ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Sessió:
Dia:
Hora:
Lloc:
Caràcter:

6/2017
18 de maig de 2017
19 h a 22.31 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
Mireia Estefanell Medina
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
José Antonio Sierra Grande
Miquel Davins Pey
Secretari/a general
José Luis González Leal
Interventor
Josep Trullàs Flotats
ORDRE DEL DIA
I.

PART DISPOSITIVA
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1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 5, que correspon a la sessió del Ple
del 20 d’abril de 2017.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3523, de 18 d’abril de 2017,
sobre revocació del nomenament de tinent d’alcade i d’atribucions conferides a
la senyora Mireia Estefanell Medina.

2.2

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Recursos Humans i
Transparència, núm. 3607, de 20 d’abril de 2017, sobre nomenament pel
procediment de màxima urgència, d’una persona com a Tècnica de Grau Mitjà
Treballadora Social, en substitució d’una part de jornada

2.3

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Recursos Humans i
Transparència, núm. 3947, de 27 d’abril de 2017, sobre nomenament pel
procediment de màxima urgència, d’una persona com a Tècnica de Grau Mitjà
de Gestió Especialitzada, per substituir una part de jornada.

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3707, de 24 d’abril de 2017,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 6/2017, dins del
Pressupost municipal vigent.

2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4007, de 27 d’abril de 2017,
sobre aprovació de la instrucció relativa al dret d’accés a la informació pública
de l’Ajuntament de Manresa.

2.6

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4078, de 3 de maig de 2017,
sobre incoació d’expedient per a la concessió del Títol de Manresà Il·lustre a la
persona de Josep M. Planes Martí.

3.

ALCALDIA - PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la resolució de
l’alcaldia, de 27 d’abril de 2017, relativa a la modificació del règim de dedicació
i retribucions de la Sra. Mireia Estefanell Medina.

3.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants
municipals a l’Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema
Nacional de Salut, i a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya.

3.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió de la Medalla de la Ciutat
al Mèrit Cívic a Josep Rueda Cruz.

4.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

4.1

Regidoria delegada d’Acció Social i Cooperació
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4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la
Taula del Tercer Sector per a les Emergències Socials, en el sentit d’incorporar
una persona en representació de la Delegació de Manresa-Catalunya Central
del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

5.

ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

5.1

Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 7/2017, dins el pressupost municipal vigent.
5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de finançament previst a
l’aplicació pressupostària 151.12.600.00, Gestió urbanística-Inversions en
terrenys.
5.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement extrajudicial de crèdit
pels serveis prestats per una consultora per a la realització d’una sessió
d’orientació laboral, per import de 950 €.
5.1.4 Dictamen sobre acceptació, si escau, de l’encàrrec de gestió efectuat per la
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, per a l’assistència en
tasques administratives i tècniques de la Mancomunitat.

6.

ÀREA DE TERRITORI

6.1

Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans

6.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la “Modificació puntual Pla
parcial urbanístic Sagrada Família”.
6.1.2 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del “Pla especial urbanístic.
Oller del Mas”.
7

PROPOSICIONS

7.1

Proposició del Grup Municipal de Ciutadans (C’s ) sobre la pobresa femenina.

7.2

Proposició del Grup Municipal de Ciutadans (C’s) sobre transparència i estat
d’execució de les mocions aprovades pel Ple.

7.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP arran dels fets succeïts a la
Manifestació del Primer de Maig a Manresa.

7.4

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’una campanya activa de la
salut alimentària infantil.

8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS
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II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.

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

10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat
núm. 18, 19, 21 i 22, que corresponen a les sessions dels dies 4, 11, 18 i 25
d’abril i 2 de maig de 2017, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb
caràcter públic núm. 14, del dia 14 de març de 2017.

11.

Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple de la
Corporació.

12.

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

13.

Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de
Manresa presentada per la senyora Olga Sánchez Ruiz.

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

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 5, que correspon a la sessió del Ple
del 20 d’abril de 2017.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta núm.
5, que correspon a la sessió del Ple del 20 d’abril de 2017, que s’ha entregat als
regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna
observació a formular respecte al seu contingut.

En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 25
membres presents.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3523, de 18 d’abril de
2017, sobre revocació del nomenament de tinent d’alcade i d’atribucions
conferides a la senyora Mireia Estefanell Medina.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
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“Primer. Revocar el nomenament de la senyora Mireia Estefanell Medina com a
membre de la Junta de Govern Local, efectuat per Resolució de l’alcalde núm. 159, de
15 de gener de 2016.
Segon. Revocar el nomenament com a tinent d’alcalde de la senyora Mireia Estefanell
Medina, conferit per resolució de l’alcalde núm. 160, de 15 de gener de 2016.
Tercer. Revocar, com a conseqüència de l’establert en els punts primer i segon
d’aquest acord, les atribucions conferides a la senyora Mireia Estefanell Medina per
resolució del l’alcalde núm. 7356, de 9 de setembre de 2016, que s’assumiran per
aquesta Alcaldia.
Quart. Aquesta Resolució entrarà en vigor el dia 19 d’abril de 2017.
Cinquè. Comunicar aquesta Resolució als regidors i regidores de l’Ajuntament i als
diferents Serveis municipals.
Sisè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al Butlletí
Oficial de la Província.”

2.2

Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Recursos Humans i
Transparència, núm. 3607, de 20 d’abril de 2017, sobre nomenament pel
procediment de màxima urgència, d’una persona com a Tècnica de Grau
Mitjà Treballadora Social, en substitució d’una part de jornada

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

2.3

“
Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Recursos Humans i
Transparència, núm. 3947, de 27 d’abril de 2017, sobre nomenament pel
procediment de màxima urgència, d’una persona com a Tècnica de Grau
Mitjà de Gestió Especialitzada, per substituir una part de jornada.

(Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades
personals)
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El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“

“
2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3707, de 24 d’abril de
2017, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
6/2017, dins del Pressupost municipal vigent.

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

“
L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira perquè informi sobre
aquest expedient de modificació de crèdits

Acta de la sessió plenària núm. 6 de 18 de maig de 2017

6

El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa
que aquest expedient de modificació de crèdits té un import de 61.178,90€, dels quals
23.397,90€ corresponen a majors ingressos i 37.781,00€ són transferències entre
aplicacions del pressupost, que es distribueixen de la forma següent:

2.5

-

Uns majors ingressos aprovats per la Diputació de Barcelona per a les
Activitats Culturals de la Festa Major 2017, per import de 9.835,00€.

-

Un canvi de partida per un import de 881,00€, per incrementar la partida
pressupostària de -Cooperació Tercer Món. Combustible i carburants, per
reposar d’estella la caldera de biomassa de l’edifici Flors Sirera i que
s’autofinança amb una partida d’Energia Elèctrica.

-

Un increment de 5.900,00€ corresponents al Servei de Seguretat Ciutadana –
Estructura general de la seguretat, material de transport, per la compra d’un
vehicle de camuflatge de la policia, finançat amb una partida de rènting. I un
increment de 2.000,00€ corresponents a la partida de –Despeses diverses,
finançat amb un estalvi de rènting de partides del mateix Servei.

-

29.000,00€ corresponents a una modificació de les aplicacions pressupostàries
–Administració i serveis generals de cultura –Estudis i treballs pel Pla d’usos de
l’Anònima, es destinaran a unes obres d’urgència a l’edifici de l’Anònima.

-

Un increment per majors ingressos de 13.562,60€ provinents de la Diputació de
Barcelona per una partida pressupostada que inicialment disposava de
23.030,00€. Una part es destina a finançar despeses diverses i una altra part
per fer un contracte de rènting per poder disposar d’un vehicle utilitari per
realitzar les tasques de prospecció en l’àmbit del teixit empresarial de Manresa,
programa inclòs al Servei de Promoció de la Ciutat.
Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4007, de 27 d’abril de
2017, sobre aprovació de la instrucció relativa al dret d’accés a la
informació pública de l’Ajuntament de Manresa.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Aprovar la Instrucció relativa al dret d’accés a la informació pública de
l’Ajuntament de Manresa que es transcriu a continuació:
“INSTRUCCIÓ RELATIVA AL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA
PREÀMBUL
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern vol donar compliment a la demanda social que exigeix una major transparència sobre el
funcionament de les administracions i els processos de presa de decisió, incloent-hi el
reconeixement, en el seu Títol III, d’un dret ampli d’accés a la informació pública.
Així, el dret d’accés a la informació pública es converteix en un veritable dret subjectiu de tota
la ciutadania per accedir a la informació pública, entesa aquesta en sentit ampli, és a dir, com
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tota aquella que ha estat elaborada per la mateixa Administració i també aquella que de la qual
disposa, com a conseqüència de la seva activitat o exercici de les seves funcions.
Per exercir aquest dret d’accés, amb plenes garanties tant per l’administrat com per propi
Ajuntament, es dicta la present instrucció a l’empara de l’article 7 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
La instrucció té per finalitat fixar els criteris per a l’aplicació de la normativa reguladora del dret
d’accés a la informació pública, identificar els diferents òrgans que intervenen en aquest dret
d’accés i alhora acotar el funcionament intern d’aquests òrgans i serveis.
1. ÒRGANS QUE INTERVENEN EN EL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
a) Departament de Transparència municipal, que depèn de la Secretaria General de
l’Ajuntament.
b) Referents de Transparència dels Serveis i dels ens instrumentals.
c) Òrgan gestor.
d) Òrgan competent per resoldre
1) L’alcalde president o regidoria en la qual es delegui expressament, en el cas de
peticions a resoldre pel mateix Ajuntament.
2) La gerència o, òrgan d’administració corresponent, en el supòsit de peticions a
resoldre pe les societats mercantils de capital íntegrament municipal, segons es
detalla en l’annex I d’aquesta instrucció.
3) L’òrgan d’administració corresponent, en el supòsit de peticions formulades a
consorcis, fundacions o associacions adscrites a l’Ajuntament.
2. FUNCIONS DELS ÒRGANS
2.1. Funcions del Departament de Transparència municipal
a) Rebre i centralitzar les peticions de dret d’accés a la informació.
b) Derivar les peticions del dret d’accés a l’òrgan gestor, a través del referent de
transparència que correspongui.
c) Fer seguiment de les peticions d’informació, de les respostes donades per l’òrgan
competent i, dels terminis de resolució.
d) Comunicar a la persona sol·licitant que l’Ajuntament de Manresa no és l’administració
competent per resoldre, en cas que es doni aquesta circumstància.
e) Gestionar la publicitat activa en el supòsit de peticions que es facin de forma reiterada.
2.2. Funcions dels Referents de Transparència dels Serveis i dels ens instrumentals
a) Rebre les peticions de dret d’accés que li remeti el Departament de
Transparència municipal i determinar si la informació demanada és competència
del seu Servei o ens instrumental;
b) Derivar, si escau, la petició a l’òrgan gestor.
c) Trametre còpia de la resolució i/o la informació lliurada al Departament de
Transparència municipal.
2.3. Funcions de l’ Òrgan gestor
Tramitar les sol·licituds del dret d’accés.
Demanar, si escau, aclariments a la persona sol·licitant.
Respondre la petició.
Emetre notificacions i comunicacions, a la persona sol·licitant i/o a tercers afectats per
l’exercici d’aquest dret.
e) Elevar la proposta de resolució a l’òrgan competent per resoldre la petició.
f) Delegar en el responsable de l’arxiu, la condició d’òrgan gestor en el cas concret que la
informació sol·licitada estigui custodiada en algun dels arxius municipals.
a)
b)
c)
d)
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g) Demanar a la Secretaria General de l’Ajuntament, informe respecte aquelles peticions
en què el/la tècnic/a jurídic de la Unitat o Secció d’aquest Òrgan Gestor tingui dubtes
respecte l’exercici del dret d’accés sol·licitat.
2.4 Funcions de l’Òrgan competent per resoldre
Resoldre les peticions del dret d’accés.
3. PROCEDIMENT
3.1. Presentació
La sol·licitud del dret d’accés es pot formular:
a) Presencialment , en qualsevol dels registres municipals
b) Telemàticament, amb signatura digital, a través del tràmit habilitat des del Portal de
Tràmits (en el Portal de Transparència de l’Ajuntament hi ha un apartat específic pel
Dret d’Accés).
3.2. Requisits de la sol·licitud
Aquesta sol·licitud, tant si és presencial com telemàtica haurà de formular-se en un imprès
específic i hi haurà de constar:
a) Identificació de la persona sol·licitant, amb expressió de nom i cognoms i adreça de
contacte (incloent, si escau, mitjans telemàtics) i número del document d’identitat.
b) Determinar de forma clara la informació sobre la qual es vol exercir el dret d’accés.
c) Determinar la forma o format a través del qual es vol disposar de la informació.
d) Motivar, si escau, la sol·licitud.
3.3. Recepció de la sol·licitud i derivació a l’òrgan gestor
Es seguiran els passos següents:
a) Les peticions d’informació (presencials o per internet ) es reben al Departament de
Transparència i s’incorporen a un procediment que es seguirà a través de l’aplicació
d’un workflow amb la codificació “AJT.AIP”. En ell cas de les sol·licituds presencials,
s’incorporen com a document en el corresponent workflow juntament amb la resta de
documentació de la qual s’acompanyi la sol·licitud.
b) El Departament de Transparència informa, en un termini de 15 dies naturals, respecte
si la petició es pot tramitar per l’Ajuntament o per algun dels seus ens instrumentals o
bé sobre si la tramitació correspon a una altra administració.
c) En el cas que l’Ajuntament o algun dels seus ens instrumentals no sigui competent per
resoldre la petició, s’ha d’informar a la persona interessada sobre aquest fet i també a
l’administració competent per resoldre la petició, si es pot determinar quina és aquesta.
d) El mateix Departament de Transparència comunica a la persona interessada la rebuda
de la seva petició indicant-li:
 Data d’entrada de la petició al registre general de l’Ajuntament.
 Òrgan competent per resoldre.
 Termini per resoldre, que serà d’un mes a partir de la data de rebuda
de la petició.
e) Es trasllada la petició a l’Òrgan gestor a través de l’aplicació de workflow.
3.4. Recepció de la sol·licitud per l’Òrgan gestor
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Un cop rebuda la petició es poden donar dos supòsits:
a) Que la petició no reuneixi els requisits.
En aquest cas, l’Òrgan gestor ha de requerir formalment a la persona interessada per tal que
en un termini no inferior a deu dies naturals, esmeni o millori la sol·licitud en els termes que
expressament s’indiquin en el requeriment, amb l’advertiment que en cas de no procedir al
respecte se’l tindrà per desistit de la seva petició.
Aquest desistiment tàcit i l’arxiu de la petició es notifica a la persona interessada i es comunica
al Departament de Transparència.
b) Que la petició reuneixi els requisits.
L’Òrgan gestor analitza si concorre en la petició alguna de les causes d’inadmissibilitat
regulades a l’article 29 de la Llei de Transparència i que son:
 Si es demanen notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol document de treball
intern sense rellevància o interès públic.
 Si per obtenir la informació que demanen, cal una tasca complexa d’elaboració o
reelaboració. En aquest cas es pot donar la informació de manera desglossada amb
l’audiència prèvia del sol·licitant.
 Si la informació que demanen és en fase d’elaboració i s’ha de fer pública dins el
termini de tres mesos.
 Si són consultes jurídiques o peticions d’informes o dictàmens, sens perjudici dels
supòsits de consulta o orientació establerts per la legislació general de procediment
administratiu i per les lleis sectorials que es demanin d’acord amb la normativa
corresponent.
Si es tenen dubtes sobre l’admissió o no de la petició, es pot efectuar consulta a la Secretaria
General de l’Ajuntament.
La no admissió de la sol·licitud comporta que l’Òrgan gestor dicti una proposta de resolució
motivada que traslladarà a l’Òrgan competent per resoldre. També traslladarà una còpia de la
proposta al Departament de Transparència.
3.5. Admissió de la sol·licitud: instrucció i resolució
a) Admesa la petició, s’ha de tramitar, resoldre i notificar en el termini d’un mes a comptar des
de la data d’entrada de la sol·licitud.
A partir de l’endemà de la notificació a la persona interessada per la qual se li reconeix el dret
d’accés, l’Òrgan gestor disposa d’un termini de 30 dies per facilitar la informació demanada.
Aquest període es pot ampliar, amb motivació, fins a 15 dies naturals en el cas que el volum i/o
la complexitat de l’assumpte ho justifiqui. Aquesta ampliació s’ha notificar a la persona
interessada.
En el supòsit que la petició tingui afectacions a tercers, aquesta afectació s’ha de comunicar als
tercers afectats (amb el trasllat de la petició), i se’ls atorga un termini de 10 dies per formular
al·legacions. Aquesta comunicació a tercers i la possible presentació d’al·legacions suspèn el
termini per resoldre la petició.
L’afectació a tercers també es comunica a la persona interessada.
b) La tramitació de la petició també pot tenir en compte la concurrència d’algun dels límits del
dret d’accés establerts als articles 21, 23 i 24 de la Llei de Transparència, en quin cas es pot
atorgar el dret d’accés parcial.
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c) Proposta de resolució
Admesa la sol·licitud i en els terminis fixats, l’Òrgan gestor dicta la proposta de resolució que
notifica a la persona interessada i eleva a l’òrgan competent per resoldre
d) Resolució
L’òrgan competent per resoldre dicta la corresponent resolució, la qual, si es estimatòria total i
parcial pot acompanyar-se de la informació demanada.
Aquest mateix òrgan informa de la petició, tramitació i resolució al Departament de
Transparència.
4. NOTIFICACIONS
Les notificacions a la persona interessada es realitzen pel mitjà que expressament hagi indicat
en la sol·licitud. En el cas de notificació electrònica es requereix el certificat digital i que el
sistema utilitzat permeti tenir constància de la recepció dels escrits i del moment de la recepció.
Excepcionalment es pot utilitzar el correu electrònic com a mitjà de comunicació sempre que no
hi hagi afectacions a tercers. En aquest cas, també es requereix tenir justificant de la recepció
del correu, amb indicació de la data i de l’hora en què s’ha rebut.
5. GARANTIES DEL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
Les resolucions expresses o presumptes que resolen les peticions d’accés a la informació
pública es poden impugnar per les següents vies:
a) Interposar un recurs de reposició contra la resolució municipal.
b) Presentar, directament, una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la Informació Pública prevista a la Llei 19/2014, de 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
c) Formular una reclamació contra la resolució del recurs de reposició davant la Comissió
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública prevista a la Llei 19/2014, de 29
de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
d) Interposar recurs contenciós administratiu, directament contra la resolució municipal.
e) Interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució del recurs de reposició.
f) Interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució de la Comissió de
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública prevista a la Llei 19/2014, de 29 de
desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DEL DRET D’ACCÉS
Primer nivell:
Ciutadà
Sol·licitud
d’accés

Ajuntament
1. Recepció

2. Tramitació

Ciutadà
3. Resolució i
notificació

Recepció
Informació

Segon nivell
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ANNEX I
SOCIETATS MERCANTILS DEPENDENTS DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA
Les societats mercantils dependents de l’Ajuntament de Manresa i respectius òrgans
responsables de resoldre les sol·licituds d’accés a la informació de la societat, són:
Societat
MANRESANA D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS, SL
AIGÜES DE MANRESA, SA
FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA

Òrgan competent per
resoldre
Gerència
Gerència
Gerència

”

SEGON. Comunicar la present resolució a totes les Àrees i Departaments Municipals,
per al seu coneixement i efectes.
TERCER. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació.”
2.6

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4078, de 3 de maig de
2017, sobre incoació d’expedient per a la concessió del Títol de Manresà
Il·lustre a la persona de Josep M. Planes Martí.

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 la
concessió del Títol de Manresà Il·lustre a la persona de Josep M. Planes Martí.
2n. – Nomenar Instructora de l’expedient a la Sra. Anna Crespo Obiols, Regidora de
Cultura i Secretari del mateix al Sr. Serafí Vallecillos Zamora, Cap de Secció de
Cultura.
3r. – Que es doni compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera
sessió que es celebri.”
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va acordar que en aquest punt de
l’ordre del dia intervindria la senyora Anna Crespo Obiols, regidora delegada de
Cultura i Joventut.

La senyora Anna Crespo Obiols, regidora delegada de Cultura i Joventut,
manifesta que en data 27 de maig de 2016, l’Ajuntament de Manresa va rebre una
instància presentada per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes
de Catalunya juntament amb la Fundació Independència i Progrés, la Fundació
Universitària del Bages i l’Associació Memòria Història de Manresa, entitats integrades
a la Comissió Any Planes, en què sol·licitaven l’atorgament de la distinció amb el títol
de Manresà Il·lustre a la persona de Josep Maria Planes Martí, i adjuntaven el treball
biogràfic del periodista Jordi Finestres.
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La trajectòria personal i professional de Josep M. Planes Martí, periodista i escriptor
de reconeguda trajectòria, brillant, innovador, avançat a la seva època i pioner del
periodisme d’investigació a Catalunya.
Va néixer a Manresa l’any 1907, de ben jove ja participava activament a la vida cultural
i social de la ciutat a través de la seva col·laboració en diferents diaris i revistes.
A finals de la dècada dels anys 20 es va instal·lar a Barcelona i el seu nom va adquirir
popularitat pels seus escrits a diferents publicacions i pel seu estil personal, que fuig
de l’articulisme clàssic amb aportacions properes al reportatge novel·lat. Amb un
llenguatge directe i amb bones dosis d’humor i reflexions personals.
Als inicis dels anys trenta ja era un nom destacat al món periodístic català i un referent
a Manresa.
Durant la República es va consolidar en el món periodístic català i va triomfar amb el
llibre, Nits de Barcelona.
En aquella època va dirigir el setmanari satíric El Be Negre.
A partir de l’any 1974 es reafirma en la faceta de periodista de denúncia i
d’investigació amb la publicació de reportatges i articles, en què denunciava les
connexions de l’anarquisme amb el pistolerisme i la delinqüència comuna.
Després de les eleccions del 1936, va radicalitzar la seva línia política amb la defensa
del catalanisme i en contra del pistolerisme anarquista. Després de l’aixecament militar
contra la República el mes de juliol de 1936, Josep M. Planes es va manifestar
decididament a favor de la Generalitat i en contra dels que ell considerava traïdors a la
República i a Catalunya, per aquest motiu es va veure obligat a amagar-se.
En plena revolució, el 24 d'agost de 1936, un escamot de la FAI el troba en un pis del
carrer de Muntaner de Barcelona en el qual s'havia amagat, el deté, se l'enduu a la
carretera de la Rabassada i li dispara set trets de pistola al cap.
Josep M. Planes Martí, va ser ambaixador de la ciutat arreu, va accedir al camp de la
literatura i del periodisme i a partir del seu compromís personal i professional va
esdevenir un ferm defensor de la legalitat, la llibertat i la democràcia.
El reconeixement a la seva persona ve donat per la justícia ja que es tracta d’un dels
millors periodistes de la història de Catalunya i també de la Memòria Històrica, ja que
va ser víctima de la violència i la intolerància de la Guerra Civil, però també del silenci
col·lectiu imposat per la dictadura franquista i d’un injustificat oblit durant la transició
democràtica.
Vista la voluntat de l’Ajuntament de Manresa de reconèixer els mèrits de les persones
que per la seva trajectòria han dut accions rellevants que afavoreixen d’una manera o
altra la ciutat de Manresa i han contribuït a augmentar el prestigi de la ciutat, i d’acord
al Reglament d’Honors i Distincions de la Ciutat de Manresa en l’article 5.2, pel qual es
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reconeix el títol de Manresà o Manresana il·lustre aquelles persones que per les seves
actuacions públiques o privades hagin destacat de manera extraordinària en benefici
de la ciutat, ja sigui la seva defensa, la seva millora urbana, econòmica, cultural i
social, i molt especialment la seva projecció exterior, es considera oportú i adequat la
incoació de l’expedient per a la concessió de la distinció amb el Títol de Manresà
Il·lustre, a la persona de Josep M. Planes Martí.

L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia en el sentit de tractar la proposició 7.3,
atès que s’ha presentat una sol·licitud per a intervenir en aquest punt.

