que el vot del GMDM sigui favorable al dictamen.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta el vot
favorable del seu grup al dictamen.
Felicita el senyor Alabern i els juristes de la casa, que han fet un treball molt intens per
adaptar la realitat de l’empresa municipal Aigües de Manresa a la nova legislació
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europea, que impedia oferir serveis a d’altres municipis mentre no formessin part del
seu accionariat.
Saluda també el diàleg i la proposta de solucions que entre tots plegats han posat per
habilitar fórmules imaginatives i temporals perquè tots els Grups Municipals seguissin
presents al consell d’administració, tot i la reducció de membres que s’havia de fer per
incloure els nous membres accionistes.
Finalment manifesta la confiança del GMPSC en què la nova etapa que inicia Aigües
de Manresa, amb nou accionariat, serveixi per millorar encara més l’eficiència del
servei públic i la bona gestió de l’empresa.
Una eficiència i bona gestió que han servit perquè el diari Regió7 hagi batejat Aigües
de Manresa, encertadament, com la joia de la corona d’aquesta administració.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, agraeix a l’equip
de govern, al secretari, al senyor Alabern i a tota la gent que ha treballat en
l’elaboració d’aquests estatuts que es porten a aprovació.
El GMCUP creu que aquest és un dictamen molt important i una passa important per a
Aigües de Manresa, que deixarà de ser una societat municipal per passar a ser una
societat pública, que tindrà impactes importants.
Per al seu grup el fet que hi entrin el Consell Comarcal i la Mancomunitat, a més dels
representants dels ajuntaments de la comarca, o de fora, no és cap problema, tot al
contrari, ja que reforçarà el caràcter d’empresa pública d’aigües, i alhora augmentarà
la democràcia interna, ja que seran més i caldrà donar més explicacions, la qual cosa
és bona.
Com ha explicat el senyor Sala la reforma d’aquests estatuts es deu a dos factors
externs, aliens a Aigües de Manresa, i sense els quals no s’hauria produït aquest
canvi.
En primer lloc, el més important és la legislació europea, que cada cop és més
agressiva en contra de la gestió pública dels serveis, i que cada cop empeny més cap
a la privatització dels pocs serveis municipals que encara queden.
En segon lloc, les dificultats a l’hora de quadrar un consell d’administració que
finalment queda prou bé, però que segurament no és el que ells farien si poguessin
escollir, que és degut a l’LRSAL, una llei intrusiva que gairebé tots els partits
representats consideren injusta.
La CUP entén que si s’aproven aquests estatuts és bàsicament per adequar-los a dos
contextos normatius que consideren nefastos i que busquen laminar l’autonomia local i
la gestió pública dels serveis.
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Tal com van explicar en el consell d’administració, tot i estar d’acord amb el seu
redactat, la CUP no votarà favorablement perquè consideren que no són fruit de la
voluntat lliure d’aquest Ajuntament sinó de dues lleis que consideren injustes i nefastes
per a l’autonomia municipal.

El senyor Marc Aloy, en representació de l’equip de govern, manifesta que en els
trenta-cinc anys d’història d’Aigües de Manresa, aquesta empresa ha esdevingut un
referent al país de la gestió pública integral de l’aigua i un motiu d’orgull per a la ciutat.
Malgrat la pressa en la modificació estatutària, provocada per la directiva europea,
aquests canvis d’estatuts permetran que Aigües de Manresa esdevingui també mitjà
propi de la Mancomunitat, del Consell Comarcal i de tots aquells municipis de la
comarca que ho desitgin, no a través dels convenis que hi havia fins ara sinó com a
membres integrants de l’empresa.
En un moment en què el debat sobre la municipalització dels serveis bàsics és tan viu
a tot el país, els manresans poden estar orgullosos de tenir un servei com el de l’aigua,
ja públic des de fa tants anys, i és un acte de generositat cap els veïns oferir la
possibilitat a poder-se incorporar en aquesta societat.
Remarca el dia històric que representa avui per a l’empresa Aigües de Manresa i
també per a aquest Consistori.
L’equip de govern vol agrair al gerent i a tots els treballadors de l’empresa Aigües de
Manresa la bona feina feta durant aquests trenta-cinc anys d’història i desitja que per
molts anys continuï essent un referent de les empreses públiques del país.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació i el
ple l’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins), i 3 abstencions (3 GMCUP), i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.

ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

4.1

Regidoria delegada de Dinamització Econòmica

4.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases i la convocatòria
del XIII Concurs d’idees emprenedores i Pla d’empresa del Projecte “Idees
Joves”.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Dinamització Econòmica,
de 28 de setembre de 2016, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
L’Ajuntament de Manresa porta a terme el projecte “Idees Joves” amb l’objectiu de
fomentar la creativitat i la generació d’idees entre els joves i de potenciar entre
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aquests, actituds positives vers la cultura emprenedora, és a dir, fomentar activament
els valors empresarials i eliminar la por a assumir riscos.
Aquest projecte consisteix en diferents actuacions en els centres educatius com són
seminaris de sensibilització i tallers grupals amb l’objectiu de treballar la idea
emprenedora a través de diferents punts de vista.
Una altra de les actuacions d’aquest projecte és el concurs d’Idees emprenedores i Pla
d’empresa per tal de desenvolupar el potencial creatiu dels joves en l’àmbit de la
generació d’idees empresarials i premiar aquells que desenvolupin una idea fins a la
realització del pla d’empresa.
En dates 19 i 28 de setembre de 2016, la Tècnica de la secció d’Activitat Econòmica i
la Tècnica d’administració general han emes sengles informes relatius a l’aprovació
de les bases i convocatòria d’aquest concurs.

Consideracions legals
1.
Règim jurídic. L’atorgament d’aquests premis per part de les Administracions
Públiques reuneix les característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions, atorga als fons públics constitutius de
subvencions.
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’Administració pública, s’ajustaran a les previsions de la Llei 38/2003, el
Reglament de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les Bases d’Execució del
pressupost, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei 38/2003, els quals requereixen l’aprovació de les
corresponents bases reguladores previstes a l’article 17 de l’esmentada Llei 38/2003.
2.
Procediment d’aprovació de les bases. L’article 124 de l’esmentat Reglament
d’Obres, Activitats i serveis dels ens locals estableix la necessitat d’elaborar unes
bases reguladores de la concessió de subvencions, les quals s’han de sotmetre a
informació pública per un termini de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial
de la Província, al tauler d’anuncis i una referència al DOGC.
3.
Convocatòria. A més, l’article 23 de la llei 38/2003 indica que la iniciació del
procediment d’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva
requereix convocatòria en la qual es desenvoluparà el procediment per a la concessió
de les subvencions segons l’establert en aquest capítol i d’acord amb els principis de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
4.
Publicitat. En aplicació de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) operarà
com a sistema nacional de publicitat de subvencions i a aquests efectes l’Ajuntament
haurà de remetre a la BDNS la informació sobre les convocatòries i les resolucions de
concessió recaigudes.
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Les persones beneficiàries hauran de donar publicitat de les subvencions, ajudes i
premis percebuts en els termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013, de 9
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; així com a
la Llei del Parlament de Catalunya, 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
5.
Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació de les Bases, tal i com
estableix l’article 128.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la
Corporació
Per tot això, la regidora delegada de Dinamització Econòmica proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores del XIII Concurs d’idees
emprenedores i Pla d’empresa del Projecte “Idees Joves”, d’acord amb el text que
s’adjunta a aquest dictamen.
Segon. Sotmetre aquestes bases a informació pública per un termini de 20 dies
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler
d’anuncis de la Corporació. Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.
Quart. Convocar el concurs públic per l’atorgament dels premis derivats del XIII
Concurs d’Idees emprenedores i Pla d’Empresa del projecte “Idees Joves” mitjançant
procediment en règim de concurrència competitiva, amb els següents termes:
Objecte de la convocatòria: XIII Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa
per desenvolupar l potencial creatiu dels joves en l’àmbit de la generació d’idees
empresarials i premiar a aquells que desenvolupin una idea fins a la realització
del pla d’empresa.
Beneficiaris: Alumnes matriculats en algun dels centres d’ensenyament que
participin en el programa Idees Joves de l’Ajuntament de Manresa.
Bases reguladores: Les Bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria
seran les aprovades juntament amb aquesta convocatòria, si escau, en sessió
Ple de l’Ajuntament a celebrar el 20 d’octubre de 2016 i poden recollir-se a les
dependències municipals, així com consultar-se a la web municipals http://www.
manresa.cat/
Així mateix, les bases reguladores generals del procediment de concessió de
subvencions van ser aprovades mitjançant acord plenari de 20 de setembre de
2004 pel qual s’aprova l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de
Manresa ( BOPB 13.01.2005) així com també mitjançant les Bases d’execució
del Pressupost de 2016, aprovades per acord plenari de 17 de desembre de
2015, documents que es poden consultar a la pàgina web municipal
http://www.manresa.cat/.
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Crèdit pressupostari al qual s’imputa la concessió de premis
422.1.481.00 del pressupost municipal vigent.

“Idees Joves”:

Imports màxims: 2.700 euros, distribuïts de forma següent:
Premi millor idea empresarial: 500,00 euros
Accèssit millor idea empresarial: 250,00 euros
Categoria Batxillerats i Cicles Formatius Grau Superior:
Premi millor pla de viabilitat I: 500,00 euros
Accèssit millor pla de viabilitat I: 250,00 euros
Categoria Cicles Formatius de Grau Mig ( inclou cicles d’accés a Grau Superior):
Premi millor pla de viabilitat II: 500,00 euros
Accèssit millor pla de viabilitat II: 250,00 euros
Premis especials:
Premi al projecte més innovador: 150,00 euros
Premi al projecte més ben treballat: 150,00 euros
Premi al projecte més ben desenvolupat: 150,00 euros
Per la seva banda, la Federació de Cooperatives de Treball Associat de
Catalunya atorgarà el Premi al millor projecte cooperatiu: Xec per valor 150,00€
a gastar en qualsevol cooperativa membre de la Federació de Cooperatives de
Treball Associat de Catalunya
Aquests imports són bruts, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquests el
percentatge de retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable.
Els premis especials seran incompatibles amb els projectes guanyadors de les
categories de millor idea empresarial i millor Pla d’empresa I i II i als seus
corresponents accèssits
Criteris de valoració: Els criteris de valoració seran els que consten en l’apartat 7
de les bases reguladores.
Termini: El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la
publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, prèvia comunicació a la Base de Dades Nacional de
Subvencions ( BDNS). Els terminis de presentació de sol·licituds finalitzaran:
- Categoria millor idea empresarial: 21 d’abril de 2017
- Categoria Pla de viabilitat I i II: 28 d’abril de 2017.
Tramitació: La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva i les
sol·licituds, que han d’ajustar-se a les condicions de participació i
característiques del punts 2 i de les bases reguladores i aniran acompanyades
de les propostes de treball descrites al punt 3 de les Bases.
Les sol·licituds es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament de
Manresa (Plaça Major, 1 08241 Manresa) o al Centre de desenvolupament
empresarial-CEDEM- Palau Firal (C. Castelladral, 5-7 08243-Manresa) o per
qualsevol dels mitjans admesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
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novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú. Es presentaran tantes sol·licituds com contractes es
formalitzin, amb un màxim de 3.
Als efectes del que preveu aquest precepte, es fa constar que l’Ajuntament de
Manresa no té subscrit cap conveni de col·laboració amb l’Administració General
de l’Estat ni amb la Generalitat de Catalunya per a la presentació d’escrits i
documentació.
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a les
bases reguladores del XIII Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa “Idees
Joves”.
Correspondrà la instrucció a la regidora delegada de Dinamització Econòmica o
regidor/a que la substitueixi i la resolució al regidor delegat hisenda o regidor/a
que el substitueixi.
Resolució i notificació. La resolució d´atorgament s’ha d’adoptar en el termini de
tres mesos a partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de
sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució
expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud. La Resolució es comunicarà als
guanyadors a través de qualsevol dels mitjans establerts en la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú o legislació vigent en el moment
de l’atorgament, així com també es remetrà a la Base de Dades nacional de
subvencions ( BDNS) per la seva publicació, d’acord amb l’establert a l’article 20
de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es
pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma
potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
Publicitat: l´Ajuntament de Manresa donarà publicitat dels premis atorgats
segons les previsions establertes en l´article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Les persones beneficiàries hauran de donar publicitat de les subvencions i
ajudes percebudes en els termes i condicions establerts a la Llei estatal 19/2013,
de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;
així com a la Llei del Parlament de Catalunya, 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Cinquè. Ordenar la inscripció i publicació de la convocatòria a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS), d’acord amb l’establert a l’article 20 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la remissió de l’extracte de la
convocatòria a l’esmentada BDNS per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.”
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“ IDEES JOVES”
Bases XIII Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa
1.

Objecte

El XIIIè Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa vol desenvolupar el potencial
creatiu dels joves en l’àmbit de la generació d’idees empresarials i premiar a aquells
que desenvolupin una idea fins a la realització del pla de d’empresa.
2.

Condicions de participació

Per participar s’ha d’estar matriculat en algun dels centres d’ensenyament que
participin en el programa IDEES JOVES de l’Ajuntament de Manresa
La sol·licitud de participació/pla d’empresa s’acompanyarà d’una fotocòpia del DNI dels
alumnes participants.
En el cas de persones menors d’edats, el fet de participar implica que tenen el
consentiment per fer-ho dels pares o tutors.
Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament de Manresa del
contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i el no
compliment de les mateixes significarà la desqualificació immediata.
3.

Característiques de les propostes

Les propostes poden ser presentades individualment o en grups màxim de tres
persones. En cas de presentar-se en grup, es designarà un representant o interlocutor
únic.
El treball es pot presentar imprès o en format “pdf” (enviar per correu electrònic a
cedem@ajmanresa.cat.), seguint el guió annex.1, tenint en compte:
 En la portada del treball haurà de constar només el nom del projecte i la
categoria a la qual es presenta (Idees o Pla de Viabilitat I o II). Les dades
personals dels membres de cada treball s’hauran de lliurar, amb anterioritat, als
respectius tutors de cada centre (Fotocòpia DNI de cada alumne, noms
complerts, curs, telèfon de contacte i correu electrònic).
 Màxim de 15 pàgines en la presentació del projecte de la categoria d’ Idea
Empresarial.
 En la categoria de Pla de Viabilitat I i II les propostes hauran de contenir
necessàriament un Pla de Viabilitat.
 La documentació enviada per e.mail o penjada en xarxes virtuals ha d’estar
correctament identificada.
 En cas d’haver-hi una maqueta del projecte, aquesta no es lliurarà físicament.
Caldrà adjuntar una fotografia (format “jpg”) d’aquesta en suport digital junt amb
el treball (cd, dvd o llapis de memòria) o enviar-la per correu electrònic a
cedem@ajmanresa.cat.
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4.

Si es vol incloure gravacions de vídeos (anuncis...) la duració màxima ha de ser
màxim de 1 minut i s’ha de presentar en format mpg, avi o wmv. (no s’accepten
vídeos penjats al youtube).
Els suports digitals que acompanyen la documentació presentada (cd, dvd,
llapis de memòria) han d’estar degudament identificats amb el nom del
projecte. L’Ajuntament de Manresa no es compromet el retorn d’aquests
suports digitals.
Presentació de les propostes

Les propostes podran presentar-se com a màxim dins els següents terminis:



21 d’abril de 2017: Categoria Idea empresarial
28 d’abril de 2017: Categoria Pla de viabilitat I i II

El lloc de presentació serà a l’Ajuntament de Manresa. Plaça Major,1 de Manresa o al
Centre de Desenvolupament Empresarial-CEDEM- Palau Firal de Manresa, polígon
industrial Els Dolors . C/ Castelladral, 5-7 de Manresa o per qualsevol dels mitjans
admesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Als efectes del que preveu aquest precepte, es fa constar que l’Ajuntament de
Manresa no té subscrit cap conveni de col·laboració amb l’Administració General de
l’Estat ni amb la Generalitat de Catalunya per a la presentació d’escrits i
documentació.
5.

Jurat

El Jurat estarà format per:
- La regidora de Dinamització Econòmica
- Dos tècnics del Servei d’Activitat Econòmica i Promoció de la ciutat
Podrà participar també en el jurat un representant de l’empresa col·laboradora.
En cas que el jurat ho cregui convenient, es podrà deixar desert algun dels premis.
El jurat donarà a conèixer els guanyadors durant la jornada final del programa a finals
del mes de maig de 2017.
A través de la participació en aquestes bases, s’autoritza a l’Ajuntament de Manresa a
difondre el nom dels guanyadors i dels seus projectes presentats.
El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs els projectes que
incompleixin els requisits i les condicions establertes en aquestes bases.
L’Ajuntament de Manresa donarà instruccions als guanyadors per posar-se en
contacte i facilitar les seves dades personals i altres que consideri necessàries.
L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret d’excloure del concurs les propostes
guanyadores dels autors amb els quals hagi estat impossible contactar i obtenir la
informació abans especificada.
6.

Premis

A atorgar per part de l’Ajuntament de Manresa
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Premi millor idea empresarial: 500€
Accèssit millor idea empresarial: 250€
Categoria Batxillerats i Cicles formatius Grau Superior:
Premi millor pla de viabilitat I: :500€
Accèssit millor pla de viabilitat I: 250€
Categoria Cicles formatius de Grau Mig (també inclou cicles d’accés a Grau
Superior):
Premi millor pla de viabilitat II: 500€
Accèssit millor pla de viabilitat II: 250€
Premis especials:
Premi al projecte més innovador: 150€
Premi al projecte més ben treballat: 150€
Premi al projecte més ben desenvolupat: 150€
A atorgar per part de la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya
Premi al millor projecte cooperatiu: Xec per valor 150€ a gastar en qualsevol
cooperativa membre de la Federació de Cooperatives de Treball Associat de
Catalunya
Aquests imports són bruts, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquests el percentatge
de retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable.
7.

Criteris de valoració

Els criteris de valoració seran els següents:
Es valorarà els diferents conceptes del 1 al 10, fent la mitja en cada apartat. A
continuació s’especifiquen els criteris que es tindran en compte per a la valoració:

Criteris de valoracions
A- Presentació
Estructura (introducció, desenvolupament i resultats)
Ús adequat de la llengua (faltes ortografia...)
Capacitat de síntesi
Presentació formal escrita
Logotip coherent amb servei o producte
Maqueta, anuncis, díptics...
B- Innovació
Capacitat d’innovació (Identificat ser un nou servei/producte en el
territori o unes millores competitives dels existents)
Resposta a una necessitat
Descripció del producte o servei
Procés de producció o prestació de servei (model de negoci)
Anàlisi DAFO
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C- Desenvolupament
Preu coherent (viabilitat comercial)
Mercat on es dirigeix
Perfil clients
Competidors
Promoció i publicitat:
50% de la valoració és la descripció del pla de comunicació i la
resta del 50% els materials que acompanyen i la seva relació amb
el producte/servei:díptics, vídeos anuncis, power point...
Organització i recursos humans
Recursos materials necessaris per dur a terme l’activitat
D- Pla econòmic financer (1)
Inversions necessàries
Recursos econòmics disponibles
Càlcul punt mort (despeses fitxes i variables)
Pèrdues i guanys

(1) Aquest criteri de valoració només s’aplicarà en la categoria de Pla de viabilitat I
i II
Resultarà guanyadora la idea empresarial (A+B+C)
(A+B+C+D) que rebi més puntuació:

i el pla de viabilitat I i II

Premi millor idea empresarial: A+B+C
Premi millor pla de viabilitat I i II: A+B+C+D
Premis especials:
Premi al projecte més innovador: B
Premi al projecte més ben treballat: A
Premi al projecte més ben desenvolupat: C
Premi al millor projecte cooperatiu: B i C (per aquelles propostes on
l'organització i recursos humans es prevegin sota la fórmula d'empresa
cooperativa, i conseqüentment el projecte haurà d’estar alineat amb els valors i
principis cooperatius)
Els premis especials seran incompatibles amb els projectes guanyadors a la millor idea
empresarial i millor pla d’empresa I i II, i als seus corresponents accèssits
8.

Resolució

Una vegada el Jurat ha realitzat la valoració i proposta d’adjudicació, l’Ajuntament de
Manresa, formularà la corresponent Resolució d’atorgament. La Resolució serà
comunicada als guanyadors a través de qualsevol dels mitjans establerts en la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú o legislació vigent en el moment de
l’atorgament.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà
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interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.
9.

Propietat intel·lectual

Els participants cedeixen expressament a l’Ajuntament de Manresa, durant tot el
termini de vigència dels drets d’autor i per tot l’àmbit territorial universal els drets de
reproducció total i parcial i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i
suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal
que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs
corporatives i entorn 2.0.
10.

Protecció de dades

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de
documents de l’Ajuntament així per al seu tractament informàtic. Així mateix, existeix la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes
inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Manresa.
11.

Publicitat

L’Ajuntament i els guanyadors hauran de donar compliment a les previsions relatives a
la publicitat de les subvencions establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
12. Aplicació supletòria
En tot el que no es prevegi en aquestes bases, els serà d’aplicació l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament de Manresa, les bases generals
d’atorgament de subvencions, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
subvencions i el seu Reglament de desenvolupament (aprovat per Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol) i la resta de dret administratiu i privat.
Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió que
es pugui presentar en relació a la interpretació d'aquestes bases.”

Amb el suport i finançament de:

Amb la col·laboració de:
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La senyora Àuria Caus, vicepresidenta de l’Àrea de Promoció de la Ciutat,
manifesta que aquest dictamen proposa l’aprovació inicial de les Bases i convocatòria
del XIIIè Concurs d’Idees emprenedores i Pla d’empresa del Projecte “Idees Joves”.
L’objectiu és apropar la cultura emprenedora, acostar els joves al món empresarial i
fer-los perdre la por o el respecte a assumir riscos tenint una bona idea entre les
mans.
L’equip de govern demana el vot favorable a l’aprovació de les Bases reguladores del
XIIIè Concurs d’idees emprenedores i convocar el concurs públic per a l’atorgament
dels premis, que estan distribuïts de la forma següent:
-

Premi millor idea empresarial, amb 500 €
Accèssit millor idea empresarial, amb 250 €

Pel que fa a categoria Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior:
- Premi millor pla de viabilitat, amb 500 €
- Accèssit millor pla de viabilitat, amb 250 €
Pel que fa a categoria Cicles Formatius de Grau Mig:
- Premi millor pla de viabilitat, amb 500 €
- Accèssit millor pla de viabilitat, amb 250 €
També es compta amb premis especials:
- Premi al projecte més innovador, amb 150 €
- Premi al projecte més ben treballat, amb 150 €
- Premi al projecte més ben desenvolupat, amb 150 €
Per la seva banda, la Federació de Cooperatives atorga el Premi al millor projecte
cooperatiu, amb un xec de 150 €.
Demana el vot favorable al dictamen.

L’alcalde dóna la paraula als Grups Municipals que han demanat per a intervenir.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, diu que en el ple del
mes d’octubre de l’any passat es va presentar un dictamen com aquest i el GMDM ja
va manifestar la seva disconformitat en el plantejament d’aquell XIIè Concurs d’idees.
En aquesta XIIIa edició es troben amb dues modificacions superficials que no
mereixen més comentaris i una continuïtat absoluta en la resta.
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El Grup Municipal de DM segueix sense entendre i sense compartir aquesta visió
caduca i obsoleta d’aquests premis, en què segueix deixant en un pla purament
anecdòtic el cooperativisme associatiu.
Un any més es deixa escapar la possibilitat d’aportar el paper de lideratge en un canvi
de paradigma empresarial, per seguir formant part del ramat que idolatra
l’emprenedoria com a base del gir lampedusià.
El GMDM seguirà votant en contra i emplaça l’equip de govern a fer un replantejament
de la catorzena edició de l’any que.

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que un
cop analitzat el dictamen i que en Comissió informativa s’informés que les
modificacions no són substancials respecte al dictamen de l’any passat, que responen
a la millora de qüestions de forma que no pas de fons, des del GMCUP seguiran
apostant pel mateix que deien l’any passat.
En primer lloc la idea d’emprenedoria s’associa al món empresarial i, en conseqüència,
al model capitalista, i que potencia tot allò relacionat amb l’individualisme, la
competitivitat, etc. és fer un flac favor als joves de la ciutat de Manresa, i ho és perquè
en definitiva és aquest model i aquests valors els que han portat a la situació actual a
casa nostra i a la resta del planeta.
Es podria repetir que el concepte d’emprenedoria no ha de per què ser dolent donant a
entendre que sempre es porten les coses a l’extrem. Però tal com es presenta el
dictamen i com es concep a la societat l’emprenedoria està associada al model
capitalista, al triomf personal per sobre de la resta i als beneficis econòmics d’aquest
triomf personal. En definitiva, emprenedoria igual a diners.
Com ja van dir l’any passat, tal i com es presenta el dictamen i com s’ha presentat avui
amb les mateixes paraules: fer perdre la por als riscos, la cultura emprenedora lligada
al món empresarial, sembla que l’economia social i solidària sigui una branca més dins
el model empresarial actual, quan en realitat és un model contraposat i que s’oposa als
valors individualistes i competitius.
El dictamen no ajuda a conèixer l’economia social i solidària sinó que confon.
Entrant a parlar de l’economia social i solidària el consistori manresà es compromet
l’any 2012, i ho diu textualment com va quedar aprovat: “ ...a treballar, millorar i ampliar
les eines i recursos de l’ajuntament per donar a conèixer la fórmula cooperativa a les
persones emprenedores que s’atenen des de les diferents dependències municipals,
comptant amb la col·laboració de les organitzacions representatives del propi sector...”
El GMCUP entén que què millor que fer pedagogia de l’economia social i solidària als
joves de la ciutat de Manresa. A més, el gener d’aquest any s’aprovà una moció per a
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l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i
Solidària, en què el tercer i sisè punts de l’acord diuen el següent:
“3r- Posicionar l’economia social i solidària com a motor primer de
desenvolupament local i d’arrelament amb la ciutat, tenir la capacitat per
construir sistemes locals a partir dels protagonistes d’activitats solidàries i
sostenibles.
6è. Introduir els mòduls de sensibilització i de formació en economia social i
solidària als centres educatius de la ciutat.”
Demanen a l’equip de govern per què no s’ha fet això, tenint en compte que aquest
projectes d’Idees joves seria l’excusa perfecta per dur-ho a la pràctica i tenint en
compte que l’Ajuntament premia amb 2.700€ nou projectes diferents i, en canvi, el
projecte cooperatiu, amb un sol premi de 150€ l’assumeix la Federació de
Cooperatives.

La senyora Àuria Caus, portaveu de l’equip de govern, respon que una empresa
cooperativa es pot presentar també a la resta de premis, per tant, a més a més, té el
premi en exclusiva per ser un premi cooperatiu, i no és un greuge sinó que es va a
màxims i es pot presentar a tots i en té un d’especial en aquesta categoria.

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, diu que en el
dictamen no es presenta aquesta economia social i solidària com una alternativa real
sinó com una branca més i entén que encara confon més quan es parla d’aquesta
cultura emprenedora lligada al model empresarial el GMCUP entén que realment no
està contraposant dos models sinó que està fent com si l’economia social i solidària
fos una branca més d’aquest model empresarial i de cultura emprenedora.
L’any passat es van abstenir perquè van fer-hi unes aportacions, però veient que no
s’han tingut en compte i que les mocions aprovades pel Ple sobre suport a l’economia
social i solidària, són més de cara a la galeria que no pas d’una voluntat real de portarles a la pràctica, no tenen més opció que votar en contra del dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació i el
Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1
Sr. Miquel Davins), i 4 vots negatius (3 GMCUP i 1 GMDM) i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.2

Regidoria delegada de Turisme i Festes

4.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit
extrajudicial a favor de la Fundació Fira de Manresa per un import de
6.554,45 €, pels serveis prestats per l’Organització de la II Marxa del
Pelegrí.
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Turisme i Festes, de 30 de
setembre de 2016, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
L’Any 2022 tindrà lloc la commemoració del 500 aniversari de l’estada de Sant Ignasi
de Loiola a Manresa, on va redactar els Exercicis espirituals que van constituir els
fonaments de l’ordre jesuïta.
Per commemorar aquest fet l’Ajuntament de Manresa ha impulsat diferents programes
i accions que incideixen en diferents àmbits de la ciutat, des de la millora i adequació
d’espais històrics i turístics fins a la programació d’esdeveniments culturals i populars.
Entre aquests esdeveniments populars s’hi troba la Marxa del Pelegrí que recorre
l’últim tram del Camí Ignasià, des de Montserrat fins al Santuari de la Cova de
Manresa, seguint les passes que va fer Sant Ignasi de Loiola el 25 de març de 1522.
Es tracta d’un recorregut de 23,6 Km. amb varis avituallaments i lliurament d’obsequis
als participants.
Un esdeveniment d’aquestes característiques requereix una actuació coordinada i
conjunta de tots els ajuntaments per on passa el recorregut, patrocinadors, servei
d’autobusos, assegurança, servei de prevenció de la salut, control d’inscripcions...
Per això per fer més àgil la gestió de l’organització es va decidir encarregar a la
Fundació Fira de Manresa la gestió de l’esdeveniment. Per això la Fundació Fira de
Manresa va haver de contractar diferents despeses a última hora com assegurança,
productes d’avituallament, obsequis atès que les inscripcions es tancaven el mateix dia
i fins aleshores no es podia saber el nombre total de serveis a contractar.
A més a més, l’import final de la despesa depenia també dels ingressos de les
inscripcions i de les despeses del nombre de participants, conceptes que es van tancar
el mateix dia de la Marxa.
El cap de servei de Gerència i suport l’alcaldia ha emès, en data 30 de setembre de
2016, informe on indica l’efectiva prestació del servei respecte del qual es planteja el
reconeixement de crèdit i les circumstàncies que han fet obviar el tràmit previ
d’autorització i disposició de la despesa.
La tècnica d’administració general ha emès, en data 30 de setembre de 2016, informe
jurídic en relació amb el reconeixement extrajudicial de crèdits.
Consideracions legals
1.
Necessitat d’aprovació prèvia de la despesa
Els articles 2 i 3 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 obliguen a
l’Administració local a actuar d’acord amb les prescripcions fixades en aquesta Llei per
tal d’assegurar que es compleixen els principis de llibertat d’accés a la licitació,
publicitat i transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tracte.
Això comporta la necessitat de realitzar la licitació i adjudicació dels contractes d’acord
amb el contingut d’aquesta llei. Això no obstant l’article 138 del referit RDL 3/2011
estableix la possibilitat d’adjudicació directe a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar, sempre i quan es tracti de contractes menors. Segons aquest mateix article
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138, “ es consideren contractes menors els contractes d’import inferior a 50.000 euros,
quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres
contractes sens perjudici de l’establert a l’article 206 en relació amb les obres, serveis i
subministraments centralitzats en l’àmbit estatal.
L’article 111 d’aquest RDL 3/2011, tan sols exigeix, per a la tramitació dels contractes
menors, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Al respecte cal manifestar que els serveis prestats per la Fundació Fira de Manresa
podrien enquadrar-se dins la categoria de contracte menor i per tant, tan sols s’exigia
l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura. Ara bé, aquesta aprovació de
la despesa no es va produir i per tant no s’ha seguit el procediment legalment establert
la qual cosa podria ser susceptible, en aplicació de l’article 62 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú, de nul·litat de ple dret.
Això no obstant, cal fer esment que les Administracions Públiques, d’acord amb
l’article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en concordança amb
l’article 31 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya estan obligades a actuar sota els principis
d’eficàcia i eficiència i davant una necessitat urgent es va optar per donar una
resposta el més ràpida i eficaç per a garantir la celebració de l’acte.
2.

Reconeixement de crèdit

El reconeixement extrajudicial de crèdits suposa la manifestació de l’existència d’un
crèdit contra la hisenda local, del seu import i liquiditat i, per tant, de la seva exigibilitat.
Així mateix, el reconeixement de crèdits extrajudicials constitueix la materialització d’un
dret d’indemnització a favor de tercer, derivat d’un acte nul de ple de dret, consistent
en l’adquisició d’un compromís de despesa sense l’acord d’autorització de la despesa
i amb vulneració de les normes de competència i procediment.
Malgrat la nul·litat de ple dret adduïda, si no es reconeix extrajudicialment aquest crèdit
ens trobaríem davant el supòsit que el particular ha realitzat l’efectiva prestació dels
serveis i la seva assumpció per l’Ajuntament generarien responsabilitat patrimonial en
base a l’enriquiment injust.
Així el particular que ha contractat de bona fe no pot resultar indefens per la no
adopció d’un acord exprés i/o no previsió de l’existència d’un crèdit i, per evitar-ho, hi
juga el principi de responsabilitat de l’Administració, regulat en el títol X de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
Que per a l’efectivitat del seu dret, el particular pot recórrer als tribunals per al
reconeixement del mateix dret, i l’administració ha de fer front al pagament, conforme
preveu l’article 173.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes locals.
Els articles 179 i 180 de la Llei General Pressupostària estableixen que existeix una
única forma d’eliminar les responsabilitats derivades dels articles anteriorment
exposats, i que és la de que “hagin salvat la seva actuació en el respectiu expedient,
mitjançant observació escrita sobre la improcedència o il·legalitat de l’acte o resolució.”
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En aplicació de l’article 60.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa la Llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos i l’article 23 del
Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, correspon al Ple el
reconeixement extrajudicial de crèdits.
Així mateix, l’article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2016 estableix que
correspon al Ple el reconeixement d’obligacions quan sigui conseqüència necessària
de l’efectiva realització d’una despesa d’exercici corrent i d’exercicis anteriors, sense
que se n’hagi autoritzat el compromís o bé quan les fases d’autorització i compromís
requereixin d’una fiscalització prèvia i preceptiva segons les disposicions legals vigents
i aquesta no s’hagi realitzat en el moment de reconèixer l’obligació.
Això no obstant, la manca de pagament d’aquesta factura suposaria un enriquiment
injust per part de l’Ajuntament de Manresa atès que s’ha vist beneficiat d’un servei
prestat per un particular sense percebre la remuneració que li correspondria i confiant
que l’Ajuntament de Manresa actuaria sota els principis de bona fe i confiança legitima;
enriquiment injust que podria donar lloc al particular d’exigir el reconeixement d’aquest
dret en via judicial.
Per tot això, el regidor delegat de Turisme i Festes proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent:
ACORD:
Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial a
favor de la Fundació Fira de Manresa, ( NIF G61185815 ), pel concepte i import que
s’indica a continuació:
Data

Factura

Concepte

18/07/2016

2016/A10014

Organització II Marxa del
Pelegrí, 17 d’abril de 2016

Import ( IVA
inclòs)
6.554,45 euros

Aplicació
pressupostària
432.0.227.99

El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Turisme i Festes, manifesta que quan
l’any 2015 es va fer la primera edició de la Marxa del Pelegrí, que va ser tot un èxit
amb més de 300 inscrits, es va decidir que de cara a la segona edició l’any 2016 seria
convenient buscar una empresa externa per agilitar tota la gestió de l’organització i es
va decidir que se’n fes càrrec Fira de Manresa.
En el moment d’elaborar el pressupost del 2016 es va decidir que no es faria constar la
partida perquè hi havia una sèrie de variables prou importants com per poder definir la
xifra que s’hi havia de posar i que en el seu moment ja es faria el reconeixement de
crèdit corresponent perquè era difícil de calcular.
Atès que es desconeixia el nombre de participants de la segona edició, cosa que
comportava les assegurances, avituallaments, obsequis i tota una sèrie de despeses i
també d’ingressos en funció de la venda de participacions, feia impossible de fixar una
xifra final i es va decidir fer-ho d’aquesta forma.
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Com que el conjunt de despeses resultants ha estat de 6.554,45€ es proposa aprovar
aquest reconeixement de crèdit a favor de Fira de Manresa com a encarregada de
l’organització i desenvolupament d’aquesta activitat.
Demana el vot favorable al dictamen.

L’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals que han
demanat per a intervenir.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que ens
trobem davant d’un d’aquells dictàmens de contradicció, ja que d’una banda se
segueix alimentant una bombolla turística que hores d’ara és simplement un altre
conte de la lletera i, de l’altra, cal satisfer el pagament d’aquesta feina ja realitzada.
Per tot això el GMDM s’abstindrà en la votació.

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el
seu grup entén que no pot votar en contra d’aquest dictamen, ja que es tracta d’una
feina feta i per tant cal pagar-la.
És cert que hi ha un seguit de variables que poden canviar, però aquesta ja és la
segona marxa i ja es disposa d’una experiència anterior, i des de la CUP creuen que
es podria haver fet una previsió del seu cost.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació i el
Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 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.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

5.1

Regidoria delegada d’Acció Social

5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la incorporació d’una entitat a la
Taula del Tercer Sector per a les Emergències Socials.
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Acció Social i Cooperació,
de data 3 d’octubre de 2016, que es transcriu a continuació:
“En data 19 de maig de 2016 es va aprovar pel Ple de la Corporació Municipal la
creació de la Taula del Tercer Sector per a les Emergències Socials, integrada per
representants i regidors dels grups municipals que ho sol·licitin, així com cinc entitats
del Tercer Sector : Assemblea local de la Creu Rosa, Càritas “ Diocesana de Vic “-
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Arxiprestal de Manresa, Fundació Privada Rosa Oriol, Fundació Privada Germà Tomàs
Canet i CSP –Comunitat de Sant’Egidio.
En data 28 de juliol la Fundació AMPANS, amb NIF G08444671, va sol·licitar formar
part de la Taula del Tercer Sector per les emergències socials.
L’Article 62 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 preveu que, per acord de ple, es poden
crear òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d’actuació pública que
llur naturalesa ho permeti, amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i de
llurs associacions en els assumptes municipals.
Els articles 23 i 24 del Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de
Manresa regulen, en concordança amb els articles esmentats abans, la definició,
composició i funcionament d’aquests òrgans de caràcter sectorial.
Article 114 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, en virtut del qual requerirà del vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació l’acord
de creació i regulació dels òrgans complementaris, entre els que es troben els òrgans
de Participació Ciutadana en virtut de l’article 48 d’aquest Decret Legislatiu.
Vist els informes emesos per la Cap de Servei de Serveis Socials, Sanitat i Programes
i del Cap de l’Oficina de Suport Jurídic del servei.
Per tot això, la Regidora delegada d’Acció Social i Cooperació, proposa a la Comissió
Informativa de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones que dictamini favorablement
aquesta proposta per tal que el Ple de la Corporació adopti els següents:
ACORDS
“PRIMER.- Modificar la composició de la Taula del Tercer Sector per a les
Emergències Socials, en el sentit d’incorporar una persona en representació de la
Fundació Ampans.
SEGON.- FACULTAR a l’Il·lm. Sr. Alcalde-President per a la designació nominal,
mitjançant resolució, de la persona en qui recaurà la representació d’aquesta entitat a
la Taula del Tercer Sector per a les Emergències Socials.”

La senyora Àngels Santolària, regidora delegada d’Acció Social i Cooperació,
manifesta que el passat mes de maig de 2016 el ple va aprovar la creació de la Taula
del Tercer Sector per a les Emergències Socials.
En aquest cas, en un Consell de Serveis Socials previ s’havia animat les entitats a
participar-hi, a banda dels grups municipals i del regidor no adscrit.
En l’acord de creació els integrants eren Càritas, Creu Roja, Fundació Rosa Oriol,
Fundació Germà Tomàs Canet i Comunitat de Sant Egidi.
Atès que posteriorment la Fundació AMPANS ha demanat formar part d’aquesta
Taula, l’equip de govern demana el vot favorable al dictamen perquè una persona en
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representació de la Fundació en pugui formar part i els agraeix públicament la
iniciativa.

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta el vot
favorable del seu grup a la incorporació d’aquesta entitat, ja que entenen que tot allò
que sigui ampliar la Taula del Tercer Sector és positiu i quantes més sensibilitats hi
estiguin representades millor.
Aprofita per dir que segueixen tenint dubtes de l’operativitat d’aquesta Taula, ja que va
néixer amb l’objectiu de coordinar el treball que totes les entitats que la conformen
realitzen en la lluita contra l’exclusió social amb l’administració per tal de garantir els
drets i la cobertura de les necessitats bàsiques de tota la població, els agradaria saber
si es convocarà properament ja que perquè existeixi aquesta coordinació cal una
periodicitat.
També voldrien saber si des de l’equip de govern es farà l’esforç, o ja s’ha fet, per
convidar altra gent, més enllà d’aquella primera reunió del Consell, per convidar altres
agents de la ciutat que també tenen un paper rellevant en la lluita contra l’exclusió
social.

La senyora Àngels Santolària, regidora delegada d’Acció Social i Cooperació,
respon que és previst que es reuneixi la Taula per a principis de novembre i que seran
convocats amb temps.
Continua creient en el treball d’aquesta Taula, concretament el tema de les targetes
dels nens becats durant l’estiu ha funcionat bé i que s’explicarà en la propera reunió.
L’objectiu principal era disposar d’un catàleg de serveis del que fa cadascuna de les
entitats per evitar duplicitats i administrar correctament els recursos escassos i aquest
serà el proper objectiu d’aquesta Taula.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació i el
Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.2

Regidoria delegada d’Esports

5.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió de l’honor al senyor
Andreu Vivó i Tomàs de designar amb el seu nom la sala de Gimnàstica
artística del Complex Vell Congost.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Esports, de 5 d’octubre de 2016,
que es transcriu a continuació:
“El 31 de desembre de 2012 va morir l’esportista manresà, Sr. Andreu Vivó Tomàs
amb una llarga trajectòria esportiva.
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És voluntat de l’Ajuntament de Manresa reconèixer els mèrits de les persones que per
la seva trajectòria han dut a terme accions rellevants que afavoreixen d’una manera o
altra la ciutat de Manresa.
D’acord amb les previsions del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de
Manresa, el Regidor delegat d’Esports va dictar una resolució amb què incoava
l’expedient administratiu d’honors i distincions per tal d'establir si en la persona
d’Andreu Vivó Tomàs concorren els mèrits per tal de concedir l’honor de designar amb
el seu nom una instal·lació municipal. D’acord amb el procediment, es va nomenar
Instructor i Secretari de l'expedient.
En compliment d’aquest mandat, l’Instructor ha emès un informe que destaca d’Andreu
Vivó Tomàs els importants èxits esportius assolits al llarg de la seva carrera, així com
el compromís i la coherència amb la seva manera de veure el món i d’actuar en
conseqüència.
El Reglament d’ Honors i Distincions de l’Ajuntament de Manresa preveu a l’article 18
que, per reconèixer els mèrits especials d’una persona vinculada a la ciutat, es podrà
concedir l’honor de designar una instal·lació municipal amb el seu nom.
L'article 21 del Reglament estableix que la designació d’un espai públic haurà de ser
acordat pel Ple de la Corporació, requerint-se per a la seva aprovació l’adopció de
l’acord amb el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts del nombre legal de
membres de la Corporació.
A l'informe emès per l'instructor de l'expedient de data 5 d’octubre de 2016 es deixa
constància dels mèrits que concorren en la persona d’Andreu Vivó Tomàs, proposantse la concessió de l’honor.
Per tot això, el Regidor delegat d’Esports proposa al Ple de la Corporació Municipal
l'adopció dels següents:
ACORDS
“PRIMER.- CONCEDIR a títol pòstum al Sr. Andreu Vivó Tomàs l’honor que la sala de
Gimnàstica artística del Complex Vell Congost sigui denominada Espai Andreu Vivó i
Tomàs.
SEGON.- INSCRIURE al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques les
circumstàncies de la persona, així com la relació detallada dels mèrits que motivaren la
seva concessió, i la data de la mateixa.
TERCER.- ORDENAR als serveis municipals corresponents que procedeixin a la
col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin.”
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus, i atès que el dictamen ja havia
passat per diverses fases d’informació, va acordar que fos defensat pel regidor
d’Esports senyor Jordi Serracanta.

El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat d’Esports, en nom de tota la
Corporació i també de tots els Grups Municipals presents manifesta que el dictamen
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pretén distingir l’honor i la distinció del millor gimnasta que ha tingut mai la ciutat de
Manresa, el senyor Andreu Vivó i Tomàs.
La seva mort va ser un fet tràgic el 31 de desembre, de forma sobtada mentre pujava
el Collbaix i també és de justícia que la ciutat faci un reconeixement a aquelles
persones que han estat rellevants en la seva vida professional en els diferents àmbits
de la vida, ja sigui la cultura, l’esport, etc. i és un orgull de ciutat fer el reconeixement
pertinent a aquelles persones que van posar el nom de Manresa arreu del món, i
l’Andreu Vivó va ser un d’ells.
De la seva trajectòria es poden destacar moltes coses, però la més important d’elles
és la participació als JJOO de Sidney 2000, a més de diverses medalles en
campionats d’Europa i del món, el millor gimnasta que ha tingut aquesta ciutat.
A partir del fet de la seva tràgica mort, l’Ajuntament de Manresa, amb l’anterior regidor
d’Esports, l’alcalde Valentí Junyent, va encapçalar una sèrie de reunions de treball per
arribar a aquest dictamen que avui es presenta.
El 8 de maig de 2013 es va reunir amb tots els regidors d’Esports dels diferents
ajuntaments democràtics de les diferents etapes, des de l’any 79, que van acordar el
següent:
“Que tenint en compte el currículum esportiu del desaparegut Andreu Vivó, de la
importància de la seva figura com a esportista manresà, els regidors de l’Esport de
Manresa de l’època dels ajuntaments democràtics proposaran a l’Ajuntament de
Manresa que segons el Reglament d’Honors i Distincions, comenci la tramitació per
designar la Sala de Gimnàstica Artística dins del complex del Vell Congost com a
Espai Andreu Vivó i Tomàs.”
Per tant, avui s’incorporen la resta de Grups Municipals que composen aquest
Consistori, als quals agraeix personalment la seva conformitat a aquesta resolució que
ja es va tenir present el 8 de maig de 2013 per concedir a títol pòstum al senyor
Andreu Vivó i Tomàs l’honor de designar la Sala de Gimnàstica Artística del complex
Vell Congost com a Espai Andreu Vivó i Tomàs.
Afegeix que a més d’aquest reconeixement, es portarà a terme una Gala memòria que
repassi la seva vida personal i esportiva i demana que tothom s’hi sumi tant a nivell de
ciutat com d’aquest Consistori, que es portarà a terme al Teatre Kursaal el proper 4 de
novembre, els detalls de la qual s’explicaran els propers dies.
Agraeix la sensibilitat de tothom i que en aquests temes la unanimitat ens porti a poder
honorar i distingir el gimnasta Andreu Vivó i Tomàs.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.2.1 a votació i el
Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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6.

ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

6.1

Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

6.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària 16 4314 48920 - Ordenació, promoció i dinamització
comercial. Subvencions nominatives.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 29 de setembre de
2016, que es transcriu a continuació:
“Tradicionalment les associacions de comerciants locals promouen la instal·lació
d’enllumenat de Nadal als principals carrers del centre urbà. Enguany, aquest
enllumenat funcionarà des del dissabte 3 de desembre de 2016 fins el divendres 6 de
gener de 2017, ambdós inclosos, en horari de 17.30h a 21.30h.
És l’associació de comerciants de cada carrer qui contracta el lloguer de l’enllumenat i
la seva instal·lació, a més de fer-se responsable de la legalització i alta de la connexió
davant de la companyia elèctrica. Per la seva part, fins ara, l’Ajuntament assumia les
despeses de consum energètic, de manera que al final de la campanya de Nadal la
companyia subministradora facturava directament a l’Ajuntament el consum registrat.
Enguany, però, degut a canvis en la política de facturació per part d’ Endesa Energia
XXI SLU, la liquidació de les despeses de consum elèctric s’haurà de fer a l’avançada,
en el mateix moment en que l’associació de comerciants sol·liciti l’alta. Per tant, haurà
de ser la pròpia associació qui afronti el pagament.
No obstant això, existeix la voluntat política de seguir subvencionant el consum elèctric
de l’enllumenat de Nadal. En aquest cas, la fórmula adient és la de subvenció
nominativa a favor de cada entitat, prenent com a referència la despesa d’anys
anteriors. Amb aquesta finalitat, s’ha iniciat l’expedient administratiu de modificació de
crèdit que amplia l’aplicació pressupostària 16 4314 48920 en un import de 4.000,00 €.
Vist l’informe emès el dia 29 de setembre de 2016 pel tècnic de comerç, amb el vist-iplau del regidor delegat de Comerç i Mercats.
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de l’esmentada llei així com a l’article 23 de les bases
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de l’
Ajuntament de Manresa.
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus
beneficiaris.
L’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
determina al seu apartat 2.e que és competència del ple l’aprovació i modificació dels
pressupostos municipals, quedant regulant el procediment al Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals.
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Per tot l’exposat, el tinent d’alcalde regidor delegat d’Hisenda i Governació proposa al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació de l’aplicació pressupostària 16 4314 48920 en
concepte de les subvencions nominatives següents, per l’import i conceptes que
s’indiquen:
Aplicació
pressupostària
16 4314 48920.Ordenació, promoció i
dinamització del
sector comercial.
Subvencions
nominatives.

Entitat beneficiària

NIF

Associació de
comerciants de
Sobrerroca, Plaça
Major i voltants
Associació de
comerciants carrer
Barcelona 2002
Associació de
botiguers carrer Nou
Associació de
comerciants Urgell
Unió de botiguers i
comerciants de
Manresa

G60668977

G63090179

Import

Concepte

1.400,00 € Despeses
consum elèctric
enllumenat de
Nadal
600,00 €

G62417647

500,00 €

G61817136

500,00 €

G58116435

1.000,00 €

Segon.- Exposar al públic l'expedient de modificació de l’esmentada aplicació
pressupostària per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal manera que
de no presentar-se’n cap s'entendrà la modificació definitivament aprovada, cas en el
que es publicarà el text de l'acord elevat a definitiu al BOP a efectes de la seva
entrada en vigor.
Tercer.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura
de quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.”
El senyor Jaume Arnau, regidor delegat de Comerç i Mercats, explica que les
associacions de comerciants són les que es responsabilitzen de contractar la
instal·lació de l’enllumenat de Nadal en els seus carrers. Els carrers que tenen
associació pròpia ho tramiten mitjançant la mateixa associació i si no en tenen és la
UBIC qui fa aquesta gestió.
Les associacions de comerciants el que fan és assumir les despeses de lloguer de
material, la seva instal·lació, els tràmits de legalització. I per la seva banda,
l’Ajuntament assumeix les despeses del consum energètic elèctric. Fins ara, la
companyia elèctrica facturava el consum directament a l’Ajuntament. Es té una relació
dels carrers que han instal·lat enllumenat de Nadal (carrer i empresa instal·ladora),
però diu que aquest any la companyia elèctrica ha decidit facturar les despeses de
consum al titular de l’enllumenat de Nadal i a més fer-ho a priori, abans de saber-se el
consum. Com l’Ajuntament té la voluntat de continuar assumint aquesta despesa, s’ha
plantejat atorgar una subvenció nominativa a cada associació de comerciants amb la
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finalitat de compensar les despeses que haurà facturat la companyia elèctrica. Aquests
consums que l’empresa vol cobrar ho fa a raó dels consums de l’any anterior. Informa
que el total de la subvenció està al voltant de 4.000 euros, que és exactament el que
es van gastar aquestes associacions l’any passat.
Per poder continuar amb aquesta despesa demana el vot favorable a la subvenció.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el
seu grup és conscient que aquest dictamen només proposa un canvi en la forma de
pagament, però aprofitant que l’assumpte passa per Ple diu que els agradaria donar la
seva opinió perquè no acaben de veure clar que l’Ajuntament es faci càrrec d’aquests
consums. En aquest cas no ho diuen per criticar les festes de Nadal ni el seu origen
religiós, sinó perquè creuen que és un error que des de l’Administració es fomenti el
consum desenfrenat que suposen, cada vegada més, aquestes festes. De fet, diu que
és paradoxal que l’Ajuntament de Manresa dediqui uns diners durant la campanya de
Nadal per promoure aquests consums i uns altres diners a donar suport a una
campanya a favor del consum responsable. Pensen que va sent hora que l’Ajuntament
es decideixi per si opta pel consum desenfrenat o per un consum responsable.
En tot cas, tampoc veuen gens clar que la companyia decideixi cobrar a l’avançada, ja
que ho troben absolutament injustificable. De totes maneres, anuncia que s’abstindran
perquè el que es demana en el dictamen és simplement sobre el canvi en la forma de
pagament.

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 (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, i
1 Sr. Miquel Davins), i 4 abstencions (3 GMCUP i 1 GMDM), i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau de la modificació de les aplicacions
pressupostàries 16 9240 48920- Subvencions nominatives i 16 3270 226
99- Foment de la convivència ciutadana. Altres despeses diverses.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 30
de setembre de 2016, que es transcriu a continuació:
“El Ple de la Corporació va aprovar inicialment el Pressupost municipal per al 2016 el
dia 17 de desembre de 2015, amb el següent detall:
Aplicació pressupostària 16 9240 48920:
Ciutadania, Barris i Serveis Públics – Subvencions nominatives: Total.. 125.900,- €
• Conveni Federació AAVV de Manresa (PDC)
72.000,00
• Conveni marc Escodines
52.160,00
• Conveni local AVV Mion
1.740,00
En data 29 de setembre de 2016, la cap de Servei de serveis socials, sanitat i
programes ha emès un informe per a modificar els crèdits relacionats a les aplicacions
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pressupostàries 16 9240 48920 - Subvencions nominatives i 16 3270 226 99
Foment de la convivència ciutadana.- Altres despeses diverses.
Aquesta modificació consisteix en una disminució de l’aplicació pressupostària 16
9240 48920 per un import de 1.012,-€ i en un augment de l’aplicació pressupostària 16
3270 22699 per un import de 1.012,-€.
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de l’ esmentada llei així com a l’article 23 de les bases
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de
l’Ajuntament de Manresa.
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus
beneficiaris.
L’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
determina al seu apartat 2.e que és competència del ple l’aprovació i modificació dels
pressupostos municipals, quedant regulant el procediment al Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals.
Per tot l’exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les aplicacions pressupostàries, 16 9240
48920- Subvencions nominatives i 16 3270 226 99 Foment de la convivència
ciutadana.- Altres despeses diverses, de tal manera que la nova redacció serà:
Aplicació pressupostària 16 9240 48920:
Ciutadania, Barris i Serveis Públics – Subvencions nominatives:Total.. 124.888,- €
Conveni Federació AAVV de Manresa (PDC)
Conveni marc AVV Escodines
Conveni local AVV Mion

72.000,- €
51.148,- €
1.740,- €

Aplicació pressupostària 16 3270 226 99:
Foment de la convivència ciutadana.- Altres despeses diverses: Total. 2.692,-€
Segon.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la
signatura de quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.”
El senyor Joan Calmet, regidor delegat d’Habitatge i Barris, explica que en el
paquet de subvencions nominatives relatives als Plans Comunitaris de la ciutat de
Manresa es va produir en el pressupost d’aquest any un estalvi de 1.012 €. Informa
que aquest estalvi ve donat pel Pla Comunitari d’Escodines que a l’hora de presentar
el projecte el seu pressupost era inferior al que en principi s’havia pressupostat,
aquests 1.012 €. Com que no era qüestió d’estalviar-los sinó de fer-ne un bon ús, van
decidir ajuntar-los a la partida de Foment de la convivència ciutadana (coneguda pel
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civisme), en la qual quedava també un petit remanent de 1.600 € i, per tant, van sumar
els dos conceptes i es va engruixir la partida per un total de 2.692 €. És per aquest
motiu que demana el vot favorable al dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.2. a votació i
el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC i 1 Sr. Miquel Davins) i
9 abstencions (3 GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM), i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.1.3

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 17/2016, dins el pressupost municipal vigent.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 4
d’octubre 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 inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 17/2016 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 17/2016 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 és el darrer dictamen de canvi de partides de l’any 2016, tot i que se’n
produiran d’altres, però ja es faran per resolució.
Manifesta que aquest canvi de partides que es presenta no té majors ingressos i les
despeses entre partides que es compensen és de 208.628,45 €, que es detallen de la
forma següent:
-

-

-

62.109,72€ per habilitar un crèdit extraordinari per a despeses
extracontractuals amb relació a les obres de rehabilitació i reforç estructural del
Pont Nou, Fases 1 i 2.
15.000€ per al primer pagament a compte de l’adquisició de la finca de la cra.
de Vic, 102, que permetrà desenvolupar la rotonda de la Bonavista.
15.191,16€ per a l’enderroc de la finca de la Pl. Lladó, 6 i 7. En aquest cas ja hi
havia partida pressupostària, però a l’hora del projecte per a l’enderroc s’ha vist
que les cases del costat requerien d’uns reforços per no quedar malmeses a
l’executar-lo.
2.300€ a la partida de Seguretat Social de Protecció civil i emergències, que
s’ha detectat que calien per arribar a final d’any.

Aquests imports ascendeixen a un total de 94.896,45€ que es financen amb estalvis
del Capítol I.
A continuació hi ha una partida de 55.000€ procedents d’un estalvi del Parc Tecnològic
de la Catalunya Central, en què hi havia una partida prevista per a aquest any per si es
generava dèficit, el qual no es generarà i es reforcen altres partides, concretament:
- 15.000€ per a Cultura, Fundació Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, Fira
Mediterrània, amb una partida inicial de 85.000, però el compromís amb Fira
Mediterrània era de 100.000, amb la qual cosa es cobreixen els compromisos
adquirits.
- 20.000€ per a Cultura, Cicles de Nadal, exposició pessebrística, Art alliberat,
etc.
- 4.400€ per a Esports a la carta.
- 6.000€ per a Esports, per organitzar la Gala de gimnàstica commemorativa de
la mort del gimnasta Andreu Vivó “Espai Andreu Vivó”.
- 3.600€ per una cessió d’ús d’una parcel·la del carrer Serarols, 1.
- Dues partides de 3.000, una de Despeses de regidories i una altra de
Comunicació.
Un altra canvi de partides són els 1.012€ que comentava el regidor senyor Calmet per
a Foment de la convivència ciutadana, Despeses diverses, fruit d’un estalvi en el
projecte de conveni marc de l’AV de les Escodines.
4.000€ per a l’enllumenat de les festes de Nadal, que es finança amb estalvis de la
previsió de consum d’energia elèctrica, que en lloc de pagar-ho via despesa d’energia
es farà via subvenció tot i que la finalitat és la mateixa.
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2.500€ per a l’adquisició de papereres per a la via pública que es financen amb
estalvis de Despeses diverses de la Recollida de residus.
160€ per reforçar una partida d’assegurances per a la Pedalada familiar dins de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que es finança amb un estalvi de la
partida del Programa de mobilitat, Altres despeses diverses.
6.000€ per reforçar la partida de Serveis de Telecomunicacions, Regidories, que es
compensa amb la mateixa partida de Serveis de Telecomunicacions, Edificis
administratius, per compensar uns despeses de telefonia.
Finalment hi ha uns consums d’energia no previstos que corresponen al consum de
gas dels mesos de gener i febrer del 2015 que no es van facturar fins el 2016, que
corresponen a: Centres d’Educació Infantil i Primària, amb 25.000€, Edificis
administratius, amb 19.000€ i Centres oberts, 600€. També hi ha un increment de
300€ en el consum d’Aigua de la Neteja de la Via Pública.

Tot seguit l’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, demana
aclariments sobre la previsió de les dues partides de 3.000€ de Despeses de
regidories, si encara no se sap amb què es gastaran.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, respon que tant
en un cas com en l’altre la previsió a la partida fins a final d’any està pràcticament
exhaurida i per preveure alguna necessitat que pugui sorgir d’aquí a final d’any es fa
aquest reforç.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.3 a votació i el
ple l’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 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.

6.1.4

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de les
Ordenances fiscals que han de regir a partir de l’1 de gener de 2017.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 7
d’octubre de 2016, que es transcriu a continuació:
“Per part del Servei de Tresoreria General i Gestió Tributaria d'aquest Ajuntament s'ha procedit a
l'elaboració del projecte de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals que
hauran de regir per l'exercici 2017.

Les modificacions proposades en les tarifes i els tipus impositius es consideren necessàries per tal
d'anivellar la previsió d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2017.
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D'altra banda, en relació a determinades taxes, es recullen les propostes de noves tarifes o modificació de
les actuals, i de la seva gestió, efectuades pels diferents serveis de l'Ajuntament, i que consten a l'expedient.

Finalment, es recullen les modificacions de caràcter tècnic convenients per a la correcta gestió i recaptació
dels tributs municipals.

La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció ha formulat la memòria econòmic financera que ha
d'acompanyar l'expedient, i ha emès l'informe corresponent a l'adequació a la legalitat de la proposta.
El Regidor delegat d'Hisenda i Organització proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les ordenances fiscals reguladores de
tributs municipals que a continuació es detallen:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
ARTICLE 6
Es modifiquen els barems establerts a la lletra e) d'aquest article, per adequar-los al salari mínim
interprofessional vigent, i la regulació de l'autorització.

2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
20.495,48
25.225,20
29.954,93
34.684,65
39.414,38
16.396,38
20.180,16
23.963,94
27.747,72
31.531,50
13.117,10
16.144,13
19.171,15
22.198,18
25.225,20

7 o m és
Bonificació
persones
aplicable
44.144,10
%10
35.315,28
%30
28.252,22
%50

Per al cas de les famílies nombroses de categoria especial, el percentatge de bonificació pot incrementar-se
fins al 90%, en funció dels límits establerts en el barem següent:
2 pers ones 3 pers ones 4 persones 5 pers ones 6 persones
10.493,68
8.394,95

12.915,30
10.332,23

15.336,93
12.269,54

17.758,54
14.206,83

20.180,16
16.144,13

7 o m és
Bonificació
pers ones
aplicable
22.601,78
%70
18.081,43
%90

Per tal d'acreditar el nivell de renda, juntament amb la sol·licitud de bonificació, tots els membres de la
família majors de 16 anys hauran d'autoritzar a l'Ajuntament per tal que, anualment, pugui fer la consulta
dels seus ingressos a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
La resta d'aquest article no es modifica
ARTICLE 8

Es modifiquen el percentatge de bonificació per pagament avançat, i el moment del càrrec en compte
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Els contribuents podran realitzar el pagament anticipat d'aquest impost i gaudiran d'una bonificació del 2%
de l'import avançat.
El procediment per a la realització d’aquest pagament avançat serà el següent:
a) els contribuents que desitgin adherir-se a aquest sistema hauran d’autoritzar a l'Ajuntament a fer el càrrec
en compte, durant els cinc primers dies del mes de febrer, bé a través del corresponent formulari que es
podrà trametre a l’ajuntament ja sigui presencialment, per fax, correu electrònic o postal; o bé a través de la
carpeta ciutadana.
La resta d'aquest article no es modifica
ARTICLE 11

Es modifiquen les lletres a i b, i el llindar de valors als quals els és aplicable el tipus impositiu incrementat
1. Els tipus aplicables a aquest municipi seran
a. Per als béns immobles urbans:

0,860%

llevat dels tipus diferenciats assenyalats en la taula annexa, que s'aplicaran als béns immobles amb un valor
cadastral igual o superior a l’assenyalat, en funció de l'ús que tinguin assignat segons el cadastre immobiliari
urbà.
TIPUS
IMPOSITIU
1,071%
1,071%
1,071%
1,071%
1,071%
1,071%
1,071%

US I DESCRIPCIÓ
A: Magatzem i estacionament
C: Comercial
G: Oci i hostaleria
I: Indústria
K: Esportiu
O: Oficines
T: Espectacles

LLINDAR DE
VALOR (€)
7.227,30
130.209,50
382.366,10
365.331,50
3.018.320,60
175.513,30
4.770.000,00

Es modifica la lletra b. d'aquest article.
b. Per als béns immobles rústics:

0,366%

No es modifiquen els tipus impositius aplicables als béns de característiques especials

ARTICLE 17
Es modifica la regulació del pla de pagaments

4. Es podrà sol·licitar el pagament del tribut a través d’una quota fixa mensual, sempre i quan l'import mínim
per fracció sigui de 20 euros. El calendari fiscal personalitzat informarà de com realitzar les sol·licituds
d’aquest sistema de pagament. Aquesta modalitat de pagament deixarà sense efectes la resta d’acords de
fraccionaments i/o ajornaments aprovats fins aquella data i pels mateixos tributs i no serà d’aplicació el
descompte del 2% per pagament avançat.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

L’Ajuntament de Manresa va sol·licitar de la Direcció General del Cadastre l’aplicació dels coeficients
establerts a l’article 32.2 del text refós de la llei del Cadastre immobiliari, aprovat per RDL 1/2004, de 5 de
març.

La Direcció General del Cadastral va comunicar a l’Ajuntament que el coeficient d’aplicació per a l’any 2017
seria el 0,92.

El municipi de Manresa figura relacionat a l’Ordre HAP/1553/2016, de 29 de setembre, per la qual s’aprova
la relació de municipis als quals resultaran d’aplicació els coeficients d’actualització dels valors cadastrals
que estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, publicat al BOE el dia 1 d’octubre.

Per tal que les quotes de l’impost no variïn l’any 2017, s’ha calculat el tipus impositiu dividint per 0,92 els
tipus impositius vigents l’any 2016, arrodonits a 3 decimals.

Tanmateix, per mitigar l'impacte que tindria la no aprovació en la Llei de Pressupostos generals de l’Estat
per a l'any 2017 del coeficient 0,92 a aplicar en els valors cadastral dels béns immobles de naturalesa
urbana dels municipis en què la ponència de valors actual va entrar en vigor l’any 2008, s’estableix una
disposició addicional, amb el redactat següent

En cas que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 no prevegi l’aprovació d’un
coeficient de decrement per als municipis on la ponència de valors va entrar en vigor l’any 2008, es
mantindran per a l’any 2017 els tipus impositius de l’impost sobre béns immobles aplicables als béns de
naturalesa urbana vigents l’any 2016.

En cas que Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 prevegi l’aprovació d’un coeficient de
decrement per als municipis on la ponència de valors va entrar en vigor l’any 2008 diferent del 0,92,
s’aplicaran els tipus impositius que resultin de dividir els tipus impositius aplicables als béns de naturalesa
urbana vigents l’any 2016 pel coeficient aprovat, arrodonits a 3 decimals.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA

S'afegeix una disposició transitòria per regular l'aplicació del descompte establert a l'article 17 a les
sol·licituds presentades amb anterioritat a l'1 de gener de 2017.

A les sol·licituds de pagament avançat presentades abans del dia 1 de gener de 2017 se'ls aplicaran les
condicions vigents a partir d'aquesta data, és a dir, el descompte del 2% i el càrrec en compte al mes de
febrer, regulats a l'article 8 d'aquesta ordenança.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
ARTICLE 8

Es modifiquen els apartats 1 i 3, per millorar la classificació correcta de determinats tipus de vehicles
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1. S’entendrà per furgoneta el resultat d’adaptar un vehicle de turisme al transport mixt de persones i coses,
per mitja de la supressió de seients i de vidres, alteració de les mides i la disposició de les portes i altres
alteracions que no modifiquin essencialment el model del qual deriva. Les furgonetes, així com la resta de
vehicles mixtos adaptables, tributaran com a turismes, d’acord amb la seva potència fiscal, llevat dels casos
següents:
a. Si el vehicle està habilitat per al transport de més de 9 persones, tributarà com a autobús.

b. Si el vehicle està autoritzat per al transport de més de 525 quilos de càrrega útil, tributarà com a camió.

3. Quan es tracti de vehicles articulats, tributaran simultàniament i per separat el que ocasioni la potència
tractora i els remolcs i semi-remolcs que arrossegui. Els tractocamions tributaran com a tractors.
La resta de l'article no es modifica
ARTICLE 13
Es modifica la regulació del pla de pagaments

2. Es podrà sol·licitar el pagament del tribut a través d’una quota fixa mensual, sempre i quan l'import mínim
per fracció sigui de 20 euros. El calendari fiscal personalitzat informarà de com realitzar les sol·licituds
d’aquest sistema de pagament. Aquesta modalitat de pagament deixarà sense efectes la resta d’acords de
fraccionaments i/o ajornaments aprovats fins aquella data i pels mateixos tributs i no serà d’aplicació el
descompte del 2% per pagament avançat.
La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA FISCAL NÚM.
INSTAL·LACIONS I OBRES

3

REGULADORA

DE

L'IMPOST

SOBRE

CONSTRUCCIONS,

ARTICLE 6
Es modifica la regulació dels beneficis fiscals. Es modifiquen els apartats 1.b), 2 i 3. Es suprimeix l'anterior
apartat 7. Es crea un nou apartat 7. Es modifica el primer paràgraf de l'article 9

1. Prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de
l’impost les construccions, instal·lacions o obres següents:

b) Les d'intervenció total en algun dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta,
mitgeres..) situats al Centre Històric, delimitat al plànol que constitueix l’annex 1 d’aquesta ordenança.

2. Prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal, gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota de
l’impost les obres d'intervenció total en algun dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles
(façanes, coberta, mitgeres..) situats en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la lletra b)
de l’apartat anterior.
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3. Prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal, gaudiran d’una bonificació del 40% de la quota de
l’impost les obres de construcció d’edificis de nova planta, les d’ampliació d’edificacions existents i les de
gran rehabilitació en edificacions existents en el sector del Centre Històric delimitat al plànol que constitueix
l’annex número 1 d’aquesta ordenança.

7. Prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal, gaudiran d’una bonificació del 60% de la quota de
l’impost les obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions
existents en el sector del centre històric delimitat al plànol que constitueix l’annex número 1 d’aquesta
ordenança.

9. Les bonificacions previstes en aquest article tenen caràcter pregat i hauran de ser sol·licitades per
l'interessat, llevat de les bonificacions previstes a l’apartat 1, lletra d), que es tramitaran d’ofici quan es tracti
d’obres realitzades en centres educatius o sanitaris de titularitat pública.
La resta de l'article no es modifica
ARTICLE 7
Es modifica el tipus impositiu (apartat 3)
3. El tipus de gravamen serà del

3,88%

La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
ARTICLE 2

S'afegeixen un segon i un tercer paràgrafs a la lletra a) de l'apartat 3 d'aquest article, per aclarir en quins
cassos els excessos d'adjudicació es consideren no subjectes

Igualment, en els casos en que la única forma possible d’adjudicació dels béns sigui adjudicar-los a un
comuner amb l’obligació de compensar a l’altre en metàl·lic, com a conseqüència de què el bé comú resulti
indivisible o pugui desmerèixer molt per la seva divisió, es considerarà que no existeix excés d’adjudicació i,
en conseqüència, la transmissió no estarà subjecte a l’impost.

Aquesta indivisibilitat dels béns s’ha d'entendre, no en relació a cada un dels béns immobles considerats
individualment, sinó en relació al conjunt de béns que formen part del condomini, de tal forma que es
produiran excessos d’adjudicació gravables en aquest impost si aquests excessos haguessin pogut evitar-se
o, si més no, minorar-se amb una adjudicació dels béns diferent.

ARTICLE 8
S’afegeix un paràgraf a la condició 1, per aclarir el concepte d’habitatge habitual.

1. Que el bé objecte de la transmissió hagi constituït l’habitatge habitual del subjecte passiu, almenys durant
els dos anys immediatament anteriors a la data de transmissió.
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Es considerarà que es compleix aquest requisit si el subjecte passiu hagués deixat l'habitatge per traslladarse a un centre residencial o sociosanitari o bé amb un familiar de primer grau, i l’habitatge no estigui cedit a
un tercer mitjançant contraprestació.
ARTICLE 9. TIPUS DE GRAVAMEN I QUOTA TRIBUTÀRIA
Es modifica el tipus impositiu
La quota d’aquest impost serà la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de
gravamen següent:

15,00%

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
ARTICLE 6

La tarifa a aplicar per la tramitació completa, en cada instància, de tota mena d'expedients de competència
municipal, des de la seva iniciació fins a la resolució final, inclosa la certificació i notificació a l'interessat de
l'acord que hi recaigui, serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

CERTIFICACIONS I INFORMES

1.1

D'acords d'òrgans municipals, actes de sessions i documents que integrin
un expedient administratiu, per cada acord, acte o documents

1.1.1

Fins a un màxim de dues cares de l'escrit

1.1.2

Per cada cara que excedeixi de dues

1.2

TARIFA (€)

10,95
2,65

Expedició d'informes i atestats per part dels serveis de Seguretat
Ciutadana

1.2.1

Relatius a accidents amb ferits esdevinguts dins el terme municipal

54,50

1.2.2

Relatius a accidents sense ferits esdevinguts dins el terme municipal

10,95

1.2.3

Relatius a altres intervencions portades a terme per la Policia Local

10,95

1.3

Certificat de documents o de dades no incloses en altres apartats, excepte
certificats de dades del padró d'habitants

7,85

En cas de certificat de dades cadastrals, la tarifa correspon a cada finca o
unitat urbana
1.4
Informes sobre dades físiques i jurídiques o sobre valors cadastrals, per
cada finca o unitat urbana, quan no sigui possible la seva expedició
automàtica
1.5
1.5.1

7,45

Informes i consultes de l'article 88 de la Llei General Tributària:
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana,
relatiu a finques que requereixen de previ informe i valoració cadastral:

16,70

1.5.2

Altres consultes

16,70

1.6
2

Expedició de duplicats de llicència
CÒPIA DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

20,20

Aquest epígraf serà aplicable en casos de còpies de documents
administratius, com ara projectes d'obra, d'urbanització o plans urbanístics.
Per a la resta de casos, s'aplicaran les tarifes de l'ordenança reguladora de
la taxa per la venda de textos, publicacions i impresos.
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S'exclou de l'aplicació d'aquest epígraf la reproducció de documents que
comporti una taxa específica determinada en aquesta o altra ordenança.
2.1

Fotocòpies d'expedients, sempre que el seu lliurament sigui autoritzat, per
cada fotocòpia que excedeixi de 5:

2.1.1

DIN-A4 a una cara

0,22

2.1.2

DIN-A4 a dues cares

0,42

2.1.3

DIN-A3 a una cara

0,34

2.1.4

DIN-A3 a dues cares

0,47

2.2

Còpia de projectes i expedients en format digital

2.2.1

Còpia de l'arxiu digital, quan no sigui necessari el seu escaneig

2.2.2

Còpia de l'arxiu digital, quan s'hagi d'escanejar

2.2.2.1

Tarifa fixa

3,05

2.2.2.2

Tarifa variable, per pàgina escanejada

0,15

2.3

Còpies compulsades

2.3.1

Per còpia compulsada

3

TRESORERIA

10,10

0,30

Dipòsits provisionals per prendre part en tota mena de concursos i
subhastes, incloent els resguards dels que s'hagin constituït a la Caixa de
Dipòsits: l'ú per cent del seu nominal.
4

INFORMES I TREBALLS URBANÍSTICS

4.1

Fitxa urbanística

4.2

Cèdula cadastral

4.3

Alineacions i rasants (inclou aixecament taquimètric format DWG)

255,00

4.4

Certificats de règim urbanístic

142,80

4.5

Informe de compatibilitat urbanística

126,30

4.6

Aixecaments topogràfics.

4.6.1

Desplaçament

4.6.2

Aixecaments topogràfics de fins a 10Ha a E 1/1000, per Ha o fracció

4.6.3

Aixecaments topogràfics de 5 a 10Ha a E 1/500, per Ha o fracció

294,90

4.6.4

Aixecaments topogràfics de menys de 5Ha a E 1/500, per Ha o fracció

314,10

4.6.5

Aixecaments inferiors, per dia

282,80

4.7

Altres informes no inclosos en les categories anteriors

142,80

5.

SERVEIS URBANÍSTICS

5.1

Tramitació d'expedients de declaració de ruïna
Tramitació dels projectes de reparcel·lació per a la regularització de
finques presentats pels administrats
Informació sobre viabilitat d'obtenir llicències de qualsevol tipus i informes
urbanístics diversos

5.2
5.3

8,70
4,20

27,30
270,70

169,40
510,10

5.3.1

Informació genèrica sense anàlisi de projecte

70,70

5.3.2

Informació específica amb anàlisi de projecte

126,10

5.4

Informe d'inspecció d'habitatges per a reagrupament familiar

6

ALTRES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL

6.1

Informacions testificades

3,30

6.2

Reconeixement de la signatura

3,65

21,90

6.4
Expedició de targetes per a l'autorització de tinença i ús d'armes
accionades per aire o gas comprimit, d'arcs, ballestes i altres similars,
que, d'acord amb la legislació vigent, sigui de competència municipal. Per
cada arma
7

13,30

DRETS D'EXAMEN
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Drets acreditats per oposicions o concursos convocats per aquesta
Corporació,
7.1

Grup A1

30,00

7.2

Grup A2

24,00

7.3

Grup C1

19,00

7.4

Grup C2

13,00

7.5

Grup AP

9,00

8

SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I PUBLICACIONS

8.1

Digitalització de documents a càrrec de la persona interessada, per
digitalització

1,10

Reproducció i comunicació pública en qualsevol mitjà de qualsevol tipus de
document administratiu del fons documental de l'Ajuntament de Manresa,
amb independència de la seva data i suport.