7

PROPOSICIONS

7.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP arran dels fets succeïts a la
Manifestació del Primer de Maig a Manresa.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 15 de maig de
2017, que es transcriu a continuació:
“Atès que el Primer de Maig es va celebrar, com cada any a Manresa, la manifestació
del Dia Internacional dels Treballadors i Treballadores.
Atès que el Dret a Manifestació és un dret fonamental, estretament lligat amb els drets
de llibertat ideològica i llibertat d'expressió, tots ells continguts i reconeguts com a
Drets Humans pel Conveni per la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats
Fonamentals (Convenció).
Atès que el drets a la llibertat de reunió/manifestació i a la llibertat d'expressió són un
dret fonamental en una societat democràtica, sense que una causa legal, justa i
proporcional en justifiqui la limitació (mai l'eliminació).
Atès que la manifestació es va veure envoltada des d'un primer moment per desenes
d'agents dels Mossos d'Esquadra que van utilitzar la tècnica policial de
l'encapsulament amb la finalitat de criminalitzar la manifestació i coartar elss
manifestants que hi participaven.
Atès que aquesta tècnica policial criminalitza la mobilització, talla de soca-rel el dret a
lliure manifestació i crea un clima de tensió i militarització dels carrers.
Atès que en l’arribada de la manifestació al carrer del Born els Mossos d'Esquadra van
seguir utilitzant la tècnica de l'encapsulament, malgrat l'estretor del carrer (7 metres
d'ample) i sabent que això augmentaria la tensió, ja que faria impossible respectar un
mínim de distància de seguretat entre la policia i els manifestants.
Atès que com a resultat del citat dispositiu policial dues persones, sense cap mena de
justificació, varen acabar detingudes, i una desena de persones resultaren ferides.
PROPOSEM:
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1-Que l'Ajuntament de Manresa es solidaritzi amb les persones que van ser
detingudes i lesionades durant la manifestació del Primer de Maig.
2-Que l'Ajuntament de Manresa reprovi l'actuació policial i la tècnica policial utilitzada
durant la manifestació del Primer de Maig.
3-Que l'Ajuntament de Manresa declari que l'actuació policial va vulnerar els articles 10
i 11 del Convenció de Drets Humans.
4.-Que l'Ajuntament de Manresa insti el Departament d'Interior a obrir diligències
d'investigació internes per esclarir les responsabilitats disciplinàries i/o penals dels
agents que varen lesionar a les persones que varen resultar ferides.
5.- Que l'Ajuntament de Manresa, insti la retirada dels càrrecs a les dues persones que
resultaren detingues.
6.- Que l'Ajuntament de Manresa insti el Govern de la Generalitat a cessar en la
immediatesa el comissari de la Regió Policial Central, Sergi Pla.”
El secretari presenta l’esmena de substitució dels Grups Municipals de CDC i ERC a la
proposició 7.3 del Grup Municipal de la CUP, de 18 de maig de 2017, que es transcriu
a continuació:
“Atès que el Primer de Maig es va celebrar, com cada any a Manresa, la manifestació
del Dia Internacional dels Treballadors i Treballadores.
Atès que el Dret a Manifestació és un dret fonamental, estretament lligat amb els drets
de llibertat ideològica i llibertat d'expressió, tots ells continguts i reconeguts com a
Drets Humans pel Conveni per la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats
Fonamentals (Convenció).
Atès que el drets a la llibertat de reunió/manifestació i a la llibertat d'expressió són un
dret fonamental en una societat democràtica, sense que una causa legal, justa i
proporcional en justifiqui la limitació.
Atès que lamentem els fets ocorreguts en el decurs de la Manifestació de l’1 de maig, i
amb l’objectiu d’introduir mesures per evitar situacions similars, proposem els següents
ACORDS
1. Lamentar els incidents que van tenir lloc durant la manifestació de l’1 de Maig a
la nostra ciutat i expressar la nostra solidaritat amb totes les persones que en
van resultar afectades.
2. Demanar que les manifestacions convocades a la nostra ciutat es desenvolupin
de manera cívica i pacífica.
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3. Emplaçar als diferents grups polítics, organitzacions i cossos policials a establir
un diàleg previ davant d’esdeveniments i convocatòries a la via pública per
evitar situacions conflictives.
4. Instar les administracions i els cossos policials a que es coordinin conjuntament
davant de les actuacions policials a la ciutat.
5. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Manresa d’establir els mecanismes
per salvaguardar la seguretat pública des del diàleg amb les parts implicades i
la proporcionalitat en l’actuació.
6. Traslladar el present acord a la Regió Policial Central dels Mossos d’Esquadra,
al Departament d’Interior i al Govern de la Generalitat.”
L’alcalde dóna la paraula al senyor Eric Montero Mena que, en representació de
l’Associació Cultural Batzac, ha demanat per a intervenir en aquest punt de
l’ordre del dia.
El senyor Eric Montero Mena, en representació de l’Associació Cultural Batzac,
comença la seva intervenció agraint a la CUP que li hagin donat veu en aquest Ple i
especificant que ho farà en castellà perquè s’expressa millor.
Explica que la manifestació del dia 1 de maig va començar a la Ben Plantada, ja amb
un fort desplegament policial des del principi. Sis furgons antiavalots dels Mossos van
desplegar els seus efectius i encapsular els manifestants des de l’inici. La marxa va
ser tranquil·la i van participar-hi en ella tant gent gran com nens, tot i la tensió i el
malestar que provocava tenir una presència policial tan elevada.
Aquesta tensió es va veure clara en moments com quan la policia va intentar evitar,
sense èxit, que es pengés una pancarta, però la situació es va precipitar quan la
marxa va arribar al carrer del Born. Allà, els mossos van seguir amb l’encapsulament i,
degut en gran part a les dimensions estretes del carrer, va haver-hi un mínim contacte
físic entre un policia i un manifestant. El policia va reaccionar empenyent el
manifestant, cosa que ell va presenciar ja que estava al costat parlant amb un amic. El
manifestant reaccionà demanant explicacions al policia, i el seu company va
reaccionar de la mateixa forma, igual que abans, però més bruscament, empenyent
també el senyor Montero.
El senyor Montero va anar a demanar-los explicacions i llavors va ser quan van
començar a empènyer la resta de la gent i tragueren les porres i començaren les
càrregues.
Mentre el senyor Montero intentava que l’agent que el va empènyer li donés
explicacions va arribar un altre agent de l’ARRO pel darrere, el va agafar pel coll i,
després de tenir-lo immobilitzat una estona, el va agafar més fort fins estampar-lo
contra el terra, i van tirar-se sobre seu tres mossos d’esquadra, un d’ells posant-li el
genoll al clatell. Tot seguit l’emmanillaren i l’estiraren dels braços cap enrere,
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provocant-li una petita luxació a l’espatlla esquerra, a part de diversos cops a la cara i
rascades. Tot seguit l’aixecaren i el posaren darrere de la fila de policies que
encapsulaven la manifestació. Mentre ell estava escortat per policies que impedien la
seva sortida, els agents van seguir donant cops de porra, fet que provocava que
estiguessin a punt de donar-li un cop a la cara, a més que per la pressió de la gent els
agents podien retrocedir i aixafar-lo, ja que el tenien retingut en posició a la gatzoneta,
fet que el feia especialment vulnerable.
El senyor Eric Montero explica que va demanar als Mossos que el traguessin d’allà
perquè li farien mal, cosa que els agents ignoraren el primer cop que ho demanà i
realitzaren a la segona vegada. Remarca, tot seguit, el problema que suposa la
brutalitat policial dins la nostra societat, posant tot seguit els exemple dels senyors
Juan Andrés Benítez, al Raval de Barcelona, o del Musta, aquest últim mort a la ciutat
de Manresa l’octubre de 2011.
Un cop detingut el pujaren a comissaria i el retingueren al calabós durant cinc hores,
junt amb un altre company també detingut. A la sortida del calabós foren rebuts per
una gran quantitat de gent que els esperava per donar-los-hi suport.
Un cop explicats els fets, demana la condemna d’aquests actes i la dimissió del
responsable de la regió central de Mossos d’Esquadra, com a responsable dels fets
succeïts durant el dia 1 de maig, però també pel desallotjament de l’estació de RENFE
el 2014, dels indignats de Plaça Catalunya a Barcelona i com a responsable de la
pèrdua d’un ull de la senyora Ester Quintana.

A continuació, l’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Garcés Casas, president
del Grup Municipal de la CUP, perquè defensi la moció presentada.

El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP, comença
la seva intervenció agraint la intervenció a Eric Montero Mena, recordant que va ser
una de les persones detingudes i agredides durant els fets del dia 1 de maig, i el qual
s’enfronta a una acusació contra atemptat a l’autoritat, una pena que pot comportar
presó.
Prossegueix dient que des de la CUP volen fer un parell de puntualitzacions. Primer
parla del ja esmentat “encapsulament”, un mètode que ataca i vulnera el dret a
manifestació dels ciutadans, així com el dret a la llibertat ideològica i el dret a la
llibertat d’expressió.
En segon lloc, vol remarcar que la manifestació s’havia desenvolupat, fins a l’arribada
al carrer del Born, en un clima de tensió provocat per la forta presència policial al pas
de la manifestació. No obstant, els manifestants no van caure en les provocacions del
dispositiu policial, provocacions molt clares en fets com el ja citat assumpte de l’intent
de prohibir el desplegament d’una pancarta a l’alçada de l’edifici de CCOO i UGT. Tot
seguit explica que tothom sap que la manifestació s’acabava poc després del pas pel
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carrer del Born, concretament a la Plaça Major (com cada any), i que això era de
coneixement de tothom. Remarca que era una qüestió de sentit comú que en un carrer
estret, com és el cas del Born, la tècnica d’encapsulament provocaria que no hi
hagués una distància de seguretat entre els manifestants i la policia.
Afirma que, o bé el comissari policial que va donar l’ordre era un incompetent per no
veure que en un carrer de set metres no es pot mantenir l’encapsulament en un espai
tan petit, o bé (el que seria molt pitjor) hi havia una voluntat política de rebentar la
manifestació. Afegeix que era impossible que en un espai tan petit com és el carrer
del Born no hi hagués contacte entre policia i manifestants.
Tot seguit diu que tots coneixen el resultat: un desena de ferits i ferides, amb un cap
obert, ruptures fibril·lars a cames i genolls, contusions i una fissura al metacarpià, a
més de dues persones detingudes i acusades d’atemptat a l’autoritat. Tot plegat per
intentar criminalitzar i fer callar a cops de porra els moviments socials i populars.
Afegeix que, per desgràcia de la policia, l’estratègia no els va sortir be, perquè la
solidaritat als carrers va créixer i quatre dies després més del doble de gent va sortir
als carrers en resposta a la brutal actuació policial. Manifestació en què, per la seva
part, no va aparèixer ni una sola patrulla dels mossos ni es va encerclar els
manifestants i, com a conseqüència, no es va produir cap incident.
Prossegueix dient que, davant de la gravetat dels fets i de la passivitat del govern local
al respecte, des de la CUP van exigir, a data de 2 de març, un posicionament públic de
l’Ajuntament, que valorés el desplegament, les agressions policials i les detencions
arbitràries. També van instar l’Ajuntament a convocar una reunió amb les instàncies
polítiques responsables del desplegament policial (Ajuntament i Departament d’Interior
a la Catalunya Central), a més de demanar responsabilitats pels fets succeïts.
De tot això, conclou, que només s’ha complert la reunió sol·licitada, una reunió que va
tenir lloc el dia 8 de maig amb la presència d’Eduard Freixedes, director dels Serveis
Territorials d’Interior de la Catalunya Central, Laura Vilagrà, delegada territorial del
Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, l’equip de govern i la resta de grups
municipals del consistori. En aquesta trobada van demanar explicacions sobre
l’actuació policial i un seguit de mesures per gestionar el conflicte i evitar que aquest
anés a més.
La primera d’aquestes mesures va ser el demanar el cessament immediat de Sergi Pla
com a cap de la regió policial central, responsable del desplegament policial i de la
seva actuació el dia 1 de maig, així com també responsable de les actuacions dutes a
terme a l’estació de la RENFE (condemnades i reprovades pel mateix Ajuntament
després de presentar-se una moció per part del PSC), responsable de l’actuació en el
cas d’Ester Quintana (que el va obligar a dimitir de les seves funcions a la Àrea
Metropolitana) i del desallotjament violent de Plaça Catalunya durant la manifestació
dels indignats.
Una altra mesura proposada va ser la negativa a tornar a usar la tècnica de
l’encapsulament. També van demanar que no s’obrissin noves diligències policials a
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les persones que es van manifestar el dia 1 de maig i que es retirés l’acusació
particular de les dues persones detingudes pels mossos aquell dia.
L’últim punt va ser posar fi a les patrulles dels agents d’ARRO a la ciutat, ja que
aquestes intimiden de forma violenta els manresans i manresanes. Explica que se’ls
va dir que hi havia gent del barri que havia demanat major presència policial per certs
successos al centre històric de Manresa. Diu que poden estar d’acord que hi hagi més
patrulles de la Policia Local o dels Mossos d’Esquadra, però que és molt diferent que
aquestes es moguin amb cotxe a que es passegin de forma intimidatòria pels carrers,
com va passar per exemple el dia 6 de maig a la “Fira de les Bruixes”, a la plaça
Gispert.
Abans d’acabar la seva intervenció, vol remarcar una de les aportacions feta pel
màxim responsable dels Mossos. El senyor Freixedes va dir que l’encapsulament era
una qüestió “tècnica i no política”, fet que troba extremadament greu ja que això
significa que el màxim responsable dels Mossos al territori es desentén de la seva
actuació, fet que fa pensar que la Generalitat dóna via lliure per actuar com es va
actuar el dia 1 de maig.
Així doncs, es pregunta: Quina funció tenen els representants polítics dels Mossos
d’Esquadra si en casos greus com aquest simplement es desentenen del problema i
no prenen cap mesura al respecte? Remarca que aquesta afirmació és molt greu, i
demana a la resta de grups municipals que valorin aquesta afirmació.
Diu també que el senyor Freixedes es va comprometre a donar resposta a les quatre
mesures prèviament citades, i deu dies després no han rebut cap resposta, la qual
cosa demostra que el màxim responsable dels Mossos a la regió no només no té
autoritat, sinó que tampoc té paraula.
La moció que presenten en el present Ple és resultat de la falta de resposta de la
Generalitat i de la falta de pressió per part de l’equip de govern per obtenir aquesta
resposta.
Tot seguit llegeix els sis acords que proposa la moció:
“1-Que l'Ajuntament de Manresa es solidaritzi amb les persones que van ser
detingudes i lesionades durant la manifestació del Primer de Maig.
2-Que l'Ajuntament de Manresa reprovi l'actuació policial i la tècnica policial utilitzada
durant la manifestació del Primer de Maig.
3-Que l'Ajuntament de Manresa declari que l'actuació policial va vulnerar els articles 10
i 11 de la Convenció dels Drets Humans.
4.-Que l'Ajuntament de Manresa insti el Departament d'Interior a obrir diligències
d'investigació internes per esclarir les responsabilitats disciplinàries i/o penals dels
agents que varen lesionar a les persones que varen resultar ferides.
5.- Que l'Ajuntament de Manresa, insti la retirada dels càrrecs a les dues persones que
resultaren detingudes.
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6.- Que l'Ajuntament de Manresa insti el Govern de la Generalitat a cessar en la
immediatesa el comissari de la Regió Policial Central, Sergi Pla.”
El GMCUP va proposar unes mesures que entenien que podien ser assumides pel
Govern Municipal, especialment després de vàries converses informals amb membres
del govern i l’oposició, i que els va fer creure que es podria arribar a uns acords de
mínims i negociar les demandes de màxims.

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Olga Sánchez Ruiz, regidora delegada de
Seguretat Ciutadana, perquè defensi l’esmena presentada per l’equip de govern.

La senyora Olga Sánchez Ruiz, regidora delegada de Seguretat Ciutadana, inicia
la seva intervenció agraint al senyor Montero la seva participació en el Ple. Remarca
des de l’inici que el que els hagués agradat hagués estat simplement presentar una
esmena a una proposició, perquè es tracta de buscar coincidències en uns fets dels
quals no és la primera vegada que en parlen d’una qüestió de fons igual.
Diu que entenen perfectament la proposició que presenta la CUP, però que no poden
compartir la seva totalitat perquè han d’incloure les diferents perspectives i
sensibilitats, entenent que la CUP ho fa des de la seva perspectiva, però que es tracta
de sumar i de donar molt més que el que es demana.
Apel·la a la generositat i al fet que només donant uns i altres es podrà trobar aquest
equilibri, ja que només essent generosos es podrà avançar i no quedar-se aquí una i
una altra vegada com fins ara. Afegeix que si després de fer autocrítica, de reprovar
fets, de parlar o de trobar coincidències, tot plegat no ha funcionat, potser és que no
han encertat l’estratègia.
L’equip de govern entén que cal diàleg i nous mecanismes, però també cal dir les
coses pel seu nom. Entén també l’equilibri entre drets i deures, però des de la
comoditat dels uns i els altres. Afegeix que és normal que no s’hagi pogut presentar
una esmena conjunta, ja que, tot i que és cert que van parlar fa pocs dies i que tenen
molts interrogants oberts, aquests interrogants no es resoldran per una resposta
d’interior, sinó plantejant-se moltes altres qüestions. Qüestions com els fets que ara
plantegen des de la CUP, uns fets que són tècniques policials que probablement no
els agraden, però que la qüestió vital d’aquest cas, d’aquestes tècniques policials, no
és aquesta, sinó el per què s’han d’aplicar.
Aquest per què és al que han de donar resposta i ser generosos per solucionar-ho, ja
que és molt més fàcil per qualsevol cos policial posar una multa que anar a actuar.
Afegeix que no sap si és la millor opció, però sí la més fàcil i còmoda, i que
segurament no estarien aquí si s’hagués actuat així o si simplement no s’hagués hagut
d’intervenir. Diu que han parlat de moltes coses, entre elles de la voluntat política,
dient que és obvi que no és voluntat política que passin aquestes coses, i és per això
que els demana que en parlin i que s’inclogui aquest diàleg.
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Remarca que l’esmena de l’equip de govern intenta recollir diferents sensibilitats i
perspectives, amb la voluntat de trobar les coincidències, per aconseguir així no haver
de trobar-se de nou aquí parlant del mateix, focalitzant sempre a una persona i una
administració que segons ells no ha funcionat fins ara. Diu que probablement hi ha
errors, però demana que es deixi fer autocrítica i que ho digui qui ho ha de dir, i diu a
més que hi ha hagut errors a tot arreu, però que són persones i no pas tècnics.
Demana que se’n parli i recorda que això va sortir a la reunió i que una de les
respostes no va venir unilateralment ni del govern de l’Ajuntament ni del govern de la
Generalitat, sinó de la suma de tots plegats, remarcant tot seguit que ells també estan
esperant respostes.
Conclou que no vol allargar-se més en aquesta primera intervenció i que no cal llegir
els sis punts de l’esmena, però alhora apel·la a la seva generositat i reflexió, i que
donin els seus vots per aprovar una moció que té més ànim de donar que no pas de
demanar a fi d’evitar trobar-se de nou en una situació similar.

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

El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, agraeix al
senyor Eric Montero l’explicació de la seva versió dels fets. Diu que, com no pot ser
d’una altra forma, el seu grup està en contra de qualsevol acte de violència i que
creuen que els ciutadans han de tenir el dret d’expressar-se i manifestar-se lliurement.
Això sí, sempre que es respecti a la resta de ciutadans, el mobiliari urbà i als cossos
de seguretat.
Remarca que no es pot posar en dubte la llibertat d’expressió i que és quelcom que
ells posen en valor. Tot seguit diu que ells no estaven presents durant els fets del dia 1
de maig i que no saben com van succeir, remarcant que tenen una versió, però no tot
el conjunt, així que no poden donar una opinió certa.
Tampoc saben si la tècnica policial va ser la més encertada (deixant aquesta decisió
en mans dels professionals), però alhora vol incidir en el fet que hi van haver dos
detinguts, i d’un d’ells ja es va parlar en aquest ple perquè ell mateix va denunciar uns
fets d’un d’ells, uns fets relacionats amb agressió amb arma blanca. Tot seguit diu,
amb un to irònic, que “quina casualitat” i que “potser aquesta actuació no va ser tan
pacífica”, dient que potser per això van haver d’intervenir els cossos de seguretat.
Tot seguit, matisa que no volen prejutjar a ningú, però que només volen posar de
relleu uns fets que van succeir i que estan en mans del jutjat, incidint en el fet que a
ells també els agradaria poder-se expressar lliurement i que els ideals del GMC’s són
tan bons com els seus, i afegeix que ell no els ha de xiular i que ells dirigeixin el seu
vot a l’opció que creguin que més s’acosta a les seves opinions.
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Conclou dient que el més important és que aquests fets succeïts no tornin a repetir-se
de nou. Que tothom pugui expressar-se lliurement i que es pugui arribar a acords entre
tots, com es va decidir en aquella primera reunió, a fi de decidir quines estratègies es
duen a terme quan hi hagin noves convocatòries.
El Grup Municipal de C’s no pot votar a favor de la proposició de la CUP, però sí que
votaran a favor de l’esmena de substitució presentada per l’equip de govern.

El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, comença
la seva intervenció dient que el PSC són defensors de tots els drets que se citen en la
proposició de la CUP, sigui de llibertat ideològica, d’expressió, de reunió, així com
altres drets fonamentals com el de la lliure sindicació o la llibertat de premsa, els quals
no estan a la moció de la CUP però que també fan al cas del que estan debatent.
Tot seguit avança que el PSC no està d’acord amb la totalitat de cap dels dos
redactats proposats. Parla de la ja esmentada reunió del dia 8 de maig i especifica que
en aquella mateixa reunió el PSC ja va dir que l’actuació policial del primer de maig no
va ser ni encertada, ni mesurada i que l’encapsulament no va assolir els objectius (no
va evitar incidents tal i com s’esperava), i que, per tant, els responsables del
Departament d’Interior havien d’analitzar el que havia passat per evitar que es
repetissin.
Tot seguit s’adreça al president del Grup Municipal de la CUP, Jordi Garcés, en
referència a la petició perquè es valorin les paraules del senyor Freixedes sobre
l’encapsulament, dient que la lectura que en fan és diferent a la d’ells.
La lectura feta pel representant del PSC, en el punt on havien quedat és que, al parlar
de tècnica policial i no de decisió política, el senyor Freixedes estava reconeixent que
aquesta tècnica no havia estat l’encertada, ni l’adequada. També van dir que a
Manresa passa massa sovint que es produeixen detencions o càrregues policials en
manifestacions que en altres llocs no pateixen.
El PSC no va demanar ni demana ara cessaments, però si que van insistir en aquella
reunió que es fes una valoració detallada del que es va planificar, de com es va
executar aquell primer de maig, i sobretot que es prenguin les mesures necessàries
perquè això no es repeteixi.
El responsable d’Interior va contextualitzar els fets i els va emmarcar en dos
argumentacions: per una banda que hi havia precedents no massa llunyans de
violència contra les coses en anteriors manifestacions convocades per sectors
anticapitalistes de la ciutat; per l’altra, que s’ha trencat, des de fa un temps, les
desitjables vies de diàleg previ a aquestes manifestacions, uns contactes que solen
funcionar en altres indrets per tal d’evitar incidents.
En resum, ningú té la veritat absoluta i tothom té una part de veritat, alhora que diu
que, com en altres casos, paguen justos per pecadors, fet que, pel PSC, val tant pels
manifestants com per la policia. Diu que la majoria dels manifestants que hi havia el
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dia 1 de maig segur que no pretenien tenir el comportament violent que pretenia evitar
el dispositiu desplegat pels Mossos d’Esquadra. Diu, però, que de la mateixa manera
no es poden negar fets recents de violència contra les coses, fets que no s’haurien de
produir ja que acaben estant en l’arrel, o fins i tot en la justificació del que va acabar
succeint.
Diu que tothom és objecte de crítica, i els qui ocupen càrrecs institucionals encara
més, ja que són objecte del dret democràtic al control de les actuacions, fet que val
tant pels Mossos d’Esquadra, pel Govern de la Generalitat, pels funcionaris públics o
pels regidors i regidores d’aquest Ajuntament.
Afegeix, que de la mateixa forma, seria bo que les entitats, organitzacions o
plataformes que convoquen manifestacions, com les del dia 1 de maig o el dia 5 de
maig, o del 8 de març passat, assumeixin la reflexió de si és possible defensar els
drets de la ciutadania sense la necessitat de practicar segons quines metodologies de
vindicació.