46,70

Cessió de documents originals per a exposicions

46,70

8.2

8.3
9

Registre d'Unions Estables no Matrimonials de Parella de l'Ajuntament de
Manresa
Expedició de qualsevol tipus de certificat relatiu a les dades que consten al
registre (inscripció, baixa, etc), llevat del primer certificat d'inscripció que
s'expedeixi

10
10.1
10.2

26,20

Carnet Bonificat i Targeta Bonificada del transport públic urbà d’autobús de
Manresa
Per l'expedició del carnet, per cada acte d'expedició inicial o renovació

6,00

Per l'expedició d'un títol de transport associat al carnet, per cada acte
d'expedició inicial o renovació

6,00

10.3

Per l'expedició d'un duplicat del carnet, per cada acte d'expedició

6,00

10.4

Per l'expedició de duplicat de títol de transport associat al carnet

6,00

10.5
11

Per expedició d'un segon duplicat del carnet bonificat o del títol de
transport associat en el termini d'un any

10,00

Targeta d'autorització d'estacionament a les zones d'estacionament regulat
en superfície exclusives o preferents per residents

11.1

Expedició de la targeta, per cada acte d'expedició inicial o renovació

30,00

11.2

Expedició de duplicat de la targeta, per cada acte d'expedició

30,00

Es desglossa l'epígraf 1.2.1 en 1.2.1 i 1.2.2, i l'anterior epígraf 1.2.2 passa a ser el nou epígraf 1.2.3.
S'estableixen els nous epígrafs 2.1.3 i 2.1.4

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I
DISTINTIUS
ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes
EPÍGRAF
a)

Placa de numeració

14,00

b)

Plaques de senyalització de gual o de reserva d'aparcament

28,00

CONCEPTE
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c)
Targetes acreditatives de llicències de venda no sedentària, ocupacions a
la via pública, reserves d'estacionament, autoritzacions per circular per les
illes de vianants, llicències d'auto-taxis i altres distintius que acreditin
autoritzacions diverses.
d)

3,00

Placa per contenidors o sacs de runes o altres similars
1. Placa per soldar, unitat

6,70

2. Placa sense soldar, unitat

5,50

La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE
LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Concessió, expedició i registre de llicències

87,90

2

Ús i explotació de la llicència, per cada llicència i any

84,60

3.1

Llicència per conductor assalariat, per llicència

84,60

3.2

Substitució de vehicles, per llicència

84,60

4

Tramitació i subrogació de llicències

4.1

"Inter vivos"

4.2

"Mortis causa"

5

TARIFA (€)

175,80
87,90

Llicència per a la prestació de serveis fora del terme municipal, per cada
llicència i any

8,80

La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES,
CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
ARTICLE 6
Es modifiquen les tarifes
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Grua Municipal:

1

Grua Municipal:

1.1

Serveis dins del nucli urbà.

1.1.1

Actuacions amb trasllat al Dipòsit Municipal de vehicles:

TARIFA (€)

de les 8 a les 20 hores

101,00

a partir de les 20 hores

112,00

1.1.2
Actuacions que acabin amb el trasllat del vehicle al Dipòsit Municipal, però
que compareix el titular del vehicle un cop iniciades les maniobres de
retirada:
de les 8 a les 20 hores
Acta de la sessió plenària núm. 11 de 20 d’octubre de 2016

50,00

88

a partir de les 20 hores
2

3
4
4.1

56,00

Estada al Dipòsit Municipal de vehicles:
Primer dia o fracció

31,90

Altres dies, per dia o fracció

14,30

Col·locació i posterior retirada de paranys d'immobilització de vehicles, per
cada servei

49,50

Recollida de contenidors i altres béns mobles:
Recollida de contenidors, sacs de runa o altres béns mobles amb camió
cadena (1 hora):

73,00

Recollida de contenidors, sacs de runa o altres béns mobles amb camió
ganxo (1 hora)

97,80

4.3

Preu per hora o fracció de camió cadenes, a partir de la primera:

49,00

4.4

Preu per hora o fracció de camió ganxo, a partir de la primera:

61,10

Estada al Dipòsit dels contenidors, sacs de runa o altres béns mobles, per
dia a partir de les 24 hores:

12,20

Retirada d'altres béns mobles amb personal i vehicles municipals

54,50

4.2

4.5
4.6

La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Obres majors (règim general), per m2

2,22

2

Obres majors provisionals, per m2

3,32

3

Obres majors en SNU, per m2

3,32

4

Parcel·lacions urbanístiques / Divisions horitzontals

367,00

5

Obres menors

184,00

6

Moviments de terres

367,00

7

Enderrocs

367,00

8

Comunicacions prèvies d'obres

110,00

9

Construcció, modificació, reforma o anul·lació de guals

9.1

Tarifa fixa

96,00

9.2

Tarifa variable, per metre lineal o fracció

10,10

9.3

Pròrrogues de llicències de guals

60,60

10

Primera ocupació o utilització

10.1

Edificació de 1 habitatge

367,00

10.2

Edifici de 2 a 10 habitatges

707,00

10.3

Edifici de 10 a 25 habitatges

1.178,00

10.4

Edifici de més de 25 habitatges

1.766,00

TARIFA (€)

11
Cates, cales, rases, canalitzacions, instal·lacions i altres obres similars que
comportin la remoció del paviment o altres alteracions o modificacions del
domini públic municipal
11.1

Rases, escomeses , canalitzacions i conduccions de serveis

11.1.1

Tarifa fixa

11.1.2

Tarifa variable, per metre lineal o fracció
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11.2

Construcció de galeries de serveis

11.2.1

Tarifa fixa

11.2.2

10,10

11.3

Tarifa variable, per metre lineal o fracció
Desplegament de cable de tot tipus per galeria o canalització preexistent, o
instal·lació en façana

11.3.1

Tarifa fixa

75,80

11.3.2

Tarifa variable, per metre lineal o fracció

11.4

Obertura de cates

11.4.1

Fins a 1m2. de superfície

11.4.2

Per cada m2. addicional

303,00

2,53
151,50
50,50

11.5
Instal·lació d'elements de senyalització, cabines telefòniques o d'altres
tipus, hidrants, pals de fusta o altres tipus de suport, arquetes, caixes de
distribució o registre, aparells de venda automàtica i qualsevol altre
instal·lació semblant
11.5.1

Tarifa fixa

11.5.2

Tarifa variable, per unitat o element objecte d'instal·lació

11.6

Retirada dels elements relacionats a l'epígraf 11.5

11.6.1

Tarifa fixa

75,80

11.6.2

Tarifa variable, per unitat o element a retirar

25,27

151,50
50,50

11.7
Modificació de les llicències relacionades a l'epígraf 11. Meritaran el 50%
de la tarifa que correspongui per la concessió de la llicència inicial
12

Pròrrogues de llicències, llevat que comportin una tarifa específica

13

Modificacions de llicències, per m2

14
15
16

121,00
1,17

Modificacions de llicències que no comportin actuacions sobre superfície
construïda

236,00

Canvis de titularitat

63,50

Tarifa mínima per llicències d'obres majors i modificacions de llicències
que comportin actuacions sobre superfície construïda.

367,00

Tarifa mínima en cas de no admissió a tràmit de la sol·licitud, desistiment
de l'interessat previ a la resolució, o denegació de la sol·licitud. Es liquidarà
el 50% de la taxa acreditada inicialment, amb un import màxim de

184,00

17

La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA EN L’AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D’ACTIVITATS DE
QUALSEVOL NATURALESA

ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Llicències ambientals i llicències d'activitats

TARIFA (€)

La quota tributària es determinarà segons la superfície de l'establiment
Fins a 50 m2

1.135,00

De 51 a 100 m2

1.525,00

De 101 a 200 m2

1.895,00
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De 201 a 400 m2

2.450,00

De 401 a 600 m2

2.810,00

De 601 a 1.000 m2

3.170,00

De 1.001 a 3.000 m2

5.250,00

De 3.001 a 5.000 m2

9.160,00

més de 5.000 m2

13.430,00

a partir de 5.000 m2, per cada 1.000 m2 o fracció

1.590,00

La superfície destinada a aparcament al servei d'una activitat principal
acreditaran el 50% de la quota prevista en l'escala anterior.

Les activitats ramaderes, agrícoles o rústiques en general tributaran per
les actuacions municipals el 10% de les tarifes que resultin d'aplicar els
paràmetres establerts en aquest epígraf
2

Autorització ambiental i/o substantiva
Les activitats subjectes al règim d’autorització ambiental i/o substantiva,
tributaran per les actuacions municipals, el 50% de les quotes previstes
per a les llicències ambientals

3

Controls inicials i periòdics

3.1
La primera visita tècnica de comprovació per a la posta en marxa de
l'activitat no acreditarà cap quota addicional a la de la corresponent
llicència .
3.2
3.3

4

Les segones i següents visites per al control inicial acreditaran cadascuna
una quota de

126,10

Els controls periòdics de qualsevol activitat acreditaran una quota del 25%
de les previstes per a la primera instal·lació
Revisions

4.1
La revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes a autorització
ambiental, tributarà el 15% de les tarifes previstes per a la primera
instal·lació.
4.2
La revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes a llicència
ambiental, tributaran el 25% de les tarifes previstes per a la primera
instal·lació
5

Adequacions
L’adequació de les activitats existents degudament legalitzades a la
normativa vigent, tributaran el 25 % de les tarifes previstes per a la
primera instal·lació

6

Legalitzacions
La legalització de les activitats preexistents que no disposaven de llicència
tributarà d’acord amb l’escala de tarifes i quotes de la primera instal·lació.

7

Canvis de titularitat
Els canvis de titularitat, sigui quin sigui el tipus de llicència o autorització,
acreditaran una quota única de

8

63,50

Modificacions
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8.1
Les ampliacions de superfície sense canvi d’activitat tributaran en funció
de la superfície ampliada segons les quotes previstes per a la primera
instal·lació.
8.2

8.3

Les ampliacions d’activitats en el mateix local, sense ampliació de
superfície tributaran en funció de l’espai destinat a la nova activitat. En cas
de no ser possible la diferenciació física d’espais, tributaran el 50% de les
quotes previstes per a la primera instal·lació.
Altres modificacions

236,00

En aquest epígraf s’inclouen les instal·lacions de climatització i
ambientació musical d’activitats prèviament legalitzades, sempre que
aquestes instal·lacions no suposin un canvia d’ús específic.
9
9.1

Activitats provisionals i/o temporals
Les obertures temporals per motiu de trasllat forçós per un període màxim
de 6 mesos no tributaran cap quota.

9.2
Les obertures temporals voluntàries tributaran un 10% de les quotes
previstes per a la primera instal·lació, si no superen el període d’un mes, i
el 50% fins a un màxim de 6 mesos. A partir de 6 mesos tributaran la
totalitat de la quota.
9.3

Les activitats recreatives i els espectacles públics de caràcter extraordinari
tributaran una quota única de

126,10

S'aplicarà una reducció del 90% d'aquesta tarifa en els casos de llicències
sol·licitades amb motiu de la celebració de festes o activitats culturals i
lúdiques, sense aplicar-se preu d'entrada, promogudes per associacions
sense ànim de lucre degudament inscrites al Registre Municipal d'Entitats.
9.4

Les obertures provisionals dels establiments de pública concurrència
tributaran el 25% de la quota corresponent a la primera instal·lació.

9.5
Les instal·lacions no permanents desmuntables vinculades a circs i
atraccions de fira tributaran cada any natural la tarifa assenyalada en
aquest epígraf sempre i quan no es produeixin canvis en els subjectes,
activitats i/o instal·lació,

126,10

En el cas que es produeixi algun canvi o variació en els subjectes i/o
objecte, aquesta quota no serà anual sinó que meritarà per a cadascuna
de les activitats la tarifa assenyalada en aquest epígraf
9.6

Control per a activitats recreatives de les atraccions de les fires

36,70

Aquesta tarifa és compatible i independent de la taxa que s’acrediti per
l’atorgament de la llicència per l’activitat d’atraccions.
10

Comunicacions prèvies a l'inici d'activitats (inclou la tarifa corresponent a la
inspecció del funcionament de l’activitat)
Les tarifes s’aplicaran en funció del grup al qual pertanyi l’activitat (segons
s’especifica en l’annex d’aquesta ordenança) i en funció de la superfície
que n’ocupi.

10.1

Amb projecte tècnic

10.1.1

Grup A: Usos comercials, oficines i serveis hotelers

10.1.1.1

Fins a 400 m2:

1.139,00

10.1.1.2

De 401 a 1.300 m2

1.441,00

10.1.1.3

De 1.301 a 2.500 m2

1.742,00

10.1.1.4

Més de 2.500 m2

2.144,00

* Pels establiments comercials es computarà la superfície de venda
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10.1.2

Grup B: Usos de restauració i recreatius

10.1.2.1

Fins a 200 m2:

1.473,00

10.1.2.2

De 201 a 500 m2

1.874,00

10.1.2.3

De 501 a 1.000 m2

2.276,00

10.1.2.4

Més de 1.000 m2

2.812,00

10.1.3

Grup C: Usos industrials i anàlegs

10.1.3.1

Fins a 200 m2:

1.203,00

10.1.3.2

De 201 a 500 m2

1.522,00

10.1.3.3

De 501 a 1.000 m2

1.844,00

10.1.3.4

Més de 1.000 m2

2.270,00

10.1.4

Grup D: Usos d'aparcament

10.1.4.1

Fins a 200 m2:

1.017,00

10.1.4.2

De 201 a 500 m2

1.284,00

10.1.4.3

De 501 a 1.000 m2

1.547,00

10.1.4.4

Més de 1.000 m2

1.902,00

10.1.5
Grup E: Usos educatiu, esportiu, sanitari-assistencial, cultural i associatiu
10.1.5.1

Fins a 200 m2:

1.017,00

10.1.5.2

De 201 a 500 m2

1.284,00

10.1.5.3

De 501 a 1.000 m2

1.547,00

10.1.5.4

Més de 1.000 m2

1.902,00

10.1.6

Grup F: Usos agrícola, ramader i forestal

10.1.6.1

Fins a 200 m2:

10.1.6.2

De 201 a 500 m2

10.1.6.3

De 501 a 1.000 m2

1.181,00

10.1.6.4

Més de 1.000 m2

1.441,00

10.1.7

Grup G: Ús de serveis funeraris

10.1.7.1

Fins a 200 m2:

1.139,00

10.1.7.2

De 201 a 500 m2

1.441,00

10.1.7.3

De 501 a 1.000 m2

1.742,00

10.1.7.4

Més de 1.000 m2

2.144,00

10.2

Sense projecte tècnic

10.2.1

Grup A: Usos comercials, oficines i serveis hotelers

10.2.1.1

Fins a 400 m2:

1.049,00

10.2.1.2

De 401 a 1.300 m2

1.324,00

10.2.1.3

De 1.301 a 2.500 m2

1.598,00

10.2.1.4

Més de 2.500 m2

1.964,00

788,00
984,00

* Pels establiments comercials es computarà la superfície de venda
10.2.2

Grup B: Usos de restauració i recreatius

10.2.2.1

Fins a 200 m2:

1.346,00

10.2.2.2

De 201 a 500 m2

1.711,00

10.2.2.3

De 501 a 1.000 m2

2.074,00
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10.2.2.4

Més de 1.000 m2

10.2.3

Grup C: Usos industrials i anàlegs

10.2.3.1

Fins a 200 m2:

1.078,00

10.2.3.2

De 201 a 500 m2

1.358,00

10.2.3.3

De 501 a 1.000 m2

1.641,00

10.2.3.4

Més de 1.000 m2

2.018,00

10.2.4

Grup D: Usos d'aparcament

10.2.4.1

Fins a 200 m2:

10.2.4.2

De 201 a 500 m2

1.190,00

10.2.4.3

De 501 a 1.000 m2

1.433,00

10.2.4.4

Més de 1.000 m2

1.756,00

2.559,00

944,00

10.2.5
Grup E: Usos educatiu, esportiu, sanitari-assistencial, cultural i associatiu
10.2.5.1

Fins a 200 m2:

10.2.5.2

De 201 a 500 m2

1.190,00

10.2.5.3

De 501 a 1.000 m2

1.433,00

10.2.5.4

Més de 1.000 m2

1.756,00

10.2.6

Grup F: Usos agrícola, ramader i forestal

10.2.6.1

Fins a 200 m2:

10.2.6.2

De 201 a 500 m2

10.2.6.3

De 501 a 1.000 m2

1.094,00

10.2.6.4

Més de 1.000 m2

1.333,00

10.2.7

Grup G: Ús de serveis funeraris

10.2.7.1

Fins a 200 m2:

1.049,00

10.2.7.2

De 201 a 500 m2

1.324,00

10.2.7.3

De 501 a 1.000 m2

1.598,00

10.2.7.4

Més de 1.000 m2

1.964,00

10.2.8

Grup H: Habitatges d'ús turístic

10.2.8.1

Per habitatge

11

944,00

733,00
914,00

126,00

Actuacions d'interès públic en sòl no urbanitzable (article 48 del Text refós
de la llei d'urbanisme)

11.1

Amb aportació dels informes sectorials de l'article 48 TRLU

333,00

11.2

Sense l'aportació dels informes sectorials de l'article 48 TRLU

485,00

12

Altres intervencions i actuacions

12.1

Informes previs preceptius

333,00

Llicències provisionals. S'aplicarà la tarifa per llicència definitiva que
correspongui, incrementada en la quantitat de

101,00

Modificació de llicències per refosa i unificació de procediments anteriors

469,00

12.2
12.3
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13
Tarifa mínima en cas de no admissió a tràmit de la sol·licitud, desistiment
de l'interessat previ a la resolució, o denegació de la sol·licitud. Es liquidarà
el 50% de la taxa acreditada inicialment, amb un import màxim de

184,00

La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
ARTICLE 4

Es modifica l'apartat 1, per adequar els barems de renda al salari mínim interprofessional vigent, i per aclarir
els requisits necessaris per a tenir dret a l'aplicació de la tarifa reduïda.
1.
-

S’aplicarà la tarifa reduïda recollida a l’epígraf 11 en els casos següents:
Les llars d’infants públiques

Els habitatges amb residents que acreditin tenir ingressos globals anuals no superiors als detallats al
quadre següent:

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
9.172,80
11.924,64
14.676,48
17.428,32
20.180,16
22.932,00

7 o més
persones
25.683,84

Per tenir dret a l'aplicació d'aquesta tarifa, els interessats hauran de presentar la sol·licitud corresponent,
abans de la finalització del període de pagament voluntari de la taxa. Mentre es compleixin els requisits per
al gaudi de la tarifa reduïda, no caldrà reiterar la sol·licitud.

Igualment, i per tal d'acreditar els ingressos de les persones que conviuen a l'habitatge, els residents
l’habitatge que siguin majors de 16 anys hauran de prestar el seu consentiment per tal que l'Ajuntament
pugui verificar els seus ingressos telemàticament a través de l'Agència Estatal d’Administració Tributària o
de qualsevol altra administració pública.
Es presumirà que són residents a 'habitatge totes els persones que hi estiguin empadronades.

ARTICLE 7
Les quotes que s'han de satisfer per la Taxa per prestació del servei de recollida d'escombraries són les que
resultin de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Habitatges

1.1

Carrers 1a. categoria

111,50

1.2

Carrers 2a. categoria

100,30

3

Parades fixes de venda a la via pública

83,50

Locals susceptibles d’ésser ocupats per alguna activitat mercantil, que
estiguin tancats i desocupats tot l’any.

83,50

4
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5
Oficines i despatxos professionals fins a 3 empleats; centres oficials,
religiosos o eclesiàstics; entitats culturals, esportives o benèfiques, sense
local d'espectacle; centres d’ensenyament de tot tipus, incloses activitats
culturals, esportives i autoescoles, amb un cens no superior a 50
alumnes/any; establiments mercantils fins a 3 empleats situats en locals
amb una superfície cadastral inferior o igual a 8 m2, inclosa la superfície
descoberta afecta a l'activitat.

141,30

Establiments mercantils amb habitatges o sense, fins a tres empleats;
entitats culturals, esportives o benèfiques amb local d'espectacle; centres
d’ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals, esportives i
autoescoles, amb un cens de 51 a 100 alumnes/any.

284,00

Oficines i despatxos professionals de 4 a 10 empleats; hotels i pensions
sense restaurant; bars i cafès fins a 3 empleats; establiments mercantils de
4 a 10 empleats; centres d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats
culturals, esportives i autoescoles, amb un cens de 101 a 400
alumnes/any.

418,00

Oficines i despatxos professionals d'11 o més empleats; bars i cafès de 4 a
10 empleats; sales de festes discoteques i similars; cinemes i teatres
oberts al públic fins a 3 dies per setmana; bancs i d'altres entitats de crèdit
i estalvi; companyies de serveis públics; centres d'ensenyament de tot
tipus, incloses activitats culturals, esportives i autoescoles, amb un cens
superior a 400 alumnes/any.

688,00

Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de menjars fins a 30
habitacions, restaurants i d'altres establiments amb servei de menjars; bars
i cafès de més de 10 empleats; establiments mercantils d'11 a 25
empleats, cinemes i teatres oberts més de 3 dies a la setmana.

1108,00

Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de menjars, de més de
30 habitacions; clíniques, hospitals i d'altres centres d'assistència sanitària;
establiments mercantils de més de 25 empleats.

2068,00

6

7

8

9

10

11
12

Tarifa aplicable als supòsits establerts a l'apartat 1 de l'article 5

26,10

Retirada d'escombraries i runes que hagin estat abocades en solars i
terrenys privats:

a)

Per desplaçament

71,50

b)

Per m3 de recollida

48,40

ARTICLE 8
S'afegeix una nova lletra m) per aclarir el concepte d'oficina als efectes d'aplicació de les tarifes

Als efectes d’aplicació de les tarifes es consideraran oficines i despatxos professionals, les activitats que
estiguin enquadrades en la secció 2a de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques, els epígrafs
corresponents a les mateixes activitats de la secció primera i els locals que estiguin considerats locals
afectes a una activitat amb ús d’oficines o centre de direcció.
La resta de l'article no es modifica
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ARTICLE 11
Es modifiquen el percentatge de bonificació per pagament avançat, i el moment del càrrec en compte

1. Els contribuents podran realitzar el pagament anticipat d'aquest impost i gaudiran d'una bonificació del 2%
de l'import avançat.
El procediment per a la realització d’aquest pagament avançat serà el següent:
a) els contribuents que desitgin adherir-se a aquest sistema hauran d’autoritzar a l'Ajuntament a fer el càrrec
en compte, durant els cinc primers dies del mes de febrer, bé a través del corresponent formulari que es
podrà trametre a l’ajuntament ja sigui presencialment, per fax, correu electrònic o postal; o bé a través de la
carpeta ciutadana.
Es modifica la regulació del pla de pagaments

3. Es podrà sol·licitar el pagament del tribut a través d’una quota fixa mensual, sempre i quan l'import mínim
per fracció sigui de 20 euros. El calendari fiscal personalitzat informarà de com realitzar les sol·licituds
d’aquest sistema de pagament. Aquesta modalitat de pagament deixarà sense efectes la resta d’acords de
fraccionaments i/o ajornaments aprovats fins aquella data i pels mateixos tributs i no serà d’aplicació el
descompte del 2% per pagament avançat.
La resta de l'article no es modifica
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
S’afegeix una disposició transitòria per regular l'aplicació del descompte establert a l'article 11 a les
sol·licituds presentades amb anterioritat a l'1 de gener de 2017.

A les sol·licituds de pagament avançat presentades abans del dia 1 de gener de 2017 se'ls aplicaran les
condicions vigents a partir d'aquesta data, és a dir, el descompte del 2% i el càrrec en compte al mes de
febrer, regulats a l'article 8 d'aquesta ordenança.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

ARTICLE 6
El deute tributari es calcularà per mitjà de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Traspàs dels drets de concessió sobre sepultures:

1.1

Nínxols unitaris :

1.1.1

Files primera i segona

25,00

1.1.2

Files tercera i quarta

20,20

1.1.3

Files cinquena i sisena

16,80

1.2

Nínxols dobles:

1.2.1

Files primera i segona

1.2.2

Files segona i tercera

1.3

D'altres sepultures

1.4

Urnes cineràries

1.4.1

Primera i segona filera
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TARIFA (€)

49,70
45,10
148,80
23,40
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1.4.2

Tercera i quarta fileres (4a filera per a Sant Ferran B)

19,00

2

Conducció i trasllat de restes mortals

52,50

3

Tancament de sepultures:

3.1

Nínxols

3.1.1

De nínxols unitaris

23,10

3.1.2

De nínxols dobles

46,70

3.2

D'altres sepultures

56,70

3.3

D’urnes cineràries

13,30

3.4

Sepultures del cementiri musulmà

56,70

4

Col·locar làpida de marbre o, en cas d’hipogeus, capelles o panteó,
col·locar llosa

4.1

De nínxols unitaris

25,60

4.2

De nínxols dobles

49,80

4.3

Hipogeus, capelles i panteons amb llosa

49,80

4.4

Panteons, per nínxol

25,60

4.5

Columbaris

49,80

4.6

Urnes cineràries

13,30

Sepultures del cementiri musulmà (només per la col·locació inicial o per la
substitució)

25,60

5

Inscripcions, per cada una

10,15

6

Decoració de sepultures

91,90

7

Reducció de restes i neteja general de sepultures

30,10

4.7

8

Col·locar marcs metàl·lics, costats, baranes metàl·liques i de marbre i
d'altres elements similars

8.1

Col·locar costats

8.1.1

De nínxols unitaris

24,90

8.1.2

De nínxols dobles

49,80

8.1.3

Urnes cineràries

13,30

8.2

Col·locar marc

8.2.1

De nínxols unitaris

24,90

8.2.2

De nínxols dobles

49,80

8.2.3

Urnes cineràries

13,30

9

Subministrament de fluid elèctric, per sepultura i any

10,25

10

Cadàvers en dipòsit:

10.1
Per deixar un cadàver a cambra frigorífica, per cada 24 hores o fracció

44,10

10.2

Per la custòdia de restes en dipòsit, per cada 24 hores o fracció

12,10

11

Conducció /Trasllat de cadàvers o restes mortals:

11.1

Entrada de cadàvers o restes mortals amb origen a altres localitats o
cementiris

11.1.1

Entrada de cadàver o restes mortals

62,80

11.1.2

Entrada de cendres, preu per un cadàver o restes

36,20

11.2

Sortida de cadàvers o restes mortals amb destinació a altres localitats o
cementiris

11.2.1

Sortida de cadàvers o restes mortals

62,80

11.2.2

Sortida de cendres, preu per un cadàver o restes

36,20

11.3

Entrada de cadàvers o restes mortals amb origen al propi municipi

11.3.1

Entrada de cendres, preu per cadàver o restes

11.4

Embalsamar cadàvers

11.5

Tècniques de conservació
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12

Drets d'enterrament:

12.1

Enterraments ordinaris

12.2

Enterraments altres sepultures

173,70

12.3

Enterrament religió islàmica

173,70

13

D'altres serveis:

13.1

Expedició de títols de concessió de drets funeraris, per cada títol

82,50

8,60

13.2
Tramitació d'expedients de canvis de titularitat de sepultures, i duplicats de
títols de dret funerari, amb publicació d'anuncis oficials, per sepultura

29,30

Inscripcions en la pàgina d'observacions o pàgines de beneficiaris,
designats amb caràcter voluntari, dels títols de concessió de drets
funeraris, per cada una

31,40

13.3

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
ARTICLE 8

S’introdueix un segon paràgraf al punt 2 d'aquest article per incorporar el límit aplicable de la bonificació, que
havia quedat suprimit per error, amb el redactat següent:

Aquesta bonificació tindrà un import màxim corresponent al 50% del cost del pla de transport anual de
l’exercici precedent.
ARTICLE 10
Es modifiquen el percentatge de bonificació per pagament avançat, i el moment del càrrec en compte

Els contribuents podran realitzar el pagament anticipat d'aquest impost i gaudiran d'una bonificació del 2%
de l'import avançat.
El procediment per a la realització d’aquest pagament avançat serà el següent:

a) els contribuents que desitgin adherir-se a aquest sistema hauran d’autoritzar a l'Ajuntament a fer el càrrec
en compte, durant els cinc primers dies del mes de febrer, bé a través del corresponent formulari que es
podrà trametre a l’ajuntament ja sigui presencialment, per fax, correu electrònic o postal; o bé a través de la
carpeta ciutadana.
La resta de l'article no es modifica
ARTICLE 13
Es modifiquen els coeficients de situació

1.
Les quotes resultants de l'aplicació del coeficient de ponderació regulat a l'article anterior
s'incrementaran mitjançant l'aplicació de l'escala de coeficients següent, en funció de la situació física de
l'establiment dins del terme municipal, i de la categoria o sector en què radiquin:

Categoria fiscal del carrer, tram de carrer o zona particularitzada

Coeficient
aplicable

Primera

2,99

Segona

2,65
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Tercera

2,49

Les categories dels diferents carrers, trams de carrer o zones particularitzades figuren a l'annex únic a
aquesta ordenança
L'apartat 2 no es modifica
ARTICLE 18
Es modifica la regulació del pla de pagaments

2. Es podrà sol·licitar el pagament del tribut a través d’una quota fixa mensual, sempre i quan l'import mínim
per fracció sigui de 20 euros. El calendari fiscal personalitzat informarà de com realitzar les sol·licituds
d’aquest sistema de pagament. Aquesta modalitat de pagament deixarà sense efectes la resta d’acords de
fraccionaments i/o ajornaments aprovats fins aquella data i pels mateixos tributs i no serà d’aplicació el
descompte del 2% per pagament avançat.
La resta de l'article no es modifica
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA

S’afegeix una disposició transitòria per regular l'aplicació del descompte establert a l'article 10 a les
sol·licituds presentades amb anterioritat a l'1 de gener de 2017.

A les sol·licituds de pagament avançat presentades abans del dia 1 de gener de 2017 se'ls aplicaran les
condicions vigents a partir d'aquesta data, és a dir, el descompte del 2% i el càrrec en compte al mes de
febrer, regulats a l'article 10 d'aquesta ordenança.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES,
BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I
AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS

Per raons sistemàtiques, diversos epígrafs que fins ara es regulaven a ordenança fiscal número 22,
reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic motivada per la
instal·lació d'elements diversos en establiments o locals de negoci, es traslladen a aquesta ordenança. Per
tant, es modifica l'article 2, relatiu al fet imposable, l'article 4, que regula els beneficis fiscals i l'article 5,
relatiu a les tarifes.
ARTICLE 2
S'afegeixen les lletres k), l) i m)
k) Cartells situats als pals o bàculs de l’enllumenat públic o en d’altres instal·lacions similars.
l) Pancartes.
m) Pissarres o altres elements publicitaris vinculats a activitats comercials o d'hostaleria, no fixos
La resta de l'article no es modifica
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ARTICLE 4
Es modifica l'apartat 2 d'aquest article i s'afegeixen els apartats 4 i 5

2. En els casos d’utilitzacions privatives del domini públic produïdes amb motiu de la celebració de festes o
activitats culturals i lúdiques, sense aplicar-se preu d’entrada, promogudes per associacions sense ànim de
lucre degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats, s’aplicarà una reducció del 90% sobre les tarifes
generals previstes als epígrafs que siguin d’aplicació.

4. Gaudiran d'exempció de la taxa les utilitzacions privatives del domini públic produïdes amb motiu de
campanyes de civisme, de convivència o de participació, promogudes per associacions sense ànim de lucre
degudament inscrites al Registre Municipal d’ Entitats, sempre i quan no s'inclogui cap tipus de publicitat
comercial.

5. Queden exempts del pagament de les taxes de l'epígraf 6, sense perjudici de l’obligació de sol·licitar i/o
obtenir la llicència corresponent: els rodatges, filmacions, documentals i sessions de fotografia d’estudiants
o projectes acadèmics. També la fotografia no comercial, reportatge, entreteniment, curtmetratge i altres
tipus de filmació amb repercussió per a la ciutat i de caire històric, turístic, gastronòmic, cultural, corporatiu
i/o institucional i que sigui justificat documentalment.

Queden exemptes del pagament de les taxes de l'epígraf 6 les produccions audiovisuals en les quals
l’Ajuntament aparegui com a entitat col·laboradora i/o patrocinadora, directament o indirectament a través de
les seves empreses i/o organismes.

Els llargmetratges cinematogràfics (ficció o documental), pel·lícules, sèries o mini-sèries per a Tv que tinguin
incidència en la promoció de la ciutat i ho justifiquin documentalment podran gaudir de la reducció d'un 75%
de la taxa de l'epígraf 6.a).
L'anterior apartat 4 passa a ser el nou apartat 6. La resta de l'article no es modifica
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF
1
1.1

CONCEPTE

TARIFA (€)

Mercats de venda no sedentària regulats pel Decret Legislatiu 1/1993, de 9
de març, sobre comerç interior
Quota fixa per parada i any, amb excepció del mercat agrari dels dissabtes
a la Plaça Major

1.1.1

Parades de fruites, verdures, pesca salada, flors i similars

50,50

1.1.2

Resta de parades

25,30

1.2

Quota variable per metre lineal o fracció i any

1.2.1

Parades en mercats de periodicitat setmanal

39,10

1.2.2

Resta de parades

19,55

3
Parades i instal·lacions desmuntables per a la venda d'articles de tota
mena, espectacles, atraccions, jocs i altres indústries de carrer de tota
mena, situades al domini públic o en instal·lacions municipals amb motiu
de fires i festes tradicionals, per dia:
3.1

Quota fixa
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3.2

A més, per ml o fracció

0,55

3.3

A més, per m2 o fracció (aplicable a les atraccions de fira)

0,45

3.4

Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin espectacles
o representacions, fins a 4.000 m2 de superfície, per dia

111,40

Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin espectacles
o representacions de superfície superior als 4.000 m2, per dia

139,10

3.5

4
Quioscs, parades i altres instal·lacions desmuntables que no siguin objecte
de concessió administrativa per no suposar alteració o transformació del
domini públic.
4.1

Destinats a la venda de productes i articles de qualsevol tipus, per ml o
fracció

4.1.1
Carrers de categoria especial: Plana de l'Om, Passeig de Pere III (excepte
el tram comprés entre C/ Sèquia i Pl. Bonavista), Àngel Guimerà, Plaça
Espanya, Born, Pl. Sant Domènec, Nou, Muralla del Carme, Muralla Sant
Domènec, Cra de Vic (fins a C/ Sant Joan Bta de la Salle) i Cra de
Cardona (fins a C/ Bruc)
4.1.1.1

Per dia

4.1.1.2

Per mes

114,48

4.1.1.3

Per any

686,88

4.1.2

6,36

Carrers de 1ra categoria (segons classificació fiscal de carrers per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic)

4.1.2.1

Per dia

4,79

4.1.2.2

Per mes

86,22

4.1.2.3

Per any

517,32

4.1.3

Carrers de 2na i 3ra Categoria (segons classificació fiscal carrers per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic)

4.1.3.1

Per dia

2,42

4.1.3.2

Per mes

43,56

4.1.3.3

Per any

261,36

4.2
Destinats a la venda de loteries, jocs d'atzar, així com els productes de les
anomenades "castanyeres", per ml o fracció de longitud ocupada al dia:
4.2.1

Carrers de categoria especial

0,48

4.2.2

Carrers de 1a categoria

0,33

4.2.3

Carrers de 2a i 3a categoria

4.3

Tarifa mínima per cada aprofitament autoritzat

6

Rodatges i sessions fotogràfiques, per dia

0,25
25,30

Les tarifes d'aquest epígraf inclouen: Estudi ocupació via pública,
autorització i/o expedició de llicència. Coordinació serveis municipals.
Senyalització dels espais reservats. Informació al veïnatge afectat. No
inclou: Serveis extraordinaris de regulació del trànsit de la Policia
Municipal. Serveis de retirada d’elements estructurals o de mobiliari urbà, i
altres serveis de naturalesa similars efectuats pel personal municipal
inclosos com a serveis extraordinaris. en aquests casos s'aplicarà la taxa
corresponent a la prestació d'aquests serveis
a.

Rodatge, llargmetratges cinematogràfics (ficció o documental), pel·lícules,
sèries o mini-sèries per a tv

420,00

b.

Sessió fotogràfica comercial

300,00

c.

Rodatge publicitari

720,00
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7

Venda ambulant, en vehicle de motor procedent de l'exterior del municipi,
per vehicle i any

323,20

8
Exhibició, distribució o difusió, per qualsevol mitjà, de publicitat de tot tipus
(amb vehicles de motor, vehicles sense motor o similars, mitjançant
persones com a suport material del missatge o instrument d'atenció,
mitjançant persones sense necessitat de què siguin el suport material, etc),
per dia
8.a)

Mitjançant vehicles de qualsevol tipus, per vehicle

8.b)

Mitjançant persones, en qualsevol supòsit, per persona

9,60

Serveis de vigilància i subministrament d'energia a les instal·lacions firals,
per kw i dia de potència contractada

5,15

Costos unitaris de reposició en correctes condicions del deteriorament del
domini públic motivat per la realització d'espectacles ambulants, com són
els circs, teatres i similars (incloent la retirada dels cartells publicitaris
col·locats a les parets de les edificacions del terme municipal), per hora de
treball d'un empleat

44,90

10

96,20

11

12
Utilització privativa del domini públic mitjançant caixes, fruita, flors, revistes
i altres elements destinats a la venda, i situats a la via pública, encara que
siguin adossats a la façana de l’establiment de què es tracti
12.1

Carrers de primera categoria

12.1.1

Per m2 o fracció i any

102,70

12.1.2

Per m2 o fracció i mes

17,20

12.1.3

Per m2 o fracció i dia

0,96

12.2

Carrers de segona i tercera categoria

12.2.1

Per m2 o fracció i any

77,10

12.2.2

Per m2 o fracció i mes

12,80

12.2.3

Per m2 o fracció i dia

0,71

13

Utilització privativa del domini públic amb elements no especificats als
epígrafs anteriors
No estaran subjectes a aquesta tarifa els elements considerats
ornamentals

13.1

Carrers de primera categoria

13.1.1

Per m2 o fracció i any

102,70

13.1.2

Per m2 o fracció i mes

17,20

13.1.3

Per m2 o fracció i dia

0,96

13.2

Carrers de segona i tercera categoria

13.2.1

Per m2 o fracció i any

77,10

13.2.2

Per m2 o fracció i mes

12,80

13.2.3

Per m2 o fracció i dia

0,71

14

Venda ambulant al braç de globus, bastons, quincalla, gelats, dolços, flors i
altres articles, per dia.

15,20

Els venedors a què es refereix aquest epígraf no podran utilitzar carros,
carretes, vehicles, taules, ni cap altre artefacte recolzat al terra

15
16

En cas d'autorització d'espectacles ambulants, com circs o teatres, a què
fa referència l'epígraf 3 de les tarifes de l'article 5, la quantia de la garantia
serà, per cada llicència o autorització, de

805,00

Pissarres o altres elements publicitaris vinculats a activitats comercials o
d'hostaleria, no fixos. Per any

33,10

Cartells situats en els pals o bàculs de l'enllumenat públic o en altres
instal·lacions similars, per cada cartell i dia:

0,62
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17

Pancartes situades a la via pública per cada pancarta i dia:

6,20

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MOTIVAT PER LA REALITZACIÓ DE
QUALSEVOL TIPUS D'OBRA EN EDIFICIS, TERRENYS O DOMINI PÚBLIC
ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Ocupació del domini públic

1.1

Amb tanques, bastides o instal·lacions semblants

1.1.1

TARIFA (€)

Ocupació del domini públic amb tanques, bastides o instal·lacions
semblants, per m2 o fracció al mes

5,16

Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació romangui per
un període superior a 18 dies.
1.1.2

Ocupació del domini públic amb tanques, bastides o instal·lacions
semblants, per m2 o fracció al dia

0,29

Amb runes, terres, sorra, llenya, materials d’obra, palets, eines o qualsevol
element d’obra, es trobin encerclats o dispersos al domini públic, per m2
de superfície ocupada o fracció i dia

0,41

1.2

1.3

Amb puntals, cavallets o altres elements que es facin servir de suport per
calçar edificis

1.3.1
Ocupació del domini públic amb puntals, cavallets o altres elements que es
facin servir de suport per calçar edificis, per cada element i mes.

17,20

Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació romangui per
un període superior a 18 dies.
1.3.2
1.4
1.4.1

Ocupació del domini públic amb puntals, cavallets o altres elements que es
facin servir de suport per calçar edificis, per cada element i dia

0,96

Amb grues d’obres o instal·lacions semblants
Ocupació del domini públic amb grues d’obres o instal·lacions semblants,
per m2 o fracció al mes

6,89

Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació romangui per
un període superior a 18 dies.
1.4.2

Ocupació del domini públic amb grues d’obres o instal·lacions semblants,
per m2 o fracció al dia

0,38

1.5
Contenidors i altres elements auxiliars o complementaris del transport,
dipòsit de materials o recollida de runes de qualsevol mena, procedents
d’enderrocament d’obres, construccions o instal·lacions de tot tipus
1.5.1
Ocupació del domini públic amb contenidors i altres elements auxiliars o
complementaris del transport, dipòsit de materials o recollida de runes de
qualsevol mena, procedents d’enderrocament d’obres, construccions, o
instal·lacions de tot tipus, per mes
Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació romangui per
un període superior a 10 dies.
1.5.1.1

Carrers de primera categoria
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1.5.1.2

Carrers de segona categoria

72,5

1.5.1.3

Carrers de tercera categoria

61

1.5.2
Ocupació del domini públic amb contenidors i altres elements auxiliars o
complementaris del transport, dipòsit de materials o recollida de runes de
qualsevol mena, procedents d’enderrocament d’obres, construccions, o
instal·lacions de tot tipus, per dia
1.5.2.1

Carrers de primera categoria

9,15

1.5.2.2

Carrers de segona categoria

7,25

1.5.2.3

Carrers de tercera categoria

6,10

Ocupació del domini públic amb contenidors no metàl·lics d’un metre cúbic
de capacitat, per dia

1,89

Ocupació del domini públic amb contenidors, i altres elements auxiliars o
complementaris del transport, dipòsit de materials o recollida de runes de
qualsevol mena, procedents d’enderrocament d’obres, construccions, o
instal·lacions de tot tipus, per any

920,00

1.5.3
1.5.4

1.6
Ocupació del domini públic amb taulons, tanques, palets o qualsevol altre
element d'obra amb la finalitat de reserva eventual d’aparcament davant
d’obres, per ml i mes
1.6.1.

Carrers de primera categoria

13,56

1.6.2

Carrers de segona categoria

11,31

1.6.3

Carrers de tercera categoria

9,01

Ocupació del domini públic amb qualsevol altre material no inclòs a la resta
d’epígrafs, per m2 de superfície ocupada o fracció i dia

0,29

Ocupacions motivades per l'execució de rases, canalitzacions i altres
instal·lacions i obres similars, per ml o fracció i dia

0,41

Aprofitament especial o utilització privativa del domini públic per qualsevol
mitjà quan s’ocupin places d’aparcament regulat en superfície sota temps
limitat mitjançant zona blava, per plaça ocupada i dia (llevat que sigui
d'aplicació l'epígraf 1.5)

6,25

1.7
1.8
1.9

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2

Tarifa mínima a aplicar per a cada acte d'ocupació del domini públic
municipal
Ocupacions motivades per la construcció, modificació , reforma o anul·lació
de guals

25,30

Ocupacions motivades per l'execució de rases, canalitzacions i altres
instal·lacions i obres similars
Fins a 25 m.l.

25,30

De més de 25 m.l fins a 100 ml

50,60

2.2.3

De més de 100 ml fins a 200 ml

101,20

2.2.4

De més de 200 ml fins a 500 ml

151,80

2.2.5

De més de 500 ml

202,40

2.3
Ocupacions motivades per altres actuacions , excepte quan es realitzin
per mitjà de contenidors o altres elements auxiliars o complementaris del
transport i suposi el pagament de la tarifa de l'epígraf 1.5 d'aquest article

25,30

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
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ARTICLE 4

Es modifica la taula de nivells de renda de l'apartat 3 d'aquest article, per adequar-los al salari mínim
interprofessional vigent.

1 persona
14.188,13
11.350,50
9.080,40
7.264,32
5.811,46

2 persones

3 persones

18.444,56
14.755,65
11.804,52
9.443,62
7.554,90

18.444,56
14.755,65
11.804,52
9.443,62
7.554,90

4 persones
18.444,56
14.755,65
11.804,52
9.443,62
7.554,90

5 persones
18.444,56
14.755,65
11.804,52
9.443,62
7.554,90

6 persones
18.444,56
14.755,65
11.804,52
9.443,62
7.554,90

7 o més
persones
18.444,56
14.755,65
11.804,52
9.443,62
7.554,90

Bonificació
aplicable
%10
%30
%50
%70
%90

ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes i els coeficients aplicables
La tarifa a aplicar serà la següent:

EPÍGRAF
1

CONCEPTE

TARIFA (€)

Guals i reserves d'espai a la via pública per entrada i sortida de vehicles
dels edificis i terrenys
Aquestes tarifes s'aplicaran per metre lineal d'aprofitament i any
Les fraccions de metre es computaran en trams de 20 cm complets

En el cas que existeixi senyalització horitzontal i rebaix de vorera, per a
l'aplicació de la tarifa es prendrà en consideració la mida de més llargada,
que en el cas de rebaix inclourà les peces de retorn. En el seu defecte, es
considerarà la mida de la porta. En el cas de rebaix continu de vorera i
sense senyalització horitzontal es prendrà també la mida de la porta.
1.1

Guals d’ús permanent, per cada metre lineal i any:

1.1.a)

Carrers de 1a. categoria

52,90

1.1.b)

Carrers de 2a. categoria

44,80

1.1.c)

Carrers de 3a. categoria

37,20

1.2

Guals d’ús horari, de 8 a 20 hores, per cada metre lineal i any:

1.2.a)

Carrers de 1a. categoria

32,80

1.2.b)

Carrers de 2a. categoria

28,00

1.2.c)

Carrers de 3a. categoria

23,10

1.3

Guals d’ús horari, de 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores, per cada metre lineal
i any:

1.3.a)

Carrers de 1a. categoria

24,50

1.3.b)

Carrers de 2a. categoria

21,00

1.3.c)

Carrers de 3a. categoria

17,40

1.4
Coeficient corrector a aplicar a les tarifes dels epígrafs anteriors, en funció
del nombre de places d'aparcament dels locals i immobles que gaudeixen
de la reserva:
Capacitat
D'1 a 3 vehicles

0,85

De 4 a 6 vehicles

0,95

De 7 a 10 vehicles

1,10

D'11 a 20 vehicles

1,40
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1.5

1.6
1.7

De 21 a 40 vehicles

1,70

De 41 a 60 vehicles

2,00

De 61 a 80 vehicles

2,30

De 81 a 100 vehicles

2,60

De 101 a 150 vehicles

3,00

Més de 150 vehicles

3,50

Coeficient corrector a aplicar en funció de l'ús al qual estigui destinat el
local on està ubicat el gual
Aparcament privat o de lloguer (on l’accés és limitat als propietaris o
llogaters de les places)

1,00

Taller mecànic

1,50

Estació de servei

2,00

Aparcament públic, tant si és gratuït com de pagament (aparcaments de
rotació, de supermercats, vinculats a activitats econòmiques, i en general,
aquells en què l'accés a l'aparcament sigui lliure)

2,00

Altres usos, diferents dels establerts als apartats anteriors (naus
industrials, …)

1,50

El coeficient resultant de l'aplicació conjunta dels coeficients dels apartats
1.4 i 1.5 no podrà ser superior a

5,00

Tarifa mínima a aplicar per cada plaça d'aparcament

12,00

2
Reserves d’espai en la via pública per càrrega o descàrrega de
mercaderies; com a principi o final de línia de serveis regulars interurbans
de transport col·lectiu de viatgers, serveis discrecionals d’excursions i
d’agències de turisme o similars; reserves d'estacionament per a persones
amb mobilitat reduïda establertes a petició d'establiments i activitats
particulars; i els aparcaments concedits a hotels i entitats
Per cada metre lineal o fracció i any
2.1

Reserves permanents durant tot el dia o fracció superior a vuit hores:

2.1.a)

Carrers de 1a. Categoria

232,30

2.1.b)

Carrers de 2a. categoria

193,40

2.1.c)

Carrers de 3a. categoria

154,40

2.2

Reserves permanents entre quatre i vuit hores:

2.2.a)

Carrers de 1a. categoria

136,00

2.2.b)

Carrers de 2a. categoria

116,80

2.2.c)

Carrers de 3a. categoria

96,00

2.3

Reserves permanents fins a quatre hores diàries com a màxim:

2.3.a)

Carrers de 1a. categoria

73,40

2.3.b)

Carrers de 2a. categoria

62,50

2.3.c)

Carrers de 3a. categoria

51,70

3
La reserva d'aparcament per càrrega i descàrrega davant d'obres de
construcció, reforma o enderrocament d'immobles, satisfarà la tarifa
corresponent a l'epígraf 2 per cada metre lineal o fracció de calçada
afectada, dividida per mesos.
4
Reserves d'espais i aparcaments per càrrega i descàrrega de mercaderies
o altres motius, de caràcter no permanent, provocades per necessitats
ocasionals, per metre lineal o fracció de calçada afectada per reserva i dia,
qualsevol que sigui el nombre d'hores autoritzat:
4.a)

Carrers de 1a. categoria
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4.b)

Carrers de 2a. categoria

2,90

4.c)

Carrers de 3a. categoria

2,51

5
Si la reserva d'espai o d'aparcament consisteix en el tancament provisional
de la circulació d'una via pública, s'aplicaran les tarifes de l'epígraf 4 a la
longitud del tram de carrers objecte del tancament, amb els següents
coeficients correctors, en funció de la durada del tancament:
Fins a 2 hores

0,25

De més de 2 a 4 hores

0,50

De més de 4 a 8 hores

0,75

Més de 8 hores

1,00

Aprofitament especial o utilització privativa del domini públic quan s’ocupin
places d’aparcament regulat en superfície sota temps limitat mitjançant
zona blava, per plaça ocupada i dia

6,25

6

7

Reserves especials d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda,
establertes a favor de particulars
Per cada plaça i any

8

328,30

Tarifa mínima a aplicar per cada acte o autorització de reserva
d'aparcament

25,30

ARTICLE 14
Es modifiquen el percentatge de bonificació per pagament avançat, i el moment del càrrec en compte
(apartat 7)

7. Els contribuents podran realitzar el pagament anticipat d'aquest impost i gaudiran d'una bonificació del 2%
de l'import avançat.
El procediment per a la realització d’aquest pagament avançat serà el següent:

a) els contribuents que desitgin adherir-se a aquest sistema hauran d’autoritzar a l'Ajuntament a fer el càrrec
en compte, durant els cinc primers dies del mes de febrer, bé a través del corresponent formulari que es
podrà trametre a l’ajuntament ja sigui presencialment, per fax, correu electrònic o postal; o bé a través de la
carpeta ciutadana.
La resta de l'apartat 7 no es modifica
Es modifica la regulació del pla de pagaments (apartat 8)

8. Es podrà sol·licitar el pagament del tribut a través d’una quota fixa mensual, sempre i quan l'import mínim
per fracció sigui de 20 euros. El calendari fiscal personalitzat informarà de com realitzar les sol·licituds
d’aquest sistema de pagament. Aquesta modalitat de pagament deixarà sense efectes la resta d’acords de
fraccionaments i/o ajornaments aprovats fins aquella data i pels mateixos tributs i no serà d’aplicació el
descompte del 2% per pagament avançat.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

S’afegeix una disposició transitòria per regular l'aplicació del descompte establert a l'article 14 a les
sol·licituds presentades amb anterioritat a l'1 de gener de 2017.

Acta de la sessió plenària núm. 11 de 20 d’octubre de 2016

108

A les sol·licituds de pagament avançat presentades abans del dia 1 de gener de 2017 se'ls aplicaran les
condicions vigents a partir d'aquesta data, és a dir, el descompte del 2% i el càrrec en compte al mes de
febrer, regulats a l'article 14 d'aquesta ordenança.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

S’afegeix una disposició addicional per mitigar els increments que es puguin donar l’any 2017 derivats de
l’aplicació de les noves tarifes, coeficients i criteris establerts a l’epígraf 1

Per a l’any 2017, s’estableix una reducció en la quota íntegra de la taxa de cada càrrec equivalent a la
diferència positiva entre la quota íntegra de l’exercici i el doble de la quota íntegra que hagués correspost si
s'haguessin aplicat les tarifes (per ml o fracció), coeficients i criteris vigents a l'exercici 2016.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES,
EMPOSTISSATS I TRIBUNES
ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Aprofitaments autoritzats per dies o actes determinats, per dia:

1.1

Per metre quadrat de superfície d'ocupació autoritzada

1.1.a)

De l'1 d'abril al 30 de setembre

0,65

1.1.b)

De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de març

0,52

TARIFA (€)

1.2
Quan l'ocupació es dugui a terme sobre elements incorporats a la via
pública, com ara tarimes, plataformes o altres instal·lacions semblants, la
tarifa a aplicar, per metre quadrat d'ocupació utilitzada, serà:
1.2.a)

De l'1 d'abril al 30 de setembre

0,75

1.2.b)

De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de març

0,60

2

Aprofitaments autoritzats per temporada, per mes:

2.1

Per metre quadrat de superfície d'ocupació autoritzada

2.1.a)

De l'1 d'abril al 30 de setembre

3,14

2.1.b)

De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de març

2,51

2.2.
Quan l'ocupació es dugui a terme sobre elements incorporats a la via
pública, com ara tarimes, plataformes o altres instal·lacions semblants, la
tarifa a aplicar, per metre quadrat d'ocupació utilitzada, serà:
2.2.a)

De l'1 d'abril al 30 de setembre

3,61

2.2.b)

De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de març

2,89

4
5
5.a)
5.b)

Tarifa mínima que s'ha d'aplicar per cada acte d'ocupació del domini públic
municipal

25,30

A les anteriors tarifes seran d'aplicació els següents coeficients correctors
en funció de la via pública on tinguin lloc l'aprofitament:
Plaça Sant Domènec, i primer tram del Passeig de Pere III (entre Sant
Domènec i Àngel Guimerà)

1,40

Segon tram del Passeig de Pere III (entre Àngel Guimerà i 11 de
Setembre)

1,20
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5.c)
Tercer tram del Passeig de Pere III (entre 11 de setembre i Bonavista)

1,10

ARTICLE 10
S'actualitzen els imports de les fiances de l'apartat 1
1
2
3
4
5

Fins a 5 taules
De 6 a 15 taules
Més de 15 taules
Parasol, per unitat
Paravent, per unitat

73,20
110,00
183,20
239,80
61,20

La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MOTIVADA PER LA INSTAL•LACIÓ D'ELEMENTS
DIVERSOS EN ESTABLIMENTS O LOCALS DE NEGOCI

Per raons sistemàtiques, diversos epígrafs que fins ara es regulaven a aquesta ordenança fiscal es
traslladen a l’ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions, indústries de carrer i ambulants, rodatges cinematogràfics. Per tant, es modifica l'article 2, relatiu
al fet imposable, l'article 4, que regula els beneficis fiscals, l'article 5, relatiu a les tarifes i l'article 12 referent
a la recaptació.
ARTICLE 2
Es suprimeixen els apartats d) i f), i l'anterior apartat e) passarà a ser el nou apartat f)
ARTICLE 4
Es modifica l'apartat 2 i es suprimeix l'apartat 3. L'anterior apartat 4 passarà a ser el nou apartat 3

Tindran una reducció del 90% els aprofitaments derivats de cartelleres i rètols anunciadors de la seu o
domicili social d’associacions sense ànim de lucre degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats.
ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes, i es suprimeixen els epígrafs 4 i 6. Es renumeren els epígrafs
EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA (€)

1
Veles, paravents, tendals, parasols, marquesines i altres instal·lacions
semblants que no tinguin la consideració de construccions de naturalesa
urbana als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
1.1
1.2

Per m2 o fracció de sòl o volada del domini públic objecte d'aprofitament i
any

3,2900

Tarifa mínima, per cada element i any
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2
Cartelleres, columnes i altres instal·lacions situades al sòl o volada del
domini públic municipal que serveixin de suport físic de rètols, anuncis i
cartells publicitaris de qualsevol tipus d'activitat, establiment o producte,
per m2 o fracció de superfície d'exposició o exhibició i any

25,48

3
Altres instal·lacions situades, totalment o parcial, al sòl o volada del domini
públic municipal, com reflectors lluminosos, aparells d'aire condicionat o
altres tipus d'elements no compresos als apartats anteriors.
3.1
3.2

Per metre quadrat o fracció de sòl o volada del domini públic objecte
d'aprofitament i any

13,1500

Tarifa mínima per cada element i any

33,10

ARTICLE 7

Es modifica aquest article, per adequar-lo a la supressió de diversos epígrafs de l'article 5. Es suprimeix
l'apartat 2. L'anterior apartat 3 passarà a ser el nou apartat 2

1. El període imposable de la taxa coincideix amb el període especificat a cada un dels epígrafs de l'article 5.

2. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de noves altes, que serà el
període comprés entre la data d'inici de l'activitat i l'acabament de l'any natural.

La taxa s'acredita el primer dia del període imposable i les quotes seran irreductibles, llevat de les noves
altes, on el dia d’inici de l'activitat no coincideixi amb l'any natural; en aquest cas les quotes es calcularan
proporcionalment al nombre de trimestres naturals que manquin per a la finalització de l'any, incloent-hi el de
l'inici de l'exercici de l'activitat.

En cas de baixa per cessament de l'activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, llevat
d’aquell en què es produeixi el cessament esmentat. Es procedirà a la devolució de la part de la quota
corresponent als trimestres naturals en què no s'hagués exercit l'activitat.
ARTICLE 12

Es suprimeixen els apartats 1 i 3, ja que fan referència a la presentació i pagament de les tarifes suprimides
d'aquesta ordenança. Es suprimeix l'apartat 4. S'introdueix un nou apartat, per possibilitar el pagament del
tribut amb descompte. Es modifica l'apartat 6, relatiu a la quota fixa. Es renumera tot l'article.

1. En els casos d’utilitzacions o aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada s’hagin inclòs als
padrons o matrícules d’aquesta taxa, el pagament es realitzarà dins els períodes de cobrament que
determini l’edicte de cobrament respectiu.

2. Es podran sol·licitar fraccionaments o ajornaments dels deutes tributaris dins el període voluntari de
cobrament i sense l'exigència de l'interès de demora, sempre i quan el venciment de l'últim pagament es
produeixi dins l'any corrent. Reglamentàriament s'establiran les condicions de la dispensa de la garantia.

3. Els contribuents podran realitzar el pagament anticipat d'aquest impost i gaudiran d'una bonificació del 2%
de l'import avançat.
El procediment per a la realització d’aquest pagament avançat serà el següent:
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a) els contribuents que desitgin adherir-se a aquest sistema hauran d’autoritzar a l'Ajuntament a fer el càrrec
en compte, durant els cinc primers dies del mes de febrer, bé a través del corresponent formulari que es
podrà trametre a l’ajuntament ja sigui presencialment, per fax, correu electrònic o postal; o bé a través de la
carpeta ciutadana.

b) L’import a avançar serà el que correspongui a la previsió efectuada per aquest Ajuntament de l'import a
satisfer per a l'any en curs, al qual s’aplicarà la bonificació esmentada al punt a), per a cada finca per a la
qual es sol·liciti l’adhesió al sistema de pagament avançat.

c) L’autorització es podrà lliurar a l’Ajuntament fins al dia que cada any es fixi en el calendari del contribuent.

d)L’Ajuntament efectuarà la regularització corresponent a la diferència entre l’import liquidat corresponent al
període impositiu actual (que ja tindrà en compte la bonificació) menys l’import avançat. Si la diferència és
positiva, carregarà en compte aquest import durant els cinc darrers dies del període voluntari de cobrament i
si és negativa farà la devolució corresponent d’ofici.

e) Si el contribuent retorna la quantitat carregada en compte o bé el càrrec no s’arriba a fer per motius no
imputables a l’Ajuntament, s’exigirà l’import de la bonificació practicada, sense més requisit que la notificació
a l’interessat.

f)L’adhesió a aquest sistema comporta que no es meritaran interessos de demora a favor de l’Ajuntament o
del contribuent.

4. Es podrà sol·licitar el pagament del tribut a través d’una quota fixa mensual, sempre i quan l'import mínim
per fracció sigui de 20 euros. El calendari fiscal personalitzat informarà de com realitzar les sol·licituds
d’aquest sistema de pagament. Aquesta modalitat de pagament deixarà sense efectes la resta d’acords de
fraccionaments i/o ajornaments aprovats fins aquella data i pels mateixos tributs i no serà d’aplicació el
descompte del 2% per pagament avançat.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

S’afegeix una disposició transitòria per regular l'aplicació del descompte establert a l'article 14 a les
sol·licituds presentades amb anterioritat a l'1 de gener de 2017.

A les sol·licituds de pagament avançat presentades abans del dia 1 de gener de 2017 se'ls aplicaran les
condicions vigents a partir d'aquesta data, és a dir, el descompte del 2% i el càrrec en compte al mes de
febrer, regulats a l'article 12 d'aquesta ordenança.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB
RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D’AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE,
BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D’ALTRES
INSTAL·LACIONS SEMBLANTS

ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes
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EPÍGRAF
1
2
3
4
5
6
7
8

8.a
8.b
8.c
9

CONCEPTE
Per metre lineal o fracció de cable subterrani, a l'any

TARIFA (€)
0,52

Per metre lineal o fracció de canonada subterrània destinada a la
conducció d'àrids, gasos o líquids, a l'any

0,62

Tancs o dipòsits per a combustibles o altres líquids, per metre cúbic, que
inclourà la gruixària del mur, de la solera i del sostre, a l'any
Aparells de subministrament de gasolina, per unitat i any

5,16
217,00

Màquines recreatives infantils i d'altres de venda automàtica accionats per
monedes, per cada màquina instal·lada i any
Caixes de ventilació de cambres subterrànies, per unitat a l'any
Cambres i corredors subterranis. per m3. a l'any

51,00
103,00
5,29

Instal·lacions elèctriques, de gas, telecomunicacions i altres similars,
situades en sòl o en la volada del domini públic municipal:
Per m2 o fracció a l'any de superfície del domini públic ocupada
materialment per les instal·lacions, més la superfície d’afectació, influència
o restricció de l'ús públic.
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Caixers automàtics en línia de façana, per unitat i any

68,50
34,70
13,80
306,00

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA
DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes
EPÍGRAF
1
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.2.
2.1.2.1
2.1.2.2.
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6

CONCEPTE

TARIFA (€)

Concessió del domini de terrenys del Cementiri Municipal per a la
construcció de sepultures, per pam quadrat

13,04

Utilització de nínxols en règim de concessió administrativa, per un termini
de 5 anys, per cada període anual o fracció:
Seccions Verge de l'Alba
Nínxols de cantonada
Dobles, filera 1ª, núm., 501, 502, 717 i 718
Filera 1a, núm. 725, 726, 995 i 996
Filera 2a, núm. 727, 728, 997 i 998
Filera 3a, núm. 503, 504, 719, 720, 729, 730, 999 i 1000
Filera 4a, núm. 505, 506, 721, 722, 731, 732, 1001 i 1002
Filera 5a, núm. 507, 508, 723, 724, 733, 734, 1003 i 1004
Nínxols de columna
Dobles, filera 1ª, núm.525, 526, 533, 534, 685, 686, 693 i 694
Filera 1a, núm.755, 756, 765, 766, 955, 956, 965 i 966
Filera 2a, núm. 757, 758, 767, 768, 957, 958, 967 i 968

360,00
183,00
177,00
157,00
90,30
54,20
323,00
166,00
164,00

Filera 3a, núm.527, 528, 535, 536, 687, 688, 695, 696, 759, 760,
769, 770, 959, 960, 969 i 970

141,00

Filera 4a, núm.529, 530, 537, 538, 689, 690, 697, 698, 761, 762,
771, 772, 961, 962, 971 i 972

81,70

Filera 5a, núm. 531, 532, 539, 540, 691, 692, 699, 700, 763, 764,
773, 774, 963, 964, 973 i 974

49,60
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2.1.3.
2.1.3.1
2.1.3.2.
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.6
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.7

2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6
2.8
2.8.1

Nínxols normals
Nínxols de primera filera dobles
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Secció Verge de Montserrat A i Sant Ignasi (141 al 240)
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Urnes cineràries
Secció Verge de Montserrat B
De primera filera
De segona filera
De tercera filera
Secció Sant Ferran B
De primera filera
De segona i tercera filera
De quarta filera
Secció Verge del Carme
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Secció Verge de Núria
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Secció Sant Pau
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera

302,00
149,00
146,00
129,30
74,80
44,80
212,00
192,00
160,00
138,00
105,60

84,30
76,00
63,30
84,30
76,00
63,30
130,70
144,80
108,40
94,40
72,40
132,20
118,20
97,30
85,20
65,70
85,20
123,60
107,30
64,30
37,20
21,20

Seccions Sant Joan, Sant Pere, Sant Josep, Sant Lluís, Sant Ramon,
Sant Carles, Sant Jaume i Sant Ignasi (1 al 140 i 296 a 635)
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera
Secció Santa Clara
Nínxols de primera filera
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2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.10
2.11
2.11.1

Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Secció de Sant Andreu
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Altres nínxols
Sepultures Cementiri islàmic

148,00
123,60
107,30
82,80

Sepultures Cementiri Islàmic per un difunt, concessió a 5 anys, per any

129,60

140,70
126,60
105,50
91,40
70,40
35,20

3

Utilització de nínxols i urnes cineràries en règim de concessió
administrativa, per un termini de 25 anys

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

Secció de Sant Maurici
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera

737,00
1061,00
919,00
556,00
323,00
187,00

Seccions de Sant Joan i Santa Agnès (llevat numeració Epígraf 3.5), Sant
Fruitós (sense lletra), Sant Fruitós A
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera

929,00
1333,00
1156,00
697,00
404,00
232,00

Seccions Cementiri Civil, Sant Ignasi ( 1 a 140 / 296 a 635), Sant Fruitós B
, Sant Fruitós C, Sant Fruitós D ( 261 a 430), Sant Fruitós E ( 261 a 430),
Sant Fruitós F (261 a 430),
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera

1005,00
1444,00
1252,00
752,00
439,00
253,00

Seccions de Sant Josep, Sant Pere, Sant Lluís, Sant Fruitós D (001 a 260),
Sant Fruitós E (001 a 260), Sant Fruitós F (001 a 260), Sant Ramon, Sant
Jaume, Sant Carles, Sant Pau
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

1055,00
1515,00
1317,00
793,00
465,00

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.4

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
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3.4.6

Nínxols de sisena filera

268,00

3.5

3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.5.8
3.6
3.6.1
3.6.1.1
3.6.1.2
3.6.1.3
3.6.1.4
3.6.1.5
3.6.1.6
3.6.2
3.6.2.1
3.6.2.2
3.6.2.3
3.6.2.4
3.6.2.5
3.6.2.6
3.6.3
3.6.3.1
3.6.3.2
3.6.3.3
3.6.3.4
3.6.3.5
3.6.3.6
3.7
3.7.1
3.7.2

Seccions de Sant Antoni , Sant Enric, Sant Miquel, Sant Joaquim, Sant
Ferran, Santa Rosa ,Verge de Montserrat , Sant Jordi, Santa Eulàlia, Sant
Ignasi (636 a 675), Sant Fruitós G, Santa Agnès ( núms. parells de
l'interval 662-690, i núms. senars de l'interval 841-869 )
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera
Nínxols dobles (1ª i 2ª filera )
Nínxols dobles (2ª i 3ª filera )

1162,00
1667,00
1449,00
874,00
510,00
293,00
3333,00
3333,00

Seccions de Verge de l'Alba , Santa Teresa , Verge de la Mercè
Nínxols de cantonada (Secció Verge de l'Alba)
Nínxols dobles, de primera filera (núms. 501,502,717 i 718)
Nínxols simples, de primera filera (núms. 725, 726,995 i 996)
Nínxols simples de segona filera (núms. 727,728,997 i 998)

4431,00
2237,00
2194,00

Nínxols simples, de tercera filera ( núms. 503,504,719,720,729,730,999 i
1000)

1911,00

Nínxols simples, de quarta filera (núms. 505,506,721,722,731,732,1001 i
1002)

1119,00

Nínxols simples, de cinquena filera (núms. 507,508,723,724,733,734,1003
i 1004)
Nínxols de columna (Secció Verge de l'Alba)

667,00

Nínxols dobles, de primera filera (núms. 525,526,533,534,685,686,693 i
694 )

4045,00

Nínxols simples, de primera filera (núms. 755,756,765,766,955,956,965 i
966 )

2023,00

Nínxols simples de segona filera (núms. 757, 758, 767, 768, 957, 958, 967,
968 )

1997,00

Nínxols simples, de tercera filera ( 527, 528, 535, 536, 687, 688, 695, 696,
759, 760, 769, 770, 959, 960, 969 i 970 )

1730,00

Nínxols simples, de quarta filera (núms. 529, 530, 537, 538, 689, 690, 697,
698, 761, 762, 771, 772, 961, 962, 971 i 972 )

1007,00

Nínxols simples, de cinquena filera ( núms. 531, 532, 539, 540, 691, 692,
699, 700, 763, 764, 773, 774, 963, 964, 973 i 974 )
Nínxols normals
Nínxols dobles, de primera filera
Nínxols simples, de primera filera
Nínxols simples de segona filera
Nínxols simples, de tercera filera
Nínxols simples, de quarta filera
Nínxols simples, de cinquena filera

3702,00
1850,00
1823,00
1576,00
921,00
549,00

Seccions de Sant Ignasi ( 141 a 240), Verge de Montserrat B, Verge del
Carme, Verge de Núria, Santa Clara
Nínxols simples, de primera filera
Nínxols simples, de segona filera

1212,00
1742,00

Acta de la sessió plenària núm. 11 de 20 d’octubre de 2016

612,00

116

3.7.3
3.7.4
3.7.5

Nínxols simples, de tercera filera
Nínxols simples, de quarta filera
Nínxols simples, de cinquena filera

3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3

Urnes cineràries Verge de Montserrat B
de primera filera
de segona filera
de tercera filera

3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5

Secció de Sant Andreu
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

2087,00
1878,00
1564,00
1356,00
1044,00

3.10
3.10.1
3.10.2

Secció Cementiri islàmic
Sepultures Cementiri Islàmic, per un difunt, concessió a 25 anys
Sepultures múltiples per 3 difunts ( núms. 13,14,15 i 16)

1605,00
4815,00

3.11
3.11.1
3.11.2
3.11.3

Urnes cineràries Sant Ferran B
de primera filera
de segona i tercera filera
de quarta filera

1045,00
949,00
763,00

1515,00
909,00
530,00

944,00
859,00
687,00

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS
ARTICLE 4
S'afegeix un nou apartat 5, i l'anterior apartat 5 passa a ser el nou apartat 6

5. Queden exempts del pagament de les taxes de l'epígraf 17, sense perjudici de l’obligació de sol·licitar i/o
obtenir la llicència corresponent: els rodatges, filmacions, documentals i sessions de fotografia d’estudiants
o projectes acadèmics. També la fotografia no comercial, reportatge, entreteniment, curtmetratge i altres
tipus de filmació amb repercussió per a la ciutat i de caire històric, turístic, gastronòmic, cultural, corporatiu
i/o institucional i que sigui justificat documentalment.

Queden exemptes del pagament de les taxes de l'epígraf 17 les produccions audiovisuals en les quals
l’Ajuntament aparegui com a entitat col·laboradora i/o patrocinadora, directament o indirectament a través de
les seves empreses i/o organismes.

Els llargmetratges cinematogràfics (ficció o documental), pel·lícules, sèries o mini-sèries per a Tv i que
tinguin incidència en la promoció de la ciutat i ho justifiquin documentalment gaudiran d'una reducció del
75% de les taxes de l'epígraf 17.
La resta de l'article no es modifica
ARTICLE 5
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1.

La tarifa a aplicar serà la següent:

EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Pavellons PAV-3

1.1

Ús esportiu

1.1.1

Tarifa normal de tot el PAV-3, per hora

1.1.2

Tarifa normal d'1/3 de pista per hora i equip

1.1.3

Tarifa especial

1.2

Ús no esportiu

1.2.1

Tarifa normal , per hora

1.2.2

Tarifa especial:

2

SALES ESPORTIVES

2.1

Sales de gimnàstica, judo i polivalents

2.1.1
2.1.2

TARIFA (€)

47,00
18,40
GRATUÏT
73,40
GRATUÏT

Tarifa normal. Per a activitats dirigides de grups de menors de 18 anys (per
hora o fracció)

10,10

Per equips o grups majors de 18 anys i/o competicions amb entrada de
pagament

15,20

2.1.3

Tarifa especial

2.2

Sala de musculació

2.2.1

Entrada individual a la sala de musculació

3,00

2.2.2

Entrada de grup i/o equips inferiors (fins a 18 anys)

8,10

2.2.3

Entrada de grup i/o equip sènior

2.2.4

Tarifa especial

3

Pavelló Nou Congost

3.3

Ús esportiu

3.3.1

Tarifa per hora d'entrenament

3.3.2

Tarifa per hora de 1/2 de pista

3.3.3

Tarifa especial:

3.3.4

Per hora de competició amb ocupació de mitja graderia

68,40

3.3.5

Per hora de competició amb ocupació de tota la graderia

98,00

3.4

Ús no esportiu del pavelló

3.4.1

Tarifa per hora

121,40

3.4.4

Tarifa especial

GRATUÏT

3.5

Ús per concert o espectacle cultural

3.5.1
3.5.2

Tarifa normal per jornada sencera
Tarifa reduïda per jornada per a entitats inscrites al registre municipal
d'associacions

3.5.3

Tarifa especial

5

CAMPS POLIESPORTIUS DE TERRA

5.1

Ús esportiu

5.1.1

Tarifa normal per hora. Camp de futbol 11.

5.1.2

Tarifa normal per hora. Camp de futbol 7.

5.1.3

Tarifa especial:

5.2

Ús no esportiu

5.2.1

Tarifa normal per hora

5.2.2

Tarifa especial

6

CENTRES CÍVICS I CASAL DE LES ESCODINES

GRATUÏT

15,20
GRATUÏT

59,20
29,60
GRATUÏT

2639,00
1060,00
GRATUÏT

24,40
12,20
GRATUÏT
71,40
GRATUÏT

Utilització de les diferents instal·lacions dels equipaments municipals de
proximitat.
6.1

Tarifa normal per cada dues hores o fracció.
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6.2

Tarifa normal en horari festiu i/o nocturn (a partir de les 22 h)

52,00

6.3
Tarifa especial. Per a entitats sense ànim de lucre (sense cobrament
d'entrada o inscripció d'activitats) o que s'incloguin en les programacions
municipals
7

Auditori Miquel Blanch del Conservatori de Música, per acte o sessió

7.1

Empreses (per hora o fracció).

7.2

gratuït
108,20

Entitats i centres d'ensenyament públics i concertats per a actes amb
entrada de pagament en qualsevol horari (per hora o fracció).

80,60

Entitats i centres d'ensenyament públics i concertats, per a actes amb
entrada gratuïta fora de l'horari d'obertura del Conservatori (per hora o
fracció).

32,60

7.3

7.4
Centres d'ensenyament públic i concertat o entitats sense ànim de lucre.
En horari de funcionament habitual del Conservatori, de 9.00 a 22.00 h.

GRATUÏT

7.5

Utilització de la cabina de gravació, per hora o fracció

8

Sala polivalent del Casal La Kampana

8.1

Tarifa normal, per sessió de 2 hores o fracció

8.2

Tarifa especial, per sessió

9

ESTADI DE FUTBOL DEL CONGOST

9.1

Ús esportiu de l'Estadi de Futbol del Congost

9.1.1

Tarifa normal per l'ús de tot el camp de futbol 11 (per hora o fracció)

80,60

9.1.2

Tarifa normal per l' ús de camp de futbol 7 (per hora o fracció).

40,80

9.1.3

Tarifa especial:

10

ESTADI D’ATLETISME I ROCÒDROM

10.1

Ús esportiu

10.1.1

Tarifa normal per hora

10.1.2

Tarifa mensual

37,80

10.1.3

Tarifa especial:

GRATUÏT

10.1.4

Tarifa per hora de grup

10.1.5

Tarifa mensual de grup (mínim 4 usuaris)

10.2

Ús no esportiu de l'Estadi d'Atletisme

10.2.1

Tarifa normal per hora

10.2.3

Tarifa especial

10.3

Sala de reunions

10.3.1

Tarifa normal

10.3.2

Tarifa especial:

11

PISTES POLIESPORTIVES I SKATEPARK

11.1

33,60
33,60
GRATUÏT

GRATUÏT

2,20

28,60
130,60
127,60
GRATUÏT
10,20
GRATUÏT

Tarifa normal per activitat reglada i dirigida amb enllumenat i ús de
vestidors

11.2

Tarifa especial:

12

SALES DEL CENTRE CULTURAL DEL CASINO

12.1

Sala d'actes. En horari habitual de funcionament del Centre Cultural

16,30
gratuït

12.1.1
Tarifa especial per a entitats sense ànim de lucre (sense cobrament
d'entrada o inscripció o activitats formatives i tallers inclosos en programes
municipals).

GRATUÏT

12.1.2

Tarifa normal (màxim 5 hores)

152,00

12.1.3

Tarifa normal (jornada sencera o més de 5 hores)

202,00

12.2

Sala de reunions
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12.2.1
Tarifa especial per a entitats sense ànim de lucre (sense cobrament
d'entrada o inscripció o que s'incloguin en les programacions municipals
12.2.2

Tarifa normal (màxim 5 hores)

12.2.3

Tarifa normal (jornada sencera o més de 5 hores)

13

PALAU FIRAL

13.1

Sala d’Actes i aules Palau Firal

13.1.1

gratuït
76,00
101,00

Sala d’actes. En horari habitual d’oficines. Es considerarà horari habitual
d’oficines el següent:
Dilluns a dijous, de 9:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h.
Divendres, de 9:00 h a 14:00 h
Horari des de l’1 de juliol al 15 de setembre: De dilluns a divendres de 9:00
h a 14:00 h

13.1.1.1

Dues hores

150,00

13.1.1.2

Mitja jornada ( 5 hores)

200,00

13.1.1.3

Jornada sencera ( 8 hores)

300,00

13.1.1.4

Recàrrec per hora.- fora d’horari oficines

13.1.2

25,00

Aules. En horari habitual d’oficines. Es considerarà horari habitual
d’oficines el següent:
Dilluns a dijous, de 9:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h.
Divendres, de 9:00 h a 14:00 h
Horari des de l’1 de juliol al 15 de setembre: De dilluns a divendres de 9:00
h a 14:00 h

13.1.2.1

Preu/hora

13.1.2.2

Mitja jornada ( 5 hores)

100,00

13.1.2.3

Jornada sencera ( 8 hores)

150,00

13.1.2.4

Recàrrec per hora- fora horari d’oficines

13.1.2.5

L’Aula d’informàtica incrementarà aquests preus en un 25%

13.2

Tarifes especials Sala d’Actes i Aules Palau Firal

13.2.1

30,00

25,00

Entitats, fundacions i associacions sense ànim de lucre, S’aplicarà una
reducció del 50% sobre les tarifes ordinàries

13.2.2

Empreses allotjades al viver o a l’espai coworking

13.2.2.1

Sala A ( preu/hora)

13.2.2.2

Resta de sales. S’aplicarà una reducció del 50% sobre les tarifes
ordinàries

13.3

Viver d’empreses

13.3.1

Allotjament en un dels mòduls del viver d’empreses, per mes o fracció.