L’alcalde dóna la paraula al senyor Eric Montero Mena per al torn de rèplica

El senyor Eric Montero Mena s’adreça a la regidora de Seguretat Ciutadana per dir-li
que no es va haver d’intervenir en cap moment perquè es va respectar a tothom i a tot
en tot moment, essent aquesta una marxa tranquil·la com ha esmentat. Diu que no pot
esperar que facin autocrítica perquè no han reconegut ni reconeixeran cap error.
Al Grup Municipal de C’s els diu que no estan parlant del que els va passar a ells i que
ell està explicant el que va passar el dia 1 de maig, com a testimoni i detingut
aleatòriament, com a conseqüència de l’encapsulament. L’únic que buscava era
criminalitzar, que es fessin càrregues i que es produïssin detencions, perquè quedava
poc per acabar la manifestació i no hi havia cap detingut.

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Garcés Casas per al torn de rèplica

El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP, insisteix
de nou sobre el que es va entendre en la citada reunió del dia 8 de maig. Diu que, al
marge del que hagi entès el senyor Felip González, ell va estar parlant amb diversos
regidors un cop acabada al reunió i que l’afirmació del senyor Freixedes era que
l’encapsulament era una tècnica policial i que això no té res a veure amb la política.
Incideix que això és el que consideren molt greu, ja que hi ha una total via lliure
d’actuació per part de la policia alhora que el responsable polític afirmava que ell no hi
havia de fer res al respecte. Remarca que ell va entendre (i afirma que no va ser l’únic)
que els comandaments policials dels Mossos d’Esquadra van fer servir aquesta
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tècnica sense que el responsable polític estigués al corrent, i insisteix en la gravetat de
tot plegat.
Tot seguit parla de l’apel·lació a la generositat que havia demanat la regidora en la
seva intervenció anterior. Diu que és molt fàcil apel·lar a la generositat quan ets tu qui
rep els cops de porra i qui tens dues persones denunciades per atemptat a l’autoritat
que poden entrar a presó. Afegeix, a més, que és molt fàcil demanar generositat quan
es canvien els acords, i tot seguit cita els sis acords que van presentar i diu clarament
que tots han estat tombats.
Mostra la seva decepció al respecte i compara l’Ajuntament de Manresa amb el
Tribunal Constitucional espanyol. Prossegueix dient que, un cop tombats els acords,
l’equip de govern presenta una moció de substitució, i ironitza fins a quin punt és de
substitució, ja que diu que no queda res de l’essència de la presentada.
Primer de tot, no hi ha cap menció explícita a les persones lesionades i a les persones
detingues arbitràriament, sinó que simplement es “lamenten els incidents”, i, a més, es
diu “..expressar la nostra solidaritat amb totes les persones que en van resultar
afectades”, fet que pot donar peu a interpretacions de tota mena, com que els Mossos
d’Esquadra van ser lesionats per uns manifestants que anaven amb bats de beisbol i
armats i que van fer un gran mal als agents. Remarca que es demana molta
generositat, però que no hi ha ni un mínim de solidaritat explícita cap a les persones
detingudes i ferides per l’actuació policial.
En segon lloc, diu que no s’ha entès el sentit de la seva moció. Ja van dir que ells no
van anar a la reunió ni vénen ara al Ple com a representants i/o organitzadors del dia 1
de maig, sinó com a un Grup Municipal que presenta una moció perquè a la ciutat hi
ha una actuació policial de la qual molts manresans i manresanes se’n veuen afectats.
Una manifestació que havia de ser quelcom normal ha acabat així i ells, com a Grup
Municipal, es preocupen pel que els ha passat a aquelles persones i vénen aquí amb
motiu d’aquests fets, no per representar ni per demanar diàleg amb els manifestants.
El GMCUP presenta una proposta concreta i l’equip de govern els ofereixe una
esmena de substitució que no té res a veure amb el que plantegen i que en tergiversa
el sentit. Diu que si volen fer una moció que parli de demanar que les manifestacions a
la ciutat es desenvolupin de forma cívica i pacífica, que presentin una moció que parli
d’això, i alhora que votin en contra de la moció que ells presenten, però que no en
canviïn el sentit. Afegeix que presentin una moció sobre les manifestacions pacífiques,
establir diàleg i ja es debatrà si llençar un ou de pintura a un banc concret, que estarà
rescatat amb diner públic, que tindrà centenars de pisos buits a la ciutat i que, a més,
estarà desnonant a ciutadans de Manresa cada dia.
Remarca que ells avui havien presentat una moció únicament referent als fets del dia 1
de maig i, sobretot, a la gravetat de l’afirmació del senyor Freixedes.
Conclou dient que es diu que una de les formes de mesurar la qualitat democràtica
d’un país és veient com actua la seva policia. Afirma que en una societat plenament
democràtica, amb un govern profundament democràtic, no s’hagués trigat ni un sol dia
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a detectar la vulneració del dret a manifestació per part de la policia, i que, com a
conseqüència, el cap policial corresponent hauria d’assumir les conseqüències.
Diu que “qui dia passa any empeny” i que això és el que fa el govern de la ciutat,
preferint mirar cap a una altra banda, presentant una moció que desvirtua el sentit de
la que ells presenten i que evita fer front al problema d’arrel, però que qui hi perd són
les manresanes i manresans, però també la democràcia.

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Olga Sánchez Ruiz per al torn de rèplica,
en nom de l’equip de govern.

La senyora Olga Sánchez Ruiz regidora de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, diu
que l’equip de govern entén que han de ser responsables políticament de tot allò que
es desenvolupi des de l’àmbit tècnic, sigui quin sigui, no només amb la policia, sinó en
qualsevol àmbit. No saben si, com diu el senyor Felip González, l’expressió anava
encaminada cap a una manera o una altra, però sosté que s’ha de ser responsable
políticament.
Parla dels errors i de lo fàcil que és cometre’ls quan hi ha desconeixement, i és
precisament per això que insten al diàleg. Proposen aquesta esmena de substitució
perquè parlen de sentir-se còmodes, entenent les seves perspectives, però també la
perspectiva de moltes persones que des de l’anonimat també expressen el seu neguit i
la seva manera de veure aquest equilibri entre drets i deures.
Tot seguit llegeix l’esmena de substitució que presenten:
-Lamentar els incidents que van tenir lloc durant la manifestació de l’1 de Maig a la
nostra ciutat i expressar la nostra solidaritat amb totes les persones que en van
resultar afectades.
-Demanar que les manifestacions convocades a la nostra ciutat es desenvolupin de
manera cívica i pacífica.
-Emplaçar als diferents grups polítics, organitzacions i cossos policials a establir un
diàleg previ davant d’esdeveniments i convocatòries a la via pública per evitar
situacions conflictives.
-Instar a les administracions i els cossos policials que es coordinin conjuntament
davant de les actuacions policials a la ciutat.
-Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Manresa d’establir els mecanismes per
salvaguardar la seguretat pública des del diàleg amb les parts implicades i amb la
proporcionalitat en l’actuació.
–Traslladar el present acord a la Regió Policial Central dels Mossos d’Esquadra, al
Departament d’Interior i al Govern de la Generalitat.
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Conclou dient que creu que queda clar, però que si no respon a alguna cosa de les
que demanaven ja li faran saber.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena de
substitució presentada pels Grups Municipals de CDC i ERC, a la proposició 7.3,
presentada pel GMCUP, i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (8 GMCDC, 7
GMERC, 2 GMC’s i 1 Sr. Miquel Davins Pey), 3 vots negatius ( 3 GMCUP) i 4
abstencions (3 GMPSC i 1 GMDM).
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.3, presentada pel GMCUP, i el ple la
rebutja per 4 vots afirmatius (3 GMCUP i 1 GMDM), 15 vots negatius (8 GMCDC i
7 GMERC) i 6 abstencions (3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 Sr. Miquel Davins Pey), per
tant, es declara acordat el següent:
“Atès que el Primer de Maig es va celebrar, com cada any a Manresa, la manifestació
del Dia Internacional dels Treballadors i Treballadores.
Atès que el Dret a Manifestació és un dret fonamental, estretament lligat amb els drets
de llibertat ideològica i llibertat d'expressió, tots ells continguts i reconeguts com a
Drets Humans pel Conveni per la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats
Fonamentals (Convenció).
Atès que el drets a la llibertat de reunió/manifestació i a la llibertat d'expressió són un
dret fonamental en una societat democràtica, sense que una causa legal, justa i
proporcional en justifiqui la limitació.
Atès que lamentem els fets ocorreguts en el decurs de la Manifestació de l’1 de maig, i
amb l’objectiu d’introduir mesures per evitar situacions similars, proposem els següents
ACORDS
1. Lamentar els incidents que van tenir lloc durant la manifestació de l’1 de Maig a
la nostra ciutat i expressar la nostra solidaritat amb totes les persones que en
van resultar afectades.
2. Demanar que les manifestacions convocades a la nostra ciutat es desenvolupin
de manera cívica i pacífica.
3. Emplaçar als diferents grups polítics, organitzacions i cossos policials a establir
un diàleg previ davant d’esdeveniments i convocatòries a la via pública per
evitar situacions conflictives.
4. Instar les administracions i els cossos policials a que es coordinin conjuntament
davant de les actuacions policials a la ciutat.
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5. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Manresa d’establir els mecanismes
per salvaguardar la seguretat pública des del diàleg amb les parts implicades i
la proporcionalitat en l’actuació.
6. Traslladar el present acord a la Regió Policial Central dels Mossos d’Esquadra,
al Departament d’Interior i al Govern de la Generalitat.”

3.

ALCALDIA - PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la resolució de
l’alcaldia, de 27 d’abril de 2017, relativa a la modificació del règim de
dedicació i retribucions de la Sra. Mireia Estefanell Medina.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 28 d’abril de 2017, que es transcriu a
continuació:
“Antecedents
L’alcalde, per raons d’urgència, en data 27 d’abril de 2017, va dictar una resolució
relativa a la modificació del règim de dedicació i retribucions de la Sra. Mireia
Estefanell i Medina, que literalment es transcriu a continuació
“VALENTÍ JUNYENT TORRAS, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista
de l’expedient administratiu instruït d’ofici, dicto la resolució següent que es
fonamenta en els antecedents i fonaments legals que a continuació s’exposen:
Antecedents de fet
1. El ple de la corporació de data 30 de juny de 2015 va aprovar les
retribucions i dels regidors de la Corporació Municipal, tant pel que fa
als que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva com
parcial, així com les indemnitzacions per assistència als òrgans
col·legiats. Aquest acord va ser modificat per resolució de 7 d’agost de
2015, ratificada pel ple de la Corporació de 17 de setembre de 2015, i
per acord del Ple de la Corporació de 21 de gener de 2016.
2. L’Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, per resolució de 18 d’abril de
2017 ha resolt revocar el nomenament de la senyora Mireia Estefanell
Medina com a membre de la Junta de Govern Local, com a tinent
d’alcalde i, conseqüentment, li revoca totes les atribucions conferides
amb efectes a 19 d’abril de 2017.
Fonaments legals
1. L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local estableix que els membres de les corporacions locals
percebran retribucions per l'exercici dels seus càrrecs quan els ocupin
amb dedicació exclusiva, en aquest cas seran donats d'alta en el règim
general de la Seguretat Social, assumint les Corporacions el pagament
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de les quotes empresarials que correspongui. En el supòsit de tals
retribucions, la seva percepció serà incompatible amb la d'altres
retribucions amb càrrec als pressupostos de les administracions
públiques i dels ens, organismes o empreses que en depenen, així com
per al desenvolupament d'altres activitats, tot això en els termes de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al
Servei de les Administracions Públiques.
2. L’apartat tercer del mateix article 75 de la Llei 7/1985 estableix que
només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva
ni dedicació parcial percebran assistències per la concurrència efectiva
a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació que formin part,
en la quantia assenyalada pel ple de la mateixa.
3. L’apartat cinquè de l’article 75 de la Llei 7/1985 disposa que les
corporacions locals han de consignar en els pressupostos les
retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de les
corporacions locals, dins dels límits que amb caràcter general
s’estableixin. Complementàriament, caldrà publicar íntegrament en el
"Butlletí Oficial" de la Província i fixar-se en el tauler d'anuncis de la
corporació els acords plenaris referents a retribucions dels càrrecs amb
dedicació exclusiva i parcial i règim de dedicació d'aquests últims,
indemnitzacions i assistències, així com els acords del president de la
Corporació determinant els membres de la mateixa que realitzaran les
seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
4. D’acord amb l’article 13.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals el Ple corporatiu, a
proposta del president, determinarà, dins de la consignació global
continguda amb aquesta finalitat en el Pressupost, la relació de càrrecs
de la Corporació que podran exercir-se en règim de dedicació exclusiva
i, per tant, amb dret a retribució, així com les quanties que
corresponguin a cada un d'ells en atenció al seu grau de responsabilitat.
Per tot això, com a alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la
normativa vigent de règim local,
RESOLC:

Primer.- Modificar el primer dels acords adoptats pel Ple de la Corporació
Municipal de 30 de juny de 2015, modificats per resolució de 7 d’agost de 2015,
ratificada pel Ple de la Corporació de 17 de setembre de 2015, i per acord del
ple de la Corporació de 21 de gener de 2016 que estableix quins membres de
la corporació exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, en el
sentit d’excloure a la Sra. Mireia Estefanell i Medina del règim de dedicació
exclusiva dels membres corporatius.
Segon.- Modificar el punt segon del mateix acord, en el sentit d’excloure a la
Sra. Mireia Estefanell i Medina, de manera que no percebrà les retribucions que
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li varen ser assignades pel Ple de la Corporació Municipal a conseqüència de la
seva dedicació exclusiva com a membre de la Corporació Municipal.
Tercer. La Sra. Mireia Estefanell Medina té dret al règim d’indemnitzacions per
assistència efectiva als òrgans col·legiats a favor dels membres de la
corporació aprovat per l’acord del Ple de la Corporació de data 30 de juny de
2015, modificat per resolució de 7 d’agost de 2015, ratificada pel ple de la
Corporació de 17 de setembre de 2015, i per acord del Ple de la Corporació de
21 de gener de 2016.
Quart.- Determinar que els efectes d’aquesta modificació seran retroactius a
data 19 d’abril de 2017.
Cinquè.- Notificar aquesta Resolució als portaveus dels diferents grups polítics
municipals, i a la senyora Mireia Estefanell.
Sisè.- Publicar aquests acords íntegrament en el Butlletí oficial de la Província i
fixar-los al taulell d’anuncis de la corporació.
Setè.- Ratificar aquesta Resolució en el primer Ple de la Corporació que es
dugui a terme.
Fonaments de dret
1. La resolució dictada en data 27 d’abril de 2017 té el seu fonament en l’article
124 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que
preveu la possibilitat de l’alcalde pugui dictar resolucions sobre matèries de
competència del Ple de la Corporació, justificades en motius d’urgència.
2. La lletra l) de l’article 124 de la mateixa norma disposa que, en el supòsit que
l’alcalde dicti una resolució per motius d’urgència que afecti a una competència
del Ple, n’haurà de donar compte a aquest en la primera sessió que tingui lloc,
per la seva ratificació.
Per tot això, com alcalde president, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del
següent:
Acord
Ratificar la resolució dictada per l’Alcalde d’aquest Ajuntament de data 27
d’abril de 2017, relativa a la modificació dels punts primer i segon dels acords
adoptats pel Ple de la Corporació Municipal de 30 de juny de 2015, modificats
per resolució de 7 d’agost de 2015, ratificada pel Ple de la Corporació de 17 de
setembre de 2015, i per acord del ple de la Corporació de 21 de gener de 2016
que estableix quins membres de la corporació exerciran els seus càrrecs en
règim de dedicació exclusiva, en el sentit d’excloure a la Sra. Mireia Estefanell i
Medina del règim de dedicació exclusiva dels membres corporatius, de manera
que no percebrà les retribucions que li varen ser assignades pel Ple de la
Corporació Municipal com a conseqüència de la seva dedicació exclusiva com
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a membre de la Corporació Municipal. La Sra. Mireia Estefanell i Medina té dret
al règim d’indemnitzacions per assistència efectiva als òrgans col·legiats a
favor dels membres de la corporació.”

L’alcalde informa que en aquest punt no hi haurà defensa per part de l’equip de
govern, però si que hi haurà les intervencions per part dels representants dels
Grups Municipals que han demanat per a intervenir, als quals dóna la paraula.

El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, manifesta
que amb el dictamen que es presenta hi ha l’oportunitat de parlar del que pretén ser el
tancament d’una greu crisi de govern local.
El que s’ha produït a Manresa en els darrers dies, la pèrdua de confiança per part de
l’alcalde en la seva primera tinent d’alcalde i en conseqüència la reestructuració
negociada entre dos partits per un pacte de govern, però mantenint a la regidora està
clar que ens troben davant una crisi de govern encara no resolta.
Consideren des del Grup Municipal del PSC que s’ha tancat la crisi, però les ferides
obertes en el govern local, en plena Setmana Santa, són prou profundes com perquè
la sutura aplicada no hagi estat suficient per a una cicatrització adient.
Vist el que ha passat amb les corresponents conseqüències, els sap greu per la tinent
d’alcalde i pel paper que tindrà a partir de la nova configuració del Ple. També els sap
greu pels treballadors i treballadores de l’Ajuntament, ja que en menys de dos anys
han vist com el lideratge polític al qual serveixen ha generat fins a quatre canvis de
cartipàs municipal. Casos de representants polítics que han d’atendre i donar comptes
de la seva feina.
I en definitiva, els hi sap greu per la ciutadania de Manresa, que han vist com
circumstàncies polítiques desestabilitzaven el govern local.
Esperen que les relacions polítiques dels dos socis de govern estigui prou aclarida i els
prega que fixin, pel que resta de mandat, la mirada en l’acció de govern en benefici
dels manresans i manresanes i que s’eviti mirar-se de reüll si ha quedat algun bocí de
desconfiança.
Esperen també que aquesta sigui l’última vegada que es refaci el cartipàs municipal
pel que queda de mandat, com a mínim, per fets tan singulars com estranys que han
provocat aquest últim canvi.

El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta
que des que es va generar la crisi de govern municipal la CUP va procurar mantenir-se
al marge de la situació, evitant fer declaracions públiques i posicionar-se com a Grup
Municipal, malgrat les preguntes de diversos mitjans de comunicació.
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Van insistir que farien una valoració com a Grup Municipal un cop resolta la situació i
que era l’equip de govern qui havia de respondre i donar les explicacions pertinents.
Consideren que la ciutadania és qui ha perdut amb aquesta situació, bàsicament pel
mes de tensió entre l’equip de govern, la pèrdua de confiança de l’alcalde amb la
primera tinent d’alcalde i amb Esquerra que semblava des d’un principi que no volia
cedir ni un pam i al final com si és tractés d’un intercanvi de cromos, s’han tornat a
redistribuir les regidories com si no hagués passat res. Prova d’això és la falta
d’explicacions per part de l’equip de govern respecte al dictamen que es presenta al
Ple.
Aquest mes d’incertesa ha perjudicat les manresanes i manresans que han vist com la
ciutat ha sortit a les notícies de la televisió pública per tenir un govern poc resolutiu i
res relacionat amb Sant Ignasi.
Pel que fa al dictamen, la CUP demana que s’expliqui de forma clara i profunda davant
del ple municipal sobre el que s’ha dit en rodes de premsa i comunicats públics dels
dos grups municipals per separat sobre la gestió de la crisi.
Consideren que el Ple Municipal és l’espai per donar les explicacions i els Grups
Municipals i la ciutadania es mereixen aquestes explicacions a viva veu i des del lloc
on pertoca fer-les.
Des de la CUP la intenció en un primer moment era abstenir-se en la votació del
dictamen, però donat que no s’ha donat cap mena d’explicació i si no es fa a
continuació, votaran en contra.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació, i el
Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMCDC i 7 GMERC), 3 vots negatius (3
GMCUP), i 7 abstencions (3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins
Pey), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants
municipals a l’Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema
Nacional de Salut, i a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya.

L’alcalde informa que en la reunió de la Junta de Portaveus es va decidir retirar
de l’ordre del dia el dictamen 3.2, a l’espera de l’aprovació del nou dictamen
d’aprovació dels representants municipals d’acord amb el nou cartipàs
municipal.

3.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió de la Medalla de la
Ciutat al Mèrit Cívic a Josep Rueda Cruz.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 3 de maig de 2017, que es transcriu a
continuació:
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“La Federació d’Associacions de Veïns de Manresa ha encapçalat una iniciativa
ciutadana que promou la concessió de la distinció de la Medalla de la Ciutat al Mèrit
Cívic a Josep Rueda Cruz, per a la seva dedicació sindical i veïnal que ha incidit en la
millora de les condicions dels barris i de la ciutat en general.
D’acord amb les previsions del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de
Manresa, el 5 d’abril de 2017, l’Alcalde va dictar una resolució amb què incoava
l’expedient administratiu d’honors i distincions per tal d'establir si Josep Rueda Cruz
ostenta els mèrits que el facin mereixedor de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic.
D’acord amb el procediment, es va nomenar Instructora i Secretari de l'expedient.
En compliment d’aquest mandat, la Instructora ha emès un informe en què destaca de
Josep Rueda Cruz la seva reconeguda trajectòria personal i professional i,
especialment, la intensa dedicació i compromís amb els drets i el benestar de les
persones des de la seva activa participació en el món sindical i veïnal, que ha incidit en
la millora de les condicions dels barris i de la ciutat en general.
L’article 4 del Reglament d'Honors i Distincions disposa que entre els honors i
distincions que l’Ajuntament podrà conferir, hi ha el de la Medalla de la Ciutat al Mèrit
Cívic.
D’acord amb l’article 15 del mateix Reglament d'Honors i Distincions, les Medalles que
s’hi preveuen tenen per objecte premiar mèrits extraordinaris que concorrin en
persones individuals, entitats o corporacions per serveis i mereixements en cadascun
d’aquests camps, aconseguint amb la seva activitat fites o millores en el seu favor i en
de la ciutat.
L'article 21 del Reglament estableix que la concessió de la Medalla de la Ciutat haurà
de ser acordada 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 la instructora de l'expedient de data 27 d’abril de 2017 es deixa
constància dels mèrits que concorren en Josep Rueda Cruz, proposant-se la
concessió de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic.
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció
dels següents:
ACORDS
“PRIMER.- CONCEDIR la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a Josep Rueda Cruz per
la seva reconeguda trajectòria personal i professional i, especialment, la intensa
dedicació i compromís amb els drets i el benestar de les persones des de la seva
activa participació en el món sindical i veïnal, que ha incidit en la millora de les
condicions dels barris i de la ciutat en general.
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.”
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Joan Calmet Piqué, regidor delegat
d’Habitatge i Barris.