7,50

200,00

Aquesta tarifa dóna dret a la utilització privativa i exclusiva del mòdul
adjudicat, mobiliari, connexió a internet, enllumenat i els serveis de neteja
i climatització.
Resta exclòs de la tarifa qualsevol altre servei no enumerat anteriorment
13.3.2

Espai coworking. Allotjament en un lloc de treball de l’espai coworking, per
mes o fracció.

50,00

Aquesta tarifa dóna dret a la utilització privativa d’un lloc de treball a l’Espai
coworking, mobiliari, connexió a internet, enllumenat i els serveis de neteja
i climatització.
Resta exclòs de la tarifa qualsevol altre servei no enumerat anteriorment
14

SALA DE PLENS
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Utilització de la Sala de Plens o altres espais municipals, per a la
celebració de casaments civils

105,00

S'inclouen les despeses de neteja i enllumenat
15

CARRER DEL BALÇ

15.1

Centre d’Interpretació carrer del Balç

15.1.1

Utilització de totes les sales

15.1.1.1

Tot el dia ( 10 hores)

612,00

15.1.1.2

Mig dia ( 5 hores)

306,00

15.1.2

Utilització d’una sala

15.1.2.1

Tot el dia ( 10 hores)

306,00

15.1.2.2

Mig dia ( 5 hores)

204,00

15.1.2.3

Utilització inferior a 2 hores

154,00

15.2

Carrer del Balç ( sense Centre d’Interpretació)

15.2.1

Tot el dia ( 10 hores)

510,00

15.2.2

Mig dia ( 5 hores)

256,00

15.3
Entitats, fundacions i associacions, sense ànim de lucre, i Administracions
Públiques, per a activitats no lucratives, sempre que no s’exigeixi
contraprestació econòmica als assistents. S’aplicarà una reducció del 50%
sobre les tarifes anteriors.
15.4
Utilització per activitats organitzades per associacions de comerciants i
altres entitats sense ànim de lucre, que tinguin subscrit convenis de
col·laboració amb l’Ajuntament per a la dinamització del Centre Històric.
S’aplicarà una reducció del 95% sobre les tarifes anteriors.
16

Lloguer del claustre del Museu Comarcal

16.1

Lloguer d'un mínim de 4 hores

16.2

Lloguer per cada fracció d'una hora a partir de 4 hores de lloguer

17

242,00
35,40

Utilització dels equipaments municipals per rodatges i sessions
fotogràfiques

17.1

Sessió en la presa d’imatges a l’interior dels equipaments

17.1.1

Primera hora

39,40

17.1.2

Hores complement

17,80

17.1.3

Horari extra

57,00

17.2

Equipament com a base de l’equip de filmació

17.2.1

Dues hores

17.2.2

Mitja jornada (5 hores)

100,00

17.2.3

Jornada sencera

200,00

50,00

S'afegeix l'epígraf 17

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes
La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA (€)

Per cada hora:
a)

Un policia local
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b)

Un cotxe patrulla (amb un agent)

28,50

c)

Una moto (amb un agent)

25,40

ORDENANÇA NÚM. 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATENCIÓ I PROTECCIÓ D'ANIMALS DE
COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
ARTICLE 4
Es modifica el redactat dels apartats 1 i 3

1. L’Ajuntament podrà determinar la gratuïtat de la taxa pel servei de recollida d’animals de companyia, en
funció del servei o interès públic que presti l’empresa o entitat que el sol·liciti.

3.
Serà gratuïta la inscripció al Registre municipal d’animals de companyia d’aquells animals acollits en
centres d’allotjament temporal, quan quedi acreditat que aquests animals son adoptats per un particular.
La resta de l'article no es modifica
ARTICLE 5
Es modifiquen les tarifes
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Inscripció al Registre municipal d’animals de companyia

22,00

2

Dipòsit de gossos, per dia o fracció

13,10

3

Servei de donació i custòdia d’animals

4

Expedició de llicència de tinença d'animals potencialment perillosos

22,00

5

Servei de recollida d'animals de companyia

65,90

6

Servei d'eutanàsia i eliminació d'animal de companyia

65,90

7

Visita veterinària d'animal de companyia

27,60

TARIFA (€)

155,50

Es suprimeixen els epígrafs 7 i 10, i es renumera la resta

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT

Es modifiquen diversos articles d’aquesta ordenança, per regular per separat les previsions aplicables als
serveis de subministrament d’electricitat, aigua i gas i les aplicables als serveis de telecomunicacions
ARTICLE 2
Es modifica l'apartat 1
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1. Constitueixen el fet imposable de la taxa el gaudi de la utilització privativa o els aprofitaments especials
constituïts al sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals a favor d'empreses o entitats que utilitzin
el domini públic per a prestar els serveis de subministrament d'aigua, gas, electricitat, i serveis de
telecomunicacions (telefonia fixa, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, internet per cable o fibra
òptica, i altres serveis de telecomunicació) i, en general, de qualsevol altre subministrament que requereixi la
utilització de xarxes o instal·lacions que materialment ocupin el subsòl, volada o sòl de les vies públiques
municipals, llevat dels serveis de telefonia mòbil que són objecte de regulació en l’ordenança fiscal núm. 48.
La resta de l'article no es modifica
ARTICLE 3
Es modifiquen els apartats 1 i 2. S'afegeix un nou apartat 3

1. Són subjectes passius de la taxa les empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin
d'interès general o que afectin a la generalitat o una part important del veïnat, que utilitzin o aprofitin
especialment el subsòl, vol o sòl de les vies públiques municipals. En particular, tenen aquesta consideració
les empreses explotadores dels subministraments d'aigua, gas, electricitat, i serveis de telecomunicacions
(telefonia fixa, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, internet per cable o fibra òptica, i altres serveis de
telecomunicació), i, en general, de qualsevol altre subministrament que requereixi la utilització de xarxes o
instal·lacions que materialment ocupin el subsòl, volada o sòl de les vies públiques municipals.

2. Tenen la consideració d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'electricitat, aigua i gas (o
altres subministraments, diferents de telecomunicacions) les empreses distribuïdores i comercialitzadores
dels mateixos.

Per tant, són subjectes passius d'aquesta taxa les empreses explotadores de serveis de subministraments
d'electricitat, aigua i gas (o altres subministrament, diferents de telecomunicacions), tant si són titulars de les
xarxes o instal·lacions a través de les quals s'efectuen els subministraments, com si accedeixen a les
mateixes en virtut de drets d'ús, accés o interconnexió.

3. També tenen la consideració d'empreses explotadores de subministraments les empreses que exploten
serveis de telecomunicacions (telefonia fixa, televisió per cable, fibra òptica i anàlegs).

Tanmateix, només es consideren subjectes passius les que siguin propietàries de les xarxes a través de les
quals s'efectuen els subministraments.
ARTICLE 4
Es suprimeix l'apartat 2
ARTICLE 5
Es modifica tot l'article

1. Quan el subjecte passiu per serveis de subministrament d'aigua, gas i electricitat (o altres
subministraments, diferents de telecomunicacions) sigui propietari de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudi de l'aprofitament especial del domini
públic municipal, la base imposable està constituïda per la xifra d'ingressos bruts procedents de la facturació
que obtingui anualment en el terme e municipal.
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Els subjectes passius contemplats en aquest apartat han de computar entre els ingressos bruts procedents
de la seva facturació les quantitats percebudes en concepte de drets d'accés o interconnexió que
correspongui a les xarxes esmentades.

2. Quan per al gaudi de l'aprofitament especial a què es refereix l'apartat anterior, el subjecte passiu hagi
d'utilitzar la xarxa que pertanyi a un tercer, la base imposable de la taxa estarà constituïda per la xifra
d'ingressos bruts obtinguts anualment al terme municipal minorada en les quantitats que hagi d'abonar al
propietari de la xarxa, per la utilització de la mateixa.

3. Per a les empreses subministradores de serveis de telecomunicacions (telefonia fixa, televisió per cable,
internet per cable o fibra òptica, i resta de serveis de telecomunicacions), sempre que siguin propietàries de
la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudi de
l'aprofitament especial del domini públic municipal, la base imposable està constituïda per la xifra d'ingressos
bruts procedents de la facturació que obtingui anualment en el terme municipal.

4. Als efectes previstos als apartats anteriors, s'entendrà per ingressos procedents de la facturació aquells
que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels
serveis prestats en cada terme municipal.

En tot cas, formaran part dels ingressos bruts esmentats tant els derivats del serveis de subministrament en
si mateix considerats com el que corresponguin a altres serveis accessoris o connectats amb ells, inclosos
els procedents de lloguer, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució
dels comptadors, equips o instal·lacions propietat de les empreses o dels usuaris utilitzats en la prestació
dels serveis esmentats, i, en general, tots aquells ingressos que hi escaiguin de la facturació realitzada pels
serveis resultants de l'activitat pròpia de les empreses subministradores.

No s'inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que gravin els serveis
prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de
l'entitat que és subjecte passiu de la taxa.

5. Les taxes regulades en aquesta ordenança, exigibles a les empreses o entitats assenyalades en aquest
article, són compatibles amb l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i amb altres taxes
establertes o que pugui establir l'Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d'activitats de
competència local, de les quals les empreses mencionades hagin de ser subjectes passius.

Queda exclosa, per als subjectes passius d'aquesta taxa, l'exacció d'altres taxes derivades de la utilització
privativa o l'aprofitament especial constituït al sòl, subsòl o volada de les vies públiques.
ARTICLE 6
Es modifica tot l'article
1. La quantia de la taxa serà l'1,5% de la base imposable definida a l'article 5 d'aquesta ordenança.

2. Les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil queden excloses del règim de determinació de
la quota tributària previst en aquest article i l'anterior.

Aquest règim tampoc serà aplicable a les empreses subministradores de serveis de telecomunicacions que
no siguin propietàries de la xarxa que exploten.
ARTICLE 9
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Es modifica aquest article, per facilitar el compliment de les obligacions tributàries dels subjectes passius, i
s'afegeix un segon paràgraf a la lletra b) i s'incorpora un nou apartat c). Es modifica l'apartat 4 per adaptar-lo
a la normativa actual.

b) Empreses amb uns ingressos anuals bruts obtinguts en el terme municipal durant l’exercici precedent no
superiors a VINT milions d'euros:

Presentaran l’autoliquidació i faran l’ingrés dins el primer mes de cada trimestre, en relació als ingressos
bruts obtinguts durant el trimestre anterior.

Alternativament, podran presentar l’autoliquidació provisional i fer l’ingrés corresponent dins el primer mes
de cada trimestre, considerant la quarta part dels ingressos bruts obtinguts durant l’exercici anterior. En
aquest cas, durant el primer quadrimestre de l’any següent, el subjecte passiu presentarà una autoliquidació
per la diferència entre la quantia de la taxa corresponent als ingressos bruts reals obtinguts durant l’exercici i
les quanties provisionals satisfetes. En cas que la diferència sigui a favor del subjecte caldrà acreditar i
sol·licitar la devolució corresponent.

c) Empreses amb uns ingressos anuals bruts obtinguts en el terme municipal durant l’exercici precedent no
superiors a 200.000 euros:

Tindran el mateix règim de declaració establert a la lletra b). Alternativament, podran presentar una única
autoliquidació anual, dins el primer quadrimestre de l’exercici següent.

4. L’Administració municipal podrà inspeccionar, revisar i verificar les declaracions presentades i requerir de
les empreses la presentació dels documents i dades que estimin convenients per a justificar l’exactitud de
les xifres d’ingressos declarades, mitjançant procediments de verificació de dades, comprovació limitada o
inspectors.
La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
ARTICLE 4
Es modifiquen els barems establerts en aquest article, per adequar-los al salari mínim interprofessional
vigent.

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
9.172,80
11.924,64
14.676,48
17.428,32
20.180,16
22.932,00

7 o més
persones
25.683,84

La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
CLAVEGUERAM
ARTICLE 4
Es modifiquen els barems establerts en aquest article, per adequar-los al salari mínim interprofessional
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vigent.

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones
9.172,80
11.924,64
14.676,48
17.428,32
20.180,16
22.932,00

7 o més
persones
25.683,84

La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
ARTICLE 6
Es modifiquen les tarifes
EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA (€)

Tipus de sepultura
1

Nínxols

11,65

2

Nínxols dobles

17,40

3

Urnes cineràries

4

Capelles

5

Ossari

6

Panteons

7

Columbari

17,40

8

Hipogeus

138,55

9

Sepultures cementiri musulmà

138,55

9,35
161,55
34,70
173,15

ARTICLE 11
Es modifica la regulació del pla de pagaments

2. Es podrà sol·licitar el pagament del tribut a través d’una quota fixa mensual, sempre i quan l'import mínim
per fracció sigui de 20 euros. El calendari fiscal personalitzat informarà de com realitzar les sol·licituds
d’aquest sistema de pagament. Aquesta modalitat de pagament deixarà sense efectes la resta d’acords de
fraccionaments i/o ajornaments aprovats fins aquella data i pels mateixos tributs i no serà d’aplicació el
descompte del 2% per pagament avançat.
La resta de l'article no es modifica

ORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA
ARTICLE 6
Es modifiquen les tarifes
La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE
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1

Tramitació de l’autorització sanitària en les activitats que normativament ho
requereixen

86,50

2

Inspecció d'habitatges, locals i establiments

2.1

Primera visita

32,60

2.2

Visita de comprovació successiva

54,10

ORDENANÇA NÚM. 50 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS DE
COMPETÈNCIA MUNICIPAL

ARTICLE 2
S'afegeix una nova lletra d)

d) Serveis realitzats per personal municipal de manteniment o brigada, a instància o en benefici d’un
particular

ARTICLE 6
Es modifiquen les tarifes

EPÍGRAF
1
2
3
4

CONCEPTE

TARIFA (€)

Per la inscripció al registre d'unions estables no matrimonials de parella de
l'Ajuntament de Manresa

102,10

Canvi de titularitat de parades de mercats de venda no sedentària

63,60

Autorització de llicències de col·locació de terrasses en espais privats,
assimilables a espais públics

126,30

Serveis realitzats per personal municipal de manteniment o brigada, a
instància o en benefici d’un particular, per hora

20,60

S'afegeix la tarifa 4

SEGON: Es modifica el text de la disposició final de totes les ordenances detallades en aquest dictamen,
que passaran a tenir el redactat següent:

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2017, i continuarà en vigor mentre
no s'acordi la seva modificació o derogació.

TERCER: Aprovar provisionalment les modificacions en la classificació fiscal dels carrers de la ciutat a
efectes de l’aplicació de les ordenances fiscals que tot seguit es relacionen:
La classificació de les vies de la ciutat serà la següent:
I) Taxa per recollida d'escombraries
II) Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
Es modifica la categoria del grup II dels carrers següents:
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Categoria
II
C/. Arquitecte Montagut
C/. Barceloneta
C/. Bernat de Cabrera (sencer)
C/. Bernat de Castellbell
C/. Bernat de Sallent
C/. Canal (Born a Nou)
C/. Cap del Rec
C/. dels Llops
C/. Dibuixant Vilanova (sencer)
C/. Dos de Maig (sencer)
C/. Era de’n Coma (tram nord)
C/. Era de’n Coma (tram sud)
C/. Font del Gat (tot)
C/. Lladó
C/. Mestre Albagés
C/. Miquel Martí Pol (Ctra. Bassella a Avda. Tudela, dreta)
C/. Òdena
C/. Oms i Prat (Sardana a St. Maurici)
C/. Pintor Bassiana (sencer)
C/. Puigcardener
C/. Purgatori
C/. Ramon d’Iglésies
C/. Ramon de Saera
C/. Remei de Baix
C/. Sabadell
C/. Sant Magí (St. Jaume a M. Aurèlia Capmany)
C/. Sant Valentí
C/. Santa Agnès
C/. Santa Soledat
C/. Santiago Rossinyol
C/. Serarols
C/. St. Cristòfol (Terrassa-Ctra. Pont Vilomara)
C/. Teresa Claramunt
C/. Terrassa (sencer)
C/. Travessia Barreres
C/. Victor Balaguer
C/. Xiprer
Pça. del Carme
Pça. del Sol
Pça. Gispert
Pça. Reforma (equipament pàrquing)
Ptge. Lladó
Ptge. Burés
Ptge. Camí vell de Santpedor
Ptge. Can Saldes (a partir de zona urbana)
Ptge. Can Saldes (Zona urbana)
Ptge. Catalunya
Ptge. Cecchini
Ptge. de la Cova (sencer)
Ptge. de Tortosa
Ptge. del Criteri
Ptge. Dipòsits vells
Ptge. Ferrocarril
Ptge. Manuel Ignasi Vallés
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Ptge. Pilar Cots
Ptge. Rajoler
Ptge. Rasos de Peguera
Ptge. Sabater
Ptge. Sansa
Ptge. Sorribes
Ptge. Valentí

2
2
2
2
2
2
1

QUART: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció dels articles, al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més
difusió de la província. En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi formulat cap
reclamació o al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.

CINQUÈ: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província els acords
elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats i de les ordenances aprovades, que entraran en
vigor el dia primer de gener de 2017 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.”

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, manifesta que
el dictamen proposa l’aprovació de les ordenances fiscals per al proper any 2017.
L’objectiu d’aquestes ordenances és mantenir el nivell de prestació dels serveis
municipals i per això cal garantir el nivell d’ingressos.
Amb el benentès que tothom és coneixedor de la davallada de 870.000€ que va
experimentar el projecte de pressupost de 2016, arran de la disminució del número
d’habitants, i amb la voluntat d’intentar minimitzar-ho, a continuació passarà a detallar
el seu contingut.
De forma genèrica es proposa una actualització de les ordenances de l’1% amb
caràcter general, amb el benentès que hi ha ordenances que no es modifiquen i
d’altres que el tenen diferent.
Pel que fa a l’IBI cal tenir present que fa uns mesos aquest Ple va aprovar sol·licitar
que l’Ajuntament de Manresa s’inclogués en la llista dels ajuntaments que havien fet
revisió l’any 2007 i que, acollint-se a la Llei de Pressupostos de l’Estat, es podia
utilitzar el coeficient regulador del 8% de rebaixa en els valors cadastrals.
Afegeix que la setmana passada es va rebre la carta del Ministeri en què es
comunicava que l’Ajuntament quedava inclòs en aquesta llista, la qual cosa feia
possible tirar-ho endavant per al 2017.
La proposta de l’IBI és la de mantenir els ingressos de l’any anterior. En aquest cas no
es pot dir que l’increment seria zero perquè ja que el valor cadastral té una rebaixa del
8% el que cal fer amb el tipus impositiu és buscar la manera de reequilibrar els
ingressos incrementant el tipus impositiu. En aquest cas passaria del 0,791 al 0,860,
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amb la qual cosa es garantiria que l’increment d’ingressos no existiria i la mateixa xifra
del 2016 es podria ingressar el 2017.
Tenint en compte que encara s’està en el període dels 10 anys en què cada any
s’incrementa una desena part de la diferència entre el cadastre del 2007 i el revisat
que es va aplicar a partir del 2008, això fa que el pagament d’un any per l’altre no sigui
lineal i igual a zero sinó que aquestes incorporacions creen unes certes diferències
d’aplicació de la formulació i hi ha uns cèntims de diferència, és a dir, que no s’arriba a
l’euro en el noranta i escaig de casos.
Després hi ha un altre col·lectiu en què atès que han tingut revisions cadastrals per
incorporació d’ampliacions o d’elements que no estaven donats d’alta i d’altres que,
per motiu de bonificacions concedides, ja han expirat i fa que hi hagi algun increment
que pugui ser superior.
Recorda que en el Ple de 16 de juny de 2016 es va aprovar una proposició on es deia
que es tindria en compte les bonificacions de l’IBI pel tema de les famílies
monoparentals. En aquest cas dins de l’impost de l’IBI legalment no és possible aquest
tipus de bonificació, però hi ha previst que en el pressupost del 2017 hi hagi ajudes
puntuals, mantenint els mateixos barems que en la tarifació social, i mantenir una
equiparació a l’hora de fer les ajudes per a les famílies monoparentals.
Pel que fa a l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica l’increment és zero, ja que fa
temps que s’està al topall alt d’aplicació de l’impost, i com en el cas de l’IBI també es
mantenen les bonificacions que ja hi havia amb anterioritat.
Respecte a l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, o plusvàlues, la
proposta per al 2017 és incrementar el tipus impositiu del 13%, que ja estava des de
l’any 2008, i a partir del 2017 passaria al 15%. Això es deu que durant aquests nou
anys, del 2008 al 2016, els valors cadastrals han quedat per sota del 50% dels que hi
havia inicialment l’any 2008, i amb aquesta modificació es pretén mantenir el nivell
d’ingressos en tant que el nivell de la quota es manté, queda lleugerament per sota
fins i tot de l’any 2007, i per això s’incrementa en dos punts.
Respecte a l’impost de l’IAE, fent una comparativa entre deu ajuntaments de la
província de Barcelona, amb un nombre d’habitants entre 63.000 i 87.000 –Manresa al
voltant dels 75.000-, els tipus màxim i mínim d’IAE de mitjana d’aquests deu
ajuntaments estaria en el 3,46 de tipus màxim i del 2,51 de tipus mínim. Manresa en
aquests moments està en el 2,59 i 2,09 la qual cosa vol dir que hi ha molta diferència
respecte a la mitjana d’aquests ajuntaments que és el nivell que correspondria com a
ciutat.
A més a més, comparant-nos amb dos ajuntaments concrets de la comarca, com Sant
Fruitós o Sant Vicenç de Castellet, el primer estaria amb un tipus màxim del 3 i mínim
del 2,50, i el segon en un 3,27 i un 3,17.
En aquest sentit la proposta que es fa és la d’augmentar 40 punts bàsics tant la tarifa
màxima com la mínima. Recorda que hi ha una tarifa intermèdia actual del 2,25, amb
la qual cosa la proposta seria passar el 2,59 al 2,99 i el 2,25 al 2,65 i el mínim del 2,09
al 2,49. Tant en el cas del màxim com en el del mínim es continuaria estant per sota
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de la mitjana de les ciutats com Manresa, i tenint en compte un altre factor, que és que
aquest valor mitjà és de l’any 2014 i Manresa està fent la proposta per al 2017, amb la
qual cosa la situació amb què quedaria és que hi hauria més diferencial comparatiu
que no pas el que hi ha actualment respecte el 2014.
En aquest cas també es mantenen les bonificacions que hi havia previstes en aquest
impost.
A tall d’informació diu que el tema de l’IAE és per a empreses que facturen més
d’1MEUR l’any i que en el terme municipal de Manresa hi ha 950 empreses amb una
facturació superior a aquest import. Aquestes són dades de la liquidació de l’any 2016 i
actualment s’està liquidant l’any 2014, per tant, no se sap exactament els ingressos de
l’any 2017 perquè no se sap exactament el número d’empreses, tot i que la tendència
serà molt similar a la del 2016, però el 2016 respecte del 2014 s’ha detectat un repunt
de la facturació ja que fins el 2013 les facturacions en conjunt anaven baixant. El 2016
ja s’ha detectat que el 2014 estava equilibrat amb un cert repunt la qual cosa fa
preveure que per a l’any 2017, en què es liquidarà el 2015, el repunt és possible que
s’incrementi.
Pel que fa a l’impost de l’ICIO, es diferencia el Centre Històric amb la resta de la ciutat.
Al Centre Històric es manté el 95% de bonificació en façanes, i pel que fa a obres a
l’interior es baixa del 95% al 60%, amb la diferència que abans només hi entrava la
rehabilitació i la restauració, ara és per a qualsevol tipus d’obres que es facin a
l’interior dels edificis.
A la resta de la ciutat la bonificació en façanes passa del 95% al 50% i per a la resta
d’obres es passa del 50% al 0%.
Pel que fa a la Taxa per la recollida d’escombraries hi ha un increment en el cànon de
l’abocador, del 25% respecte a l’any 2016, que passa a 30€ per tona, increment que
representa uns 200.000€, dels quals 156.000€ són l’increment del cànon. Tot això
després d’analitzar tots els components de despesa que té l’ordenança, situa
l’increment en un 3,68% pel que fa a la tarifa normal i pel que fa a carrers de primera
categoria que passaria de 750 a 111,50 i es continuaria amb l’aproximació dels carrers
de nivell 2 a nivell 1 i en aquest cas en tres anys passaria del 85,80 al 100,30.
Pel que fa a la taxa per utilització del domini públic per l’entrada de vehicles, guals,
s’ha elaborat una base de dades nova i al mateix temps s’han comprovat els
amidaments dels guals, s’ha canviat el sistema de trams fent-lo més racional que
l’existent i la diferència és que abans hi havia un tram que anava d’1 a 10 places
d’aparcament i ara es divideix en tres trams que van d’1 a 3, de 4 a 6 i de 7 a 10, amb
uns coeficients correctors que representa el 0,85 d’1 a 3, el 0,95 de 4 a 6, i l’1,1 de 7 a
10. A partir d’aquí els trams tenen un cert increment.
Amb anterioritat a la tarifa mínima per gual i fruit del càlcul del nombre d’aparcaments i
metres lineals de gual, era de 8.50€ i de cara a l’any 2017 la tarifa mínima serà de 12€.
Amb relació a les tarifes d’aigües i clavegueram se’n parlarà el mes de desembre quan
estiguin aprovades per Aigües de Manresa, i pel que fa a temes d’Ensenyament, tant
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d’Arts i Oficis com d’Escola de Música i Conservatori, se’n parlarà el primer trimestre
del 2017.
Finalment, pel que fa als sistemes de pagament hi ha dues modificacions respecte les
actuals, una que és que el pagament immediat que es feia a l’avançada el 5 de març,
amb una bonificació del 3%, ara passarà a ser del 2% i en lloc de cobrar-ho el mes de
març es cobrarà el mes de febrer.
Així mateix s’implanta la tarifa plana, a mida de les possibilitats del contribuent, a fi que
es distribueixi al llarg dels dotze mesos el pagament dels impostos, amb l’única
condició que a 31 de desembre estiguin liquidats els impostos de l’any en curs.
Demana el vot favorable al dictamen.

L’alcalde dóna la paraula a la resta de Grups Municipals.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que com
cada any per aquestes dates es troben davant l’aprovació de les ordenances
municipals, i un any més es troben amb una proposta conservadora i continuista.
Aquests adjectius no haurien de ser per si mateixos negatius si no fos per la situació
que vivim actualment.
El regidor d’Hisenda s’ha esforçat i molt en comunicar-los de forma constructiva i
explicativa que els increments, quan hi són, són realment reduïts, sobre un 1% de
mitjana. Això comporta un augment de la recaptació estimada de 700.000€.
El GMDM entén que aquestes ordenances són el gruix de recaptació municipal que
serviran per debatre, i aprovar si escau el proper desembre, els pressupostos per a
l’any que ve.
Una de les respostes habituals quan se sol·licita una reducció d’aquestes ordenances
és la repercussió directa que això suposaria per a les partides d’Acció Social, i cal
trencar amb aquest principi de causalitat.
És possible, aconsellable i necessari, alleugerir la càrrega impositiva sobre les
manresanes. És un principi d’independència que cada ciutadà disposi d’un marge
econòmic suficient per fer front a les seves necessitats.

Estan d’acord que segons el nivell econòmic de cada família aquestes necessitats
seran diferents, però no estan disposats a caure en aquest xantatge emocional que
plantegen, pressió impositiva igual a acció social.
Cal ser valents, cal trencar dinàmiques estàtiques que no duen enlloc, cal liderar,
escoltar les queixes, peticions i reivindicacions de la ciutadania. Diferents col·lectius i
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barris de la ciutat han començat a fer visible les seves situacions de precarietat social i
econòmica.
Cal deixar d’inflar bombolles que no porten enlloc. És necessari trencar amb aquest
sistema d’incentivació i subvenció empresarial caduca. És bàsic, en fi, que els
representants polítics assumeixin el seu paper de representants de la ciutadania.
Cal que es reforci el paper de tots els estrats socials de la nostra ciutat, donant-los
l’oportunitat de desenvolupar tot el seu potencial amb aquesta acció social i amb unes
ordenances que alleugereixin el pes impositiu. La ciutat i, possiblement de retruc, el
teixit empresarial els ho agrairà.
Ha arribat el moment de ser valents i mentre no es doni aquest canvi el Grup Municipal
de Democràcia Municipal votarà en contra.

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, agraeix al senyor
Sala l’esforç per explicar les noves ordenances a tots els grups municipals.
Manifesta que es vol que donin suport a unes ordenances que volen encobrir, des del
seu punt de vista, una mala gestió fiscal, econòmica, política d’ocupació. Amb això el
que pretén l’equip de govern és que les manresanes i manresans paguin el brindis al
sol que van fer en l’anterior pressupost. I ho diu per la falta de rigorositat en els
ingressos calculats, no sap si intencionat o no, però no saben què és pitjor, si és
intencionada, els van enganyar, si no ho és, el govern no sabia ni tan sols els habitants
que hi ha a la ciutat, sobretot amb el que s’estaven jugant.
Amb aquestes ordenances s’aplicaran unes taxes a la ciutadania per donar-los uns
serveis que tenen uns costos, però aquests serveis han de ser de qualitat i cada cop
millor, cosa que aquí no s’està fent. Només cal veure algun barri de Manresa i veure
com s’aixequen les voreres.
Es va fer una auditoria i es va dir que costava diners i que l’Ajuntament no tenia diners
suficients, però creu que plans d’acció hi hauria d’haver, ja que és molt possible que la
gent gran caigui per aquestes voreres. També hi ha gent descontenta amb problemes
d’equipament com el cas d’avui en el ple.
El GMC’s havia pensat que amb l’entrada d’Esquerra al govern tot tindria un caire més
social, però veuen que no és així i que potser Esquerra vota en contra. Si ho fan els
aplaudiran.
Quan es posa per exemple el tema de l’IAE i que Manresa està per sota de la mitjana,
creu que s’hauria d’aprofitar estar-hi, però no pot ser que hi hagi uns avantatges
competitius respecte a les ciutats i pobles que ens envolten i no es facin polítiques
prou fortes, ja siguin industrials, econòmiques, de difusió i d’informació, perquè la gent
que vol invertir vingui i ho faci a Manresa i no als pobles del costat, o els emprenedors
de la ciutat que vulguin fer-ho aquí i que no se’n vagin.
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El Grup Municipal de Ciutadans votarà en contra perquè creu que encara que és
necessari i és una part de la font d’ingressos per a l’Ajuntament, no són els ciutadans i
ciutadanes els qui hagin de pagar la mala gestió i creu que a dia d’avui els està
utilitzant per fer això.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que la
proposta d’ordenances per al proper any, a diferència de l’any passat, no és de
creixement zero, de congelació com l’any passat, sinó d’increment de l’1% lineal en
general, amb excepció de l’IBI, i també altres increments per sobre de l’1% com ha
reconegut el senyor Sala, en forma de modificacions dels paràmetres del càlcul en
impostos com l’IAE, plusvàlues, guals, etc.
Des del GMPSC no entraran en el detall tècnic sobre les modificacions que es
proposen. La puja no és molt gran però ho és i l’any passat hi havia congelació. Pel
cap baix, sobre un pressupost de més de 70MEUR, la previsió d’increment d’ingressos
de l’Ajuntament per impostos i taxes per a l’any que ve serà d’uns 700.000€.
Aquesta vegada el PSC no votarà a favor de les ordenances, com sí va fer l’any
passat, perquè l’equip de govern va justificar en aquell moment, i cita les paraules del
senyor Sala: “amb la finalitat de facilitar l’impuls econòmic de la ciutat tot mantenint els
ingressos municipals”, i el grup del PSC hi va donar suport dient: “perquè eren tributs
austers, adients a la situació actual econòmica general en què la ciutadania i
l’economia de les empreses ja van prou estressades”.
Es pregunta què ha canviat d’un any per a l’altre en l’economia de la ciutadania i de les
empreses manresanes, perquè aquest any sí que hi hagi un increment en les
ordenances i en canvi l’any passat no s’incrementessin amb l’objectiu de facilitar
l’impuls econòmic de la ciutat.
El que ha canviat ja s’ha explicat en aquesta sala. Com ha reconegut l’equip de govern
ha minvat en uns 870.000€ la previsió d’ingressos en transferències de l’Estat, amb la
pèrdua de la categoria de gran ciutat, en baixar el recompte de l’INE dels 75.000
habitants, tot i que ara ja tornen a ser molts més d’aquests 75.000 h. Una reducció
d’ingressos, i cita textualment les paraules del senyor Sala en el ple de febrer
d’enguany: “segurament trobarem maneres de compensar-la per la via de les
subvencions per tal de finançar alguns serveis i alliberar recursos ordinaris”.
Per tant, han d’entendre que si ara s’apugen els impostos per compensar uns no
ingressos en transferències, que en el seu dia el senyor Sala va dir que es podien
compensar via subvenció, és que el govern ha fallat en l’intent i que plou sobre mullat
de la ineficiència que la pèrdua de categoria de ciutat de més de 75.000 h va ser
conseqüència, entre altres coses, de no haver estat prou alerta de l’INE i dels seus
recomptes, i no ho diu ni ell ni el PSC, sinó que cita el senyor Sala al ple de febrer
quan deia: “potser si això s’hagués portat al dia molts mesos abans”, en referència a
l’actualització municipal de dades del cens, “i n’assumeixo tota la responsabilitat,
potser s’hauria arribat al topall de la xifra”, que eren els 75.000 h que l’equip de govern
va intentar a corre-cuita de recuperar amb Policies visitant ciutadans estrangers
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perquè regularitzessin la seva situació legal i que en no aconseguir la xifra necessària
ha provocat aquesta situació.
Per tant, doble ineficiència, la de gener, d’evitar la pèrdua de categoria de la ciutat de
més de 75.000 h, i la d’ara, de no haver pogut compensar aquesta baixada de la
previsió d’ingressos per la via promesa de les subvencions sense haver d’apujar
impostos i taxes.
En conclusió, ara s’apugen els impostos i les taxes no per poder donar més serveis
sinó només per mantenir els actuals sense les conseqüències de les restriccions
ocasionades per la reducció d’ingressos.
És en aquest context de fer pagar a la ciutadania amb rebuts de taxes i impostos més
alts que, sense entrar en més disquisicions tècniques, el Grup Municipal del PSC
votarà en contra de la proposta.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que
com ja ha quedat clar en les darreres exposicions aquestes ordenances del 2017 són
bastant semblants a les del 2016, tot i algun canvi que en general valoren
positivament.
Hi ha un augment general de la pressió fiscal que es focalitza bastant a les rendes
més aviat altes. Tot i així es tracta d’un augment que encara consideren petit i que
creuen que hi ha marge perquè es compleixi la màxima de “qui més té més paga”, i no
només d’una manera quantitativa sinó també qualitativa.
Tot i que s’ha reduït el descompte per pagament avançat perquè ja no hi ha tants
problemes de liquiditat, la CUP creu que s’hauria d’exhaurir del tot i acabar amb
aquesta bonificació perquè aquesta sí que només beneficia, i si es redueix el període
de temps encara més, a la gent que ja disposa de diners i no ho fa a la gent que té
més dificultats a l’hora de pagar els impostos.
Pel que fa a l’IBI la postura del GMCUP està explicada des de fa molts anys. Entenen
que és un impost que ja té un component redistributiu, que és una de les màximes
formes d’entrada de recursos a l’Ajuntament i sempre s’han oposat a les rebaixes,
especialment a les lineals, que beneficiarien clarament a qui més té.
El que sempre han demanat són bonificacions, que ja es donen, com la bonificació i
tarifació social, i creu que l’equip de govern hauria d’informar l’oposició de com està
anant aquest tema. El GMCUP continua reclamant aquestes bonificacions orientades a
afavorir les famílies amb més dificultats.
El GMCUP troba bé que no es rebaixi l’import, que es mantinguin les entrades de
diners de forma equilibrada, però el que no acaben de veure clar és el tema dels tipus
incrementats, que en el cas de Manresa són uns tipus que només es poden aplicar al
10% d’immobles de cada categoria i que en el cas de Manresa estan a l’1,071 quan
podrien estar a l’1,1% i al mateix temps s’apliquen a partir d’uns topalls que,
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comparats amb d’altres ciutats, han vist que els valors cadastrals que fan de topall a
partir dels quals s’aplica aquest tipus són molt més alts que en altres localitats.
Per tant, esperen que el senyor Sala expliqui per què no s’arriba a l’1,1% i per què
aquests valors són tan alts.
Respecte a l’impost de vehicles no canvia res ja que s’està al capdamunt i així ha de
seguir essent.
Amb relació a l’IAE els sorprèn que havent-se fet un estudi es continuï estant amb uns
tipus clarament baixos, molt lluny del màxim i lluny de la mitjana de ciutats similars, i
fins i tot per sota de Sant Vicenç i d’una dècima per sota de Sant Fruitós, i creuen que
hi ha marge.
Amb relació a les plusvàlues estan d’acord que es faci un augment del 13 al 15%, però
recalquen que s’està molt lluny de la pràctica totalitat dels municipis del voltant de
Manresa.
Pel que fa a l’ICIO s’han introduït unes modificacions que redueixen les bonificacions i
que creuen que van pel bon camí.
Pel que fa a les taxes i preus públics es limitarà a comentar les dues que han canviat
de forma important respecte a aquest 1% de mitjana.
En primer lloc, els guals, no saben si servirà per recaptar més o menys, però era
necessari i estan convençuts que com a mínim, ara serà més just i sobretot menys
arbitrari.
En segon lloc, la taxa d’escombraries, la postura de la CUP és coneguda, bàsicament
hi ha dos ítems que l’encareixen, d’un banda el cost que té l’abocament i, de l’altra, el
cost del procés de recollida de la brossa.
Creuen que en totes dues es podrien fer canvis que farien que baixés el cost del servei
i de l’altra millorar el funcionament del servei.
Com ha explicat el senyor Sala el que puja són els costos de l’Abocador, que pugen
per aquest cànon i que anirà a l’alça exponencialment perquè el que es fa és castigar
el que es fa malament, que és no fraccionar suficientment la brossa, el nivell
d’impropis és altíssim, tot va al rebuig i el GMCUP creu que la manera de millorar-ho i
reduir els costos de l’Abocador que és el porta a porta o sistemes que tendeixin a una
recollida molt més selectiva que l’actual, que encareix molt el servei pel nivell
d’impropis del rebuig.
Pel que fa a la municipalització del servei, ara es podria fer el debat amb el senyor
Sala sobre si seria més car o més barat, però en tot cas el que creuen que el mínim
que s’hauria de fer és un estudi sobre quin seria el cost d’aquest servei si es fes amb
una gestió directament municipal o a través d’una empresa municipal, i mentre no hi
hagi un estudi detallat que digui si el cost serà superior o inferior el GMCUP continuarà
mantenint que els estalvis en l’IVA i en el marge de beneficis empresarials fan que
hagi de ser més barata l gestió directa com han explicat altres vegades així ho han fet
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governs de tots els colors polítics en molts municipis de Catalunya i de l’Estat
espanyol, que suposaria una gestió molt més transparent i democràtica.
El Grup Municipal de la CUP entén que s’avança en la bona direcció però que es fa
massa lentament, i consideren que en aquest tema de la recollida d’escombraries, en
què cada any fan més èmfasi, el servei continua externalitzat i el que demostra la
pràctica és un sistema ineficaç, que no respecta el medi ambient, s’abstindrà en
aquest dictamen, però deixant molt clar que si no hi ha una millora substancial,
especialment en el tema de la gestió d’escombraries i si no se segueix avançant en
aquesta pressió fiscal superior per a aquells que més tenen, anuncien que l’any que ve
costarà que no votin en contra de les ordenances fiscals.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, manifesta que
no respondrà alguns dels posicionaments per no generar polèmica i que creu que els
que han estat més coherents amb els comentaris i posicionaments han estat els
representants de la CUP.
Explica que l’Ajuntament de Manresa està en la situació que està i és fruit d’encerts i
desencerts, però és una situació que cal anar redreçant.
Quan es parla de mala política o mala gestió, però no s’aporta cap mena de
consideració positiva, ni propostes, i es barregen coses que caldrà debatre en
profunditat quan es tracti el pressupost, avui s’està parlant de la pressió fiscal i de les
ordenances.
L’any passat l’increment va ser zero, però hi va haver increment de despeses que no
es van preveure en els pressupostos i com que no es va preveure que s’incrementaria
el cost de la nòmina perquè encara no es disposava d’informació, però després sí que
es va incrementar un 1% i la gent ho ha cobrat.
Ara ja es comença a parlar a Madrid que per a l’any que ve, atès que ja es veu que hi
haurà govern d’aquí a final de mes, es tornarà a augmentar un 1% el cost dels salaris
del personal de la casa, però l’increment de l’any 2016 més el de l’any que ve
representen uns 700.000€. L’esforç que s’està fent és per cobrir el dèficit de cost de
nòmina del 2016 i l’increment de nòmina del 2017, casualitat però són aquests
700.000€ aproximadament.
Pel que fa a la situació de l’error assumit del tema dels 870.000€, està assumit també
per al 2017, 2018 i 2019. Quan es parla de mantenir els serveis es parla de mantenirlos genèricament, no els d’un tipus o un altre sinó de tots. Després, a l’hora de fer el
pressupost ja es discutirà si s’han decantat d’una banda o altra, però és un altre debat.
Quan es parla d’incrementar segons quins impostos es parla d’incrementar-los per
mantenir tots els serveis envers el ciutadà, tots, els directes, els indirectes, els que
afecten a un col·lectiu, els que afecten a tota la ciutat, tots.
Quan es parla de rebaixar del 3 al 2% diria que és un primer pas del que en el futur
s’haurà d’anar fent i tampoc semblava correcte dir del 3 es fa desaparèixer perquè hi
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ha molta gent i a l’Ajuntament li convé mantenir-ho, però com que ara hi ha una forma
alternativa, que és la tarifa plana, també s’intentarà fomentar que la gent faci el traspàs
d’un tema cap a l’altre. Per una banda ja es rebaixa, la qual cosa suposa un estalvi
directe de costos de l’Ajuntament i és un ingrés que es comptarà, passar del 3 al 2 es
recuperen 81.000€ en aquesta no bonificació de l’1%, però per altra banda també se
sap que els mesos de desembre i gener, tal com estan distribuïts els cobraments dels
padrons de les administracions locals, són dos mesos en què despeses n’hi ha, però
ingressos mínims.
Ja s’avança de març a febrer amb la voluntat de treure pressió del mes de febrer, que
era un mes dolent en què es venia d’un desembre i un gener sense ingressos i fer
passar del 3 al zero, però que no s’hi arribarà ni en un any ni en dos. S’ha d’anar
treballant per veure el resultat d’aquesta disminució.
Pel que fa a les tarifes incrementades de l’BI, aquestes no tenen sostre ni per dalt ni
per baix, simplement s’agafen dels epígrafs que es poden fer, que ja marca la llei,
s’agafen i el 10% que té el valor més alt, aquest 10% són els que hi ha,
independentment dels topalls, però en principi és el 10% dels més cars, dels que tenen
un valor més alt i això afecta els epígrafs que afecta. No s’arriba a l’1,1, no, però estem
a l’1,071 pel 2017. Pel que fa a l’IAE també hi ha marge, però també passar d’on
s’està i augmentar 40 punts bàsics, fent la simulació del que pot representar agafant la
base de dades del 2016 i augmentar quaranta punts bàsics ja suposarà un esforç per
a la gent que els afecta, és un increment d’ingressos al voltant dels 300.000€ i creu
que és un esforç i que si hi ha una bona resposta es donaran per satisfets.
Diu que no sap si ha interpretat bé el que s’ha dit sobre si a la plusvàlua es tenia
marge per posar-la més cara perquè es podria arribar fins el 30. Li respon que sí que
es pot fer però l’equip de govern pretén que la quota no es dispari perquè ara n’hi ha
una que és una mica inferior a la del 2017 i si es passés d’un 15 a un 30 es doblaria i
la gent no tot són compravendes, hi ha moltes transmissions patrimonials i en aquests
casos ja és prou gravós aquest impost com per incrementar-lo. Si es pogués separar
entre les compravendes i les transmissions patrimonials potser sí que es podria
plantejar, però com que no es poden separar i vénen delimitats per la Llei i és l’Estat
qui diu què es pot fer i què no i no hi ha marge de maniobra. Com a molt i ja s’utilitzen,
són les bonificacions potestatives perquè les que són legals s’apliquen tal com marca
la llei i no hi ha marge de maniobra. Amb les potestatives totes aquelles que s’ha anat
podent s’han anat introduint cada any per tal d’endolcir la pressió fiscal en aquells
casos en què la gent pot tenir una situació més delicada.
Pel que fa als guals recorda que ja va fer una exposició prou extensa en l’explicació
amb els grups municipals, però el marge de temps és el que és i només un parell de
consideracions de caràcter general, tenir en compte que l’increment del número de
guals, un cop fet aquest estudi, s’ha incrementat en uns 600 i escaig que no estaven
censats. El total, amb aquests 600, és de 6.262, recuperant un 10% de guals que no
existien i tot incorporar-lo l’increment de recaptació seria d’un 10% i és d’un 13%
perquè alguns dels incorporats, per la capacitat de vehicles, fa que els increments no
siguin lineals. L’any 2016 el total d’ingressos va ser d’1.324.000 i pel 2017, un cop
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regularitzades les darreres instàncies, es preveu que sigui d’1.510.000, que representa
un 13 i escaig d’increment.
Una dada curiosa és que en el tema dels guals d’aparcaments privats de particulars
n’hi ha 5.749 i d’aquests 4.787 són guals que donen accés a una o tres places
d’aparcament, que traduït a metres lineals suposa 26.378 m de guals, dels quals
23.300 són de particulars, dels quals 18.900 són d’1 a 3 places.
Finalment, pel que fa a les escombraries l’increment més important ve donat per
l’increment del cànon i destaca una dada important que es produeix per primera
vegada, en xifres absolutes, que és que des que es va iniciar l’any 2011 la nova
concessió, cada any, aplicant les fórmules polinòmiques, s’aconsegueix rebaixar el
cost del servei de l’empresa concessionària, però com que després s’hi afegien
complements de serveis nous, aquests increments es menjaven l’estalvi i s’acabava
pagant una mica més que l’any anterior.
Aquest any no es toca el servei perquè es considera adequat i per primera vegada hi
haurà un estalvi d’uns 45.000€ bàsicament al preu del gasoil que ha jugat a favor.
Passant al tema de fons, sobre el que s’aboca o no, diu que en aquests moments la
legislació obliga a tenir com a mínim, plantes de pretractament, la qual cosa implica
una inversió important i en aquests moments s’està en contacte amb l’Agència
Catalana de Residus per establir un conveni que doni garanties de finançament per
part de l’Agència i s’està acabant de definir el model de planta i el seu cost.
Aquesta inversió permetrà recuperar entre un 30 i un 50% del que aniria a l’abocador,
la qual cosa vol dir que ja no anirà al vas i aquests 30€ ja no s’hauran de pagar perquè
es paga sobre el que s’hi deposita perquè sobre el que recicles no pagues i s’hi està
treballant i properament es disposarà d’una proposta per parlar-ne.