El senyor Joan Calmet Piqué, regidor delegat d’Habitatge i Barris, inicia la
intervenció agraint la presència a la sala de plens del president i vicepresidenta de la
Federació d’Associacions de Veïns de Manresa i als companys de l’Associació de
Veïns de la Font dels Capellans.
Manifesta que quan la Corporació va rebre la proposta per part de la Federació
d’Associació de Veïns per concedir la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a la persona
de Josep Rueda Cruz varen creure que era una iniciativa raonable, justa, apropiada i
merescuda.
La trajectòria del senyor Josep Rueda defineix en bona mesura allò que representa el
món veïnal. Un món complex i ple de matisos, on la lluita per uns barris dignes i amb
uns serveis a l’alçada de les persones que hi viuen seria el denominador comú.
Una lluita feta sovint per persones anònimes, basada en el compromís diari per complir
amb la cohesió social. Una cohesió que malda per no deixar ningú al marge en
aquests temps en què les desigualtats s’accentuen i les diferències de tot tipus
tendeixen a allunyar les persones entre elles, justament quan més necessària es fa
l’empatia i el treball solidari.
Aquesta lluita a partir del compromís per aconseguir una cohesió més necessària que
mai necessita dels lideratges clars i honestos, i en aquest sentit Josep Rueda Cruz és
un fidel exponent. La seva trajectòria humana, vital, personal i professional n’és un bon
exemple.
Va arribar a Manresa amb 9 anys. Rueda té com tantes altres persones d’aquella
època la seva primera lluita en l’allunyament obligat de les seves arrels i l’adaptació a
una nova ciutat i un nou país. Més endavant amb la defensa dels drets laborals,
socials, veïnals, personals, sempre a favor de les persones, tant en l’àmbit individual
com col·lectiu. Sempre mirant endavant des d’aquesta actitud positiva i compromesa,
embolcallada d’una ironia i bon humor que no estalvia contundència quan cal, però
sempre amb aquella mà estesa que busca l’acord i el punt de trobada com a solució
als problemes.
El periple personal del Josep Rueda recorre la majoria d’àmbits en els qual les
persones són la part protagonista. El món associatiu en el marc de l’Associació de
Veïns del qual ha estat membre durant 38 anys, en l’àmbit sindical com a delegat de
Comissions Obreres a l’empresa Lemmerz on va treballar una pila d’anys. També
coneix l’administració en l’etapa de responsable de polítiques socials de la FAVIC on
va impulsar els Plans de Desenvolupament Comunitari, i finalment s’atreveix en el
terreny polític, com a ser regidor de l’Ajuntament de Manresa.
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Es pot dir que el Josep Rueda Cruz ha fet tots els papers de l’Auca, amb tot el
respecte que es mereix la persona i l’admiració pel que ha estat en tot moment un clar
referent en cadascun dels àmbits esmentats.
Homenatjar el Josep Rueda Cruz, és homenatjar el conjunt del món veïnal i tot allò
que representa. En l’ADN de les Associacions de Veïns porten implícit un segell de
reivindicació, de posicionament, de plantar cara, un fet necessari que des del món
municipal s’ha de saber entendre i s’ha de saber interpretar i atendre correctament.
La tasca de les regidores i regidors de l’Ajuntament no hauria de ser tan diferent
perquè al final tots cerquen els mateixos objectius en funció de la responsabilitat de
cadascú.
L’objectiu compartit és la millora de la qualitat de vida de totes i cadascuna de les
persones de la ciutat, que amb els 22 barris i les corresponents associacions de veïns,
gaudeix d’una riquesa humana i associativa de primer ordre.
Acaba la intervenció llegint l’article 15 del Reglament d’Honors i Distincions en relació
a la medalla al mèrit Cívic: “L’objectiu d’aquest reconeixement és el de premiar els
mèrits extraordinaris que concorrin en persones individuals o entitats, per serveis i
mereixements en el camp del civisme i la participació ciutadana, aconseguint amb la
seva activitat fites o millores en el seu favor i en el de la ciutat.”
Entenent que aquests mèrits queden prou reflectits en la trajectòria del senyor Josep
Rueda Cruz , es proposa al conjunt de la Corporació municipal el seu vot favorable.

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

El senyor Miquel Davins Pey, regidor no adscrit, manifesta que des del seu Grup
estan d’acord en concedir la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a Josep Rueda Cruz
per la seva activitat i dedicació al món sindical i veïnal, per la seva contribució al
desenvolupament del barri de la Font dels Capellans i també per l’ajuda als més
necessitats, cosa per la qual votaran favorablement.

El senyor José Antonio Sierra Grande, president del Grup Municipal de DM,
manifesta que en aquests temps de continus desconcerts només els referents
ciutadans ajuden a mantenir la cohesió social i la confiança en el futur.
Un dels referents dels nostres barris, de les nostres fàbriques, i fins i tot d’una classe
social és en Josep Rueda Cruz. Manresà i català com tants d’altres per decisió pròpia,
sindicalista dels temps heroics, dirigent veïnal per simbiosi amb el seu barri i la seva
ciutat. Ciutadà destacat entre els millors. Mereix sobradament tota la gratitud dels seus
veïns i conciutadans.
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El Grup Municipal de DM s’afegeix a l’oportú homenatge a un home honest dels que
en caldrien milers.
Parafrassejant a Bertolt Brecht llegeix textualment: “Hi ha homes que lluiten un dia i
són bons, n’hi ha uns altres que lluiten un any i són millors, n’hi ha que lluiten molts
anys i són molt bons, però hi ha els que lluiten tota la vida i aquests són els
imprescindibles”.
Dóna les gràcies al senyor Josep Rueda Cruz des del respecte i la gratitud per la seva
lluita, esforç i constància.

El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, manifesta
que des del Grup Municipal de Ciutadans agraeixen la dedicació infatigable del senyor
Rueda envers la societat i més concretament pels veïns del barri de la Font dels
Capellans.
Diu que han estat 13 anys al capdavant de l’Associació. Li agraeixen la dedicació
envers la societat i més concretament pels veïns del barri de la Font. Ha estat un
lluitador i ha sabut trobar les necessitats veïnals i trobar solucions per aconseguir els
objectius.
De la mateixa manera s’ha de destacar la seva etapa sindical, i per això i per tots els
fets constatats consideren que el senyor Rueda és mereixedor de la concessió de la
Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic i votaran favorablement el dictamen.

El senyor Felip González Martín, president del Grup Municipal del PSC, manifesta,
perquè consti en acta, el reconeixement del Grup Municipal del PSC a Josep Rueda, al
dirigent veïnal, al dirigent sindical, a l’exregidor d’aquesta Casa i sobretot a la persona,
en totes les seves polièdriques vessants, d’algú que no ha parat mai quiet, molestés a
qui molestés.
Reconeixement al Pepe, per ser una persona amb qui sempre ha estat fàcil dialogar i
acordar, quan ha calgut.
El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta
que des del Grup Municipal de la CUP donaran suport al dictamen per tot el que s’ha
dit per part dels diferents Grups Municipals.
Recorda, tal i com van exposar en el passat ple que, de la mateixa manera que passa
amb el Nomenclàtor municipal, el número de dones amb la Medalla de la Ciutat és
residual, ja que des de l’any 2000 han obtingut la Medalla de la Ciutat 12 homes i cap
dona, i amb la d’avui ja en seran 13.
Consideren que és un fet molt greu i que cal revertir la situació. Insisteixen que des de
l’Ajuntament cal fer pedagogia i sensibilitzar a les entitats i a les manresanes i
manresans en general per capgirar la situació i que a partir d’ara el nombre de dones
que arribi a Honors i Distincions sigui molt major.
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Entenen que amb un mes de marge no hi ha temps suficient per endegar una
campanya per sensibilitzar entitats i població en general d’aquest problema, però
consideren que cal posar-se a treballar sobre aquest tema a partir d’ara.
Votaran a favor del dictamen, però els agradaria no haver-se de replantejar el vot en
properes ocasions pel fet que hi hagi voluntat política real, més enllà de les paraules,
per revertir aquesta situació.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.3 a votació, i el
Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

4.1

Regidoria delegada d’Acció Social i Cooperació

4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la composició
de la Taula del Tercer Sector per a les Emergències Socials, en el sentit
d’incorporar una persona en representació de la Delegació de ManresaCatalunya Central del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.
El secretari presenta el dictamen de la regidora d’Acció Social i Cooperació, de 27
d’abril de 2017, 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 “Arxiprestal de Manresa, Fundació Privada Rosa Oriol, Fundació Privada Germà Tomàs
Canet i CSP –Comunitat de Sant’Egidio.
En data 20 d’octubre del 2016, el Ple de la Corporació Municipal va aprovar la
incorporació de la Fundació AMPANS a aquesta taula.
En data 25 d’abril del 2017, la Delegació de Manresa – Catalunya Central del Col·legi
Oficial de Treball Social de Catalunya, amb CIF número Q0869009A, 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.
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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 d’Acció i Cohesió Social i del Cap de
Secció 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
Delegació de Manresa – Catalunya Central del Col·legi Oficial de Treball Social de
Catalunya.
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.”

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Àngels Santolària Morros, regidora
delegada d’Acció Social i Cooperació.
La senyora Àngels Santolària Morros, regidora delegada d’Acció Social i
Cooperació, manifesta que el dictamen fa referència a la composició de la Taula del
Tercer Sector per a les Emergències Socials, atès que la Delegació de Manresa a la
Catalunya Central del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya ha sol·licitat
incorporar una persona en representació d’aquesta entitat.
Demana el vot favorable al dictamen.

A continuació, l’alcalde dóna la paraula al president del Grup Municipal de la
CUP.

El senyor Jordi Garcés Casas, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta
que des del seu Grup donaran suport al dictamen, ja que consideren que quanta més
representació tingui la Taula millor per a tothom.
Aprofita la intervenció per demanar si s’està treballant amb les beques menjador de
cara al proper estiu i si es convocarà la Taula del Tercer Sector, ja que, si no va errat,
no es convocava des del passat mes de novembre.
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L’alcalde aclareix que la pregunta no procedeix perquè el dictamen tracta de
modificar la composició de la Taula del Tercer Sector.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i
el Ple l’aprova per 24 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 2 GMCUP, 3 GMPSC,
2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 1 abstenció (1 GMCUP), i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que el senyor Jordi Masdeu Valverde (GMCUP), es trobava fora de
la sala en el moment de la votació.

5.

ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

5.1

Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 7/2017, dins el pressupost municipal vigent.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 5 de
maig de 2017, que es transcriu a continuació:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2018, 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 crèdits extraordinaris , per
a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden
demorar fins a l’exercici del 2018.
Segon.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 7/2017 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 7/2017 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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L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat
d’Hisenda i Organització.
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El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa
que l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2017 té un import total de
150.067’54€, que s’autofinancen amb els propis crèdits del pressupost i no té
ingressos extraordinaris.
El desglossament d’aquest expedient és el següent:
- 50.000€ per fer front a la creació de l’aplicació pressupostària Millora de
l’entorn de la riera de Rajadell, per a les despeses d’accessos als horts del
Xup.
- 49.662,88€ per atendre dos contractes emergents d’enderrocaments subsidiaris, i suplementar l’aplicació pressupostària de Llicències i protecció de la
legalitat.
- 4.000€ i 23.100€, per reforçar la partida de Cicle festiu, en el sentit que aquest
any, a diferència d’anys anteriors, la recaptació i gestió de les despeses de la
Fira de l’Aixada l’ha fet directament l’Ajuntament de Manresa, cosa que no
estava previst en el pressupost. Quant als ingressos no hi va haver problema
perquè van entrar per un capítol d’ingressos, però per fer front a la despesa es
va haver de tibar d’una partida de Festes i ara amb aquest canvi de partides es
refà per deixar-la preparada de cara a la Festa Major.
Els 4.000€ són per a publicitat i promoció de la Festa Major, i 23.100€ per a la
contractació d’espectacles per a la Festa Major.
- 7.700€ i 3.700€ per a una remodelació a l’edifici de La Florinda.
Tots aquests imports es financen amb Capítol I.
Així mateix, hi ha les modificacions següents:
- 6.404,66€, que s’autofinancen, relatius al Programa de la 2a marató d’estalvi
energètic, de llum, gas i aigua, que es portaven a terme als edificis de la
Biblioteca del Casino, l’escola Serra i Hunter, el complex Vell Congost, el
Pavelló Nou del Congost i La Florinda. Aquests estalvis es redirigeixen a una
partida de Lluita contra la pobresa energètica.
- 4.000€, que també s’autofinança, amb motiu del trasllat de l’Oficina Jove del
Bages al Centre Cívic Joan Amades, per a un canvi de mobiliari, que també es
finança amb partides de la mateixa aplicació de Joventut.
- 1.500€ per als Premis Lacetània Catalunya Central, que es finança amb
partides de la mateixa aplicació d’Alcaldia.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i
el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMCDC i 6 GMERC) i 11 abstencions (1
GMERC, 3 GMCUP, 3, GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que els senyors Jaume Torras Oliveras (GMERC), Jordi Garcés
Casas (GMCUP) i José A. Sierra Grande (GMDM), es trobaven fora de la sala en
el moment de la votació.
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5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de finançament
previst a l’aplicació pressupostària 151.12.600.00, Gestió urbanísticaInversions en terrenys.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 4 de
maig de 2017, que es transcriu a continuació:
“1.- El Ple de la Corporació de 16 de març de 2017, va aprovar declarar la no
disponibilitat de crèdit d’unes aplicacions pressupostàries, totes elles finançades amb
recursos ordinaris, per poder donar finançament a l’aplicació pressupostària
15112.60000 Gestió Urbanística.- Inversions en terrenys.
2.- Per una millor gestió pressupostària cal canviar una de les aplicacions
pressupostàries de les que es va aprovar la no disponibilitat, concretament la
0114.31002 Operacions de Tresoreria.- A curt termini, per l’aplicació pressupostària
9340.35200 Tresoreria i Recaptació.- Interessos de demora.
3.- Una vegada fets tots el pagaments que es van preveure, i per poder afrontar els
pagaments que s’han de tramitar aquest mes de maig, cal buscar finançament per un
import de 5.349,10 euros.
Pel que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Modificar el finançament previst en l’aplicació pressupostària 15112.60000
del pressupost municipal vigent, incrementar el finançament de recursos ordinaris en
5.349,10 i disminuir per aquest mateix import l’inicialment previst per alienació de
solars.
Segon.- Declarar la disponibilitat de crèdit de l’aplicació pressupostària:
0114.31002 Operacions de Tresoreria.- A curt termini ............................... 60.000,00
Tercer.- Declarar la no disponibilitat de crèdit de la següent aplicació pressupostària,
finançada amb recursos ordinaris:
9340.35200 Tresoreria i Recaptació.- Interessos de demora .....................

65.349,10”

L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat
d’Hisenda i Organització.
El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa
que aquest dictamen tracta de fer unes modificacions quant a disponibilitat de dues
partides.
En un cas, en què anteriorment s’havia declarat la no disponibilitat, es declara ara la
seva disponibilitat, de 60.000€ d’interessos d’operacions de tresoreria a curt termini, i
declarar la no disponibilitat d’una partida de Tresoreria i Recaptació, referent a
interessos de demora per import de 65.349,10€.
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Aquesta diferència de 5.349,10€ són per donar liquiditat a una partida que, existint
com a tal, no té finançament i es requereix per fer front a un import de 1.299,93€ que
són uns interessos d’una expropiació. Una altra que és una regularització d’interessos
d’una altra expropiació, de 18,40€, i la compra d’una petita parcel·la de terreny, de
739,59 m2 de rústec, en la partida del Camí de la Gravera, per preparar els recursos
per poder tirar endavant les obres de millora de l’esmentat recorregut, de 4.030,77€.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació, i
el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (8 GMCDC i 7 GMERC) i 10 abstencions (3
GMCUP, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
(Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades
personals)

5.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement extrajudicial de
crèdit pels serveis prestats per una consultora per a la realització d’una
sessió d’orientació laboral, per import de 950 €.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 4 de
maig de 2017, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
La Diputació de Barcelona impulsa el progrés i el benestar dels ciutadans de la
província de Barcelona, tot donant suport tècnic, econòmic i tecnològic als ajuntaments
perquè puguin prestar serveis locals de qualitat, mitjançant el treball en xarxa. En
concret, en l’àmbit del mercat de treball, l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
orienta les seves actuacions cap a l’enfortiment del sistema local de prestació de
serveis municipals de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (XALOC).
En el marc del Catàleg de Serveis 2017 i, per reforçar l’acció dels Serveis Locals
d’Ocupació (SLO), la Diputació de Barcelona ha posat a disposició dels ens locals el
“Recull d’activitats per als Serveis Locals d’Ocupació: persones i empreses”, una oferta
variada d’activitats adreçades a les persones demandants d’ocupació i a les empreses.
Aquest recull incorpora un total de 84 activitats ja establertes i amb les dades i
experiència dels experts que les imparteixen. Es tracta d’un recurs material que l’ens
local ha de sol·licitar formalment per mitjà del portal de tràmits de la Diputació,
contractar i executar -d’acord amb els continguts, característiques i requeriments de
difusió i publicitat de la subvenció de la Diputació de Barcelona, exposats en el Recull i
les fitxes descriptives- i, més endavant, la Diputació ingressa el 75% de l’import de
l’activitat contractada.
En aquest exercici l’Ajuntament ha sol·licitat quatre de les activitats incloses en el
recull, entre elles, la sessió d’orientació laboral “Si la crisi et dona llimones, fes
llimonada. Troba oportunitats on altres veuen adversitats. Resiliència Motivadora” que
imparteix la consultora XXX.
Fruit de l’acumulació en la tramitació d’expedients, en aquest cas concret, es va fer la
sol·licitud del recurs a la Diputació de Barcelona per mitjà del portal de tràmits de la
Diputació però no el contracte menor a l’expert, com a tramitació interna.
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En data 4 de maig de 2017, la Sra. XXX ha presentat la factura per import de 950€
pels serveis efectivament prestats els dies 19, 20 i 21 d’abril en la impartició de la
sessió d’orientació laboral esmentada.
El cap de Servei de Promoció Econòmica ha emès, en la mateixa data, informe on
indica l’efectiva prestació del servei respecte del qual es planteja el reconeixement de
crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17 241.20.226.99 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 la mateixa data, 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
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 Sra. XXX podrien enquadrarse dins la categoria de contracte menor i 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 47 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 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 impartició del curs.
2.

Reconeixement de crèdit
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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 capítol IV de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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.”
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 15.5 de les Bases d’Execució del Pressupost 2017 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 d’Hisenda i Organització proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD:
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Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial a
favor de la Sra. XXX, amb NIF XXX, pel concepte i import que s’indica a continuació:
Data

24/04/2017

Factura

Concepte

Import

Aplicació
pressupostària

A17122

“Si la crisi et dona llimones, fes
llimonada. Troba oportunitats on altres
veuen adversitats. Resiliència
Motivadora.”

950,00€

241.20.226.99

“

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Cristina Cruz Mas, regidora delegada
d’Ocupació.
La senyora Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació, informa que el
dictamen fa referència a una acció que es va fer des d’aquesta regidoria.
Explica que el Catàleg de Serveis de la Diputació per al 2017 té tot un recull d’activitats
per als Serveis Locals d’Ocupació, i aquest any ofereixen 84 accions.
Aquest recull ja preveu les dades, la persona que realitzarà l’activitat, el seu contingut,
el perfil de les persones participants, les hores, el preu, etc.
Des d’Ocupació es van demanar quatre accions a través del portal de tràmits de la
Diputació, es va presentar tota la documentació requerida, però no es va fer el
contracte menor, que és el tràmit previ d’autorització i disposició de la despesa.
Una part d’aquest recurs el finança la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament finança el
25%.
El recull d’activitats i els professionals que les imparteixen són triats per la Diputació i
les dates per a la realització de l’activitat es pacten entre la persona que realitza el
curs i l’Ajuntament. S’acorden els dies i en aquest cas la Consultora va avançar les
dates de la formació, cosa que va motivar que no es fes el tràmit com calia.
Atès que el curs es va portar a terme els dies 19, 20 i 21 d’abril, i no s’ha fet el
procediment corresponent, se sol·licita el reconeixement extrajudicial a favor de la
persona que ha impartit aquesta acció, per import de 950€.
Demana el vot favorable al dictamen.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.3 a votació, i
el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMCUP, 1 GMDM i
1 Sr. Miquel Davins Pey) i 5 abstencions (3 GMPSC i 2 GMC’s), i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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5.1.4 Dictamen sobre acceptació, si escau, de l’encàrrec de gestió efectuat per
la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, per a
l’assistència en tasques administratives i tècniques de la Mancomunitat.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 5 de
maig de 2017, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
1. La Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament (en endavant,
Mancomunitat) té com a objecte la gestió i explotació dels sistemes públics de
sanejament d’aigües residuals, sistemes d’abastament d’aigua en alta i de
subministrament d’aigua en baixa, així com la reutilització de les aigües
regenerades i el retorn de l’aigua al medi, activitats que constitueixen la gestió
integrada de l’aigua en el seu àmbit territorial.
2. La Mancomunitat és una administració pública local de petita dimensió i no té
capacitat per contractar professionals per a tasques que poden ser puntuals o
poc freqüents.
3. La Mancomunitat no disposa dels mitjans humans, materials i tècnics
necessaris per poder portar a terme algunes tasques relacionades amb
l’objecte i les característiques de la Mancomunitat.
4. No disposar d’aquests mitjans humans, materials o tècnics pot perjudicar a la
Mancomunitat en l’assoliment dels objectius de gestió més eficient dels
recursos hídrics i la prestació dels serveis relacionats, sobretot quan els
avenços tecnològics obliguen a comptar amb una administració electrònica
operativa i eficient.
5. Per raons d’eficàcia i economia administrativa, s’aconsella que sigui
l’Ajuntament de Manresa qui porti a terme totes aquelles actuacions
administratives o tècniques necessàries per a l’assoliment dels objectius de la
Mancomunitat i que aquesta no pugui portar a terme pels seus propis mitjans.
6. Per tal d’efectuar amb la màxima eficàcia les tasques esmentades, la
Mancomunitat té la possibilitat d’encarregar-les a l’Ajuntament de Manresa, que
sí que disposa dels mitjans materials i personals suficients i idonis per portarles a terme. Per això, mitjançant resolució del president de la Mancomunitat, de
28 d’abril de 2017, es va encomanar a l’Ajuntament de Manresa la realització
de les actuacions necessàries per col·laborar en l’assoliment del seus
objectius.
7. L’Ajuntament de Manresa té interès en col·laborar i cooperar amb la
Mancomunitat i, per tant, efectuar les tasques esmentades de la Mancomunitat.
8. La forma més adequada a l’ordenament jurídic per encarregar les tasques
esmentades a l’Ajuntament de Manresa és l’encàrrec de gestió, ja que segons
l’article 10 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques a Catalunya, la realització d’activitats de
competència de l’administració d’origen pot ser encarregada a una altra
administració per raons d’eficàcia quan no es tinguin els mitjans tècnics per
portar-la a terme. Aquest encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni.
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9. Ambdues parts han pactat les condicions en què s’efectuarà l’encàrrec de
gestió a través de la redacció d’un conveni, adjunt a aquest dictamen.
10. A l’Assemblea General de la Mancomunitat de 30 de juliol de 2015 es va
designar el Sr. Valentí Junyent i Torras com a President de la Mancomunitat. El
Sr. Junyent és també Alcalde de Manresa de manera que actualment el càrrec
d’Alcalde de Manresa coincideix amb el de President de la Mancomunitat. Atès
el conflicte d’interessos que s’evidencia és convenient que el President de la
Mancomunitat faculti el Vicepresident de la Mancomunitat, Sr. Josep M. Sala i
Rovira, per a la signatura del conveni adjunt, de manera que el Sr. Junyent
signaria com Alcalde de l’Ajuntament de Manresa i el Sr. Sala com a
vicepresident de la Mancomunitat.
Consideracions legals
1. L’art.10.1 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, disposa que la realització
d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels
òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ser
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa
administració o d'una de diferent, per raons d'eficàcia o quan no es posseeixin
els mitjans tècnics idonis per al seu exercici.
2. L’apartat 5 del mateix precepte legal estableix que si l'òrgan, organisme o
entitat pública que rep l'encàrrec no pertany a la mateixa administració que el
realitza, l'encàrrec s'ha de formalitzar mitjançant conveni. El conveni de
col·laboració ha d'establir almenys les determinacions següents:
a) L'abast i contingut de l'activitat encarregada.
b) Les raons que justifiquen l'encàrrec.
c) La fórmula de finançament de l'activitat encarregada, amb indicació dels
corresponents crèdits pressupostaris que es transfereixen.
d) Les relacions i les actuacions per fer el seguiment i control de l'encàrrec.
e) El termini de vigència del conveni.
3. Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i
de règim local de Catalunya. En el seu art. 46.3 preveu que les mancomunitats
de municipis en tant que gaudeixen de la naturalesa d’ens locals tenen
personalitat i capacitat jurídica pròpies pel compliment de llurs finalitats i
exercici de les funcions públiques assignades per les lleis i els seus propis
estatuts.
4. L’article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic,
preveu que la realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la
competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic pot ser
encarregada a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa o de diferent
Administració, sempre que entre les seves competències estiguin aquestes
activitats, per raons d'eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics
idonis per al seu exercici.
5. Aquest mateix article preveu que quan l’encàrrec de gestió es faci entre òrgans
i entitats d’administracions diferents, s’ha de formalitzar per mitjà de la
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signatura del conveni corresponent entre elles, que haurà de ser publicat en el
Diari Oficial corresponent.
6. Estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, de 4
d’abril de 2016.
7. L’òrgan competent per a l’acceptació de l’encomana de gestió és el Ple de la
Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 22 de la llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
8. A més, l’article 47.2h) de la referida llei 7/1985, disposa que l’acceptació de
l’encomana de gestió requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo al Ple de la
Corporació, l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Acceptar l’encomana de gestió efectuada per la Mancomunitat de Municipis
del Bages per al Sanejament, mitjançant resolució del president de 28 d’abril de 2017,
per a l’assistència en el desenvolupament d’actuacions administratives i tècniques i
assoliment dels objectius de la Mancomunitat
Segon. Aprovar la minuta de conveni d’encomana de gestió a favor de l’Ajuntament
de Manresa per a l’assistència en el desenvolupament d’actuacions administratives i
tècniques i assoliment dels objectius de la Mancomunitat.
Tercer. Facultar l’alcalde de l’Ajuntament de Manresa per a la signatura del conveni
d’encomana de gestió i de tota aquella documentació necessària per portar a terme
aquest acord.”
“ANNEX
CONVENI RELATIU A L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA MANCOMUNITAT DE
MUNICIPIS DEL BAGES PER AL SANEJAMENT A L’AJUNTAMENT DE MANRESA
PER A LES TASQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES I ASSOLIMENT DELS
OBJECTIUS DE LA MANCOMUNITAT

Manresa, el dia .......... de maig de 2017.
REUNITS
D’una banda, l’Il·lm. senyor Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament
de Manresa, amb domicili a la Plaça Major, 1, de Manresa.
I de l’altra, el Sr. Josep M. Sala i Rovira, com a vicepresident de la Mancomunitat de
Municipis del Bages per al Sanejament, expressament facultat per a la signatura
d’aquest conveni pel decret del President de la Mancomunitat núm. 453226, de data
28 d’abril de 2017.
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Intervé el senyor José Luis González Leal, secretari de l’Ajuntament de Manresa i de la
Mancomunitat, en la seva qualitat de fedatari públic, segons preveu l’article 2.h) del
Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Ambdues parts es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal
necessària per a la formalització del present Conveni i de comú acord
EXPOSEN:
I.