L’alcalde dóna la paraula als Grups Municipals que han demanat de nou per
intervenir.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, felicita la CUP
perquè ha rebut una felicitació allà on altres, i espera que no anés per a ells, han rebut
els apel·latius de virolats i pintorescos.
S’adreça al senyor Sala per dir-li que en la segona intervenció parla d’un increment de
les despeses, del qual no ha parlat en cap moment en la justificació avui i a la premsa,
de l’augment de la previsió d’ingressos. Li està bé que es prevegi la possibilitat que un
nou govern, esperen que no es produeixi de moment, tindrà un increment d’un 1% en
el personal. Diu que també els ho podria haver dit avui i haguessin marxat una mica
més contents.
Diu que ha parlat d’ineficiència, no ha parlat de mala gestió ni d’incompetència, sinó
que l’ha citat diverses vegades amb referència a les actes, de compromisos contrets i
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de realitats que són diferents a les dels compromisos que va contreure en aquesta
mateixa sala.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que
quan es disposi d’aquesta planta de pretractament d’escombraries s’estalviaran els
30€, però sobretot d’emplenar l’abocador que és el que més ha de preocupar.
En segon lloc, i sense voler entrar en polèmica, diu que sí que hi ha un llindar de valor
sobre l’IBI i el tipus incrementat, perquè a l’article 11 de l’ordenança, diu tipus impositiu
tal, ús tal, llindar de valor en euros tal i el contingut diu: “llevat dels tipus diferenciats
assenyalats en l’annex que s’aplicaran els vells immobles amb un valor cadastral igual
o superior a l’assenyalat”. Per tant, entén que només s’apliquen els que tenen un valor
cadastral superior al d’aquest llindar.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Organització, respon que el
valor que es posa és el que es calcula després de mirar el 10% dels més cars, ja que a
l’ordenança s’ha de posar que quedi molt clar i s’agafa aquell i a partir d’aquí els que
estiguin per sobre aquest és el 10%, els que estan per sota queden amb la tarifa
normal i aquests van amb la tarifa incrementada.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que per això
havia fet la pregunta perquè no sabia si aquest valor es feia arbitràriament, però com li
ha explicat queda molt més ben entès.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.4 a votació i el
Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC), 6 vots negatius (3
GMPSC, 2 GMC’s i 1 GMDM) i 4 abstencions (3 GMCUP i 1 Sr. Miquel Davins) i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.1.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació puntual de la
Relació de Llocs de Treball de personal funcionari.

Es fa constar que aquest dictamen ja s’ha debatut al principi de la sessió, després del
punt 2 de Qüestions de Presidència.

6.1.6

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la Resolució de
l’alcalde sobre designació de representants al Consell Escolar de l’Escola
les Bases.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 13
d’octubre de 2016, que es transcriu a continuació:
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“El 13 d’octubre de 2016, l’alcalde ha dictat la Resolució que es transcriu a
continuació:
“ Antecedents de fet
El 7 d’octubre de 2016 ha tingut entrada al Registre General de l’Ajuntament un escrit
de la directora de l’Escola Les Bases, en el qual demana la designació d’un
representant municipal per tal de formar part del Consell Escolar del seu Centre.
En data 11 d’octubre, la regidora delegada d’Ensenyament i Universitats ha comunicat
a la Secretaria General el nom de les persones que s’haurien de designar com a titular
i suplent en el Consell Escolar de l’Escola Les Bases.
Consideracions legals
Article 45 del decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, que
determina la composició del consell escolar dels centres públics i estableix que entre
els seus membres hi haurà “un o una representant de l’Ajuntament de la localitat o es
troba situat el centre.
L’òrgan competent per aprovar aquesta designació és el Ple de l’Ajuntament. No
obstant això, atès que la Direcció del centre demana que el/la representant estigui
designat/ada abans del dia 18 d’octubre per poder-lo convocar degudament a la sessió
de constitució de l’òrgan, i el proper Ple ordinari no ha de tenir lloc fins el dia 20
d’octubre, és necessari que es dicti aquesta resolució, per tal de fer la designació a
termini, resolució que haurà de ser ratificada pel Ple de la Corporació.
Tot això de conformitat amb el que disposa l’article 53.1.k) 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.
Com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb les
atribucions conferides per la normativa vigent de règim local,
Resolc
1.

2.

Designar com a representants municipals al Consell Escolar de l’Escola Les
Bases, les persones següents:
Titular:

M. Mercè Rosich Vilaró

Suplent:

Justina Zapata Arcos

Comunicar aquesta Resolució a l’Escola Les Bases i sotmetre-la a la ratificació
del Ple de la Corporació en la propera sessió que porti a terme.”

Tot i que la competència per a designació de representants correspon al Ple de la
Corporació, s’ha dictat aquesta resolució per motius d’urgència, atès que la Direcció de
l’Escola les Bases, ha posat de manifest que la designació de la persona representat
ha de ser abans del dia 18 d’octubre de 2016, per poder-la convocar degudament a la
sessió de constitució del nou òrgan.
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De conformitat amb l’article 53.1.k) del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, és procedent que el Ple
ratifiqui aquesta Resolució.
Per tot això, com regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
Ratificar la Resolució número 8216, dictada per l’alcalde el 13 d’octubre de 2016,
referent a la designació de representants municipals al Consell Escolar de l’Escola Les
Bases.”
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada d’Ensenyament i Universitats,
manifesta que el dictamen aprova la ratificació de la resolució de l’alcalde sobre
designació de representants municipals al Consell Escolar de l’Escola Les Bases, atès
que el dia 18 l’escola necessitava tenir designades les persones representants,
concretament com a titular ella mateixa, com a regidora d’Ensenyament, i com a
suplent la senyora Justina Zapata, cap de Secció d’Ensenyament.
Demana el vot favorable a la ratificació d’aquest nomenament.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.6 a votació, i
el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 2 GMPSC i 1 Sr.
Miquel Davins) i 7 abstencions (3 GMCUP, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 GMPSC) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que els senyors Jordi Madeu, del GMCUP, el senyor Felip González
del GMPSC i el senyor Andrés Rojo, del GMC’s, es trobaven fora de la sala en el
moment de la votació.

6.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència

6.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla de
personal de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2016.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Recursos Humans i
Transparència, de 23 de setembre de 2016, que es transcriu a continuació:
“Atès que durant el proper any de 2017 està prevista la jubilació d’un Tècnic
d’Administració General adscrit a la Tresoreria Municipal.
Atès que les es considera necessària la coincidència durant un temps de la persona
que es jubilarà i la que l’hagi de substituir per tal de fer el traspàs pertinent de funcions
en les funcions. Raó per la que es considera necessari crear una vacant de Tècnic/a
d’Administració General, per tal de poder iniciar el més aviat possible el procés de
cobertura com a funcionari de carrera de la plaça, mitjançant procediment de promoció
interna.
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Atès que la modificació de plantilla de personal que es proposa no suposarà un
increment real d’efectius, ja que la creació de la plaça quedarà compensada per
l’amortització d’una de les places en el moment que es produeixi la vacant.
Atès el que disposen l’article 126 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós en matèria de Règim Local i l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
disposa que la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost
durant l’any de la seva vigència si respon a criteris d’organització administrativa interna
que no admetin demora per l’exercici següent.
Per tot això, el tinent d’alcalde de Recursos Humans i Transparència, proposa al Ple
de la Corporació, l’adopció dels següents:
ACORDS
1.- Modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2016, aprovada
per acord plenari de data 17 de desembre de 2015, en el sentit de crear les places
següents:
1.1 CREAR A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala Tècnica
Tècnic/a d’Administració General
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 el dictamen proposa aprovar la modificació de la plantilla aprovada per
acord de 17 de desembre de 2015, atès que hi ha prevista la jubilació d’un Tècnic
d’Administració General adscrit a la Tresoreria i per tal de poder fer un traspàs de
funcions es crea temporalment una plaça que estarà duplicada en un temps breu, però
que finalment la plaça de la persona que es jubila quedarà suprimida.
Demana el vot favorable al dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.2.1 a votació, i
el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMCDC i 6 GMERC) i 10 abstencions (3
GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins), i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

Es fa constar que la senyora Gemma Tomàs, del GMCUP i el senyor senyor Felip
González del GMPSC, es trobaven fora de la sala en el moment de la votació.
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*Alguns noms i dades s’han omès en aplicació a la llei orgànica 15/1999 de Protecció de dades de
caràcter personal (LOPD)

7.

ÀREA DE TERRITORI

7.1

Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans

7.1.1

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la Modificació Puntual
del Pla General de Manresa “Mas de l’Oller”.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Planejament, Projectes Urbans
i Entorn Natural, de 4 d’octubre de 2016, que es transcriu a continuació:
“El Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària del dia 16 d’abril de 2015, va acordar
aprovar inicialment la “Modificació Puntual del Pla General de Manresa. Mas de
l’Oller”, promogut d’ofici per l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb allò que
disposa l’article 85 TRLU. El document incorporava l’estudi ambiental estratègic.
L’acord disposava, així mateix, l’exposició al públic dels documents per un termini de
45 dies, de conformitat amb els articles 85.4 i 86 bis.1.c del Text refós de la Llei
d’Urbanisme, i article 21 de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental; la sol·licitud dels
informes als organismes afectats per raó de llur competència; així com efectuar les
consultes a les Administracions públiques afectades i al públic interessat que va
establir el document d’abast de l’estudi ambiental estratègic, emès pels Serveis
Territorials de la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat en data
13 de febrer de 2015, tal i com ho preveu l’art. 115.c) del Reglament de la Llei
d’Urbanisme, i article 22 de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.
L’exposició al públic, durant el termini que preveu l’article 86 bis 1.c TRLU, es va
produir prèvia publicació de l’anunci a la premsa local del dia 7 de juliol de 2015, en el
diari El Periódico de 19 de maig de 2015 i també en el Butlletí Oficial de la Província
de dia 28 del mateix mes; així com en el tauler d’anuncis, des del 29 de maig fins el 21
de juliol i a la pàgina web d’aquest Ajuntament durant el termini que va des del dia 14
de maig i fins el dia 19 d’agost de 2015.
Durant aquest tràmit es van presentar dues al·legacions.
-

Al·legació 1 presentada per XXX, actuant en qualitat de President de
l’Associació MEANDRE per a la preservació del Patrimoni natural.
Al·legació 2 presentada per XXX.

Simultàniament a l’exposició pública, es van sol·licitar informes als organismes afectats
per raó de llur competència; això és, al Departament de Territori i Sostenibilitat
(informe de sostenibilitat ambiental, d’impacte paisatgístic, carreteres i d’aigües); al
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; a la Direcció
General de Turisme i als Serveis Territorials del Departament de Cultura, tots de la
Generalitat de Catalunya; alhora que s’efectuaren les consultes a les Administracions
públiques afectades i al públic interessat establert en el document d’abast de l’estudi
ambiental estratègic emès en data 13 de febrer de 2015.
El 13 de juliol de 2016 el cap de la Secció de Planejament va emetre informe en
relació amb ell resultat de la informació pública i de les consultes realitzades. En
relació a les dues al·legacions formulades durant la informació pública, l’informe
disposa com es resolen aquestes en el document a modificació o en el seu cas, la
previsió respecte el pla especial que ha de desenvolupar-se, de manera que pot
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concloure’s que ambdues s’estimen de forma parcial, tal i com es determina en el nou
informe de data 3 d’octubre de 2016.
A dia d’avui encara resten pendents els informes o consultes de la Direcció General
d’Infraestructures de mobilitat terrestre i les associacions El Saüquer i l’Alzina.
El proppassat 30 de setembre es va rebre l’informe urbanístic i territorial, favorable
amb observacions, sobre l’adequació de la modificació de pla general al planejament i
legislació vigents.
D’altra banda, el 18 de juliol, d’acord amb l’article 24.1 de la llei esmentada, aquest
ajuntament va presentar al registre del serveis territorials de Territori i Sostenibilitat a la
Catalunya Central, expedient complert d’avaluació ambiental estratègica ordinària per
tal que aquest departament pogués formular la corresponent declaració ambiental
estratègica (DAE). En data d’avui ha sortit publicada al DOGC la resolució d’emissió
d’aquesta declaració condicionada al compliment de les determinacions que
especifica.
El nou document incorpora les observacions de l’informe urbanístic i territorial així com
les determinacions que es desprenen de la declaració ambiental estratègica i les que
es deriven dels informes sectorials rebuts i també dels aspectes estimats de les dues
al·legacions presentades en el termini d’exposició pública del document aprovat
inicialment.
L’article 96.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost) disposa que les modificacions d’una figura de planejament urbanístic se
subjecten a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. El procediment es
troba regulat a l’article 85 del mateix text legal.
El present document, a més, ha de seguir la tramitació prevista a la Llei 21/2013, de 9
de desembre, d’avaluació ambiental, en aquells preceptes que tenen caràcter bàsic; la
Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, en tot allò que
no s’oposi a la legislació bàsica estatal, i la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. D’acord amb el
procediment regulat en la normativa relacionada, en data 26 de setembre s’ha resolt
formular la declaració ambiental estratègica a la Modificació puntual del Pla general de
Manresa, en l’àmbit del Mas de l’Oller, amb caràcter favorable, condicionada al
compliment de les determinacions que s’especifiquen i que en el document que es
sotmet a aprovació provisional queden reflectides.
L’article 89.5 TRLU estableix que, un cop finalitzat el termini d’exposició pública de
l’expedient s’atorgarà l’aprovació provisional del Pla i es trametrà a l’òrgan que n’hagi
d’atorgar l’aprovació definitiva.
En relació amb els requeriments inclosos en els informes i a les consultes rebudes,
han estat incorporats o justificats al nou document presentat. Pel que fa a la resta dels
informes sol·licitats a diferents organismes de la Generalitat de Catalunya, a data
d’avui, només resta pendent l’informe de transports terrestres (inclou carreteres i
ferrocarrils). Per aquests supòsits, un cop transcorregut el termini d’un mes que
disposa l’article 85.5 TRLU, resulta procedent prosseguir amb la tramitació de
l’expedient.
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local.
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Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
L'informe emès per la Cap de la Secció de Gestió Urbanística de data d’ahir que
proposa l’aprovació provisional d’aquesta modificació.
El regidor delegat de Planejament, Projectes Urbans i Entorn Natural, un cop informat
aquest dictamen per la comissió informativa de Territori, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORDS
“1r. Estimar parcialment les al·legacions presentades per Ignasi Cebrián Ester,
actuant en qualitat de President de l’Associació MEANDRE per a la preservació del
Patrimoni natural, i per XXX, en la forma i d’acord amb els criteris i les argumentacions
exposades en l’informe emès pel Cap de la Secció de Planejament i Gestió del Sòl de
data 3 d’octubre de 2016, que s’adjunta a l’annex d’aquest dictamen i que es trametrà
de forma íntegra als interessats, en la part referent a les seves al·legacions.
2n. Aprovar provisionalment la “Modificació Puntual del Pla General de Manresa.
Mas de l’Oller”, promogut d’ofici per l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb allò
que disposa l’article 85 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost), el qual incorpora l’estudi ambiental estratègic, d’acord amb l’article
7.1.c de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació de plans i programes.
3r. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central la
modificació del Pla General aprovada provisionalment en l’apartat anterior, així com
una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva
aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 80.a) en relació amb l’article
79 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).”

El senyor Marc Aloy, regidor delegat de Planejament, Projectes Urbans i Entorn
Natural, diu que intentarà anar al gra perquè és tard, tot i que no pot prometre ser breu
ja que creu que no ho podrà ser.
Explica que el Mas Oller és una de les principals heredats de la comarca del Bages i
una de les més grans i antigues del terme municipal de Manresa. Els seus orígens es
remunten al s. XI durant la repoblació de la Catalunya Central. La finca s’ubica al sud
del terme municipal, en una gran plana agrícola entre el barri del Xup i el poble de
Salelles.
Si bé la casa pairal dels Oller, una masia fortificada, bé d’interès local documentada ja
al 1350, està ubicada al terme de Manresa, tal com passa amb la major part de les
seves terres, les possessions van més enllà del terme i es reparteixen entre Sant
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Salvador de Guardiola i Castellgalí. Integren aquesta finca més de 470 ha, algunes de
les quals són regades pel Torrent de l’Oller i les rieres de Rajadell i el Cornet.
L’Oller del Mas ha estat des de fa segles un gran centre productor de vi. Un conreu
que entre els segles XVIII i XIX va suposar la major superfície conreable de la finca.
Amb la crisi del conjunt de la vinya, a la comarca bona part del conreu va canviar al
cereal, però en els últims 10 anys la vinya ha tornat a reeixir amb força recuperant
l’activitat agrícola tradicional i produint un vi de la DO Pla de Bages de gran qualitat
que ha estat reconegut amb diversos premis i amb la consecució de l’etiqueta de vi de
finca, la màxima distinció vitivinícola que pot tenir un vi a Catalunya i que només
ostenten 5 cellers dels 3.000 que hi ha al país.
Si al 2009 la finca comptava amb 23 ha de vinya, actualment ja en té 60 i té una
previsió de creixement de la vinya fins a 100 ha en els propers 5 anys, totes elles de
producció ecològica, una molt bona notícia per una comarca que a principis del segle
XX era la més important en la producció del vi i que dia rere dia va recuperant la vinya.
L’àmbit de la modificació objecte d’aquest document abasta la part de la propietat,
obviament, que se situa al terme municipal de Manresa, aproximadament unes 150 ha
totes elles classificades de sòl no urbanitzable amb 2 qualificacions: la de zona
d’interès ecològic, per una banda, i la de zona agrícola. Aquesta modificació va
encaminada a permetre el desenvolupament de noves activitats amb l’objectiu de
potenciar els usos enoturístics i de lleure vinculats a les activitats agrícoles de la finca,
basades sobretot en la producció del vi, com són:
-

-

L’ampliació de les instal.lacions del celler per guanyar en productivitat,
La definició de l’admissibilitat de l’ús de càmping, així com de la restauració
vinculada a l’activitat del càmping –dos usos que actualment no són permesos i
que han de poder sortida a un allotjament-,
La determinació d’un espai vinculat a usos esportius i de lleure, principalment a
l’aire lliure, que comprèn el desenvolupament d’una hípica entre altres
instal.lacions esportives a l’aire lliure actualment existents.

Així, la proposta de Modificació Puntual se centra en 3 aspectes bàsics:
-

-

-

L’ajust de la qualificació dels terrenys a l’entorn del recinte protegit, amb la
finalitat de possibilitar l’ampliació dels usos que actualment s’hi desenvolupen
sense malmetre els valors objecte de protecció.
L’ampliació de la zona de reserva ecològica de l’entorn natural de l’Oller, amb
la finalitat de garantir l’increment de les seves condicions de connectivitat
ecològica i que, per tant, passen dels 386.000 m2 als 489.000 m2 , per tant un
increment de 100.000 m2 -10 ha- amb la màxima protecció ecològica.
Una definició de Pla Especial Urbanístic amb l’objectiu de justificar i fixar les
condicions de desenvolupament dels usos turístics i de lleure.

Actualment la finca de l’Oller ja desenvolupa un seguit d’activitats vinculades a
l’enoturisme, que a l’any 2015 van generar 36.000 visitants d’arreu del món,
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esdevenint un dels principals reclams turístics de la ciutat, un turisme cultural basat en
l’activitat agrària tradicional, ecològica de la vinya, l’esport i el gaudi de la natura en el
privilegiat entorn de l’Anella Verda. Una activitat econòmica que, a més, ha generat 60
llocs de treball i dóna feina a 12 famílies del barri del Xup. El 90% dels 60 llocs de
treball, cal dir que són, també, famílies de Manresa.
Amb el nou projecte el que es pretén és tancar el cercle i que part d’aquest turisme es
quedi al Bages i complementi la seva experiència amb tots els actors turístics de la
comarca, gaudint d’instal.lacions que volen ser un referent a Europa. Una
col.laboració, per tant, amb altres punts d’interès del territori com són les tines de la
Vall del Flaquer, el camí de Sant Ignasi o de l’Abat Oliba, així com altres diferents
itineraris i punts d’interès de l’Anella Verda.
Entenen doncs, que aquesta modificació respon a l’oportunitat de donar sortida a nous
usos que han de permetre potenciar un conjunt d’activitats adreçades a descobrir el
gaudi del vi, del territori, de la cultura i el patrimoni històric i natural de l’Anella Verda,
un desenvolupament econòmic i turístic de gran rellevància que preveu generar 60
nous llocs de treball més i que la ciutat ha de saber aprofitar, sempre de manera
sostenible i respectuosa amb l’entorn natural on es troba.
El Ple d’aquesta Corporació en sessió del 16 d’abril de 2015 va acordar aprovar
inicialment la Modificació Puntual del Pla General del Mas Oller, a continuació hi va
haver els 45 dies d’exposició pública dins dels quals es van presentar 2 al.legacions.
Pel que fa a aquestes al.legacions s’han resolt de la següent manera:
1. Per una banda, una al.legació d’àmbit general presentada pel col.lectiu
MEANDRE que s’ha estimat parcialment, atès que, per una banda, algunes de
les consideracions efectuades s’incorporen en l’apartat normatiu de la present
Modificació Puntual on es concreten algunes de les mesures correctores a
preveure en el Pla Especial.
S’estableixen altres obligacions normatives a tenir present en el seu
desenvolupament que pretenen garantir una major insersió de la proposta en
l’entorn natural i la seva compatibilitat amb l’activitat agrícola-vitivinícola actual.
Se suprimeix l’ús esportiu del lleure a la zona 12.1 i se centra només a la 12.2,
concrentrant la zona esportiva, que només podrà tenir uns usos agrícoles i
ramaders.
Es defineix el Pla d’etapes que preveu les mesures de millora ambientals de
l’àmbit i de la recuperació dels camins preexistents que s’hauran d’executar
totes en la primera etapa, per tant, no a l’espera que s’executi la totalitat del Pla
Especial.
Així mateix, en l’annex corresponent on s’adjunta la proposta de l’avenç de
planejament queda palesa l’evolució del projecte, que es resumeix en els
següents aspectes:
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-

-

-

Es desplaça la zona de l’hípica, qua en l’aprovació inicial estava separada en 2
indrets i es desplaça tota al costat oposat de l’Oller, una zona amb clau 12.2,
ocupant parcialment una zona que ara mateix ja està ocupada amb el golf i, per
tant, no afectant a una plataneda existent i un camp de conreu. Així doncs, es
concentra i es posa en una zona actualment ocupada amb el golf.
Es redueix el nombre de bungalous, de 25 a 18, i es clarifica la funcionalitat del
conjunt de les instal.lacions de càmping.
S’eliminen 2 bungalous palafítics que estaven sobre les vinyes i que, a més a
més, seran uns bungalous que hauran de ser d’ús exclusiu per als tastos de
vins i per a l’observació de diferents espècies animals i de la vinya i, per tant,
no podran tenir l’ús habitacional.
A més a més, es concreten les mesures correctores i de càrregues externes en
el desenvolupament del Pla Especial.
Finalment, s’ha de recuperar el camí entre el camí de l’Oller i el camí de les
Farreres al costat de la C-37, un camí que actualment pràcticament ha
desaparegut.

2. Diu que no entrarà amb relació a l’altra al.legació perquè és una al.legació de
caràcter particular i l’únic que demanava és que s’ajustessin uns àmbits en les
qualificacions i que es corresponguessin amb la finca. No entrava més en detall
del concepte.
Simultàniament a l’exposició pública es van demanar els pertinents informes a la
Generalitat, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al DARP, a la Direcció
General de Turisme i als Serveis Territorials de Cultura, ja que recorda que es
tracta d’un bé cultural d’interès local.
Al juny de 2016 es va emetre un nou informe per part de la Secció de Planejament
de l’Ajuntament amb relació al resultat de la informació pública, per tant, un
document que ja incorporava les diverses al.legacions i els informes de la
Generalitat. Tot i així, a dia d’avui, encara falten els informes de la Direcció General
d’Infrastructures i Mobilitat i de 2 associacions (el Sauquer i l’Alzina) a les que se
les va demanar expressament que emetessin un informe i que encara no els han
fet arribar.
El 23 de setembre de 2016, fa pocs dies, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central va emetre un informe urbanístic i territorial sobre la porposta del
Pla, per tal que pogués ser aprovada provisionalment. Aquest informe inclou un
conjunt d’observacions que han quedat reflectides en el present document de
modificació, per tant, un informe favorable.
A continuació explica més específicament les mesures correctores, ja que creu que
cal entrar-hi en el detall. La Modificació Puntual també incorpora tot un seguit de
mesures per tal de minimitzar l’impacte paisatgístic, restaurar els espais de major
interès ambiental, millorar els recorreguts de vianants, etc. i diu que les més
importants són les següents:
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-

-

-

-

Incorporar mesures de protecció per a la zona de protecció ecològica definida
en l’àmbit amb funcions de connector ecològic, tot evitant que l’activitat o
activitats tinguin incidència en aquests espais incorporant mesures de
restauració i millora (això vol dir supressió d’instal.lacions existents, supressió
de l’excés de vehicles a l’aparcament, etc.)
Recuperar el recorregut de vianants des del camí de l’Oller fins al camí de les
Ferreres, al llarg del torrent de l’Oller incorporant mesures d’arranjament dels
camins principals, principalment del camí de Sant Ignasi i de la continuïtat del
camí de l’Oller cap a la C-37, la carretera de Can Massana.
Establir un recorregut per a vianants entre el camí de l’Oller i el barri del Xup,
per tal de permetre una fàcil accessibilitat al Xup i a l’estació d’autobusos del
bus urbà més propera, que és al barri del Xup.
Concretar les característiques de les edificacions, instal.lacions i altres
elements que puguin tenir incidència sobre el medi i el paisatge.
Finalment, la recuperació de l’antiga bassa per fomentar la millora de la flora i
la fauna de l’indret i especialment per la protecció del siboc, un ocell
enganyapastor poc freqüent i molt localitzat, que és un indicador de zona de
vinya i mosaic agroforestal ben gestionada i que té un turisme anglès
important.

Així doncs, diu que si bé aquesta Modificació Puntual crea un marc urbanístic per
permetre aquestes activitats, el seu desenvolupament ha de quedar clar que s’haurà
de fer a través d’un Pla Especial que fixarà les condicions, les obligacions i les
limitacions. Un Pla Especial que s’ha redactat pràcticament en paral.lel a aquesta
modificació i que tan bon punt estigui aprovat inicialment s’han compromès a debatre’l
amb tots els Grups Municipals per tal que tots el puguin conèixer i fer-hi les
aportacions oportunes.
Finalment, diu que aquest és un projecte de desenvolupament turístic nou, en una
ciutat que tant li ha costat atreure al turisme. Entenen, doncs, que pugui generar
dubtes, fins i tot algun recel, però estan segurs que garantint sempre els valors de la
sostenibilitat i el respecte al medi natural i acompanyat d’una bona arquitectura
integrada en el paisatge, aquest projecte pot ser un revulsiu per a la ciutat, el qual han
de saber aprofitar.
Per tots aquests motius exposats, demana el vot favorable al dictamen.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, diu que aquest
dictamen ens diu que s’han apreciat parcialment les al.legacions presentades per part
de l’Associació MEANDRE i del particular XXX. En aquest cas, diu que se centraran en
l’al.legació de MEANDRE a l’entendre que es preocupa per la conservació de la
integritat de l’Anella Verda.
Respecte d’aquesta al.legació de MEANDRE diu que només s’han apreciat aspectes
com la dispersió de les diferents construccions que s’hi plantegen, deixant de banda el
vertader esperit del que proposa l’associació. Comenta que en Comissió Informativa
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de Territori se’ls va plantejar el projecte com una mena de Fageda d’en Jordà, quan en
realitat del que es tracta aquí és de convertir aquesta zona en una mena de resort o
complexe turístic complert. Diu que poden arribar a entendre l’Aula de natura, però
continuen intentant entendre de quina forma es relaciona l’activitat enoturística amb
una hípica o amb la resta d’usos esportius previstos.
Assenyala que aquí, el que es planteja és que amb el vot favorable s’afavoreixi la
construcció d’un complexe turístic tancat i autònom que creu que en res beneficia a la
ciutat i que en res es complementa amb la resta d’atraccions turístiques de Manresa.
Aquesta mena de planejaments en el que resulten finalment és en una elitització del
turisme que allulnya enlloc d’apropar i popularitzar una de les zones més
emblemàtiques i pròpies de la ciutat. Per això, diu, que votaran en contra.

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, assenyala que el
senyor Marc Aloy ha estat molt encertat en la seva exposició perquè ells consideren
que la DO Pla de Bages és un dels músculs més importants de la regió. Malgrat tot,
encara és un múscul que encara han d’entrenar, alimentar i fer-lo més fort. Diu que
l’enoturisme cada vegada més es consolida més dins del turisme nacional i
internacional i comença a ser el preferit per a les curtes estances. Diu que al Bages es
té un vi magnífic i cada dia creix, i a més a més amb caràcter.
A sobre tot tipus de projecció vinícola que hi ha dins de la regió és molt proper al medi
ambient, i cada vegada s’estan aconseguint més segells de vins ecològics. A més, la
riquesa de les vinyes de la zona parteix d’una varietat importat de diferents raïms que
el fan especial, cosa que diu que cal donar-ho a conèixer. Per fer aquest pas,
consideren que ells no han de posar pedres sinó ajudar a la gent que vol donar un pas
endavant.
I encara més hi donaran el recolzament si tot aquest projecte és respectuós i es
mimetitza amb l’entorn del medi ambient. Per això, avancen que el vot de C’s serà
favorable.

El senyor Joaquim Garcia, portaveu adjunt del Grup Municipal del PSC, exposa
que el contingut d’aquest dictamen pretén definir i admetre unes noves edificacions i
nous usos que repercutiran sobre el Mas de lOller.
Comenta que la masia de l’Oller és una masia històrica, com perfectament ha explicat
el regidor Marc Aloy, que se situa als voltants de Salelles. Els seus terrenys gaudeixen
d’una consideració de béns naturals a conservar, i són molt propers al torrent de l’Oller
i el seu afluent de la riera de Rajadell.
La construcció de l’Oller té un interès històric, és una masia antiga i està protegida per
l’Inventari de béns arquitectònics de la ciutat de Manresa. A la masia es porten a terme
un conjunt d’activitats que es resolen amb gran dignitat per l’empresa que ho gestiona.
Diu que funciona un lloc de convencions, d’esdeveniments, de banquets i també
Acta de la sessió plenària núm. 11 de 20 d’octubre de 2016

151

disposa d’un restaurant, camp de golf i un centre dedicat a la agricultura ecològica, a
més d’un interessant celler que dóna a conèixer la tradició enològica de la comarca del
Bages.
Aquest indret, molt proper a la riera de Rajadell, és una de les zones humides amb
bosc de ribera que està altament protegida pel seu interès i pels diferents plans que
regulen la zona. Els aurons, les albaredes, les freixes, els pollancres, entre altres
espècies, donen color i valor estacional canviant en tot aquest indret. En el recorregut
de les rieres es van succeint varis elements patrimonials, com les cases de la Morera,
la Noguera, el pou de gel i les parets seques que són vestigis de les antigues terrasses
de conreu i, juntament amb el Gorg dels Esparvers, donen una característica especial
a la zona. Entremig d’aquest paisatge es troba la plana de l’Oller, el seu bosc i la
masia.
Per tant, és un indret de gran qualitat i l’obligació que tenen com a regidors és la de
conservar aquest entorn per a les actuals i futures generacions. Per tant, cal posar
molta atenció en el que estan proposant per aquestes zones vulnerables.
Assenyala que per part del promotor se’ls està demanant poder exercir unes activitats
que s’incorporarien de nou, a més de les que ja gaudeix, i disposar d’una activitat de
camping, una aula de natura i un entorn esportiu que es materialitza amb una hípica a
desenvolupar.
Diu que la classe de sòl on es situa és sòl no urbanitzable i aquesta atribuació vol dir
que no té assignat cap tipus d’usos, pròpiament. Per tant, dependrà del que s’aprovi
en aquest Ple les atribucions que es podran fer en aquest indret.
A continuació assenyala els compromisos a que compromet la Modificació d’aquest
Pla General. Diu que bàsicament ens compromet a redactar un Pla Especial que haurà
de concretar les característiques de les edificacions, instal.lacions i altres elements
que puguin tenir incidència sobre el medi, el paisatge i l’entorn de l’àmbit fixats pel Pla.
Troba que és important el fet que aquest Pla General, el que fa bàsicament, és definir
molt poques qüestions i, inclús, fa esborrar els aprofitaments. Llegeix l’informe
d’Urbanisme, el qual ha estat citat pel regidor i que es va aprovar el 23 de setembre
passat, que diu: “Cal corregir l’art. 25 Condicions d’edificació de les construccions
admeses, tot i excloent la distribució del sostre admès per la zona 12.2 en funció dels
diferents usos, i si és convenient, traslladar-lo a la memòria del document amb
caràcter indicatiu”. És a dir, que el Pla General d’aquesta Modificació que s’està fent
ara no predetermina cap tipus de sostre. Cal, en qualsevol cas, establir que el sostre,
el volum i l’ocupació de les diferents construccions i edificacions permeses es
concretarà en el Pla Especial Urbanístic de desenvolupament, sota el criteri
d’instal.lacions mínimes i imprescindibles, tenint en compte els objectius i paràmetres
establerts en la memòria del document amb caràcter indicatiu.
Pensen que això és molt important perquè el Pla General, quan parla de 25 bungalous
i de 8 punyetes, no ens diu res sinó que ja es determinarà en el Pla Especial
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Urbanístic. Diu que quan es va fer la Comissió Informativa de Territori va pensar que
no havia entès les xifres, però ara veu que sí que ho havia entès bé atès que avui han
repetit la mateixa exposició.
Per tant, el PSC planteja que el seu posicionament serà esperar al Pla Especial, ja que
serà el que definirà tot el conjunt i les característiques, però el posicionament amb la
Modificació serà d’abstenció. Volen fer una abstenció positiva, en quant entenen que
determinats usos es poden permetre en aquest entorn perquè guanya més rellevància
tota la zona i si no es passa de certs àmbits es poden mantenir les característiques
naturals que té l’entorn.
Per tant, una de les qüestions que primer demanarien per millorar aquesta proposta és
rebaixar les expectatives sobre el nombre de bungalous màxims a construir en el
càmping. Donat que no pot ser que aquest espai de bungalous es converteixi en una
activitat principal, ja que pensen que ha de ser una activitat complementària a la que
s’està fent i que cobreixi unes expectatives pero que no es converteixi en una activitat
principal, sinó que ha de ser una activitat complementària a la que s’està fent, ja que
diu que aquestes activitats no cal situar-les en un lloc altament protegit per les seves
condicions naturals.
Una altra consideració que els sembla que han de fer al Ple és que, si hi ha un
promotor al qual el que se li està fent és una revalorització dels terrenys al donar-li
més aprofitaments perquè se li estan permetent més usos, almenys que hi hagi unes
compensacions urbanístiques de la mateixa manera que en el sòl urbà o de la mateixa
manera que una persona que paga plusvàlues per l’increment dels terrenys, i que una
part vagi a parar a equipaments o a cessions. Creu que és una aportació justa que
poden incrementar i que poden corregir en la següent fase del Pla Especial.
Pel que fa al Pla Especial, diu que no ha entès si es debatrà abans d’aprovar-lo o bé
després. Creu que seria interessant que es fes abans que s’aprovi el Pla Especial,
perquè llavors no veu quin debat es podrà tenir si ja s’ha aprovat.
Amb aquestes consideracions diu que la posició del PSC davant d’aquesta Modificació
de Pla General serà l’abstenció, esperant millores en les activitats en tot aquest entorn.

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, indica que
volia apuntar certs aspectes tècnics però diu que el senyor Joaquim Garcia s’hi ha
endinsat de manera rigorosa. Tot i això, sí que volen manifestar que els sembla positiu
que la superfície de clau 10, la que està més protegida, s’augmenti en detriment de la
clau 12. Entenen que és un aspecte positiu d’aquest Modificació del Pla General, però
el que no els acaba d’agradar és la nova subclau 12.2, que tot i que sí entenen que se
cenyeix a la llei, malgrat que ells pensen que certs usos no s’haurien de dur a terme en
aquests terrenys (perquè pensen que no es podria apreciar el seu valor de territori que
ha descrit el senyor Joaquim Garcia). Com que la llei marca que sí que s’han de
permetre, entenen que s’incloguin ja que al final, d’alguna manera o altra s’hi haurien
d’incloure.
Acta de la sessió plenària núm. 11 de 20 d’octubre de 2016

153

Volen dir que entenen que la clau 12.2 podria ser bastant inferior al que es preveu en
aquesta Modificació del Pla General. En la proposta d’aprovació provisional són 20 ha,
i la CUP considera que són força. Diu que això ho lliga amb els usos, perquè un
d’aquests usos que la llei permet i que s’haurà d’agafar és el de càmping. Es permet
que el 25% de tota la superfície d’aquesta clau s’hi pugui establir un càmping, el que
volen dir 5 ha. Si bé és cert que des d’un primer moment s’ha dit que es van baixar el
número de bungalous, el Pla General diu una cosa i el Pla Especial en podrà dir una
altra. Creuen que hauria de ser coherent una cosa amb l’altra.
Entrant més en el projecte en si, manifesta directament que no els agrada. Creuen que
és un projecte totalment elitista i que en cap cas respondrà a les necessitats de les
classes populars manresanes.
Pel que fa a qualsevol aportació que es pugui llegir d’aquest projecte a la ciutat de
Manresa, com ha estat comentant el regidor, diu que sí que és cert que hi hauran més
llocs de treball però també cal veure quines són les condicions d’aquests llocs de
treball. Ara per ara, coneixen alguns casos del personal que treballa en els
esdeveniments puntuals i que poden tenir jornades de 12h seguides, sense horaris
concrets. Pel que fa als treballadors de la vinya, segurament tindran unes
determinades condicions i uns horaris, però pel que fa al turisme ja se sap com
funciona i, per tant, esperen veure com seran les condicions d’aquests llocs de treball.
En quant al turisme que es diu que aquest projecte pot aportar a la ciutat creuen que
és una falsa il.lusió en el sentit que, per exemple, si es fixen actualment en Món Sant
Benet on a part del turisme de fora que pot anar-hi també s’emporta molt potencial
turista de la ciutat de Manresa. El mateix passa, a menor escala, amb la mateixa finca
del Mas Oller. Si al turisme que va a visitar al Mas Oller se li ofereixen més serveis en
el lloc concret encara serà més difícil que vagin a trobar aquests serveis a la resta de
la ciutat. Diu que això podria ser positiu o negatiu, però diu que estan parlant d’una
zona amb molt valor ecològic i creuen que la preservació del territori ha d’anar per
davant de tot, per això aquest projecte no ha d’anar en detriment, no dirà de cap tipus
d’atac, perquè no creu que sigui la paraula concreta, però sí creuen que la preservació
del territori és el que preval i no creuen que un projecte d’aquestes característiques
s’hagi d’ubicar allà.
Pel que fa al Pla Especial, entenen que ara no és el que s’ha de debatre ja que no és
el que s’ha portat a l’aprovació del Ple, sinó que estan parlant de la Modificació del Pla
General. Però, remetent al que va dir el senyor Adam Majó en el seu moment en
l’aprovació inicial d’aquesta mateixa Modificació en que el posicionament de la CUP va
ser l’abstenció per veure com s’anava desenvolupant el projecte, creuen que el que
ara es porta a l’aprovació provisional no ha fet prou cas a les al.legacions de
MEANDRE i, per altra banda, el Pla Especial ha anat avançant al mateix temps que la
Modificació i en cap cas se’ls ha anat informant com s’ha anat desenvolupant aquest
Pla Especial. Sí que se’ls ha anunciat que es farà una sessió, que segurament serà
una sessió monogràfica com s’acostuma a fer a vegades en les Comissions
Informatives de Territori i on creu que podran debatre aquest Pla Especial. Però
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creuen que potser haguessin hagut de debatre aquest Pla Especial sense haver tingut
una Modificació Puntual del Pla General aprovada. Pensa que s’hauria hagut de fer de
manera paral.lela, igual com aquests treballs s’han fet dins de la casa, cosa que diu
que no s’ha fet amb els regidors de l’oposició.
Per tots aquests motius diu que el seu vot serà contrari al dictamen.

El senyor Marc Aloy, regidor delegat de Planejament, Projectes Urbans i Entorn
Natural, intervé per respondre algunes de les coses que s’han dit sobre les
superfícies.
Efectivament, diu que en el document que es va presentar de l’aprovació inicial es
definien unes superfícies en una de les claus, la 12.2. Creu que és una consideració
que, justament la Comissió de Territori l’ha fet eliminar perquè diu que això no es pot
vincular a la Moddificació Puntual i el que s’ha de fer és que sigui el Pla Especial qui
ho alclareixi. Diu que no ha estat per voluntat de l’Ajuntament i, de fet, el que va posar
l’Ajuntament en la seva normatriva anteriorment en l’aprovació inicial ho han mantingut
en la memòria per tal que no es perdés. Ressalta que això no ha estat així per voluntat
de l’Ajuntament sino per un requeriment de la Comissió d’Urbanisme.
Certament, es deixa que les superfícies es desenvolupin de la clau 12.2 en el Pla
Especial, però en canvi, el que no s’ha dit i li sap greu, és que en la clau 12.1 -que té
una superfície i un àmbit pràcticament tan gran com aquest- el text diu clarament que
es limitarà el sostre a 1750 m2, per una àrea de 826.000 m2, que si no haguessin
limitat a 1750 m2 i, tenint en compte que per cada 4,5 ha es pot construir una
superfície o una nau de 8.000 m3 es trobarien que hi podrien construir fions a 18 naus
de 8.000 m3, que serien 18 granges o coberts agrícoles. En canvi ho han limitat a una
sola nau. Per això li sobta que se li digui que no estan protegint el sòl, quan a més a
més en la clau de màxima protecció no només es redueix sinó que s’augmenta en
100.000 m2.
Pel que fa a la clau 12.2 certament que l’haurà de desenvolupar el Pla Especial, però
el document el que fa és un únic Pla Especial amb una finca que serà indivisible i fa
que tota l’edificació es concentri en aquella zona, actualment hi ha més entropitzada
que és el camp de golf i, per tant, no en zones agrícoles o d’especial interès
paisatgístic.
Per aquests motius volia aclarir aquests temes pel que fa a la protecció i a les
superfícies.
Pel que fa a les al.legacions de MEANDRE, diu que hi ha 2 Grups Municipal que
espera que s’hagin reunit amb aquesta associació perquè diu que el govern s’hi ha
reunit i, justament, les al.legacions les han treballat amb ells. Per això li sorprèn que
ara es digui que no s’ha fet prou cas a les al.legacions de MEANDRE, ja que no té la
percepció que MEANDRE pensi igual, així i tot diu que demà mateix els trucarà per
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demanar-los si amb algun tema no s’hi van entendre. Reitera que ho troba estrany
atès que ho van treballar conjuntament.
Fa referència a les paraules de la senyora Gemma Tomàs quan recordava que el
senyor Adam Majó i el senyor Jordi Masdeu es van abstenir en el seu moment
al.legant que ja es parlaria més aprofundidament de la materialització de les
superfícies, etc. en el Pla Especial. Creu que l’argument d’avui no és ben bé el mateix,
ja que avui han dit clarament que aquest projecte no agrada i, per tant, al Grup
Municipal de la CUP actual no els agrada el projecte. Diu que no passa res si és així,
però en tot cas no és el mateix que van dir en el seu moment, ja que entén que aquest
document aplica mesures correctores, posa els usos més intensius concentrats en la
zona més entropitzada, que redueix el nombre de bungalous. Si bé és cert que en la
Modificació Puntual no hi ha les superfícies determinades, però sí que hi ha un
document annex en el qual el número de bungalous ha baixat de 25 a 18 i, per tant,
l’annex si s’hi posa s’hi posa per alguna cosa, no perquè els bungalous es multipliquin
després en el Pla Especial. Diu que justament ja s’han reduït respecte el document
que hi havia anteriorment i al qual el PSC hi va votar favorablement. En definitiva, li
sorprèn que és un document que millora, que accepta les al.legacions de les entitats,
que s’ha treballat juntament amb MEANDRE, que té molta més cura amb l’entorn
natural i amb la protecció paisatgística, ara no rebi el suport del PSC i diu que li sap
greu, així com que la CUP que abans s’havia abstingut en el seu moment ara hi voti en
contra.
Manifesta que li ha sabut greu, per l’estima que li té, el comentari del senyor Dídac
Escolà. Li diu que no pot dir una cosa que es va dir a la Comissió Informativa quan ell
no hi va anar. El senyor Dídac Escolà li indica que sí que hi era i el senyor Marc Aloy
es disculpa i rectifica el seu lapsus dient que on no hi va anar va ser a la Junta de
Portaveus. En tot cas, troba que o no es va explicar gaire bé o ell el va entendre
malament, però en cap cas va dir que anessin a fer una Fageda d’en Jordà sinó que
un projecte com aquest -que entén perfectament que pugui generar dubtes, perquè
aquesta ciutat de turisme n’ha tingut molt poc i no té experiències en aquest àmbitpugui generar certs recels perquè és una novetat. Ara bé, també va dir que
experiències com aquestes tothom n’ha viscut, visitant la Fageda d’en Jordà, en un
espai molt més protegit que el que estem parlant i allà es pot gaudir d’una zona
d’acampada, d’activitats com la fàbrica de iogurts de La Fageda. Comenta que això ha
estat possible gràcies també a modificacions puntuals i a plans especials i, que
conjuntament amb una bona proposta d’integració i arquitectònica ha estat possible i
en gaudeixen tots.
Finalment, no troba massa clar que es digui que és una proposta de turisme elitista, ja
que estan parlant d’un càmping, on d’acord que hi ha uns bungalous que seran
diferents dels que estem habituats a veure, però bona part d’aquesta superfície serà
una superfície d’acampada, que s’hi podran plantar tendes, que hi podran anar els
escoltes a l’estiu a acampar, que s’hi podrà anar per pocs diners. Insisteix en que
només és un càmping i no pensa que sigui el.liltista perquè 18 apartamentents per a
parelles o 3 persones no veu que sigui un turisme massa massificat. En tot cas, quan
es coneguin les tarifes es podrà parlar amb coneixement de causa. Com diu que es
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podria parlar amb coneixement de causa si sabessin de fonts bones que els
treballadors estan explotats. Troba que a vegades es fan alguns comentaris no massa
apropiats, ja que assenyala que en aquesta taula hi ha gent que treballa 12 hores
seguides i no per això han d’estar explotats, ja que diu que deuen tenir compensacions
per altres bandes. Per tant, demana que s’intentin evitar comentaris quan no es té
coneixement de causa.
Per tancar el seu parlament, diu que els queda molta feina per fer en l’àmbit
d’Urbanisme i que tenen reptes molt importants. Manifesta que el govern potser no ho
ha fet tot prou bé, ni ell mateix tampoc, però manifesta que té la porta oberta sempre,
que truca i busca reunions, que el POUM s’ha treballat així i vol que es continui
treballant així, com també vol que es continuin treballant d’aquesta manera tots els
documents urbanístics que estan sobre la taula. Diu que el Pla Especial s’aprovarà
inicialment i de seguida començaran a treballar en el període d’al.legacions amb els
grups de l’oposició, que és de la manera que creuen que s’ha de fer. En el moment en
que es tingui l’aprovació inicial, el que vol dir que hi ha un esborrany del document, el
treballaran conjuntament.
Finalment, diu que aquest document fa 18 mesos que es va aprovar inicialment, que hi
va haver un període d’exposició pública de 45 dies, que hi ha entitats que van
presentar al.legacions i diu que si han tingut 1 mes i mig per presentar al.legacions i 18
mesos per fer comentaris, treballar-lo, etc., per això lamenta que cap dels grups
municipals de la Sala hagi fet cap al.legació i ara es voti en un grau menor del que es
va fer en l’aprovació inicial. Sigui com sigui, diu que no passa res, que es reconduirà.
Faran un bon Pla Especial i el treballaran.

La senyora Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, aclareix que,
pel que fa a les al.legacions de MEANDRE es van comunicar amb ells. Recorda que
aquestes al.legacions s’han acceptat parcialment, per tant, no se n’han acceptat la
totalitat. Diu que és cert que se’ls va explicar que s’havien treballat, però en cap
moment s’han incorporat totes les al.legacions.
Per altra banda, diu que en cap moment ha utilitzat el terme explotació, només ha
parlat de condicions laborals.
En tercer lloc, creu que l’enoturisme amb una hípica, un camp de golf i un càmping és
un turisme elitista. Diu que es podrien consultar les tarifes del volley perquè la gent es
pugui fer una idea dels preus.
A més, sobre el que s’ha dit que feia 18 mesos que es va fer l’aprovació inicial, si bé
és cert, però diu que va anar com a sobrevingut en l’últim Ple ordinari d’abans de les
eseccions.
Per acabar, llegeix la intervenció del senyor Adam Majó segons l’acta aprovada al mes
de maig de 2016. Diu que celebrava les modificacions incorporades i que eren
conscients que fins que no vegin el Pla Especial no tindran una idea clara de la
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magnitud del projecte. Malgrat això, tot plegat els sembla excessiu i s’abstindran en la
votació.

El senyor Marc Aloy, regidor delegat de Planejament, Projectes Urbans i Entorn
Natural, mostra el seu agraïment al senyor Miquel Davins així com als regidors de
Ciutadans per votar favorablement el dictamen.

L’alcalde, aprofitant que s’està en el capítol d’agraïments, es permet una llicència que
no acostuma a tenir per manifestar el seu agraïment per la feina que ha fet el regidor
de Planejament, Projectes Urbans i Entorn Natural per arribar a tenir aquest document
que, malgrat no recollir totes les posicions d’una determinada associació molt
important a la ciutat de Manresa, sí que recull la sensibilitat al voltant de l’Anella Verda,
al voltant del projecte i dels llocs de treball. Comenta que ho ha volgut dir per tancar el
tema perquè ara el vot ja està prou manifestat. Insisteix en felicitar el regidor i el seu
equip d’Urbanisme perquè han fet una cosa que necessita la ciutat, com és fomentar
l’activitat econòmica dintre d’uns paràmetres absolutament assumibles per una part del
Consistori, respectant enormement totes les consideracions que puguin haver-hi al
marge. Per tant, vol que quedi constància de la felicitació que explicita abans de la
votació del dictamen 7.1.1.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 7.1.1 a votació i el
ple l’aprova per 17 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 2 GMC’s i 1 Sr. Miquel
Davins), 4 vots negatius (3 GMCUP i 1 GMDM) i 3 abstencions (3 GMPSC), i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

8

PROPOSICIONS

Es fa constar que la proposició 8.1 s’ha debatut al començament de la sessió,
després del dictamen 6.1.5 de l’ordre del dia.

8.2

Proposició del Grup Municipal de C’s per garantir l’accés universal dels
llibres de text a Catalunya.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de C’s, de 17 d’octubre de 2016,
que es transcriu a continuació:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Española establece en su artículo 27.4 que: “La enseñanza básica es
obligatoria y gratuita”. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, recoge
en el artículo 4.1 que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las
personas y define en el artículo 3.3 que la educación primaria y la educación
secundaria constituyen la educación básica.
La disposición adicional cuarta de la mencionada Ley Orgánica señala, con respecto a
los libros de texto, que corresponde a los órganos de coordinación didáctica de los
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centros públicos, en el ejercicio de la autonomía pedagógica, adoptar los libros de
texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas
enseñanzas, que deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades del
alumnado y al currículo aprobado por cada Administración Educativa.
El artículo 88.2 de la Ley Orgánica 3/2006 establece que las Administraciones
Educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la
gratuidad de la enseñanza básica. La mayoría de los países del entorno europeo y
numerosas Comunidades Autónomas han dispuesto diferentes sistemas para hacer
efectiva la gratuidad de los libros de texto. Las Asociaciones de madres y padres han
venido reclamando sistemáticamente en los últimos años la gratuidad de los libros de
texto.
La Ley de 12/2009 de 10 de Julio de Educación de Catalunya establece en su artículo
5 que, son enseñanzas obligatorias, gratuitas y universales, la educación primaria y la
educación secundaria obligatoria.
En ese mismo sentido la Ley de Educación de Catalunya, en el artículo 50 establece
que la Administración educativa debe garantizar los recursos públicos para hacer
efectiva la gratuidad de las enseñanzas obligatorias y de las declaradas gratuitas.
La Ley de Educación de Catalunya entre los principios que rigen la gestión de los
recursos económicos del sistema educativo está el principio de suficiencia y
estabilidad presupuestaria, por el cual la Generalidad debe dotar al sistema educativo
de los recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia económica
derivada de la gratuidad de las enseñanzas a las que se refiere el artículo 5.2,
establecidos en la programación educativa, y para alcanzar sus objetivos.
Por todo lo anteriormente expuesto creemos conveniente que la Generalitat de
Catalunya aborde la financiación de los libros de texto de la enseñanza obligatoria y
proponemos en Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos:
ACUERDOS
1.- Que desde el Ayuntamiento de Manresa, en tanto el Gobierno de la Generalitat no
aborde la financiación de los libros de texto y materiales curriculares, cree y ponga en
marcha para el curso 2018-2019, en coordinación con las AMPAS y direcciones de los
centros públicos y concertados de educación obligatoria, un banco de libros de texto
con la finalidad principal de conseguir el ahorro familiar en la compra de los libros, así
como una mayor sostenibilidad medioambiental dada la reutilización de los mismos,
respetando en todo caso la autonomía de los centros y poniendo en valor el gasto en
libros socializados que ya hayan podido realizar.
2.- Que el Ayuntamiento de Manresa adopte los acuerdos necesarios para garantizar
que en la dotación presupuestaria para el año 2017 se contemple la financiación para
crear el banco público de libros de texto, así como las ayudas necesarias para el
alumnado de primero y segundo de primaria, que utiliza libros no reutilizables.
Igualmente, en dicha partida debería incluirse el gasto en material escolar que es una
parte sustancial de lo que actualmente pagan las familias.
3.- Instar al Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a que presente a la mayor
brevedad un programa de Gratuidad y préstamo de Libros de Texto para la
Educación Obligatoria en los centros educativos que incorpore:
-

La creación de un banco de libros público, gestionado directamente por los
centros educativos.
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-

La implantación progresiva del programa de gratuidad.

-

Garantía de existencia de los créditos necesarios en los presupuestos anuales de
la Generalitat de Catalunya.

4.- Que se dé traslado de los acuerdos de esta moción al Consejo Escolar Municipal,
AMPAs, Centros educativos públicos y concertados de la localidad, así como al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
5.- Divulgar esta moción mediante los medios de comunicación al alcance del
Ayuntamiento.”

L’alcalde dóna la paraula al president del Grup Municipal de C’s perquè defensi
la proposició presentada.

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, manifesta que tant la
Constitució Espanyola com la Llei d’Educació de Catalunya estableixen que l’educació
primària i l’educació secundària obligatòria són ensenyaments obligatoris gratuïts i
universals.
En aquest sentit l’article 50 de la Llei d’Educació de Catalunya estableix que
l’administració educativa ha de garantir els recursos públics per fer efectiva la gratuïtat
dels ensenyaments obligatoris i de les declarades gratuïtes.
La LEC, entre els principis que regeixen la gestió dels recursos econòmics del sistema
educatiu hi ha el principi de suficiència i d’estabilitat pressupostària pel qual la
Generalitat ha de dotar el sistema educatiu dels recursos econòmics necessaris per
garantir la suficiència econòmica derivada de la gratuïtat de l’ensenyament.
D’altra banda la majoria dels països de l’entorn europeu i nombroses comunitats
autònomes han disposat diferents sistemes per fer efectiva la gratuïtat dels llibres de
text i les associacions de mares i pares han reclamat sistemàticament els darrers anys
la seva gratuïtat.
Per tot l’exposat el GMC’s sol·licita que el Ple adopti els acords següents:
1.- Que des de l’Ajuntament de Manresa, mentre el Govern de la Generalitat no abordi
el finançament dels llibres de text i materials curriculars, creï i posi en marxa per al
curs 2018-2019, en coordinació amb les AMPAS i direccions dels centres públics i
concertats d’educació obligatòria, un banc de llibres de text amb la finalitat principal
d’aconseguir l’estalvi familiar en la compra dels llibres, així com una major sostenibilitat
mediambiental donada la seva reutilització, respectant en tot cas l’autonomia dels
centres i posant en valor la despesa en llibres socialitzats que ja hagin pogut realitzar.
2.- Que l’Ajuntament de Manresa adopti els acords necessaris per garantir que en la
dotació pressupostària per a l’any 2017 es prevegi el finançament per crear el banc
públic de llibres de text, així com les ajudes necessàries per a l’alumnat de primer i
segon de primària, que utilitza llibres no reutilitzables. Igualment, en l’esmentada
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partida s’hauria d’incloure la despesa en material escolar que és una part substancial
del que actualment paguen les famílies.
3.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya perquè presenti a la major brevetat
un programa de Gratuïtat i préstec de Llibres de text per a l’Educació Obligatòria en els
centres educatius que incorpori:
- La creació d’un banc de llibres públic, gestionat directament pels centres educatius.
- La implantació progressiva del programa de gratuïtat.
- Garantia d’existència dels crèdits necessaris en els pressupostos anuals de la
Generalitat de Catalunya.
4.- Que es doni trasllat dels acords d’aquesta moció al Consell Escolar Municipal,
AMPAs, Centres educatius públics i concertats de la localitat, així com al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
5.- Divulgar aquesta moció mitjançant els mitjans de comunicació a l’abast de
l’Ajuntament.
Acaba la seva intervenció demanant el vot favorable a la proposició.

L’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que a
primera vista aquesta moció sembla lògica i encertada, però al mateix temps hi troba
alguns inconvenients.
Explica que la càrrega econòmica que suposa per a les famílies l’adquisició de llibres
de text és desmesurada.
Llibres que les editorials renoven cada any per tal que no es puguin aprofitar, matèries
que certament evolucionen de tal manera que en un any aquell llibre ja està obsolet,
canvis en el programa d’estudis que requereixen la renovació dels llibres de text.
En aquest sentit la moció és un brindis al sol. No fa front al problema real que és la
renovació dels principis que regeixen l’actual sistema educatiu.
Una moció en aquest sentit l’únic que persegueix és allargar l’agonia d’una forma de
fer que no ha canviat en massa dècades.
Si es proposa alguna cosa revolucionària que sigui assumir els avantatges que ens ha
dut el salt tecnològic del s. XXI i que possibilita que els temaris es puguin actualitzar
quasi immediatament, tenint en compte que hi ha una part de coneixements bàsics
que són relativament fixos i estables.
De la mateixa forma, aquesta evolució tecnològica possibilitaria que les entrades a les
escoles s’assemblessin menys a una desfilada de xerpes pujant a l’Himàlaia.
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Afegeix que és una pràctica habitual de Ciutadans la presentació de mocions que
assenyalen la biga a l’ull de l’altre. En certa manera dóna la sensació que primer miren
a qui assenyalar per després buscar la forma de fer-ne crítica. Això fa que si bé
podrien estar d’acord en alguns aspectes que plantegen, a la pràctica produeix una
sensació d’allunyament a l’emprar la ciutadania de Manresa com a arma en lloc de
com a beneficiària de les seves propostes.
Per tot l’exposat el Grup Municipal de DM s’abstindrà.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que
respectant la legitimitat de tots els grups a presentar mocions i propostes, el cert és
que el PSC, tot i que ho van provant, no se n’acaben de sortir en l’objectiu d’evitar les
proposicions de talla i enganxa que ofereixen els partits.
Diu que aquesta podria semblar que no, però mirant a internet han comprovat que la
mateixa moció ja s’ha discutit a Sant Cugat, Rubí, etc.
El GMPSC considera que aquest no és un debat per a l’Ajuntament de Manresa sinó
que ja el tenen els companys Diputats i Diputades on correspon.
Malgrat això, diu que aquesta vegada faran una excepció perquè la moció té un petit
component local quan es diu que en coordinació amb les AMPAS crear un banc de
llibres de text públic amb dotació pressupostària per a l’any que ve.
El GMPSC es pregunta si han tingut en compte si això que proposen no va més enllà
de la simple coordinació amb les AMPAS i pregunta al grup de Ciutadans si és una
proposta de les AMPAS de Manresa, ja que a ell no li consta però potser sí que ho han
fet. Creu que no passi que sense voler-ho posin en un problema a les AMPAS amb
l’aprovació d’aquesta moció.
Al GMPSC el que li consta és que l’Ajuntament, amb el suport de tots els grups, des
del 2013 es dota d’una partida important de més de 100.000€ per ajuda en matèria de
llibres i material escolar per a uns 2.000 alumnes.
Afegeix que mentre no es legisli en contra, on correspongui i en una altra direcció, creu
que la de Manresa és una bona línia de treball que pot créixer i continuar avançant,
però sense negar que és un bon objectiu el fet de reduir la càrrega econòmica per a
les famílies en els llibres de text.
Creu que propostes com aquestes poden ser benintencionades, però li sonen com al
populisme del senyor Garcia Albiol a Badalona, que va aconseguir l’alcaldia amb
aquesta promesa, a més del missatge racista, i que després no va ser capaç de
complir-ho durant els quatre anys de mandat.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, es feliciten
perquè Ciutadans, a qui sembla que els temes de Manresa els interessen ben poc, o
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com a mínim presentin mocions i encara que siguin de temes tan electoralistes com
aquest, que han fet servir en totes les campanyes electorals de les que han format part
i que sembla que ara volen portar a l’Ajuntament.
La CUP, a diferència del PSC, creu que l’Ajuntament de Manresa sí que és un bon lloc
on presentar mocions, encara que siguin de temes més generals, però presentar-ne
només d’aquestes sí que li sembla que és tenir poc respecte per a als ciutadans i
ciutadanes.
Dit això farà unes consideracions que són importants a l’hora de valorar una moció
sobre un tema que consideren que és interessant que passi per aquest ple.
En primer lloc volen aclarir que en algun lloc de la moció es parla de llibres de text
gratuït i la CUP vol aclarir que en cap cas es tractaria de llibres de text gratuït, a no ser
que les editorials els regalessin. El que passa és que en comptes de ser pagats
directament per les famílies serien pagats via impostos, però això no vol dir que siguin
gratuïts, sinó que en tot cas serien llibres subvencionats i no gratuïts.
En segon lloc és que cada cop hi ha més escoles que aposten per un model educatiu
diferent, per una escola nova on els llibres de text no hi tenen lloc o, en tot cas, no són
el centre de l’activitat pedagògica. N’hi ha moltes que no els utilitzen i la majoria de
mestres ja són conscients que l’educació no és bàsicament llegir i memoritzar i repetir
sinó que és un procés creatiu on els llibres són molt menys importants.
El GMCUP creu que la feina de les administracions no és seguir reforçant aquesta
vella manera d’entendre l’educació sinó apostar per aquest nou model educatiu, per
aquests nous projectes que no tenen el llibre de text en el centre de l’activitat a l’aula.
Tot i així, són conscients que encara hi ha moltes escoles que continuen, de grat o per
força, amb aquest sistema centrat en els llibres de text i que suposen una despesa
important per a les famílies i que cal trobar algun mecanisme perquè no sigui un cost
inassumible.
Des de la CUP entenen que això ha de passar per la socialització dels llibres, més que
no pas pel pagament dels llibres a les diverses famílies i en aquest sentit els agrada la
idea d’un banc de llibres que creuen que a les escoles on encara es facin servir
s’hauria de potenciar d’alguna manera i que hauria de ser gestionat per les AMPAS i
pels mateixos centres, sempre i quan es tingui en compte que les AMPAS estiguin
capacitades per tirar-ho endavant.
Perquè funcioni aquest eventual sistema de banc de llibres la CUP creu que cal
assegurar dues coses, en primer lloc caldria que les administracions, locals,
autonòmiques o quines siguin, aconsegueixin que les editorials es comprometin a
mantenir els continguts dels llibres de text perquè tots som conscients que els llibres
canvien constantment, bàsicament no per criteris pedagògics ni de canvis de
coneixement sinó per interessos de les editorials que tenen un mercat captiu que no
volen deixar.
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En segon lloc caldria que tots els partits polítics, sobretot els que tenen responsabilitat
de govern, sobretot a l’estat espanyol, deixin de fer això que porten dècades fent, que
és que cada cop que hi ha un canvi de govern es canvia el sistema educatiu i de rebot
es canvien tots els llibres.
Si es vol que els bancs de llibres funcionin caldria assegurar aquesta estabilitat i es
temen que va en contra de la lògica del sistema i en contra de l’estructura de l’estat.
Si els llibres de text s’han de seguir publicant –que creuen que segurament no- la
millor manera de fer-ho seria que es publiquessin directament des de l’administració
perquè seria l’única manera de garantir que es publiquin amb criteris pedagògics i
tenint en compte només els interessos educatius i no, com passa, ara, els interessos
econòmics de les grans empreses, ja que la majoria són bàsicament filials de grans
editorials o fins i tot multinacionals.
Finalment el que no entenen és que Ciutadans, que fa un moment ha votat en contra
de les ordenances perquè considerava que hi havia massa pressió fiscal, demani ara
que l’Ajuntament dediqui més recursos a comprar llibres de text. Si es volen serveis
calen diners i si no n’hi ha han de sortir d’alguna banda, però no es pot estar a missa i
repicant.
Entenen que, com deia el senyor González, la temptació populista és forta, que cal ser
més seriosos i que o es rebaixen impostos o es milloren serveis, però les dues coses
alhora no són possibles.
Per tot l’exposat el GMCUP s’abstindrà en la votació perquè tot i que poden entendre
la intenció primigènia de la moció i que cal garantir que tothom pugui tenir accés a
l’educació, també creu que aquesta moció no resol les mancances de l’actual sistema
educatiu.

La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada d’Ensenyament i Universitats,
manifesta que l’equip de govern votarà en contra de la moció bàsicament perquè, a
més del que s’ha exposat, en l’experiència de Manresa i el contacte amb les AMPAS i
centres educatius de la ciutat, hi ha una llibertat, una autonomia de centre, en què les
AMPAS són les que es dediquen a aquesta reutilització dels llibres de text o de tenirlos o no.
Cadascú opta per l’opció més correcta i són elles les que tenen aquest banc i opten
per la millor solució per a cada centre educatiu.
A Manresa ja fa tres anys que en el pressupost es va posar una partida bastant
important, que actualment és de 110.000€, que segons les necessitats de les famílies
es preveu una subvenció tant per a llibres com per a material escolar. Aquesta ajuda
dóna cobertura a totes les famílies que en aquests moments no poden pagar ni llibres
ni material escolar.
Considera una utopia que tothom tingui la gratuïtat total de llibres de text i material,
però cal ser realistes, ja que amb la utopia no es va enlloc.
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Les AMPAS tenen llibertat, els centres també i l’Ajuntament de Manresa ja treballa
perquè quan una família té necessitat se li pugui donar la cobertura necessària.
L’equip de govern votarà en contra de la moció.

L’alcalde dóna la paraula per al torn de rèplica.

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, manifesta que
inicialment estan totalment d’acord que sovint s’estan canviant els llibres, però el que
el seu partit reclama és un Pla consensuat educatiu que duri diverses generacions, no
a la moció sinó com a partit.
S’adreça al senyor Felip González per dir-li que justament el GMPSC en presenta una
que ve d’altres llocs, és a dir, que allò que el senyor González no vol que faci el senyor
Rojo, però el que passa és que el senyor González no les agafa del seu partit. Li diu
que això no és un debat, sinó que Ciutadans sí que té una forma de veure la política,
consensuada, i no tenen problema en dir qui són i com són, i és normal que coses que
vegin interessants les presentin com creguin adient, sempre i quan considerin que és
important també per a la ciutadania allà on la representin.
En aquest cas el Grup Municipal de C’s, i en resposta al senyor Masdeu, li diu que si
creu que prendre el pèl a la ciutadania de Manresa –com ha dit-, és que s’abarateixin
els costos dels llibres per al seu fill, creu que està molt equivocat.
Potser més ens podem prendre el pèl quan gastem el temps o amb maniquins, copes
menstruals o arquitectures femenines.
Està d’acord que és una utopia si no es disposa de més ingressos, però el populisme
de què parlen significa per a Manresa uns 400.000€, que poden sortir de molts llocs,
sobretot de millors polítiques per aconseguir més ingressos.
En resposta a la senyora Rosich diu que gràcies a les AMPAS, que tenen llibertat,
s’aconsegueix fer coses a Manresa, perquè per la via de l’Ajuntament sí que hi ha
subvencions com ha dit, però la moció parla d’una gratuïtat per a tothom, que val
400.000€, i digui-li utopia.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 8.2 a votació, i
el Ple la rebutja per 2 vots afirmatius (2 GMC’s), 16 vots negatius (8 GMCDC, 5
GMERC i 3 GMPSC), i 6 abstencions (3 GMCUP, 1 GMDM, 1 Sr. Miquel Davins i 1
GMERC).
Es fa constar que el senyor Jaume Torras, del GMERC, es trobava fora de la sala
en el moment de la votació.
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8.3

Proposició del Grup Municipal del PSC d’adhesió al “Manifest per a la
millora de rodalies i regionals a Catalunya” i a l’acte de protesta unitari
que la Generalitat té previst de convocar.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 17 d’octubre de
2016, que es transcriu a continuació:
“Atès que en el Ple Municipal de novembre de 2015 es va aprovar una proposició
conjunta de CiU, ERC, CUP, PSC i DM en relació al deficient servei ferroviari de
Rodalies que patim la ciutadania de la nostra ciutat (S’adjunta com annex a la
proposició).
Atès que amb data 25 de juliol de 2016 la Generalitat, les dues entitats municipalistes
catalanes, i l’Ajuntament de Barcelona van signar el “Manifest per a la millora de
Rodalies i Regionals a tot el territori” (Que també s’adjunta com annex a la proposició).
Atès, finalment, que s’ha anunciat per al proper dia 26 d’aquest mes un “gran acte de
País” encapçalat pel Molt Honorable President de la Generalitat amb objectius
eminentment coincidents amb els acords adoptats unànimement pel nostre Ple
Municipal el novembre de l’any passat.
El Grup Municipal del PSC proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents
ACORDS.