Que la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament (en endavant,
Mancomunitat) té com a objecte la gestió i explotació dels sistemes públics de
sanejament d’aigües residuals, sistemes d’abastament d’aigua en alta i de
subministrament d’aigua en baixa, així com la reutilització de les aigües
regenerades i el retorn de l’aigua al medi, activitats que constitueixen la gestió
integrada de l’aigua en el seu àmbit territorial.

II.

Que la Mancomunitat és una administració pública local de petita dimensió i no
té capacitat per contractar professionals per a tasques que poden ser puntuals
o poc freqüents. A més, no disposa dels mitjans humans, materials i tècnics
necessaris per poder portar a terme algunes tasques relacionades amb
l’objecte i les característiques de la Mancomunitat.

III.

Que no disposar d’aquests mitjans humans, materials o tècnics pot perjudicar a
la Mancomunitat en l’assoliment dels objectius de gestió més eficient dels
recursos hídrics i la prestació dels serveis relacionats, sobretot quan els
avenços tecnològics obliguen a comptar amb una administració electrònica
operativa i eficient.

IV.

Que és interès de l’Ajuntament de Manresa (en endavant, Ajuntament) de
col·laborar i cooperar amb la Mancomunitat i efectuar les tasques on la
Mancomunitat no compta amb efectius suficients.

V.

Que per tal d’efectuar amb la màxima eficàcia aquestes tasques la
Mancomunitat les encarrega a l’Ajuntament, que sí que disposa dels mitjans
materials i personals suficients i idonis per portar a terme les tasques que més
endavant s’enumeraran.

VI.

Que d’acord amb l’article 10 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques a Catalunya, la realització
d’activitats de competència de l’administració d’origen pot ser encarregada a
una altra administració per raons d’eficàcia quan no es tinguin els mitjans
tècnics per portar-la a terme i que l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un
conveni.

VII.

Que ambdues parts han pactat les condicions en què s’efectuarà l’encàrrec de
gestió per portar a terme tasques administratives i tècniques de la
Mancomunitat i per tal de deixar constància dels acords presos formalitzen el
present Conveni.

Per tal de formalitzar la cooperació esmentada i regular l’encàrrec de gestió que la
instrumentalitza, ambdues parts acorden que el present conveni es regeixi per les
següents
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CLÀUSULES:
PRIMERA. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és l’encàrrec de gestió de la Mancomunitat a l’Ajuntament
consistent en les tasques següents:
-

Gestió administrativa dels expedients de contractació.
Assistència informàtica, en noves tecnologies i administració
electrònica.
Tasques de manteniment.
Qualsevol altra tasca administrativa, jurídica o tècnica necessària per a
les finalitats de la Mancomunitat.

SEGONA. Abast i límits de l’encàrrec
Aquest encàrrec de gestió no comporta la cessió de titularitat de la competència ni dels
elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de qui encarrega dictar els
actes o les resolucions de caràcter jurídic necessaris en l’activitat material objecte
d’encàrrec.
Les parts acorden amb caràcter exprés que els serveis objecte d’aquest encàrrec són
sense contraprestació atesa la concurrència d’interessos públics.
TERCERA. Entrada en vigor i vigència del conveni
El Conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i la seva durada coincidirà
amb la durada de la Mancomunitat.
Això no obstant, qualsevol de les parts pot desistir d’aquest conveni comunicant-ho
prèviament a l’altra part amb una antelació mínima de 3 mesos.
QUARTA. Extinció del conveni
Aquest conveni es pot extingir per les següents causes:
- Mutu acord de les parts.
- Finalització del termini pactat.
- Causes de força major.
- Impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del conveni.
- Incompliment manifest d’una de les parts.
- Rescissió unilateral voluntària.
- Qualsevol de les causes establertes per llei.
CINQUENA. Jurisdicció
El present conveni té naturalesa administrativa i per a la resolució de qualsevol
controvèrsia que pogués sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució
i efectes, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat, els compareixents signen per duplicat i a un sol efecte el
present document, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.”
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat
d’Hisenda i Organització.
El senyor Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització, informa
que el dictamen proposa acceptar l’encomana de gestió efectuada per la
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament.
Manifesta que a diferència dels diversos Consorcis que l’Ajuntament de Manresa
tutela, les Mancomunitats no es regeixen per aquest sistema.
L’any 2013 es va fer una encomana de gestió específica entre l’Ajuntament i la
Mancomunitat perquè l’Ajuntament ajudés i tutelés en tots els aspectes jurídics posats
en marxa des de la Mancomunitat contra l’Agència Catalana de l’Aigua, en un moment
en què es va deixar de pagar el finançament habitual de les diverses depuradores, i es
van endegar una sèrie de procediments judicials contra l’ACA.
Ateses les dificultats a nivell informàtic i a la manca de mitjans personals i tècnics de
què la Mancomunitat disposa, ja que només hi ha dues persones. Per tal de solucionar
els problemes que van tenir, tot i que l’Ajuntament ja va col·laborar en aquest sentit fa
un parell de mesos, i tenint en compte que d’entre els membres que formen part de la
Mancomunitat el de Manresa és l’Ajuntament de referència en tant que és el més
important de tots els que la composen, la Mancomunitat demana que es pugui assumir
l’encomana de gestió.
La Mancomunitat va fer la sol·licitud el mes passat, atès que no hi ha assemblea
general de la Mancomunitat fins el proper mes de juny, en què es ratificaria, es fa
necessari tirar endavant amb l’encomana de gestió sol·licitada.
Entre els objectius hi ha l’assessorament tècnic, gestió administrativa dels expedients
de contractació, l’assistència informàtica en noves tecnologies i administració
electrònica, tasques de manteniment i qualsevol altra tasca administrativa, jurídica o
tècnica necessària per a les finalitat de la Mancomunitat.
Així mateix, també s’especifica en la proposta de conveni que en tractar-se de dues
entitats públiques no hi ha cap mena de contraprestació entre ambdues entitats.
Demana el vot favorable al dictamen
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.4 a votació, i
el Ple l’aprova per 24 vots afirmatius (7 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC,
2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey) i 1 abstenció (1 GMCDC) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que el senyor Joan Calmet Piqué (GMCDC), es trobava fora de la
sala en el moment de la votació.

6.

ÀREA DE TERRITORI

6.1

Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans
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6.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la “Modificació
puntual Pla parcial urbanístic Sagrada Família”.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Planejament i Projectes
Urbans i Entorn Natural, de 8 de maig de 2017, que es transcriu a continuació:
“En data 26 d’abril de 2016 fou aprovat inicialment la “MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA
PARCIAL URBANÍSTIC SAGRADA FAMÍLIA”, redactat pels serveis tècnics
municipals de conformitat amb allò que disposa l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU).
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de
l’anunci en el diari El Periódico. de 9 de maig de 2016 i el Butlletí Oficial de la
Província de 17 de maig de 2016, fins a la finalització del termini d’un mes previst a
85.4; igualment el document ha estat exposat per mitjans telemàtics, així com en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. En aquest període no s’ha presentat cap
al·legació.
El 6/05/2016 es van sol·licitar informes al Departament de Territori i Sostenibilitat
(aigües i mobilitat) i al Departament de Governació, Administracions públiques i
habitatge (habitatge), ambdós de la Generalitat de Catalunya, en relació a aspectes de
la seva competència, de conformitat amb allò que prescriu l’article 85.5 TRLU.
Prèviament a l’aprovació inicial, el 23/03/2016 també s’havia sol·licitat al Departament
de Territori i Sostenibilitat, Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, la iniciació
del tràmit d’avaluació ambiental estratègica simplificada informe ambiental. El
29/07/2016 la Directora dels Serveis Territorials de la Catalunya Central dicta resolució
emetent informe ambiental estratègic en el sentit que la modificació del PPU Sagrada
Família no s’havia de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que
no té efectes significatius sobre el medi ambient, si s’adopten les determinacions
incloses en els informes emesos per les administracions públiques afectades i rebuts
durant el període de consultes, a més de les que resultin de l’estudi d’avaluació de la
mobilitat generada.
L’informe favorable d’aigües es va rebre el 23.11.2016. El dia 17.10.16 es va rebre una
comunicació de la Direcció General de Mobilitat que requeria a l’Ajuntament un estudi
de mobilitat generada per poder emetre l’informe de mobilitat. Mitjançant acord de la
Junta de Govern Local de 2.11.2016, es va acordar incorporar aquest estudi al
document del PPU, sotmetre’l a informació pública i sol·licitar, al mateix temps, un nou
informe de mobilitat. Així, el 14.11.16 des de l’Ajuntament es va trametre al CTUCC
l’estudi de mobilitat generada i la sol·licitud de l’informe, perquè es fes arribar a la
Direcció General de Transports i Mobilitat. L’anunci de l’estudi de mobilitat es va
publicar al BOPB en data 7.04.17 i a El Periódico en data 8.04.17, així com als mitjans
telemàtics, i ha estat exposat durant el termini d’un mes, a comptar des del dia hàbil
següent al de la darrera publicació, als efectes de presentació d’al·legacions, tal com
ho disposa l’article 20.1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels
estudis d’avaluació de la mobilitat generada en relació a l’article 85.4 del Text refós de
la llei d’Urbanisme. A data d’avui no s’ha rebut l’informe d’habitatge ni el nou informe
de mobilitat.
Així doncs, el present document, respecte de l’aprovació inicial, incorpora l’esmentat
estudi de mobilitat generada, a més de l’actualització dels imports d’urbanització
d’acord amb la Modificació del projecte d’urbanització en tràmit i uns ajustos menors
de correcció d’errades.
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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”. L’article següent
afegeix que les propostes de modificació han de justificar la necessitat d’aquesta, així
com la conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i privats
concurrents, aspecte aquest que ja fou analitzat en l’informe a l’aprovació inicial de la
modificació, i detalla els supòsits en què la valoració ha de ser negativa. Cap d’aquests
supòsits negatius es produeix en la present modificació.
Pel que fa a la resta dels informes sol·licitats a diferents organismes de la Generalitat
de Catalunya, a data d’avui, no se n’ha rebut cap més. 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 (art. 80.4 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques).
El document s’ha sotmès a informació pública, d’acord amb allò disposat a l’article
85.4 TRLU. 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, que en aquest cas és la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central.
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local.
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
Vist l'informe emès pel Cap de Secció de Gestió Urbanística de 8 de maig de 2017.
El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
“1r. Aprovar provisionalment “Modificació puntual Pla parcial urbanístic Sagrada
família”, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa
l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’Urbanisme.
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per
duplicat exemplar, la modificació del Pla Parcial aprovat 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.b) del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme.
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Marc Aloy Guàrdia, regidor delegat de
Planejament i Projectes Urbans.

El senyor Marc Aloy Guàrdia, regidor delegat de Planejament i Projectes Urbans,
manifesta que l’any 2008 es va aprovar definitivament el Pla Parcial Urbanístic
Sagrada Família, un Pla situat al sector est de la ciutat eminentment residencial, però
que havia de permetre dotar-lo del sòl necessari per a la construcció de l’escola Ítaca.
Aquest Pla permetia la possibilitat d’obtenir 8.000 m2 de sostre qualificat com a
equipament educatiu.
L’any 2009 es va aprovar el projecte d’urbanització per poder urbanitzar tot el sector,
amb un sistema viari, zones verdes, etc… i donar-li la condició de solar a les diverses
parcel·les resultants de sostre residencial.
Arribada la crisi econòmica el Pla Parcial va quedar aturat amb l’agreujant de trobar
una solució per a l’escola Ítaca per manca d’espai. Per aquest motiu es va utilitzar una
de les eines que permet la Llei d’Urbanisme sobre l’ocupació directa dels terrenys que
havien de ser públics i que ja constaven grafiats i delimitats als plànols, fent-se el
projecte de reparcel·lació dos anys després.
L’any 2014 hi va haver una propietat interessada en poder desenvolupar part del Pla
Parcial amb una superfície comercial alimentària d’aproximadament 1.700 m2 , posantse sobre la taula dues problemàtiques; per una banda el Pla Parcial preveia que es
desenvolupés tot de cop, impossible perquè les divuit propietats que conformaven el
Pla no tenien intenció de tirar-ho endavant, i per una altra banda les propietats on
havia d’anar la superfície comercial tenia un sistema d’ordenació amb unes
edificacions aïllades i sense una planta baixa contínua que pogués donar resposta a
aquest interès.
Des del 2014 es va començar a treballar des dels Serveis de Territori per fer una
modificació del Pla Parcial amb uns objectius clars, dividir el Pla Parcial en tres
polígons d’actuació més petits que permetria als propietaris poder desenvolupar-lo.
Per una altra banda fer una ordenació volumètrica que permetés a tres de les finques,
poder disposar d’una planta baixa contínua i no fragmentada per tal de complir amb els
requisits.
També s’havia de traslladar les parcel·les on hi havia l’HPO, reubicant-les per tal que
la resta quedessin juntes i mantenint els percentatges d’HPO.
En relació a la resta de finques privades de la resta del Pla Parcial, els polígons 2 i 3
no es modifiquen ni les condicions d’ordenació, ni les d’edificació, mantenint
l’aprofitament amb les càrregues urbanístiques.
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Per poder fer aquesta divisió poligonal també era necessari fer una fase d’urbanització
coherent en sí mateixa, per donar condició de solar a totes les finques d’aquest
polígon, aportant una estructura coherent amb la ciutat i reequilibrant els tres polígons,
les càrregues i els beneficis.
A partir d’aquí es va definir la urbanització del primer polígon que fos l’obertura del
carrer Sant Maurici des de la carreta Pont de Vilomara fins el carrer Sant Cristòfol,
completant una illa de cases conformada pel sud amb el carrer Viladordis i al nord amb
la carretera del Pont de Vilomara, millorant substancialment la mobilitat en aquest punt
de la Sagrada Família.
També es va urbanitzar un passatge entre el tram perllongat del carrer Sant Maurici al
carrer Gaudí i les cases de la Sagrada Família, salvant el desnivell amb un passatge
per a vianants i una zona de rampes per connectar amb les cases de la Sagrada
Família.
Els objectius eren clars; la divisió poligonal, un ajust en el sistema d’ordenació, la
definició de quines eren la primera fase de les urbanitzacions per tal que hi hagués un
equilibri de càrregues i beneficis, i el trasllat de l’habitatge d’HPO.
Aquest ajust es va aprovar inicialment en Junta de Govern i ara es demana el vot
favorable al dictamen per poder fer l’aprovació provisional i poder trametre-ho a la
Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.

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

El senyor Joaquim Garcia Comas, regidor del Grup Municipal del PSC, manifesta
que el Pla Parcial de la Sagrada Família està situat en un entorn on pràcticament està
tot urbanitzat i on hi ha un buit urbà pendent d’urbanització entre el carrer de Sant
Cristòfol i la carretera del Pont de Vilomara.
És un sector pendent de desenvolupament urbà de la ciutat i on l’Ajuntament ha
d’utilitzar les prerrogatives de què disposa per demanar les accions anticipades dels
terrenys, com és el cas de l’escola Ítaca.
Una de les formes de què l’Ajuntament disposa per urbanitzar la ciutat, si no hi ha una
necessitat justificada, és que sigui el sector privat qui pugui desenvolupar els sectors
urbanístics d’acord amb allò previst al Pla General i a la pròpia legislació.
A la vista de la conjuntura econòmica i de la situació del nombre d’habitatges existents
a la ciutat, fa que no sigui necessària l’edificació de més habitatges, però en canvi hi
ha una demanda de sòl per implantar activitats comercials del sector alimentari que
poden generar suficient valor per assumir les despeses d’urbanització.
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Consideren que aquesta modificació de Pla Parcial permetrà introduir uns canvis de
tres fases de manera que es podran executar d’una forma més flexible i amb més
etapes.
Pel que fa al canvi d’ordenació d’un edifici privat li permetrà disposar d’una major
dimensió de la seva planta baixa i podrà reduir la dimensió de les plantes altes.
En aquestes fases s’aconseguirà la urbanització del carrer de prolongació de Sant
Maurici, entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer Sant Cristòfol.
Una altra millora que han observat és el fet que ens permetrà disposar d’unes
actuacions fruit de possibles construccions de nous edificis, creant nova inversió on
se’n deriven taxes, impostos, nous llocs de treball, essent aquesta inversió fruit de
l’interès de Mercadona per obrir una nova instal·lació que substituiria la situada a la
carretera de Vic-Arquitecte Gaudí.
L’operació que avui s’aprova permet agrupar en un mateix solar totes les reserves
d’habitatge públic que l’Ajuntament té a disposició, d’aplicar polítiques d’habitatge
públic, podent-se construir més de mig centenar de pisos de protecció oficial en aquest
solar de propietat municipal.
Qualsevol canvi comporta uns avantatges i uns inconvenients, però en aquest cas les
aportacions en positiu i les millores són superiors als inconvenients i per això el
GMPSC votarà favorablement la modificació del Pla Parcial Sagrada Família.

La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP, informa
que ens trobem davant la modificació puntual d’un Pla Parcial motivada per la voluntat
de la construcció d’un hipermercat.
Pel que fa a les càrregues urbanístiques d’aquest Pla Parcial entenen que hi ha
l’equipament educatiu, ja construït i en funcionament, però pel que fa als vials, tant en
vies per als vianants com els rodats i el parc, això resta per desenvolupar.
Entenen que el que es proposa amb aquesta modificació, és desenvolupar una part
del Pla Parcial i modificar la seva ordenació per possibilitar la construcció d’aquesta
gran superfície amb planta baixa i, per una altra banda, marcar diferents fases per tal
que les finques que no volen desenvolupar aquest Pla Parcial no ho hagin de fer.
Tècnicament parlant consideren que el canvi d’ordenació ocasionat per aquesta gran
superfície amb planta baixa trenca amb la voluntat del Pla Parcial de tenir una
ordenació endreçada, quedant una fotografia d’aquest nou carrer totalment
desencaixada i sense coherència.
Entenen que quan es marquen paràmetres de percentatges d’ocupació amb planta
baixa sigui en espai públic o sigui en espai privat s’han de respectar i no modificar,
paràmetre que s’ha vist totalment troncat en aquesta modificació.
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Políticament consideren que per interès públic hi ha mecanismes perquè es puguin fer
aquests canvis, sempre que vagin d’acord amb els interessos públics.
Recorda que Esquerra Republicana de Catalunya en el seu programa electoral i en el
seu discurs antiaprovació inicial del POUM, parlava de la defensa del petit comerç:
“...entenem que facilitar la construcció d’un gran hipermercat en un barri com la
Sagrada Família és en tota regla un gran atac cap al petit comerç”, un atac que
entenen que va en la mateixa línia política del govern municipal quan diu voler dur a
terme el mercat municipal, o voler dur a terme polítiques per afrontar i generar vida al
mercat municipal, i amb aquest hipermercat es farà un atac cap al mercat de la
Sagrada Família.
Veuen que pel que respecta als interessos públics la construcció i consolidació
d’aquest gran hipermercat no aportarà cap benefici per als petits comerciants de la
zona.
Respecte a Mercadona, la marca de l’hipermercat en qüestió, diu que el seu president
Juan Roig, liderava el rànquing de persones més riques als Països Catalans l’any
2014, amb una fortuna de sis mil milions d’euros. Els multimilionaris beneficis
empresarials li provenen de la deslocalització i escaneament de les productores,
l’explotació laboral i la política antisindical mafiosa. Acumula nombrosos casos
d’assetjament laboral i repressió sindical, tal i com va publicar l’anuari de silencis
mediàtics, l’any 2014.
Consideren que ni model comercial, ni model productiu, ni model d’ocupació, s’ajusten
als interessos públics.
La CUP sempre parla de feminisme, un dels seus eixos centrals ideològics, i en aquest
cas considera oportú parlar de nou d’urbanisme feminista.
Quan en el ple sobre el POUM es demanaven cinc mesures diu que no van respondre
perquè no són mesures concretes les que generen aquest urbanisme feminista, sinó
que el que cal són unes ulleres feministes i en aquest cas tampoc hi han sigut. Altra
vegada no s’han complert els titulars afegits a última hora en el POUM.
Diu que ens trobem davant un Pla Parcial urbanístic, en el qual hi ha un equipament
educatiu ja construït, la qual té programada una entrada principal que hauria de donar
a un parc, allunyada del transport rodat i molt més segura.
Entenen que la planificació d’aquesta entrada és donar importància a la vida de les
persones, i això és l’urbanisme feminista que tantes vegades han reclamat. En aquest
cas s’ha prioritzat la construcció d’un carrer rodat per sobre del desenvolupament del
parc i del desenvolupament del canvi d’entrada de l’escola, deixant de banda les
peticions de pares i mares pel que fa a la mobilitat. Una mobilitat pensada per als
infants, en la quotidianitat, en la vida de les persones i una mobilitat pensada amb
perspectiva feminista.
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Tot i que no estan d’acord amb l’especulació urbanística, si com a mínim aquesta
modificació prioritzés la millora de la quotidianitat, la qualitat dels accessos més segurs
per als infants, aquesta modificació podria tenir un sentit, però resulta que tampoc hi
és.
Afegeix i celebren que amb aquesta operació s’ha passat de tenir en sòl municipal més
habitatge protegit, però tal i com es va informar a la Comissió Informativa aquest
habitatge protegit no es desenvoluparà en un horitzó proper.
Tampoc se’ls va assegurar com es faria aquest desenvolupament, cosa que s’hauria
de fer única i exclusivament per promoció pública. Donat que no es va assegurar a la
Comissió informativa, per molt que celebrin aquest habitatge protegit en sòl municipal,
com que no saben ni com, ni quan es desenvoluparà, tampoc poden estan segurs que
es faci.
Per tant, el posicionament serà negatiu.

L’alcalde dóna la paraula per al torn de rèplica.
El senyor Marc Aloy Guàrdia, regidor delegat de Planejament i Projectes Urbans,
manifesta que s’està parlant d’un sector de la ciutat que faltava per completar.
Pel que fa a l’HPO, diu que s’està parlant d’un centenar d’habitatges de protecció
oficial, concretament de 84 habitatges, dels quals 56 són de l’Ajuntament i 28 són
privats i aquests privats han de ser de protecció oficial.
Respecte a la intervenció de la senyora Gemma Tomàs Vives, quan deia que
l’equipament educatiu era una càrrega urbanística, li respon que no ho és perquè
aquest equipament el va pagar la Generalitat, i que la càrrega urbanística és la
urbanització dels carrers i la urbanització del parc, en cap cas la construcció de
l’escola. Potser volia dir la cessió del sòl d’equipament.
L’interès públic per construir l’escola en el seu moment, sense un pla parcial no
hagués estat possible, però ara hi ha l’interès públic perquè l’Ajuntament pugui tenir a
disposició, un cop s’hagi urbanitzat, la parcel·la que li permetrà construir 56 habitatges
de protecció oficial.
Pel que fa a qui els construirà no se sap, però la titularitat del sòl és municipal i si
l’Ajuntament decideix fer una cessió a una Fundació que gestioni HPO es podrà fer, i si
es disposa de recursos propis també es podrà fer, però dubta que a curt termini es
pugui fer.
Pel que fa a l’al·lusió al seu Grup Municipal diu que comparar naps amb cols no hauria
de ser propi d’aquest plenari, i diu a la senyora Tomàs que Carrefour té vint mil metres
quadrats i es plantejava una ampliació de vint mil metres més, i aquí s’està parlant
d’una superfície comercial que està a l’interior de la ciutat, una superfície de barri i com
a molt tindrà 1.700 m2 , un comerç de proximitat lligat a un barri, on s’hi pot anar a peu.
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Respecte a l’accés a l’escola, diu que es podria haver prioritzat el parc en lloc del
carrer, però sense carrer tampoc es podria accedir al parc. A través d’aquest carrer es
podrà fer definitivament l’accés a l’escola, que no està previst en aquest polígon
perquè les càrregues d’urbanització no ho permetien, però si l’Ajuntament creu que és
prioritari poder afrontar els nous accessos a l’escola, quan hi hagi pressupost es podrà
avançar unes càrregues d’urbanització i ja es compensarà quan es desenvolupi el
polígon 2 que és el que preveu la construcció del parc i del nou accés a l’escola.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació, i
el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey) i 3 vots negatius (3 GMCUP), i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
(Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades
personals)

6.1.2 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del “Pla especial
urbanístic. Oller del Mas”.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Planejament i Projectes
Urbans i d’Entorn Natural, de 5 de maig de 2017, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2016 es va
aprovar inicialment el “Pla especial urbanístic. Oller del Mas” promogut pel Sr. xxx
en representació de MARBORI SL, de conformitat amb allò que disposa l’article 85.1
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme. En l’acord d’aprovació inicial es van establir diverses consideracions i
requeriments a incorporar en el document que havia de seguir el següent tràmit.
El Pla especial té per objecte definir i regular les noves activitats que es volen instal·lar
i les edificacions vinculades a elles; activitats vinculades a usos agrícoles i al lleure, bo
i ajustant-se a les especificacions de la modificació puntual del Pla general “Mas de
l’Oller” que s’ha tramitat en paral·lel.
L’expedient i l’instrument de planejament han estat exposats al públic durant el termini
d’un mes, prèvia publicació de l’anunci en El Periódico de Catalunya el dia 16 de gener
de 2017, i també en el Butlletí Oficial de la Província del 25 del mateix mes. Així com
en el tauler d’anuncis i a la pàgina web d’aquest Ajuntament durant el termini que va
des del dia 25 de gener fins el 27 de febrer de 2017. Durant aquest període s’ha
presentat una al·legació.
Simultàniament a l’exposició pública, de conformitat amb l’art. 85.5 TRLU s’han
sol·licitat informes als organismes afectats per raó de llur competència sectorial
respecte al document aprovat inicialment, amb l’enviament d’oficis als Serveis
Territorials a la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat (impacte
paisatgístic, carreteres, mobilitat, ambiental i aigües) i al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, al Departament de Cultura, al
Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Les sol·licituds van tenir
entrada, de forma conjunta, als Serveis Territorials a la Catalunya Central el 19 de
gener de 2017.
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En data 10.03.2017 es va rebre informe del Departament de Cultura, en sentit
favorable si bé amb una condició i un recordatori; el 21.03.2017 següent es rep
informe favorable de Turisme. El 10.04.2017 té entrada l’informe ambiental, emès per
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, en el qual es reitera que el document
no és objecte d’avaluació ambiental estratègica atès que desenvolupa planejament
urbanístic general ambientalment avaluat i s’informa favorablement sempre i quan es
doni compliment a les determinacions que s’especifiquen. L’informe sobre l’estudi
d’avaluació de la mobilitat generada, és favorable. Pel que fa a l’Agència Catalana de
l’Aigua, es va emetre un primer informe en sentit desfavorable quant a abastament,
sanejament i inundabilitat. Tots els informes han estat tramesos al promotor, el qual va
presentar el document definitiu davant l’Ajuntament el dia 3 de maig de 2017, per
donar compliment als diferents requeriments. En relació a aquest darrer document,
l’ACA ha emès informe favorable que s’ha avançat als tècnics de Planejament per
mitjà de correu electrònic.
Segons informa, en data d’avui l’arquitecta municipal de la Secció de Planejament i
Gestió del Sòl, aquest nou document incorpora les condicions establertes tant en motiu
de l’aprovació inicial del document, com les condicions i recordatoris inclosos en els
informes sectorials, així com l’esmena que va comportar l’única al·legació efectuada
durant el termini d’exposició al públic; per la qual cosa proposa que s’estimi l’al·legació
i que s’aprovi provisionalment la modificació del Pla especial urbanístic. Oller del Mas.
L’article 85.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, amb les modificacions derivades de la Llei 3/2012, de 22 de març) disposa
que “l’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística
municipal i dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d’un únic municipi
pertoquen, sense perjudici del que estableix l’apartat 3, a l’ajuntament corresponent.”
Segons l’informe de l’arquitecta de la Secció de Planejament les modificacions no
suposen canvis substancials definits a l’article 112 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol).
L’article 89.5 TRLU, prescriu que l’acord d’aprovació provisional d’un pla urbanístic
derivat s’ha d’aportar en el termini de dos mesos des del finiment del període
d’exposició pública establert per l’article 85.4. No obstant, el termini s’ha vist allargat a
resultes de la tramitació amb l’Agència Catalana de l’Aigua
Pel que fa a la resta dels informes sol·licitats a diferents organismes de la Generalitat
de Catalunya, a data d’avui, no se n’ha rebut cap més. 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 (art. 80.4 Llei 39/2015, d’1 d’octubre).
L’administració competent, un cop s’hagi adoptat l’acord provisional del pla, disposa
d’un termini de deu dies per lliurar l’expedient complet a l’òrgan que li correspon
resoldre l’aprovació definitiva, en aquest cas la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central.
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.
Vist l’informe jurídic emès per la cap de la secció de Gestió Urbanística de data d’avui.
El regidor delegat 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 dels següents:
ACORDS
“1r. Estimar l’al·legació presentada dins del període d’exposició pública al Pla
especial urbanístic Oller del Mas, pel Sr. XXX, atès que es tractava d’un error
esmenable.
2n Aprovar provisionalment el “Pla especial urbanístic. Oller del Mas” promogut
pel Sr. XXX. en representació de MARBORI S.L., de conformitat amb allò que disposa
l’article 85.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovada pel Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost.
3r. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per
duplicat exemplar, així com un altre en format digital, del Pla especial aprovat
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.c) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.”
L’alcalde dóna la paraula al senyor Marc Aloy Guàrdia, regidor delegat de
Planejament i Projectes Urbans.
El senyor Marc Aloy Guardia, regidor de Planejament i Projectes Urbans i
d’Entorn Natural, inicia la seva intervenció dient que s’ha fet la modificació d’un pla
parcial i que ara es farà l’aprovació d’un Pla Especial Urbanístic on, aclareix, no vol
estendre’s massa.
Diu que el 20 de desembre del 2016 la Junta de Govern va aprovar inicialment el Pla
Especial de “l’Oller del Mas”, un document que sorgeix de les modificacions puntuals al
Pla General que han anat fent i que van aprovar provisionalment el mes d’octubre.
En aquelles modificacions el que es va fer va ser delimitar un àmbit de 152 hectàrees i
definir-hi nous usos que possibilitessin el desenvolupament d’una finca dedicada
històricament a la vinya, però que en els últims temps ha desenvolupat activitats
lligades a l’enoturisme, l’esport, el lleure, etc.
Vol incidir clarament en aquest Pla Especial, el qual regula de forma concreta quina és
l’ordenació i els usos en una part d’aquest àmbit de la modificació, un àmbit de 40
hectàrees. Diu que, si bé la modificació puntual del Pla General tenia per objecte la
limitació de l’àmbit i la revisió dels usos, aquest ja concreta de forma exacta la
regulació de les noves activitats que s’hi volen instal·lar i les edificacions que s’hi
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vinculen. També diu que actualment la finca ja disposa dels usos d’habitatge a l’antic
mas de l’Oller i a la casa dels masovers, el celler, la restauració, el lleure, l’esportiu i
l’aparcament.
Aquest Pla especial proposa un conjunt de noves activitats d’acord amb la Llei
d’urbanisme i el Pla general que es va modificar la tardor passada i que ja està aprovat
definitivament.
Per una banda, l’ús de càmping, un ús que el Pla general ja preveu. L’ampliació dels
usos esportius amb una hípica, el lleure amb activitats a l’aire lliure com: casals d’estiu,
infantils, relacionats amb el món de la natura, el vi i els cavalls.
L’ús ramader, per preveure la cura i la cria dels cavalls. L’ús educatiu amb una aula de
natura i una aula d’hípica, que permeti fer cursos d’equinoteràpia, com a tasca social i
integradora, amb activitats específiques per a persones amb disminucions psíquiques
o físiques.
Finalment, un aparcament per a turismes, remolcs i camions de petit tonatge, per als
visitants i participants en les diverses activitats que es duguin a terme.
Pel que fa a l’activitat de càmping, aquesta estaria ubicada en una àrea d’acampada
de 72 places per a tendes i una zona amb 18 bungalous (4 dobles i 14 simples), a
banda de l’edifici de serveis necessaris per al desenvolupament dels usos de càmping
i l’aparcament.
Aquest Pla especial es va exposar al públic durant un mes, durant el qual es va
presentar una sola al·legació, la d’un particular, la qual s’ha acceptat sense cap mena
de problema perquè deia que en els diversos documents hi havia un àmbit que era
contradictori en un document i en l’altre, així que s’ha ajustat perquè quedés igual en
tots els documents.
En quant als informes sectorials, es van sol·licitar conjuntament el 19 de gener de
2017 i van ser els Serveis territorials de la Catalunya Central, pel que fa a l’impacte
paisatgístic, carreteres, mobilitat, impacte ambiental i aigües; el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el Departament de
Cultura i, finalment, el Departament de Turisme.
S’ha rebut l’informe favorable del Departament de Cultura (amb l’avís que en el
moment en què es treballi prop de la finca de la masia es facin unes prospeccions
arqueològiques).
Pel que fa a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental van respondre dient que
l’informe no era objecte d’aquest Pla Especial, perquè ja s’havia informat anteriorment
en la modificació del Pla general.
Quant a l’Agència Catalana de l’Aigua, si bé és cert que el primer informe va ser
desfavorable, amb l’aportació de nova informació i les correccions necessàries
l’informe ja és favorable.

Acta de la sessió plenària núm. 6 de 18 de maig de 2017

68

Per tant, es pot passar a l’aprovació provisional del Pla Especial i enviar-lo a la
Generalitat perquè en faci l’aprovació definitiva.
Pel que fa a l’informe de l’arquitecte municipal de la Secció de Planejament i Gestió, el
nou document del Pla també incorpora les condicions establertes per l’Ajuntament amb
motiu de l’aprovació inicial.
Tots els requisits que es van fer des de l’Ajuntament han estat incorporats, així com
una modificació, a petició de la propietat, per la qual l’ordenació de les casetes dels
cavalls siguin en forma d’U, conformant un petit pati a l’interior per protegir-los dels
vents predominants a la zona.
Remarca que, tal i com va dir a l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla
general, aquest és un projecte nou de desenvolupament turístic en una ciutat que ha
tingut dificultats per atreure turisme.
Entén els dubtes i recels que pugui generar, però està segur que aquest Pla garanteix
els valors de la sostenibilitat i el respecte al medi natural, alhora que afirma que serà
un gran revulsiu per a la ciutat.
Per totes aquestes raons, demana el vot favorable al dictamen.
L’alcalde dóna la paraula als representants dels Grups Municipals que han
demanat per a intervenir.

El senyor Joaquim Garcia Comas, regidor del Grup Municipal del PSC, diu que
aquest Pla Especial del Mas de l’Oller està situat en una de les propietats rurals més
antigues de Manresa i afecta a un dels edificis catalogats del Patrimoni Arquitectònic
com una masia que existeix des de temps immemorials.
La propietat està voltada de terrenys considerats com a béns d’interès natural a
conservar, i incorpora uns interessants boscos de ribera del torrent de l’Oller, molt
propers als boscos de la riera de Rajadell.
Remarca que aquest és un entorn molt vulnerable i que cal ser sensibles i curosos
amb les activitats que s’hi puguin ubicar. No obstant, la propietat va adequant l’entorn
com l’edifici patrimonial, el qual funciona com a lloc de convencions, banquets,
esdeveniments, i fa compatible aquesta activitat amb l’agricultura de la vinya i la
producció del vi, alhora que dóna feina a unes 60 persones aproximadament.
Afegeix que l’actual proposta de Pla Especial, precedida d’una modificació puntual del
Pla General, és l’aprovació definitiva, on es defineix amb més detall tot el que en el
seu moment no estava del tot ben definit.
Recorda que el GMPSC es va abstenir en la modificació del Pla General, principalment
per dues demandes: La reducció del nombre de bungalous i que hi hagués una
repercussió a l’Ajuntament perquè s’incorporés part de l’increment del valor dels
terrenys que li atorgaven amb aquesta modificació.
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Diu que al projecte presentat hi ha, per una banda, un increment de l’activitat agrícola,
(amb el conreu de la vinya i la producció de vi); per una altra s’afegeixen noves
activitats turístiques d’esport i oci (càmping, bungalous, centre d’hípica, una petita
activitat de golf i restauració), remarcant que aquestes són possiblement les activitats
més discutibles de la proposta.
Diu també que han vist que la proposta de Pla Especial incorpora uns canvis de lloc
dels accessos, intervencions en el medi, en el tractament de les zones més properes
de la riera de l’Oller (la qual millora la conservació del bosc de pins de l’entorn), així
com la connexió de xarxa de sanejament a través del Xup.
Aclareix que encara que l’equip de govern no ha reduït el nombre de bungalous (com li
demanaven) creuen que en el seu conjunt, és una iniciativa interessant que podrà
donar més valor a l’anella verda sense generar efectes negatius.
Per tot l’exposat, el GMPSC votarà a favor del dictamen.

La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP, inicia la
seva intervenció deixant clar que les raons principals d’aquest Pla Especial els
semblen correctes i entenen que donar resposta a les necessitats reals generades pel
celler són unes necessitats a les quals cal donar resposta de forma ràpida.
El GMCUP creu que l’explotació de la terra, en forma de petit productor i de qualitat, és
quelcom que s’ha de prioritzar i donar cobertura.
No obstant, tot i que remarca que la motivació era encertada, també diu que aquesta
es trunca davant la possibilitat que això es converteixi en “una caixa de mistos” massa
ambiciosa per a una zona de gran interès ecològic.
El seu grup creu que els usos turístics i esportius no són, en cap cas, usos vinculats al
conreu de la vinya, mentre que sí que ho poden ser els usos culturals i educatius. Així,
doncs, cal diferenciar clarament entre uns i altres, ja que no estan en contra del Pla
Especial, sinó que estan en contra de certs elements que aquest incorpora.
Entrant en detall, creu que tots els usos que s’han col·locat o es col·loquen al voltant
del local social, com un bar, un restaurant, un spa, un rentat de cotxes, pistes de
voleibol, sala de tv, entre d’altres, no són necessaris per a la producció de vi, sinó que
responen a un turisme en concret. Alhora, qualifica els 26.000 metres quadrats de
càmping de totalment excessius.
Tot plegat, respon a un model de turisme elitista que no es relaciona amb l’entorn més
enllà del que li és proper, ja que aquest nou complex turístic no revertirà en la trama
urbana de la ciutat. Remarca que actualment mou 300.000 persones l’any, de les
quals no hi ha constància que trepitgin la ciutat, sinó que són busos que van des de
Barcelona fins a l’Oller del Mas i se’n tornen. A més, aquest model turístic en cap cas
serà accessible de forma universal, sinó que ho serà només per a cert poder
adquisitiu. Remarca que aquest serà un càmping de luxe, on, tot i que és cert que no
hi podran accedir ni furgonetes, ni caravanes, ni autocaravanes (cosa que celebren),
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tenen dubtes sobre si aquestes 72 parcel·les que no són bungalous són per poder
donar cabuda més àmplia al restaurant, el qual, urbanísticament, només pot donar
servei als usuaris del càmping.
Per altra banda, remarca que hi haurà 278 places per dormir al càmping i zona de
bungalous, aquestes 278 persones hauran de travessar cada dia tres cops (per
esmorzar, dinar i sopar) un corredor biològic, el qual està fet com a zona de pas per a
organismes vius, la qual cosa els porta a preguntar quina mena de trànsit ecològic hi
haurà en aquest corredor quan hi passin 278 persones 3 cops al dia, com a mínim.
En quant al local social, afegeix que tenen dubtes de si serà permès, ja que en tot el
sòl urbanitzable no es permeten noves construccions, i hi veuen una línia molt fina
entre la legalitat d’aquesta construcció. De totes formes, diu que la modificació puntual
del Pla General, segons els serveis de Territori de l’Ajuntament, encara no està
aprovada definitivament, així que esperen que no es passin per alt aquestes
especificitats.
Conclou dient que han debatut molt sobre el tema i que, de sobres, es coneix el seu
posicionament al respecte, però de totes maneres vol recordar que no voten en contra
de l’ampliació del celler o d’uns bungalous per a l’observació d’ocells, sinó que voten
en contra d’una disposició d’elements que perjudiquen l’entorn, d’un model de turisme
elitista que no reverteix a l’entorn tant com l’explota, i en contra d’un model de turisme
que no reverteix a la trama urbana de la ciutat.
L’alcalde dóna la paraula al senyor Marc Aloy Guàrdia per al torn de rèplica.

El senyor Marc Aloy Guàrdia, regidor de Planejament i Projectes Urbans i
d’Entorn Natural, s’adreça al senyor Joaquim Garcia Comas per dir-li que pel que fa a
la petició de la reducció de bungalous feta pel GMPSC, recorda que es ve d’un
antecedent de 30 bungalous i que l’esforç tècnic per reduir-lo ha estat molt important,
no de l’octubre fins aquí, però sí des de l’inici del projecte fins avui.
Tot seguit parla de les mesures correctores, les quals formaven part de la modificació
del Pla General, i en elles ja s’incorporaven elements com la recuperació de la bassa,
la recuperació del camí històric, el recorregut de vianants des del punt de la carretera
fins al barri del Xup.
També vol recordar que en quant a les fases d’execució és competència del propietari
decidir com començarà. El que sí va quedar clar és que abans de fer qualsevol
actuació s’han de fer les mesures correctores.
Pel que fa a l’ús turístic, en què es deia que no té cap mena de relació amb el vi, creu
que si l’enoturisme no té cap mena de relació amb el vi ja li explicaran quina en té.
Recorda que comarques tan pobres durant tants anys com ha estat el Priorat, on el
que han fet és una gran recuperació de la vinya, com s’està fent també a la nostra
comarca, precisament viuen de l’enoturisme i tothom gaudeix de les vinyes i dels vins
del Priorat.
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Pel que fa a la resta d’especulacions no entrarà a respondre-les, ja que una setmana
abans de l’aprovació per Junta de Govern es va convocar tots els Grups Municipals
per a explicar-los el Pla Especial davant també del promotor del projecte, el senyor
Frank Margenat.
Conclou que la voluntat de la CUP no ha estat mai aprovar aquest Pla especial, ja que
si fos així haguessin treballat més, presentat al·legacions, propostes o esmenes que
s’haguessin pogut incorporar.
Agraeix als grups del PSC, CDC i ERC el suport a aquest projecte que, després de sis
anys treballant-se, pugui tirar endavant.

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup
Municipal de la CUP.

La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP,
manifesta que no han presentat al·legacions perquè saben que no haurien estat
incorporades, ja que en el seu moment van estar parlant del seu projecte, i entenen
que es basa en un model turístic i no pas en qüestions tècniques. Conclou que aquest
model turístic no és el seu i per tant no poden votar-lo favorablement.

L’alcalde dóna de nou la paraula al senyor Marc Aloy Guàrdia.