L’Ajuntament de Manresa s’adhereix al “Manifest per a la Millora de
Rodalies i Regionals a tot el Territori” i participarà, a ser possible amb
una representació de tot el plenari del Consistori, a l’acte unitari que
convoqui la Generalitat de Catalunya en defensa de la millora del nostre
servei ferroviari.



Així mateix, l’Ajuntament de Manresa liderarà la constitució d’una
plataforma ciutadana en defensa de la millora del servei ferroviari a la
nostra ciutat i convidarà a participar-hi a totes les associacions, entitats i
ciutadania que s’hi vulguin afegir.



Comunicar aquests acords a la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, a la Conselleria de Territori de la Generalitat, i a les dues
entitats municipalistes catalanes (FMC i ACM).”
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Així mateix, el secretari presenta una esmena dels Grups Municipals de CDC, ERC i
PSC, a la proposició 8.3 del Grup Municipal del PSC, de 19 d’octubre de 2016, que es
transcriu a continuació:
“Proposem substituir l’acord segon i tercer pels següents:
SEGON. Instar el Consorci Viari de la Catalunya Central a incorporar, en els seus
estatuts, la voluntat explícita de treballar en la defensa de la millora del servei ferroviari
a la nostra comarca tal com ja es desprèn del pla de treball 2016-2017, aprovat en
l'últim plenari del Consorci.

TERCER. Comunicar aquests acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
a la Conselleria de Territori de la Generalitat, a les dues entitats municipalistes
catalanes (FMC i ACM), al Consell Comarcal del Bages i al Consorci Viari de la
Catalunya Central.”

L’alcalde dóna la paraula al president del Grup Municipal del PSC perquè defensi
la proposició presentada.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que
l’únic objectiu de la proposició era reiterar el compromís del ple de Manresa sobre la
necessitat de millorar el transport de viatgers en tren a la ciutat de Manresa, sobretot
pel que fa a l’R4 i a l’R12.
Recorda el que va costar sumar les propostes d’uns i altres per adoptar l’acord de
novembre de 2015, i que finalment va ser el secretari municipal l’encarregat de la
redacció final del text. Uns i altres van estar d’acord en sumar, més enllà de les
possibles diferències ideològiques manifestades en aquell debat.
Després –i aquí ve el full que ha sorprès el senyor Rojo-, el juliol de 2015 va arribar el
manifest conjunt promogut per la Generalitat, la Federació de Municipis, l’Associació
Catalana de Municipis i l’Ajuntament de Barcelona.
El fet que es presenti en el ple és perquè des del PSC ho van mirar amb una sana
enveja, pel fet que les mateixes institucions i també els mitjans de comunicació
posaven, sobre el mal servei de Rodalies, que calia resoldre, no eren els nostres, ja
que l’R4 no sortia i l’R12 tampoc.
Es parlava de Montcada, de les Terres de l’Ebre i per això ho presenten, ja que el cas
de Manresa mereix aparèixer perquè pot passar que problemàtiques ferroviàries
d’altres municipis poden acabar passant pel davant en la relació de prioritats que
s’aconsegueixi fixar en un futur i no seria bo lamentar-se després per no haver estat
prou contundents en la queixa i, sobretot, en la comunicació i la difusió de la queixa.
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D’aquí la proposta que Manresa, i a poder ser, si és possible, una representació de
tots els grups municipals participessin activament al gran acte reivindicatiu que ha
convocat el M.H. President de la Generalitat per a dimecres que ve.
Demana a l’Alcalde que ho comuniqui al Servei de Protocol de l’Ajuntament perquè la
gestioni i faci arribar a Palau la voluntat de la ciutat de Manresa, de ser-hi amb la
màxima solemnitat i consens possible.
Per això el GMPSC tampoc va dubtar en acceptar l’esmena proposada per l’equip de
govern. És cert que el Consorci Viari i el Consell Comarcal estan treballant també en
l’àmbit del servei ferroviari, i no només en el de les carreteres, i està bé que sigui el
Consorci Viari en qui es delegui aquesta vindicació, però el GMPSC demana que es
faci possible que aquesta delegació de funcions sigui un desistiment de lideratge.
La proposta de plataforma ciutadana era només en aquest sentit, amb voluntat de
mobilització general, ja que creuen que s’han de buscar més complicitats ciutadanes com aquesta en aquesta qüestió-, de les que fins ara han estat capaços de generar,
perquè sols, ni el Consorci Viari, ni els grups, no se’n sortiran.

L’alcalde dóna la paraula al senyor Marc Aloy perquè defensi l’esmena
presentada per l’equip de govern.

El senyor Marc Aloy, en nom de l’equip de govern, manifesta que l’esmena
conjunta presentada pels Grups Municipals de CDC i ERC i pel PSC, es proposa per
no crear una nova plataforma sinó per aprofitar una d’existent on hi ha representades
totes aquelles entitats que creuen que hi ha d’haver i que està oberta perquè se n’hi
puguin afegir si es creu convenient.
En el pla de treball del 2016-2017 ja hi ha uns quants punts importants a treballar en el
tema del ferrocarril com, per exemple, reclamar les esperades inversions a l’estació de
la RENFE, reclamar a RENFE la recuperació del trajecte Barcelona-Manresa,
Manresa-Barcelona en una hora i cinc minuts, escoltar les propostes del Fòrum
ferroviari sobre possibles millores a les xarxes de ferrocarril, demanar a Ferrocarrils un
estudi de la possibilitat de reducció del temps de trajecte entre Manresa i Barcelona,
en aquest cas a través de la xarxa de ferrocarrils, etc.
Semblava adequat reforçar el Consorci i no crear un altre ens, no per desentendre’s
perquè l’Ajuntament també forma part del Consorci i per tant és membre actiu a l’hora
de plantejar els plans de treball.
Destaca la bona col·laboració i haver pogut arribar a un acord, encara que sigui a
través d’una esmena, i la votaran favorablement.
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Tot seguit l’alcalde dóna la paraula a la resta de representants dels Grups
Municipals.

El senyor Andrés Rojo, president del Grup Municipal de C’s, manifesta que
aquesta moció s’està presentant en el ple en molts municipis. Teòricament en tots els
de l’AMC o FMC.
Abans quan parlaven d’on es podrien treure diners diu que una forma seria sortint de
totes aquestes associacions, de l’AMI, i ja es podrien pagar uns quants llibres.
El Grup Municipal de Ciutadans no hi donarà suport perquè el rerefons real no és ni
més ni menys que el traspàs de les infraestructures ferroviàries que actualment són
d’interès general de l’Estat a la Generalitat de Catalunya.
A més, aquest traspàs no té cap mena de justificació tècnica, ni l’eficiència ni la gestió i
pot tenir inconvenients reals. A més, no s’està demanant gestionar unes vies qualsevol
a Catalunya sinó que s’està demanant que passi a la Generalitat de Catalunya la
titularitat de la xarxa viària per la qual actualment, a més de Rodalies, passen trens de
viatgers que ens connecten amb València, Sevilla, Saragossa o França, i mercaderies
que travessen Catalunya i recorren tota Espanya i Europa.
En cap país d’Europa la xarxa ferroviària d’interès general està dividida per regions i
només tindria sentit partir-la si es vol preparar una xarxa independent que pugui formar
part de l’estructura d’un hipotètic nou estat. Per tant no col·laboraran.
Ciutadans podria donar moltes raons, però al final el Govern d’Espanya és el
responsable de les vies d’interès i la Generalitat és la responsable dels trens que
circulen pel seu territori i que, tot i les competències delegades, no veu que s’estiguin
duent a terme, ni les millores en els trens. Darrerament s’ha vist als telenotícies grans
deficiències al respecte.
El GMC’s podria compartir certs aspectes de la moció però el rerefons general no i per
tant votarà en contra.

La senyor Gemma Tomàs, regidora del Grup Municipal de la CUP, es manifesta
d’acord amb els elements que es plantegen en el Manifest per a la millora de Rodalies
i Regionals a tot el territori, i voldrien posar èmfasi en el primer punt on s’insta la
Generalitat que no s’accepti cap canvi en els horaris de Rodalies de Catalunya, en el
sentit que empitjorin els temps de viatge.
En aquest sentit ja s’ha dut a terme a la Línia R4 de Manresa, abans el senyor Aloy
parlava de Manresa a Barcelona, però si es parla de Manresa-Terrassa fa uns anys el
trajecte era de 25 minuts, quan no parava a les estacions de Castellbell i el Vilar,
Vacarisses, Vacarisses-Torreblanca, Viladecavalls i Sant Miquel de Gonteres, i de 30
minuts quan parava en totes elles.
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Ara aquest trajecte s’ha augmentat 5 minuts amb dues opcions.
El GMCUP entén que aquesta lògica d’allargar els temps ve donada per l’incompliment
constant d’aquests horaris pel mal manteniment de les vies, que no s’està portant a
terme.
Creuen que el punt clau del Manifest és el 5è, que al senyor Rojo no li agradava, en el
sentit que entenen que el traspàs ha de ser complert a la Generalitat de Catalunya,
atès que no té gaire sentit que una part sigui seva i una altra de l’estat. En el seu
moment es va iniciar això i entenen que cal completar el traspàs, en resposta al senyor
Rojo.
La CUP creu però, i vistos els tempos marcats des del Ministeri de Foment i ADIF, que
s’ha de fer de manera urgent un pla de xoc en inversions ferroviàries que posi especial
èmfasi en la infraestructura, les instal·lacions i el material mòbil, amb l’objectiu
d’aconseguir un sistema ferroviari digne, fiable, còmode i accessible mentre aquest
traspàs no es produeixi i no hi hagi la plena competència de la gestió integral del
sistema ferroviari.
En aquest sentit creuen que caldria adoptar de manera urgent unes mesures
legislatives necessàries per articular aquesta expropiació forçosa d’ús temporal i
entenen que això no és a les mans de l’Ajuntament de Manresa, però sí que calia dirho.
Pel que fa a l’esmena presentada per l’equip de govern, i també parlarà dels punts de
la moció, diu que amb aquesta no n’han presentat una altra que demanava eliminar el
punt 2 de la moció perquè entenen que un Ajuntament o una institució no ha de ser
cap promotora de cap plataforma ciutadana, ha de ser la ciutadania qui les impulsi.
Pel que fa a l’esmena en el segon punt creuen que és una feina que ha de fer el
Consorci, està bé que se’ls recordi, i també estan d’acord que es comuniqui al Consell
Comarcal del Bages i al mateix Consorci.
Per tot això el GMCUP votarà favorablement la proposició i l’esmena.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena
presentada pels Grups Municipals de CDC, ERC i PSC, a la proposició 8.3, i el
Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC, 1
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins) i 2 vots negatius (2 GMC’s).
L’alcalde sotmet a votació la proposició 8.3, amb l’esmena incorporada, i el Ple
l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCDC, 6 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC, 1
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins) i 2 vots negatius (2 GMC’s), i, per tant, es declara
acordat:
“Atès que en el Ple Municipal de novembre de 2015 es va aprovar una proposició
conjunta de CiU, ERC, CUP, PSC i DM en relació al deficient servei ferroviari de
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Rodalies que patim la ciutadania de la nostra ciutat (S’adjunta com annex a la
proposició).
Atès que amb data 25 de juliol de 2016 la Generalitat, les dues entitats municipalistes
catalanes, i l’Ajuntament de Barcelona van signar el “Manifest per a la millora de
Rodalies i Regionals a tot el territori” (Que també s’adjunta com annex a la proposició).
Atès, finalment, que s’ha anunciat per al proper dia 26 d’aquest mes un “gran acte de
País” encapçalat pel Molt Honorable President de la Generalitat amb objectius
eminentment coincidents amb els acords adoptats unànimement pel nostre Ple
Municipal el novembre de l’any passat.
Proposem al Ple Municipal l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.
L’Ajuntament de Manresa s’adhereix al “Manifest per a la Millora de
Rodalies i Regionals a tot el Territori” i participarà, a ser possible amb una
representació de tot el plenari del Consistori, a l’acte unitari que convoqui la
Generalitat de Catalunya en defensa de la millora del nostre servei ferroviari.
SEGON. Instar el Consorci Viari de la Catalunya Central a incorporar, en els seus
estatuts, la voluntat explícita de treballar en la defensa de la millora del servei ferroviari
a la nostra comarca tal com ja es desprèn del pla de treball 2016-2017, aprovat en
l'últim plenari del Consorci.
TERCER. Comunicar aquests acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
a la Conselleria de Territori de la Generalitat, a les dues entitats municipalistes
catalanes (FMC i ACM), al Consell Comarcal del Bages i al Consorci Viari de la
Catalunya Central.”

L’alcalde informa que l’acte serà a les 12 h del dimecres que ve, al Saló Sant
Jordi del Palau de la Generalitat i que de moment s’ha confirmat l’assistència
d’un parell de membres i que no hi ha inconvenient en fer-ho extensiu a tots els
que vulguin ser-hi i que es coordini a través de Protocol.

8.4

Proposició del Grup Municipal del PSC per instar al Govern de l’Estat una
millor tramitació del DNI a la Comissaria de Manresa.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 17 d’octubre de
2016, que es transcriu a continuació:
“Atès que per a la tramitació del DNI o de la seva renovació abans cal fer el tràmit de
sol·licitar cita prèvia.
Atès que aquesta obligada petició de dia i hora a vegades no és possible perquè el
servei telemàtic no ho facilita si, com és el cas, totes les cites ja estan donades per als
dos mesos següents.
Atès que, tot i els esforços del personal actual de la Comissaria de Manresa per
atendre tants casos com els és possible, molts manresans i manresanes s’estan veient
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obligats a fer aquest tràmit, entre altres gestions obligatòries, a comissaries de la
Policia Nacional d’altres comarques veïnes.
El Grup Municipal del PSC proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents
ACORDS.


Instar al Ministeri de l’Interior i a la Delegació del Govern de l’Estat a
Catalunya a dotar la Comissaria de Manresa dels recursos que siguin
necessaris per facilitar que la tramitació del DNI i de la resta de
documentació obligatòria es pugui fer en terminis més raonables dels
actuals a la nostra ciutat.”

L’alcalde dóna la paraula al president del Grup Municipal del PSC perquè defensi
la proposició presentada.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que
Manresa té un problema greu amb la tramitació del DNI. Era més greu quan el que
passava és que no es feien cites prèvies i el que feien els manresans i manresanes
era fer llargues cues de matinada davant la Comissaria.
Ara amb les cites prèvies obligatòries això s’ha resolt, però passa que l’ordinadortelèfon que dóna les cites quan ja té tot el programa ple per als dos propers mesos, ni
tan sols dóna l’opció de demanar hora, i si algú necessita el DNI, renovar-lo o el
passaport, o els tràmits vinculats a competències en immigració, només queda l’opció
d’esperar més de dos mesos o intentar-ho en una altra comissaria com Terrassa o
Igualada.
Els consta que els treballadors de la Comissaria de Manresa fan el que poden, però
que no donen a l’abast amb els recursos de què disposen. Resolen urgències fora de
cita quan són molt justificades, però no poden evitar que el servei sigui com a mínim
deficient.
La proposició demana instar i comunicar al Ministeri de l’Interior i a la Delegació del
Govern de l’Estat a Catalunya que solucionin aquesta problemàtica i que posin els
recursos necessaris per facilitar aquesta tramitació amb més celeritat a Manresa.

L’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals.

El senyor Jordi Garcés, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que la
moció és molt clara i concisa i que no s’allargarà gaire.
Diu que en l’assemblea oberta va sortir que fins a tres persones van haver d’anar a
Igualada per renovar-se el DNI ja que a Manresa no hi havia l’opció fins a uns mesos
vista.
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El GMCUP entén que és surrealista que les manresanes i manresans, tenint l’opció de
fer-ho a Manresa, s’hagin de desplaçar perquè no s’eternitzi la gestió i no només això
sinó que gent de la pròpia comarca o dels voltants que hagin de venir a Manresa
encara s’hagin de desplaçar més lluny.
El GMCUP votarà favorablement i aprofiten per desitjar que en la futura república, i un
cop s’hagi celebrat el referèndum, el PSC segueixi vetllant perquè les manresanes i
manresans puguin agilitzar els tràmits en el cas que aquests siguin lents per renovar el
nou document d’identitat de la República Catalana.

La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Seguretat Ciutadana i Mobilitat,
diu que l’equip de govern ha constatat com el personal de la Comissaria s’ha anat
jubilant i no s’ha incorporat personal nou, per la qual cosa la Comissaria es troba en
una situació precària i també els consta els esforços i les peticions que ha anat fent el
seu titular.
L’equip de govern entén que la proposició que planteja el PSC pot ser un element més
eficaç que les peticions fetes des de la Comissaria.
De la mateixa manera que complau a la CUP, també els complau que sigui el GMPSC
qui faci aquesta petició perquè estan convençuts que amb la propera entrada en vigor
del DNI català també comptaran amb ells perquè els ciutadans i ciutadanes de
Manresa tinguin un bon servei.

L’alcalde dóna la paraula per al torn de rèplica.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que no
pateixin que la independència que no va arribar el 2012, ni el 13, 14, 15 o 16, si algun
dia arriba tindran el PSC de Manresa per defensar els interessos de la ciutat dins de la
República Catalana.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 8.4, i
el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

8.5

Proposició del Grup Municipal de DM contra l'explotació sexual d'éssers
humans.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de DM, de 17 d’octubre de 2016,
que es transcriu a continuació:
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“Cada dia, milers de dones són víctimes de tracta a Catalunya. El negoci de la
prostitució mou a l’estat espanyol 18.000 milions d'euros anuals.
Els principals diaris d'aquest país encara mantenen anuncis de contacte, l'anonimat
del qual és aprofitat per algunes màfies, per explotar sexualment a éssers humans.
En la majoria dels països del nostre entorn ja s'han eliminat els anuncis de serveis
sexuals, ara és el moment que també la ciutat de Manresa es sumi a aquesta mesura,
combatent la impunitat que existeix en aquesta conducta, que atempta contra la
dignitat de les persones i vulnera tots els seus drets, ja que de forma majoritària, qui
paga aquests anuncis, són les màfies d’explotació sexual, presents a la ciutat.
La prohibició dels anuncis de prostitució a la premsa, és un debat obert des de fa anys,
però sempre sense arribar a la seva culminació en forma de llei per a combatre la
tracta de forma eficient. Les oligarquies propietàries de l’ informació a Catalunya i
l’estat espanyol han exercit intenses pressions als diferents governs perquè aquest
aspecte no fos regulat.
Són milions d’euros de les màfies d’explotació sexual que van directament com a font
d’ingrés dels mitjans de les oligarquies.
El dia 1 de Gener de l’any 2009 el Pla Integral en contra de la tracta, va instar als diaris
a eliminar aquest tipus de publicitat de les seves pàgines.
Lamentablement, el diari imprès referencial a les comarques centrals, el Regió 7,
creat al 1978 per subscripció popular i amb una inequívoca vocació cívica,
democràtica i igualitària durant dècades, participa avui també d'aquest "modus vivendi"
denigrant i humiliant per les dones que són obligades a prostituir-se. Molt
probablement, aquest canvi d'orientació obeeix a interessos privats presents al seu
Consell d'Administració des que va ser adquirit per Premsa Ibérica S A. Amb aquesta
moció, que pretenem majoritària, exigim a l'Ajuntament de Manresa i a totes les
empreses i institucions públiques de la Ciutat que prescindeixin de la contractació dels
serveis publicitaris i comunicatius d'aquest diari en tant en quan aquest no elimini
definitivament els anuncis de prostitució de les seves planes. Per compromís municipal
amb els valors de llibertat, civisme, democràcia i igualtat que van inspirar la seva
fundació, i per una simple qüestió de dignitat i seriositat institucional, ja que no és de
rebut que la publicitat i les comunicacions públiques i institucionals comparteixin espai
amb els contactes sexuals remunerats, encara que els separin dues planes i tres fotos.
Cal recordar dues de les últimes batudes en contra de la tracta d’essers humans a la
nostra ciutat, una al C/Arquitecte Gaudí, local publicitat al diari Regió 7 com a
“mimosas” i l’altre al C/Martí i Julià, publicitat al diari Regió 7 com a “gatitas”, van
acabar amb la detenció del propietari dels locals Ramón V.S per obligar,
presumptament, a exercir la prostitució a tres persones migrants, per pagar unes
suposades taxes de transport, transformant així les persones en mercaderia i trepitjant
els DDHH d’aquestes
Per tot lo exposat anteriorment proposem els següents acords:
1. Que l’Ajuntament de Manresa prescindeixi de la contractació dels serveis
publicitaris i comunicatius amb qualsevol mitjà de comunicació on hi siguin
presents aquesta mena d’anuncis
2. Obtindre el compromís de tots els grups municipals de retirar tota publicitat
dels diferents partits que conformen el consistori mentre siguin presents
aquests tipus d’anuncis
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3. Que l'Ajuntament de Manresa doni de baixa totes les subscripcions en format
físic i/o digital als mitjans de comunicació que ostentin aquest tipus de
publicitat.
4. Donar coneixement d’aquest acord a tots els mitjans de comunicació de la
ciutat de Manresa.”
Així mateix, el secretari presenta una esmena dels Grups Municipals de CDC i ERC a
la proposició 8.5 del Grup Municipal de DM, de 20 d’octubre de 2016, que es transcriu
a continuació:
“
a) Proposem suprimir el sisè paràgraf dels atesos:
Des de “Lamentablement, el diari imprès referencial a les comarques centrals” ... fins a
“encara que els separin dues planes i tres fotos”.
b) Proposem substituir tots els acords pel següent:
1. Instar els mitjans de comunicació de la ciutat a no publicar anuncis de serveis
sexuals, que poden encobrir situacions d’explotació sexual o de tracta amb
finalitats d’explotació sexual.”
L’alcalde dóna la paraula al president del Grup Municipal de DM perquè defensi
la proposició presentada.

El senyor Dídac Escolà, president del Grup Municipal de DM, manifesta que cada
dia en tots o en la major part de la premsa escrita es publiciten anuncis de prostitució
que en molts casos amaguen casos d’explotació d’éssers humans amb finalitats
sexuals.
No estan aquí per posar sobre la taula el que una dona decideix fer amb el seu cos per
lliure elecció, sinó aquells casos en què l’explotació del cos fa que es trepitgin els seus
drets humans.
En aquests casos la premsa ho té clar i es limita a amagar-se darrera d’allò que és
legal, com si la legalitat hagués d’anar per davant del que és ètic.
El Grup de Democràcia Municipal entén que en alguns casos pot ser necessari, fins i
tot per requeriment legal algun anunci de les institucions als mitjans de comunicació
escrits.
El que no entenen és que l’administració local tanqui els ulls a l’explotació d’algunes
de les seves ciutadanes amb motivacions com ara que cal donar a conèixer les
diferents activitats o accions promogudes pel Consistori local.
La moció proposa uns acords encaminats a ésser mesures de pressió per motivar
aquest canvi.
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Pel que fa a l’esmena que presenta l’equip de govern es limita a instar els mitjans de
comunicació quan ja se sap l’efecte que causa quan s’insta algú a fer una cosa. És
cert que no es pot obligar ningú, però el que sí que es pot i s’ha de fer és assumir el
paper que pertoca a l’administració local, de liderar i assenyalar el camí al que
adreçar-se com a societat que no toleri l’explotació d’uns éssers humans a mans d’uns
altres.
Un dels altres acords que planteja el GMDM és donar de baixa les nombroses
subscripcions, tant en format físic com digital, mitjançant les quals tota manresana,
vulgui o no, està contribuint amb els seus diners que aquestes publicacions no es
vegin obligades a replantejar el seu sistema de negoci.
Per tot això el GMDM, abans que menysprear el contingut d’aquesta proposició, ha
decidit retirar-la.
Demana disculpes perquè molta gent l’ha treballat i com a grup no ho han decidit fins a
l’últim moment, cosa que sí va poder avisar amb temps amb una altra d’anterior.

L’alcalde pregunta si algun grup desitja intervenir.

El senyor Felip González, president del Grup Municipal del PSC, manifesta que se
l’ha preparat i que ho vol explicar.
S’adreça al senyor Escolà per dir-li que quan es retira una proposició es fa sense fer el
discurs i sense defensar-la i que si la defensa és normal que la resta també ho faci.
Tot i això i per no allargar el ple diu que ja li farà arribar al senyor Escolà el contingut
de la seva intervenció que porta escrita.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde dóna aquesta proposició per
retirada.

8.6

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

L’alcalde manifesta que aquesta proposició ha estat retirada pel Grup Municipal
de la CUP.

9.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se’n presenten.
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II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

10.

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

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD
2568/86, de 28 de novembre.
11.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter
reservat núm. 41, 42, 44, i 45, que corresponen als dies 13, 20 i 27 de
setembre i 4 d’octubre de 2016, i de l’acta de la Junta de Govern Local
amb caràcter públic núm. 36, del dia 19 de juliol de 2016.

Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local amb caràcter reservat núm. 41, 42, 44 i 45, que corresponen als dies 13,
20 i 27 de setembre, i 4 d’octubre de 2016, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb
caràcter públic núm. 36, del dia 19 de juliol 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.

12.

Data
d'entrada

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

10-10-2016 Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Secretaria del Govern
10-10-2016 Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Secretaria del Govern

13.

Acord municipal

Proposició dels GM (GMCDC i GMERC), de suport a les
oficines liquidadores.Ple 22-09-2016
Proposició dels GMunicipals de
(CDC),(ERC),(CUP),(PSC),(C’s),(DM) i del regidor Miquel
Davins, en suport dels acords de pau a Colòmbia.

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

L’alcalde informa que les preguntes es respondran de forma independent i per
rigorós ordre de presentació.

13.1

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre la realització d’un tríptic
informatiu sobre la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 17 d’octubre de 2016,
que es transcriu a continuació:
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“1.
Al ple del mes de gener de 2016, es va aprovar una moció per a l’adhesió de
l’Ajuntament de Manresa a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària. El
vuitè acord de la moció deia el següent:
«VUITÈ. La realització d'un tríptic informatiu que estigui disponible als llocs públics de
la ciutat i es faci arribar a cooperatives i entitats del sector presents a la ciutat. Això es
farà en un termini de sis mesos. En el tríptic s'exposaran els atesos de la moció
(introducció-marc teòric) i tota la informació corresponent a la xarxa de municipis per
l'economia solidària.»
L’aprovació de la moció es va fer el dia 21 de gener del 2016, i per tant ja han passat
més de 8 mesos. Com que no tenim coneixement de l’elaboració i distribució de
l’esmentat tríptic, preguntem:
-S’ha realitzat el tríptic informatiu compromès a la moció?
-En cas contrari, per què no?
-En cas afirmatiu, on i quan s’ha repartit?”

La senyora Cristina Cruz, regidora delegada de la Dona i d’Ocupació, respon que
el tríptic encara no s’ha realitzat perquè actualment la xarxa està en procés
d’audodefinició i encara no estan clars els objectius ni els seus serveis.
En relació a aquesta Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària l’Ajuntament
de Manresa no només hi participa com a membre sinó que forma part del grup
impulsor, la qual cosa implica anar a reunions mensuals on s’estan preparant dos dels
encàrrecs del plenari d’aquesta xarxa.
En primer lloc una proposta d’estatuts de la xarxa que dins el proper semestre del
2017 passarà a ser una mena d’associació formal i, en segon lloc, una concreció dels
objectius d’aquesta xarxa i els serveis i actucions concretes que caldrà posar en marxa
per a materialitzar-los.
Aquestes actuacions es plantegen tant des de la pròpia xarxa com des de cadascun
dels ens que en formen part.
En aquest sentit encara que s’està en ple debat i no està previst que fins a mitjans del
2017 hi hagi un consens ja que hi ha diverses visions i s’està negociant què ha de fer
la xarxa i quins mínims han de fer els ajuntaments en relació a la promoció de
l’economia social per poder-ne formar part.
Aquest tríptic es farà quan es pugui donar una informació més concreta i si es vol
disposar de més informació de moment hi ha la pàgina web www.mess.cat.
La propera jornada tindrà lloc el mes de novembre a Santa Coloma de Gramenet on es
podran concretar més temes.
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13.2

Pregunta del Grup Municipal del PSC sobre les beques de menjador.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 20 d’octubre de 2016,
que es transcriu a continuació:
“Hem tingut coneixement que, per aquest curs escolar, només el 6% de les beques de
menjador que ha aprovat el Consell Comarcal (com a ens que gestiona aquest servei
del Departament d’Ensenyament) obtenen un ajut del 100% per cobrir el preu total dels
àpats a l'escola. De la resta d'ajuts aprovats per a tota la comarca en la primera
adjudicació, 1.968 (gairebé el 94%) corresponen al 50% del preu del menjador. El curs
passat, l’Ajuntament de Manresa, després d’un intens debat sobre aquesta necessitat
al Consell Municipal de Serveis Socials, va decidir destinar –i aquest grup municipal va
felicitar el govern per fer-ho–una important partida econòmica pròpia que va significar
multiplicar gairebé per tres el nombre de nens i nenes usuaris beneficiats a Manresa
amb beca del 100% del cost del menjador. Aquest fet, garantia alimentació saludable i
suficient diària a gairebé mig miler d’alumnes de famílies en risc d’exclusió social de la
ciutat. En aquest sentit, el grup municipal del PSC demana:


Pensa l’equip de govern de l’Ajuntament tornar a completar enguany, com
va fer el curs passat, les beques de menjador concedides només al 50% a
alumnes de famílies en què els Serveis Socials Municipals considerin
necessari que així sigui? Quina previsió de nombre de beques està
previst completar fins al 100% del cost del menjador? Amb quin cost per
a l’Ajuntament?”

La senyora Àngels Santolària, regidora delegada d’Acció Social i de Cooperació,
respon afirmativament i diu que aquestes adjudicacions que fa el Consell Comarcal
van en funció d’uns barems que fixa de la Generalitat, iguals per a totes les
comarques. Aquests barems valoren el risc social greu, per una banda, el risc social i
la situació econòmica de les famílies.
A principis d’octubre es va fer la primera adjudicació del Consell Comarcal i, tot i que a
la pregunta hi ha les dades de la comarca, facilitarà les dades de Manresa en aquesta
primera adjudicació: 27 infants becats al 100% pel Consell Comarcal i 930 al 50%.
Aquestes van ser les primeres dades que van tenir i en aquell mateix moment ja es va
passar a cobrir els infants que l’ajuntament va considerar, amb els mateixos patrons
que l’any escolar anterior, és a dir, el Consell Comarcal només cobreix el 100% als
que tenen risc d’exclusió social greu i l’Ajuntament agafa també tots els que tenen risc
d’exclusió social i els infants que tenen més de 50 punts amb els altres barems que ja
preveuen l’economia, etc.
Es van becar 102 infants amb informe de risc social i 338 amb 50 punts o més.
Aquestes eren les dades de la primera adjudicació.
Ahir es van rebre les dades definitives del Consell Comarcal i dels 27 becats al 100%,
amb informe de risc social greu, se n’han afegit 9 més, i 228 més al 50%.
L’Ajuntament hi ha sumat els infants que tenen informe de risc, que són 52 més, i els
de més de 50 punts, que són 38. En total a Manresa hi ha 36 al 100% pel Consell
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Comarcal, 1.158 al 50% pel Consell Comarcal, i l’Ajuntament en té de becats, a més a
més, 154 amb l’informe de risc i 376 que tenen 50 punts o més.

13.3

Pregunta del Grup Municipal del PSC sobre l’empresa concessionària del
servei de bus entre Manresa i Barcelona.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 20 d’octubre de 2016,
que es transcriu a continuació:
“Aquests dies, els treballadors de l’empresa concessionària del servei de Bus entre
Manresa i Barcelona estan fent vaga indefinida en defensa dels seus llocs de treball
davant la possibilitat que la nova concessionària del servei no faci subrogació del
personal en el moment en què se’n faci càrrec de la línia. En aquest sentit, el grup
municipal del PSC demana:


Ha cregut oportú l’equip de govern de l’Ajuntament interessar-se per
aquesta situació? Si és el cas, amb qui i quan s’ha dialogat? I quin ha
estat el resultat d’aquestes gestions? Quin coneixement té l’Ajuntament
sobre com, quan, i en quines condicions es produirà la transició entre les
empreses concessionàries d’aquest servei de BUS tan utilitzat per
manresanes i manresans?”

La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Seguretat Ciutadana i Mobilitat,
respon que l’equip de govern s’ha interessat de la mateixa manera que quan hi ha una
queixa o arriba informació per un mitjà de comunicació, com en el cas del bus on hi
havia manca de capacitat i els usuaris anaven drets, un bus en horari de 7,20 que es
va haver de reforçar.
Informa que durant aquest dies s’ha anat fent un seguiment i s’ha disposat
d’informació a tres nivells per contrastar-la. Una directament amb el cap dels Serveis
Territorials de Transports, una altra a través de l’AMTU, que en aquest cas no estaven
tant al cas, i la tercera amb la pròpia empresa concessionària actual, l’UTE JuliàCastellà-Alsa.
Pel que fa a les condicions en què es produirà la transició respon que les desconeixen,
però el que sí se sap és que l’anunci previ és que al setembre havia d’estar solucionat
i la darrera informació la dóna l’empresa que ho està gestionant, l’UTE Bages-Expres,
que diu que la situació laboral és la que és i que tant pot ser l’1 de desembre com l’1
de gener, i des dels Serveis Territorials tampoc es dóna cap data.

13.4

Pregunta del Grup Municipal del PSC sobre l’oficina de correus de
Manresa.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 20 d’octubre de 2016,
que es transcriu a continuació:

Acta de la sessió plenària núm. 11 de 20 d’octubre de 2016

183

“Aquests dies, hem tingut coneixement que l'oficina de Correus a Manresa acumula
milers de paquets i certificats; i desenes de milers de cartes ordinàries pendents de
repartir a causa de les nombroses baixes de repartidors no cobertes amb substituts.
En aquest sentit, el grup municipal del PSC demana:


Ha cregut oportú l’equip de govern de l’Ajuntament interessar-se per
aquesta situació? Si és el cas, amb qui i quan s’ha dialogat? I quin ha
estat el resultat d’aquestes gestions?”

La senyora Àuria Caus, portaveu de l’equip de govern, respon que arran de la
pregunta s’ha parlat amb un responsable de Correus i ha confirmat que realment hi ha
una manca en el personal que distribueix. No obstant això, l’equip de govern
s’emplaça a anar fent un seguiment d’aquesta qüestió.

13.5

Pregunta del Grup Municipal del PSC sobre l’empresa Unipost.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal del PSC, de 20 d’octubre de 2016,
que es transcriu a continuació:
“Aquests dies, hem tingut coneixement que la plantilla de treballadors de l’empresa
Unipost, una quarantena de persones a la nostra ciutat, està tenint retards més que
significatius en el cobrament de les seves nòmines. Tenint en compte que Unipost és
proveïdor de serveis de missatgeria i correspondència de l’Ajuntament, el grup
municipal del PSC demana:


Ha cregut oportú l’equip de govern de l’Ajuntament interessar-se per
aquesta situació? Si és el cas, amb qui i quan s’ha dialogat? I quin ha
estat el resultat d’aquestes gestions?”

La senyora Àuria Caus, portaveu de l’equip de govern, respon que l’Ajuntament no
ha percebut cap mancança ni tampoc té cap queixa, a dia d’avui, del servei rebut per
part d’Unipost.
Aquest matí s’ha parlat amb un delegat de l’empresa i amb un representant dels
treballadors i comenten que es van fent les pagues en parts i amb endarreriments d’un
mes aproximadament, i que passa el mateix amb les pagues extres.
Igualment l’equip de govern en farà un seguiment.

13.6 Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre la moció aprovada el mes
de febrer de 2016 sobre el desplegament de la Llei 11/2014 per garantir els drets
de Lesbianes, Gais, Transgèneres, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI).
El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 20 d’octubre de 2016,
que es transcriu a continuació:
“Al ple del mes de febrer de 2016, es va aprovar una moció sobre el desplegament de
la llei 11/2014 per garantir els drets de Lesbianes, Gais, Transgèneres, Bisexuals i
Intersexuals (LGTBI) i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Manresa.
L'acord cinquè deia:
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«5. El govern municipal informarà als grups municipals sobre el desenvolupament dels
acords inclosos en aquesta moció al cap de sis mesos, a l'any i a l'any i mig de la seva
aprovació.»

El dimarts 7 de juny de 2016, es va fer una reunió per tal d'explicar el
desenvolupament dels acords presos a la moció, com també de la gestió de la diada
del 28 de juny. A la mateixa reunió se'ns va dir que era un tema complex i que feia falta
molta formació, tant per les tècniques com per les funcionàries. Pel que fa als acords
de la moció, es va parlar sobre la taula transversal per la promoció dels drets LGTBI.
També es va explicar la voluntat de d'ampliar l'àmbit LGTBI en el pla d'igualtat.

Davant de tot això demanem:
1. S'ha fet algun tipus de formació? En cas contrari, com es té pensat fer-la?
2. Es preveu quan serà la pròxima reunió? Aquesta serà amb el format que establia la
moció de taula transversal per la promoció dels drets LGTBI amb els altres grups
municipals?
3. S'inclourà al pla d'igualtat la perspectiva LGTBI?
4. Es té pensada alguna partida per al pressupost del 2017 per tal de desenvolupar
algunes de les actuacions acordades a la moció?”

La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i
Salut, respon que amb relació a la primera part de la pregunta encara no s’ha fet cap
formació, però que s’està organitzant, per al darrer trimestre de l’any, fer una formació
a personal que treballa amb Intervenció social, conjuntament amb personal d’Acció
Social i Cohesió Social perquè són els primers que reben i que poden tenir presència.
Aquesta informació s’està preparant conjuntament amb l’Observatori contra
l’homofòbia i es preveu que properament el seu president expliqui quins són els pactes
o acords que es poden fer per poder impartir aquesta formació.
Pel que fa a les reunions s’està pendent de convocar la Taula transversal per dos fets
puntuals, una reunió que hi ha pendent amb el Consell Comarcal per impulsar accions
de forma conjunta, i la reunió amb el president de l’Observatori perquè també es
puguin fer algunes propostes concretes al respecte.
Informa que s’està elaborant un informe, que ja s’ha explicat als directors de les
escoles de secundària de Manresa, així com unes enquestes per passar a l’alumnat de
4t d’ESO i de 1r i 2n de Batxillerat per poder tenir una diagnosi sobre si hi ha
homofóbia o no en els centres escolars.
Pel que fa a la pregunta sobre si s’inclourà al Pla d’igualtat la perspectiva LGTBI,
respon afirmativament. En aquests moments s’està en la fase de diagnosi d’aquest Pla
d’igualtat, que hi ha una sèrie de qüestionaris adreçats a la ciutadania i al personal de
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l’Ajuntament per poder contrarrestar aquest fet i que a principis de novembre es
disposarà del primer esborrany de la diagnosi per poder fer-hi esmenes.
Finalment, sobre si hi ha alguna partida per al pressupost del 2017, diu que aquest
tema encara no està prou madur, però que si és necessari fer alguna acció concreta
amb relació al desplegament d’aquesta llei o fer alguna activitat o acte al respecte
sortirà del pressupost del Programa d’Inclusió Social.

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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