El senyor Marc Aloy Guardia, regidor de Planejament i Projectes Urbans i
d’Entorn Natural, intervé breument per aclarir que s’ha parlat de més de 360.000
turistes i que aquesta xifra és incorrecta, ja que la real és de 36.000 turistes l’any.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.2 a votació, i
el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1
GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey) i 3 vots negatius (3 GMCUP), i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7

PROPOSICIONS

7.1

Proposició del Grup Municipal de Ciutadans (C’s ) sobre la pobresa
femenina.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de C’s, de 15 de maig de 2017,
que es transcriu a continuació:

Acta de la sessió plenària núm. 6 de 18 de maig de 2017

72

“A iniciativa del Grup Parlamentari de Ciutadans (Cs) al Parlament de Catalunya, el
passat 27 d´abril de 2017 es va aprovar la moció 117/XI, sobre la pobresa femenina.
Les dades són clares, 7 de cada 10 persones que passen gana al món són dones,
l´escletxa salarial entre homes i dones a Espanya és del 26% i la taxa de pobresa
femenina a Catalunya ha pujat 3 punts durant l´últim any.
Cal avançar en les polítiques de conciliació del temps social, laboral i familiar, en la
coresponsabilitat entre homes i dones, en la reducció de l´escletxa salarial, en l´atur
femení i la precarietat laboral de les dones, sumades a la pressió social exercida a
causa de l´alarmant baixa taxa de natalitat que ha invertit la nostra piràmide
poblacional i demogràfica.
Cal encarar els fets objectius pels quals la feminització és un factor de pobresa i anar a
les causes estructurals per assegurar que les dones puguin lliurement desenvolupar el
seu projecte de vida en igualtat de condicions i garantint la igualtat d´oportunitats.
La implementació de polítiques que tinguin com a objectiu la igualtat efectiva entre
homes i dones, reduirien les taxes de risc de pobresa i millorarien les condicions de la
infància.
Cal crear plans incentivadors a les empreses que fomentin les reduccions de jornada
per paternitat, impulsar polítiques actives de prevenció de riscos laborals amb una
dimensió de gènere, campanyes de sensibilització als centres educatius per fomentar
la coresponsabilitat del treball domèstic, garantir l´autonomia física de les dones amb
accions per protegir els drets sexuals i reproductius de les dones, tenir cura de
col·lectius específics com els discapacitats, la protecció i inserció laboral de les
víctimes de la violència de gènere elaborant plans específics per a la seva inserció
laboral i la creació d´estratègies que tinguin com a objectiu la igualtat efectiva dels
salaris entre homes i dones.
En els darrers anys, el Parlament de Catalunya ja disposa de lleis, resolucions i
mocions aprovades que ara cal implementar. La llei 17/2015 d´igualtat efectiva entre
dones i homes; la resolució 17/XI sobre la situació d´emergència social, la reactivació
econòmica, la gestió pública i la necessitat d´una resposta institucional; la moció 89/XI
sobre els feminismes o la moció 82/XI sobre la violència de gènere.
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´ajuntament
de Manresa, proposa al Ple de la Corporació, l´adopció dels següents acords:
PRIMER: Donar suport a la moció 117/XI del Parlament de Catalunya sobre la pobresa
femenina.
SEGON: Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a implementar les lleis,
resolucions i mocions aprovades en el Parlament de Catalunya, relatives a la pobresa
femenina.
TERCER: Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a constituir un grup de
treball sobre la feminització de la pobresa, per avançar en polítiques de conciliació del
temps social y laboral, de coresponsabilitat entre homes i dones, i de reducció de la
bretxa salarial, l’atur femení i la precarietat laboral de les dones, tal com expressa la
moció 117/XI en el seu punt primer.
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QUART: Instar el Govern municipal a habilitar espais participatius on recollir propostes
i debatre al voltant de la igualtat efectiva entre homes i dones.
CINQUÈ: Instar el Govern municipal a posar en marxa, en col·laboració amb les
entitats i el moviment associatiu, programes per combatre les desigualtats i
desenvolupar accions per estendre els valors de la igualtat entre homes i dones
SISÈ: Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la
Conselleria de Benestar Social i Família i als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya.”
El secretari presenta l’esmena dels Grups Municipals d’ERC, CDC i C’s, a la
proposició 7.1 del Grup Municipal de C’s, de 18 de maig de 2017, que es transcriu a
continuació:
“
a) Suprimir els acords Tercer i Quart.
b) Substituir l’acord Cinquè pel següent:
CINQUÈ: Reiterar el compromís d’aquest ajuntament de continuar treballant, en
col·laboració amb les entitats i el moviment associatiu, per impulsar programes amb
l’objectiu de combatre les desigualtats i desenvolupar accions per estendre els valors
de la igualtat entre homes i dones.”
L’alcalde dóna la paraula al senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup
Municipal de C’s, perquè defensi la proposició presentada.
El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, comença
la seva intervenció agraint a l’equip de govern que s’hagi posat en contacte amb ells
per treure la moció endavant. Remarca que aquesta moció no va de fer-se
“autobombo”, sinó de dades molt clares: 7 de cada 10 persones que passen gana al
món són dones; la diferència salarial entre homes i dones a Espanya és del 26%; la
taxa de pobresa femenina a Catalunya ha pujat 3 punts durant l’últim any. Afirma, tot
seguit, que això és d’interès general.
Diu que cal avançar en les polítiques de conciliació social, laboral i familiar, així com
en la coresponsabilitat entre homes i dones i en la reducció de la bretxa salarial, l’atur
femení i la seva precarietat, sumades a la pressió social exercida a causa de la baixa
taxa de natalitat que ha invertit la piràmide de població.
Remarca que la implementació de polítiques en favor de la igualtat efectiva reduiria el
risc de pobresa i milloraria les condicions de la infància. En aquest sentit demana crear
plans per incentivar a les empreses perquè redueixin la jornada per paternitat, impulsar
polítiques actives de prevenció de riscos laborals amb una dimensió de gènere,
campanyes de sensibilització dels centres educatius per fomentar la coresponsabilitat
de la feina domèstica, garantir l’autonomia física de les dones amb l’acció de protegir
els seus drets sexual i reproductius.
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Durant els darrers anys s’han aprovat diferents dictàmens i mocions al Parlament, però
remarca que ara és hora de posar-les en marxa i que els municipis pressionin perquè
això funcioni. Per tot plegat han intentat arribar a un acord de mínims, alhora que el
govern ha presentat una esmena que ells han compartit i que consideren molt
correcta. També considera que aquest Ajuntament està implicat en buscar solucions i
amb la dona. Així doncs, els acords serien els següents:
-Donar suport a la moció 117 del Parlament de Catalunya sobre la pobresa femenina
-Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a implementar les lleis, resolucions i
mocions aprovades al Parlament de Catalunya, relatives a la pobresa femenina.
-Reiterar el compromís d’aquest Ajuntament de continuar treballant en col·laboració
amb les entitats i el moviment associatiu, per impulsar programes amb l’objectiu deper
combatre les desigualtats i desenvolupar accions per estendre els valors de la igualtat
entre homes i dones.
-Traslladar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria
de Benestar Social i Família, i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
Per tot això, demana el vot favorable. Abans, però puntualitza que no pensin que és un
dictamen que s’ha presentat en altres municipis, perquè l’ important és el que diu.

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Cristina Cruz Mas, en nom de l’equip de
govern.

La senyora Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació i de la Dona,
comença dient que està d’acord amb el senyor Andrés Rojo que el que és important és
el que la moció presenta, i per això la defensen.
Diu que tenen un informe molt complet fet el 2014 sobre inclusió social i també tota la
part que van fer de diagnosi del Pla d’Igualtat , dient que en ambdós casos veuen tot
un perfil de dones que tenen un risc important, destacant-ne tres: El grup de dones en
edat activa que presenten problemes de salut i problemes de dependència econòmica
(remarca que són derivats d’una sobrecàrrega domèstica i que a Manresa les dones
fan el 68% de les feines domèstiques); el grup de dones que encapçalen les llars
monoparentals que tenen dificultats econòmiques i poc suport familiar o social;
finalment, el grup de dones actives víctimes de maltractament i dependents
econòmicament. Afegeix també que, de les persones ateses a Serveis Socials, a
Manresa un 53% són dones.
A partir de l’anàlisi de les problemàtiques i demandes d’aquestes dones valoren que
les dones que tenen una situació que pot ser més vulnerable són les dones amb fills
menors o persones dependents al seu càrrec, famílies monoparentals (són
majoritàriament dones i tenen un risc d’exclusió social d’un 34%), dones vídues de
més de 65 anys (tenen un risc d’exclusió social d’un 15% enfront del 9% dels homes).
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Al marge, remarca que les dones cobren una pensió de jubilació mitjana de 687 euros,
enfront dels 1.334 euros que cobren els homes de mitjana i que a Manresa tenen una
població molt envellida i majoritàriament femenina.
Per últim diu que existeix una fractura salarial persistent entre homes i dones i, com a
conseqüència, les llars que elles mantenen poden tenir un major risc de pobresa,
sobretot quan envelleixen. Es calcula que les dones cobren un 16% menys per hora
treballada, a més de trobar-nos que les dones treballen més a temps parcial, mentre
que els homes ho fan més a temps complert, cotitzant fins al triple que elles.
Abans d’acabar recorda que en el Pla d’Acció hi ha tota una sèrie de mesures per
pal·liar aquestes desigualtats, per afavorir l’accés i permanència de les dones al
mercat de treball, accions per treballar el reconeixement de les dones que fan tasques
de cura, que faran un estudi del sector de la dependència, posaran en marxa un estudi
sobre el treball submergit a Manresa, es faran jornades d’assessorament a persones
que dediquin temps a tasques eminentment femenines (com cuidar persones), tasques
per fomentar l’emprenedoria de les dones, sobretot a nivell cooperatiu.
Per tot això, demana el vot favorable a aquesta moció.

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

El senyor José Antonio Sierra Grande, president del Grup Municipal de DM,
inicia la seva intervenció dient que per al seu grup la pobresa és una i no cinquantauna, i aclarint que per a ells la pobresa és una conseqüència estructural de les
relacions de poder dins del sistema capitalista. Així, diu que no hi ha una pobresa
infantil, una pobresa energètica, una pobresa alimentària..., i encara que existeixin
matisos de gènere o d’edat, reivindiquen la lluita contra la pobresa com un objectiu
unívoc i de classe.
Afegeix que classificar i disseccionar la pobresa és, al seu parer, un exercici
reduccionista que busca trivialitzar la vulnerabilitat de les classes desfavorides alhora
que confondre i ocultar les creixents diferències de classe dins del paradigma
neoliberal.
Per tant, conclou que votaran en contra d’aquesta proposició per considerar-la
genèrica i buida de contingut.

La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP,
comença dient que es troben de nou davant d’una moció de C’s que no s’ha molestat a
contextualitzar a Manresa, citant com a exemple que ni tan sols ha citat el Consell
Municipal de la Dona.
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Destaca que normalment Ciutadans no fa mocions de suport al Parlament de
Catalunya, la qual cosa els fa entendre que, al marge del suport que volen donar,
també hi ha un clar cas del ja citat “autobombo”. Entrant ja en la moció diu que creuen
que amb el discurs que es fa sobre les polítiques de conciliació dels temps social,
laboral i familiar, amb la coresponsabilitat entre homes i dones, la reducció de
l’escletxa salarial, l’atur femení... no n’hi ha prou, sense desmerèixer, però, en cap cas
les mocions en aquest sentit.
Es refereix a la moció del Parlament a la que es vol donar suport per dir que és llarga i
ambigua, ja que no incorpora mesures concretes i transversals, i en cap cas es va a
l’arrel del problema: el capitalisme patriarcal. Diu que si es vol canviar les coses s’ha
de parlar d’aquest capitalisme patriarcal, i no de certes mesures inconcretes. Creuen
que el problema està en la divisió sexual del treball, ja que els homes exerceixen la
part productiva de l’economia i les dones la part reproductiva. Entenen que la part
productiva és la que es reconeix, és visible i es paga, mentre la reproductiva no està
reconeguda, és invisible i no està pagada (o si ho està és amb salaris de misèria). Un
exemple al respecte són les pensions de les dones grans, les quals no han cotitzat,
però sí que han treballat tota la seva vida. Tota aquesta lògica de la divisió del treball
és la que genera la feminització de la pobresa, i en aquest cas no s’hi entra a fons,
remarcant que es podria entrar en altres temes com la salut, ja que no només es té
millor o pitjor salut per qüestions genètiques, sinó també pels determinants socials de
la salut.
Diu que quan les dones pateixen dolències associades al cansament i/o al dolor,
aquestes són menystingudes i infravalorades, i el que és pitjor, tot plegat s’ha agreujat
degut a les retallades a l’àrea primària de la salut. S’ha arribat al punt que es recepten
ansiolítics en situacions en què el que la dona necessita és apoderament, i no pas
quedar sedada. Afegeix que el sistema sanitari és androcèntric i, com a conseqüència,
aquestes situacions no es tenen en compte, trobant-se amb casos com els de la
PAICAM, que ja van veure al Ple del gener, en què els interessos de l’ICAM estan en
base a interessos econòmics i no pas en salvaguardar la qualitat de vida de les
persones, majoritàriament dones.
Conclou dient que creu que s’ha de donar suport a la moció aprovada al Parlament, ja
que encara que siguin engrunes cal posar-hi accent. Evidentment, però, creuen que
s’ha d’anar molt més enllà. Tot seguit cita una frase d’Àngela Davis: “feminisme és
aquella idea tan radical que les dones són persones”.
En quant a la moció presentada a aquest plenari, remarca que no reflecteix la realitat
de Manresa, ja que demana que s’habilitin espais participatius on recollir propostes i
debatre al voltant de la igualtat efectiva entre dones i homes, la qual cosa ella qualifica
de força greu sabent que una militant del partit de C’s acudeix regularment al Consell
Municipal de la Dona de Manresa.
També diu que s’oblida que el mes passat es va aprovar un Pla d’Igualtat, al qual la
CUP, a través del grup de feminismes, va fer tota una sèrie d’aportacions en qüestions
concretes, i consideren que és un gran menyspreu a la feina feta des del Consell
Municipal de la Dona, a totes les persones que van participar en la redacció d’aquest
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pla i, especialment a la Regidoria de la Dona i totes les tècniques que en depenen,
com també als grups municipals que van participar en l’elaboració d’aquest pla.
Per tant, la CUP no votarà a favor de la moció, però tampoc hi votarà en contra,
perquè encara que siguin engrunes, no poden votar-hi en contra.
En quant a l’esmena de l’equip de govern, creuen que han volgut salvar els mobles,
però creuen fermament que si el compromís amb el Pla d’Igualtat és el que es plasma
en aquestes paraules buides poc lluny s’anirà. De totes formes, votaran favorablement
a l’esmena.

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Cristina Cruz Mas per a un aclariment.

La senyora Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació i de la Dona,
aclareix a la senyora Gemma Tomàs que aquesta moció va ser aprovada per
unanimitat, per tots els Grups parlamentaris, entre ells la CUP.

L’alcalde dóna la paraula a la resta de representants dels Grups Municipals, per
al torn de rèplica.

La senyora Gemma Tomàs Vives, regidora del Grup Municipal de la CUP, respon
a la senyora Cristina Cruz Mas que és una moció aprovada per punts, dels quals la
CUP es va abstenir en un, Junts pel Sí es va abstenir en altres i el PP va votar en
contra d’alguns.

El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, s’adreça
a la senyora Gemma Tomàs per dir-li que cada cop són més previsibles i que el que
realment els molesta és que Ciutadans presenti proposicions les quals la CUP vol
abanderar, però afegeix que el camí es fa caminant.
Diu que és veritat que tenen a una persona dintre del Consell de la Dona que treballa i
que estan molt contents que hi estigui treballant, afegint que ells no busquen ni insultar
ni menysprear a ningú i que no li doni la volta a la moció.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena
presentada pels Grups Municipals d’ERC, CDC i C’s a la proposició 7.1 del
GMC’s, i el Ple l’aprova per 24 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMCUP, 3
GMPSC, 2 GMC’s, 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 1 abstenció (1 GMDM).
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L’alcalde sotmet la proposició 7.1 a votació, amb l’esmena incorporada, i el Ple
l’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s i 1 Sr.
Miquel Davins Pey), 1 vot negatiu (1 GMDM) i 3 abstencions (3 GMCUP), i, per
tant, es declara acordat el següent:
“A iniciativa del Grup Parlamentari de Ciutadans (Cs) al Parlament de Catalunya, el
passat 27 d´abril de 2017 es va aprovar la moció 117/XI, sobre la pobresa femenina.
Les dades són clares, 7 de cada 10 persones que passen gana al món són dones,
l´escletxa salarial entre homes i dones a Espanya és del 26% i la taxa de pobresa
femenina a Catalunya ha pujat 3 punts durant l´últim any.
Cal avançar en les polítiques de conciliació del temps social, laboral i familiar, en la
coresponsabilitat entre homes i dones, en la reducció de l´escletxa salarial, en l´atur
femení i la precarietat laboral de les dones, sumades a la pressió social exercida a
causa de l´alarmant baixa taxa de natalitat que ha invertit la nostra piràmide
poblacional i demogràfica.
Cal encarar els fets objectius pels quals la feminització és un factor de pobresa i anar a
les causes estructurals per assegurar que les dones puguin lliurement desenvolupar el
seu projecte de vida en igualtat de condicions i garantint la igualtat d´oportunitats.
La implementació de polítiques que tinguin com a objectiu la igualtat efectiva entre
homes i dones, reduirien les taxes de risc de pobresa i millorarien les condicions de la
infància.
Cal crear plans incentivadors a les empreses que fomentin les reduccions de jornada
per paternitat, impulsar polítiques actives de prevenció de riscos laborals amb una
dimensió de gènere, campanyes de sensibilització als centres educatius per fomentar
la coresponsabilitat del treball domèstic, garantir l´autonomia física de les dones amb
accions per protegir els drets sexuals i reproductius de les dones, tenir cura de
col·lectius específics com els discapacitats, la protecció i inserció laboral de les
víctimes de la violència de gènere elaborant plans específics per a la seva inserció
laboral i la creació d´estratègies que tinguin com a objectiu la igualtat efectiva dels
salaris entre homes i dones.
En els darrers anys, el Parlament de Catalunya ja disposa de lleis, resolucions i
mocions aprovades que ara cal implementar. La llei 17/2015 d´igualtat efectiva entre
dones i homes; la resolució 17/XI sobre la situació d´emergència social, la reactivació
econòmica, la gestió pública i la necessitat d´una resposta institucional; la moció 89/XI
sobre els feminismes o la moció 82/XI sobre la violència de gènere.
Per tots aquests motius exposats, proposem al Ple de la Corporació, l´adopció dels
següents acords:
PRIMER: Donar suport a la moció 117/XI del Parlament de Catalunya sobre la pobresa
femenina.
SEGON: Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a implementar les lleis,
resolucions i mocions aprovades en el Parlament de Catalunya, relatives a la pobresa
femenina.
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TERCER: Reiterar el compromís d’aquest ajuntament de continuar treballant, en
col·laboració amb les entitats i el moviment associatiu, per impulsar programes amb
l’objectiu de combatre les desigualtats i desenvolupar accions per estendre els valors
de la igualtat entre homes i dones.
QUART: Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la
Conselleria de Benestar Social i Família i als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya.”

7.2

Proposició del Grup Municipal de Ciutadans (C’s) sobre transparència i
estat d’execució de les mocions aprovades pel Ple.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de C’s, de 15 de maig de 2017,
que es transcriu a continuació:
“Quan presentem una moció en qualitat de representants dels ciutadans, no estem
més que fent arribar a les institucions públiques, les inquietuds i necessitats dels
nostres veïns, i és, per tant, un nexe d'unió entre la societat civil i les administracions.
Des del grup municipal de Ciutadans, així com des de la resta de formacions
polítiques, s'han presentat al llarg d'aquest mandat, com és habitual, diferents mocions
que busquen la millora de la qualitat de vida dels veïns del municipi.
Moltes d'aquestes mocions han estat aprovades en el Ple de la corporació, per majoria
o fins i tot per unanimitat, però algunes vegades hem comprovat que el seu
desenvolupament no ha estat tan ràpid com s'esperava o ni tan sols encara no s'ha
posat en pràctica.
La realitat actual ens mostra com en certes ocasions, les mocions aprovades, es
queden en bones intencions, però no són dutes a terme per qüestions econòmiques o
d'una altra índole, la qual cosa suposa una veritable frustració per a molts dels nostres
veïns i per al treball dels grups municipals.
Sota aquesta realitat, a Ciutadans entenem les mocions aprovades com una obligació
real, la qual ha de ser duta a terme en un termini prudencial, d'acord amb la seva
urgència i necessitat, conscients de les prioritats, però sense oblidar l'objectiu final que
és la seva posada en marxa.
Hem de ser responsables i aconseguir materialitzar el seu compliment, el contrari
suposa un greu dany cap a la confiança dels que representem.
Si per contra, aquest incompliment està justificat per la impossibilitat material de la
seva execució o simplement hi ha un retard sobrevingut, els ciutadans, almenys, han
de tenir tot el dret a ser informats de les causes de la no execució.
Amb aquesta moció, el grup municipal de Ciutadans de Manresa vol posar en marxa
un mitjà de seguiment i informació contínua sobre els acords plenaris aprovats i el seu
grau d'execució.
Per tot l'exposat, el grup municipal de Ciutadans de Manresa sol·licita al Ple l'adopció
dels acords següents:
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PRIMER: Creació d'un enllaç clar, visible i directe a la pàgina principal de la web de
l'Ajuntament de Manresa denominat "Mocions".
SEGON: L'obligació que les mocions de competència municipal i plenària, aprovades
pel ple de la corporació, siguin incloses en un termini màxim d'un mes des de la seva
aprovació, en l'apartat creat a aquest efecte a la web de l'Ajuntament de Manresa.
TERCER: Les mocions de competència municipal i plenària aprovades s'han de
publicar amb el seu text íntegre, sense alteracions, assenyalant el grup o grups
municipals proposants, el resultat de la votació i el seu estat d'execució (executada no executada).
QUART: Publicitar aquest acord perquè els ciutadans i les diferents organitzacions de
la ciutat puguin conèixer-la i així poder seguir d'una manera còmoda i senzilla els
avenços de les diferents mocions.”
El secretari presenta l’esmena dels Grups Municipals d’ERC, CDC i C’s, a la
proposició 7.2 del Grup Municipal de C’s, de 18 de maig de 2017, que es transcriu a
continuació:
“

“
L’alcalde dóna la paraula al senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup
Municipal de C’s, perquè defensi la proposició presentada.

Acta de la sessió plenària núm. 6 de 18 de maig de 2017

81

El senyor Andrés Rojo Hernández, president del Grup Municipal de C’s, comença
agraint de nou a l’equip de govern la seva ràpida resposta i la cerca de trobades per
tirar endavant aquesta moció, afegint que les seves aportacions han suposat una
millora de la mateixa moció. També agraeix a la CUP que, encara que no l’hagin
signat, hagin afegit un acord que és interesant per a tots.
Remarca que aquesta és una moció que parla de les mocions presentades pels grups
municipals. També diu que és difícil de seguir-les, tant pels ciutadans com pels
mateixos regidors, ja que les actes són com bíblies, i les qualifica de molt complicades
per a la ciutadania.
Aquesta moció pretén simplificar enormement l’accés a la informació per tal que, quan
es presenti una moció, els ciutadans tinguin accés a saber què està passant en el seu
municipi.
Aclareix que en aquest cas, i atès que ell ja ha explicat els acords en la proposició
anterior, deixarà que sigui el regidor Jaume Torras Oliveras qui expliqui els acords a
què han arribat, i espera el vot favorable.

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jaume Torras Oliveras perquè defensi
l’esmena presentada a la proposició.

El senyor Jaume Torras Oliveras, regidor delegat de Recursos Humans i
Transparència, agraeix les facilitats per poder aprovar aquesta proposició. Tot seguit
explica les modificacions tècniques fetes per poder convertir-la en més factible:
-Que aquest compromís de treure aquesta informació serà un mes després de
l’aprovació de l’acta.
-S’ha canviat la paraula “text” per “contingut”, principalment perquè, si tot va com
s’espera, en poc es passarà de les actes a les videoactes. Així es complirà amb el
compromís sigui quin sigui el suport.
-Que es faci un link a l’acta oficial, quelcom difícil d’entrada però que es demanarà, ja
que aquesta acta és la que tenen obligació legal i tot plegat en resulta una gran facilitat
d’ús.
-El compromís que això estarà fet al setembre i no pas al juliol com s’havia dit
inicialment. Això és degut al fet que, tot i la voluntat de fer-ho al més aviat possible, es
vol tenir un marge possible per realitzar-ho.
Al marge d’aquestes quatre modificacions tècniques, fa uns breus comentaris de
concepte: Per una banda el que s’aprova avui és quelcom molt important, ja que tot i
que l’Ajuntament compleix al 100% amb els indicadors de transparència, no és menys
cert que hi ha dificultats per trobar la informació per part dels mateixos regidors.
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Ara mateix tot el personal de l’Ajuntament està orientat clarament a complir la llei per
tenir-ho preparat per l’octubre de l’any que ve, però això no és suficient i per tant
anima que es realitzi qualsevol altra proposta per millorar. També vol agrair
enormement el consens que hi ha hagut en aquesta qüestió, ja que aquesta tasca de
transparència ja havia començat abans que ell estigués en el càrrec i espera que
continuï quan canviï el govern.
Demana el vot favorable a la proposició.

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

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP,
comença la seva intervenció aclarint al senyor Andrés Rojo que des de la CUP no
tenen cap ordre ni norma que els obligui a votar en contra de les mocions de C’s.
Remarca també que si voten en contra és perquè més que mocions són exercicis de
cinisme o propaganda disfressada de proposicions.
No obstant això, diu que aquest no és el cas, ja que aquesta proposta és sensata,
centrada en la política municipal i sense intencionalitats ocultes, i com a conseqüència
d’això el seu vot a la proposta serà favorable.
Diu que aquesta moció vol facilitar la visibilitat de les mocions a la gent i que tothom
sàpiga exactament què s’aprova en el Ple. Diu també que saben que tota aquesta
feina que estan fent al Ple sovint es queda dins d’aquestes quatre parets i no les
traspassa perquè tingui un impacte real a la ciutat.
La CUP va presentar una sèrie d’esmenes a la Junta de Portaveus, però al final no es
van presentar perquè ja van ser recollides i va haver-hi el compromís d’arribar a un
acord.
Principalment van presentar dues esmenes, acotar-ne el compliment i facilitar-ne la
difusió.
-Redirigir la informació a l’acta oficial del Ple. Això permetria al ciutadà saber què va dir
i va votar cada grup municipal. Afegeix que aquesta és una feina que com a Grup
municipal ja fan habitualment (copiar les actes i enllaçar-ho), però diu que si aviat es
farà la videoacta i no hi ha actes escrites tindran més dificultats per fer-ho, i demana
que, a part de la videoacta, també hi hagi l’altra.
-Marcar un termini. Inicialment demanaven que es fes abans, però a l’assegurar que
és tècnicament impossible accepten el termini marcat.
Conclou dient que la CUP votarà a favor, amb l’esmena, i que espera que la resta dels
grups municipals facin el mateix, ja que és una moció en favor de la transparència i del
compliment de la feina que els hi ha estat encarregada.
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena
presentada pels Grups Municipals d’ERC, CDC i C’s, a la proposició 7.2 del
GMC’s, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
L’alcalde sotmet la proposició 7.2 a votació, amb l’esmena incorporada, i el Ple
l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, es declara acordat
el següent:
“Quan presentem una moció en qualitat de representants dels ciutadans, no estem
més que fent arribar a les institucions públiques, les inquietuds i necessitats dels
nostres veïns, i és, per tant, un nexe d'unió entre la societat civil i les administracions.
Des del grup municipal de Ciutadans, així com des de la resta de formacions
polítiques, s'han presentat al llarg d'aquest mandat, com és habitual, diferents mocions
que busquen la millora de la qualitat de vida dels veïns del municipi.
Moltes d'aquestes mocions han estat aprovades en el Ple de la corporació, per majoria
o fins i tot per unanimitat, però algunes vegades hem comprovat que el seu
desenvolupament no ha estat tan ràpid com s'esperava o ni tan sols encara no s'ha
posat en pràctica.
La realitat actual ens mostra com en certes ocasions, les mocions aprovades, es
queden en bones intencions, però no són dutes a terme per qüestions econòmiques o
d'una altra índole, la qual cosa suposa una veritable frustració per a molts dels nostres
veïns i per al treball dels grups municipals.
Sota aquesta realitat, a Ciutadans entenem les mocions aprovades com una obligació
real, la qual ha de ser duta a terme en un termini prudencial, d'acord amb la seva
urgència i necessitat, conscients de les prioritats, però sense oblidar l'objectiu final que
és la seva posada en marxa.
Hem de ser responsables i aconseguir materialitzar el seu compliment, el contrari
suposa un greu dany cap a la confiança dels que representem.
Si per contra, aquest incompliment està justificat per la impossibilitat material de la
seva execució o simplement hi ha un retard sobrevingut, els ciutadans, almenys, han
de tenir tot el dret a ser informats de les causes de la no execució.
Amb aquesta moció, el grup municipal de Ciutadans de Manresa vol posar en marxa
un mitjà de seguiment i informació contínua sobre els acords plenaris aprovats i el seu
grau d'execució.
Per tot l'exposat, el grup municipal de Ciutadans de Manresa sol·licita al Ple l'adopció
dels acords següents:
PRIMER: Creació d'un enllaç clar, visible i directe a la pàgina principal de la web de
l'Ajuntament de Manresa denominat "Mocions".
SEGON: L'obligació que les proposicions de competència municipal i plenària,
aprovades pel ple de la corporació, siguin incloses en l’apartat creat a tal efecte a la
web de l’Ajuntament de Manresa, en un termini màxim d’un mes des de l’aprovació de
l’acta del Ple corresponent.
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TERCER: Les mocions de competència municipal i plenària aprovades hauran de ser
publicades amb el seu text íntegre, sense alteracions, assenyalant el grup o grups
municipals proponents, el resultat de la votació, l’estat d'execució i un enllaç al punt
exacte on comença la discussió de la moció a l’acta oficial del Ple.
QUART: Publicitar aquest acord perquè els ciutadans i les diferents organitzacions de
la ciutat puguin conèixer-la i així poder seguir d'una manera còmoda i senzilla els
avenços de les diferents mocions.
CINQUÈ. La creació de l’espai web municipal, així com l’actualització de totes les
mocions d’aquest mandat 2015-2019, es farà, com a molt tard, abans del Ple municipal
del mes de setembre.”
7.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP arran dels fets succeïts a la
Manifestació del Primer de Maig a Manresa.

Es fa constar que la proposició 7.3 ja s’ha debatut a l’inici de la sessió, després
de les Qüestions de Presidència.

7.4

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’una campanya activa
de la salut alimentària infantil.

El secretari presenta la proposició 7.4, del Grup Municipal de la CUP, de 15 de maig
de 2017, que es transcriu a continuació:
“Atès que, com alerten diversos informes, entre ells l’informe de la Comissió per
acabar amb l’obesitat infantil de l’OMS (Organització Mundial de la Salut), l’obesitat
infantil és una epidèmia que «podria anul·lar molts dels beneficis sanitaris que han
contribuït a l’augment de longevitat al món.»
Atès que, segons l’estudi esmentat, «s'estima que, el 2014, 41 milions de nens menors
de 5 anys presentaven sobrepès o obesitat».
Atès que l’estudi citat assenyala que «als països d'ingressos alts, els riscos d'obesitat
infantil més elevats es troben en els grups socioeconòmics més baixos.»
Atès que diverses resolucions de l’OMS, com la WHA60.23, la WHA61.14 o la
WHA63.14, insten les administracions públiques a prendre mesures contra l’obesitat
infantil, especialment pel que fa a la promoció d'aliments i begudes no alcohòliques
dirigida als nens.
Atès que el document de l’OMS «Conjunt de recomanacions sobre la promoció
d'aliments i begudes no alcohòliques dirigida als nens», de l’any 2010, recomana,
entre d’altres tasques, que «els entorns on es reuneixen els nens han d'estar lliures de
tota forma de promoció d'aliments rics en greixos saturats, àcids grassos de tipus
trans, sucres lliures o sal. Aquests entorns inclouen, sense caràcter limitador, llars
d’infants, escoles, terrenys escolars, centres preescolars, llocs de joc, consultoris i
serveis d'atenció familiar i pediàtrica, i durant qualsevol activitat esportiva o cultural
que es realitzi en aquests locals.»
Atès que, en el mateix document, l’OMS explica que «existeixen proves inequívoques
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que la promoció d'aliments malsans i begudes ensucrades està relacionada amb
l'obesitat infantil. Malgrat al nombre creixent d'iniciatives voluntàries iniciades per la
indústria, l’exposició a la promoció d'aliments malsans segueix sent un important
problema que exigeix canvis per protegir tots els infants per igual. Qualsevol intent per
afrontar el problema de l'obesitat infantil ha d’incloure mesures per reduir l'exposició
dels nens a la promoció d'aquests aliments i a la seva influència. Els entorns en què es
reuneixen els nens i els adolescents (escoles i instal·lacions o esdeveniments
esportius) i els programes que veuen o en els quals participen a través d'una pantalla,
no haurien de promocionar aliments malsans ni begudes ensucrades. La Comissió
observa amb preocupació que els estats membres no presten massa atenció a la
resolució WHA63.14 aprovada per l'Assemblea Mundial de la Salut el 2010, i els
demana que abordin la qüestió».
Atès que la Generalitat de Catalunya va editar l’any 2010 el díptic «Recomanacions
sobre màquines expenedores d’aliments i begudes (MEAB) en els espais per a infants
i joves de Catalunya», on s’aconsella:
«Recomanacions sobre la ubicació i la publicitat de les MEAB: Cal evitar la ubicació de
màquines expenedores en zones accessibles a infants i joves de menys de 16 anys.
Cal modificar la publicitat de les màquines per facilitar un consum responsable,
introduint missatges que promoguin, de forma atractiva, una alimentació saludable.
Recomanacions sobre el contingut de les MEAB: És convenient prioritzar els productes
que contribueixin a una alimentació saludable, en lloc dels que tinguin un contingut
elevat de sal, sucres i/o greixos.»
Atès que a la nostra ciutat hi ha diversos espais públics freqüentats per infants i
adolescents, que com indica l’OMS són entorns susceptibles d’intervenció per lluitar
contra l’obesitat infantil.
Atès que a Manresa es celebren, setmanalment, diversos actes públics dirigits a
infants i adolescents, que són també espais on sovint es promou el consum d'aliments
malsans i begudes ensucrades.
Atès que l’ajuntament té competències per desenvolupar activitats en matèria de salut
pública més enllà dels serveis mínims descrits en la Llei de salut pública 18/2009, i
oferir a la població intervencions que ajudin a incrementar el control sobre la seva salut
i obtenir així estils de vida més saludables, així com implementar intervencions de
promoció de la salut per aconseguir una millora de la qualitat de vida de la població,
considerant l’àmbit educatiu com a prioritari.
Atès que el Pla de Salut 2011-2015 de l’ajuntament de Manresa (el darrer del que
disposem i que entenem vigent), dins del punt 2.6, marca com a objectiu estratègic
«realitzar programes d’educació alimentària i esportiva a la població escolar per
millorar l’estat de salut dels infants, evitar l’obesitat i el sedentarisme».
Per tot plegat, el grup municipal de la CUP proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
1. L’ajuntament de Manresa seguirà escrupolosament, en tots els espais municipals i
en aquells on en tingui la responsabilitat, les recomanacions de l’OMS i del fulletó
«Recomanacions sobre màquines expenedores d’aliments i begudes (MEAB) en els
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espais per a infants i joves de Catalunya».
2. L’ajuntament elaborarà, amb els mitjans propis dels que disposa, un fulletó que
reculli les recomanacions de l’OMS i de la Generalitat en matèria d’alimentació
saludable, i el farà arribar a totes les entitats, clubs esportius i associacions de lleure
de la ciutat. El fulletó indicarà clarament quines són les bones pràctiques a l’hora de
preparar àpats i aperitius saludables.
3. L’ajuntament vetllarà, en la mesura del possible, pel compliment de les
recomanacions de l’OMS a tots els actes on participi directa o indirectament,
condicionant la seva col·laboració al compliment de les normes de lluita contra
l’obesitat infantil detallades al fulletó esmentat.
4. L’ajuntament denegarà qualsevol col·laboració en actes públics que estiguin
patrocinats per empreses que no respectin les recomanacions de l’OMS i que
promoguin el consum d'aliments rics en greixos saturats, àcids grassos de tipus trans,
sucres lliures o sal. Aquesta mesura serà automàtica en el cas d’empreses que
utilitzen tècniques agressives de promoció com el free refill, el reompliment il·limitat de
begudes ensucrades.”
El secretari presenta l’esmena dels Grups Municipals de CDC i ERC, a la proposició
7.4 del Grup Municipal de la CUP, de 18 de maig de 2017, que es transcriu a
continuació:
“Proposem substituir el punt 4 dels acords pel següent:
4. L’Ajuntament advertirà a les empreses que col·laboren en el patrocini d’actes
públics que respectin les recomanacions de l’OMS d'alimentació saludable i que no
promoguin el consum d’aliments rics en greixos saturats, àcids grassos de tipus ‘trans’,
sucres lliures o sal.”

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup
Municipal de la CUP, perquè defensi la proposició presentada.

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP,
puntualitza des de bon principi que aquesta és una moció presentada per a la
constatació de dos fets:
Per una banda l’obesitat infantil és ja, més que una malaltia, una epidèmia d’abast
mundial que amenaça amb reduir l’esperança de vida i que, el que és més greu, és
perfectament evitable, però avança imparable gràcies al motor de les grans empreses
del sector.
Destaca també que, algun dia, passarà amb aquesta indústria el mateix que va passar
amb altres indústries com el tabac, i aleshores serem conscients del mal que han fet i
com aquestes han gaudit d’impunitat davant les agressives campanyes de màrqueting
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i publicitat, dirigides específicament a nens i joves. Unes campanyes que, remarca,
van orientades a tornar-los addictes a uns productes que els emmalalteixen, moltes
vegades de per vida. A més, incideix en el fet que aquesta epidèmia no afecta a
tothom per igual, i en aquest, sentit diu que les dades oficials mostren el triple
d’afectació dins les classes populars, degut en gran part a la falta d’accés a la
informació i majors dificultats de posar en pràctica hàbits saludables. Un exemple clar
al respecte és que és força comú que els productes més saludables no siguin els més
econòmics, mentre que hi ha productes molt barats que són potencialment perillosos.
Per altra banda, l’altra constatació que fa, i que defineix com a més propera i tangible,
és que a Manresa, com a altres ciutats de l’entorn, no només no es prenen les
suficients mesures contra aquesta epidèmia, sinó que fins i tot a vegades les entitats i
empreses ho estimulen encara més, en gran part per la falta de consciència davant la
magnitud del problema. Per això, afegeix, és important que l’Ajuntament posi tots els
mitjans al seu abast per conscienciar de la importància d’una bona alimentació,
especialment en l’etapa infantil.
Diu que és veritat que els ajuntaments tenen poques competències en matèria de
salut, però també és cert que la majoria d’aquestes estan concentrades en l’àmbit de
la promoció de la salut, així que aprofitant aquestes competències es podria posar
solució a aquest problema.
Per tant proposen quatre punts:
-Demanar que es segueixin escrupolosament les recomanacions de l’Organització
Mundial per la Salut (OMS) i de la mateixa Generalitat de Catalunya, que ha editat el
fulletó: “Recomanacions sobre màquines expenedores d’aliments i begudes en els
espais per a infants i joves de Catalunya.”
El que demana la CUP és que en tots els espais i equipaments de titularitat municipal
se segueixin aquestes recomanacions en el sentit que es promocionin les alternatives
saludables davant les no saludables, que les màquines no estiguin als espais de major
circulació d’infants i adolescents o que les alternatives saludables no estiguin
penalitzades econòmicament sinó tot al contrari, que siguin, com a mínim, igual de
barates que les altres.
-Que els tècnics de la casa elaborin un fulletó molt simple dirigit a les entitats. En
aquest sentit explica el cas d’una situació en la qual ell s’hi va trobar personalment: Va
estar en un lloc ple de nens on l’únic que hi havia per beure era Coca-Cola i sucs de
fruita on “la fruita no l’han vist mai”, i per menjar pa amb Nocilla. Explica també que
quan va demanar un got d’aigua li van dir que anés a la font que hi havia a 50 metres.
Entén que moltes d’aquestes coses no es fan amb mala fe, però també que és
responsabilitat de l’Ajuntament facilitar la feina a les entitats.
També remarca que hi ha entitats que ho fan molt bé i que ofereixen fruita, aigua o
sucs ecològics fets amb fruita de veritat.
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-Que aquestes recomanacions l’Ajuntament no només les editi, sinó que també les
dugui a la pràctica i, per tant, que totes les accions on participi l’Ajuntament junt amb
aquestes entitats, es respectin aquestes recomanacions.
-Que l’Ajuntament no col·labori ni posi el seu nom al costat de les empreses que
promouen el consum d’aliments rics en greixos saturats, d’àcids grassos de tipus
“trans”, sucres lliures o sal.
Entén que no és aquest el lloc ni són ells els indicats per determinar quines empreses
ho fan, sinó que són els tècnics, seguint les recomanacions de l’OMS, qui ho han de
fer, però hi ha casos que són molt flagrants, i en aquest sentit cita com a exemple les
empreses que fan begudes ensucrades.
Recorda que l’equip de govern fa una proposta que parla d’advertir a aquestes
empreses, però per a ells seria una hipocresia que l’Ajuntament encoratgés a les
entitats i ell mateix posés en pràctica unes mesures que després no requerissin el
mateix a les empreses amb qui col·labora.
Afegeix que li restaria credibilitat enormement que estigui al costat d’una empresa que
està fent reompliment il·limitat de begudes ensucrades, un reompliment que, per
exemple, ningú es planteja que es pugui fer amb begudes alcohòliques. No vol entrar a
discutir si són millors o pitjors, però en tot cas, bones no són.
Conclou dient que o bé s’està a favor de la salut alimentària o no s’hi està, i que o es
promouen els productes frescos i de proximitat o el menjar ràpid. Afirma que
l’Ajuntament ha de prendre partit o els efectes, a la llarga, seran devastadors.
El GMCUP votarà a favor de la proposició presentada i no votaran a favor de l’esmena
de l’equip de govern.

L’alcalde dóna la paraula a la senyora M. Mercè Rosich i Vilaró perquè defensi
l’esmena presentada per l’equip de govern.

La senyora M. Mercè Rosich i Vilaró, regidora delegada de Cohesió Social, Gent
Gran i Salut, comença la seva intervenció mostrant el seu acord amb el senyor Jordi
Masdeu per definir l’obesitat infantil com a “epidèmia evitable”. Diu que les xifres
actuals obtingudes en la diagnosi que han fet al nou Pla de Salut de la ciutat mostren
un augment d’aquesta obesitat tot i que hi ha moltes recomanacions, com per exemple
el fulletó citat pel senyor Jordi Masdeu.
Vol aprofitar també per comentar que el Pla de Salut anterior, acabat el 2015, té uns
objectius que s’estan treballant. Entre aquests objectius hi ha el fet que des de
l’Ajuntament de Manresa hi ha tot un treball de promoció de la salut, dirigit bàsicament
a la població, amb l’objectiu de buscar estratègies de salut. En aquest sentit destaca
l’educació alimentària per a la població escolar, però també per als familiars, ja que
són la font més important de transmissió d’hàbits i comportaments alimentaris.
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Diu que no podem obviar que qui té la responsabilitat primera en aquest sentit són les
famílies, i remarca que una de les recomanacions fetes és que els aliments duts a
l’escola estiguin elaborats per les pròpies famílies. Diu, però, que una altra cosa
totalment diferent és que després les famílies facin el menjar o directament comprin un
Bollycao. També diu que es recomanen els àpats familiars.
Prossegueix discrepant amb el senyor Jordi Masdeu sobre el fet que els aliments més
barats siguin els fabricats, ja que un pa amb tomàquet és més barat, la qual cosa
demostra que no tot el que és barat no és saludable. Vol recordar programes que
estan duent a terme, com programes orientats a pares, mares, llars d’infants i educació
infantil que busquen educar al respecte, així com el programa “Pamboli” adreçat a cicle
mitjà i que ha estat inclòs al banc de bones pràctiques dels governs locals a
Catalunya, fet que el converteix en un taller amb anys i reconeixement.
Aquest any hi ha tallers enfocats al consum d’aliments superflus, per a alumnes i pares
a fi que reflexionin sobre aquest assumpte. També hi ha una xerrada aquest mes de
juny titulada “La veritat dels sobrealiments”, tallers adreçats a secundària, programes
de revisió de menús escolars, programes d’alimentació per a altres col·lectius, tallers
de berenars als centres oberts... En resum, hi ha tot un seguit de programes orientats
a les famílies i als escolars, així que conclou que ja s’està fent tasca des de la
promoció de la salut.
Per tant, afirma que subscriuen totalment i es comprometen amb les tres primeres
propostes, aclarint que algunes ja les fan i altres es proposen fer-les.
Ara bé, amb referència al punt 4, en què es proposa que “L’ajuntament denegarà
qualsevol col·laboració en actes públics que estiguin patrocinats per empreses que no
respectin les recomanacions de l’OMS...”, diu que en molts actes públics l’Ajuntament
hi participa i col·labora, però n’hi ha d’altres que els organitzen les entitats, però el
concepte “denegar”, així com en els altres punts es proposa “vetllarà”, “elaborarà” o
“aconsellarà”, el punt 4 ha de venir també amb les mateixes indicacions.
L’equip de govern considera que al punt 4 s’ha de canviar el terme “denegarà” pel
d’”advertirà”, ja que denegar actes que no siguin directament organitzats per
l’Ajuntament sinó que hi dóna suport, no es pot aprovar tal com estava plantejat.
Per això s’ha presentat l’esmena de substitució al punt 4t i demana el vot favorable.

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

El senyor José Antonio Sierra Grande, president del Grup Municipal de DM,
afirma que, tot i que el seu grup comparteix el fons de la proposició, li és complicat
acceptar tant les formes com el marc referencial en què es fonamenta. No
comparteixen la metodologia de prohibicions i gravàmens, sinó que volen insistir en la
necessitat de la pedagogia constant. No poden compartir tampoc les referències a
Acta de la sessió plenària núm. 6 de 18 de maig de 2017

90

l’OMS, ja que afirma que fins ara ha estat controlada per interessos de les
multinacionals alimentàries i farmacèutiques i que, alhora, considerava
l’homosexualitat com una malaltia fins ben bé l’any 1990.
Tot i així el GMDM votarà a favor de la proposició, ja que consideren urgent un canvi
de paradigma alimentari reconduint els hàbits cap a paràmetres saludables, sobretot
en els àmbits infantil i juvenil.

L’alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Masdeu Valverde per al torn de rèplica.

El senyor Jordi Masdeu Valverde, portaveu del Grup Municipal de la CUP, intervé
per aclarir que, en quant als preus, és cert que hi ha productes saludables que són
més barats, però si es vol fer un pa amb tomàquet amb un pa de forner bo i no pas
amb una baguet de 0,50 cèntims, uns tomàquets collits a l’hort de Viladordis i no pas
collits vés a saber on, i un formatge o un embotit de qualitat, afirma que segur que no
serà més barat que un Bollycao.
En quant al problema de les famílies, puntualitza que les que no donen una
alimentació que es pugui considerar ideal als seus fills no és perquè no vulguin o no
s’estimin els fills, sinó per falta d’informació, temps i/o recursos, més si tenim en
compte les grandíssimes campanyes de màrqueting i publicitat que desenvolupen les
empreses. No es tracta de culpabilitzar les famílies, sinó de treballar perquè aquestes
famílies vegin clar quina és la millor alimentació per als seus fills.
Respecte a la intervenció del senyor José Antonio Sierra Grande diu que el Grup
Municipal de la CUP no parla en cap cas de gravàmens ni de prohibicions, sinó
d’educació. En quant a l’OMS puntualitza que si haguessin obtingut dades d’alguna
organització internacional més propera a ells segur que l’haguessin fet servir, però que
en tot cas han trobat la de l’OMS i que aquesta és la que té més recursos per fer més
estudis i difondre’ls millor.
Finalment parla del punt 4 i diu que estan segurs que si alguna de les empreses que
col·laboren indirectament amb l’Ajuntament fos una empresa tabaquera o una
empresa que promogués el sexisme l’Ajuntament no hi participaria, per molt que fos un
tercer.
El Grup Municipal de la CUP entén que quest tema és prou important com per
equiparar-lo al tabac, al sexisme o altres comportaments que com a Ajuntament no es
poden tolerar.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena
presentada pels grups municipals de CDC i ERC a la proposició 7.4, i el Ple
l’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s, 1 Sr.
Miquel Davins Pey) i 3 vots negatius (3 GMCUP).
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L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.4, amb l’esmena incorporada, i el Ple
l’aprova per unanimitat dels 25 membres, i per tant, es declara acordat el
següent :
“Atès que, com alerten diversos informes, entre ells l’informe de la Comissió per
acabar amb l’obesitat infantil de l’OMS (Organització Mundial de la Salut), l’obesitat
infantil és una epidèmia que «podria anul·lar molts dels beneficis sanitaris que han
contribuït a l’augment de longevitat al món.»
Atès que, segons l’estudi esmentat, «s'estima que, el 2014, 41 milions de nens menors
de 5 anys presentaven sobrepès o obesitat».
Atès que l’estudi citat assenyala que «als països d'ingressos alts, els riscos d'obesitat
infantil més elevats es troben en els grups socioeconòmics més baixos.»
Atès que diverses resolucions de l’OMS, com la WHA60.23, la WHA61.14 o la
WHA63.14, insten les administracions públiques a prendre mesures contra l’obesitat
infantil, especialment pel que fa a la promoció d'aliments i begudes no alcohòliques
dirigida als nens.
Atès que el document de l’OMS «Conjunt de recomanacions sobre la promoció
d'aliments i begudes no alcohòliques dirigida als nens», de l’any 2010, recomana,
entre d’altres tasques, que «els entorns on es reuneixen els nens han d'estar lliures de
tota forma de promoció d'aliments rics en greixos saturats, àcids grassos de tipus
trans, sucres lliures o sal. Aquests entorns inclouen, sense caràcter limitador, llars
d’infants, escoles, terrenys escolars, centres preescolars, llocs de joc, consultoris i
serveis d'atenció familiar i pediàtrica, i durant qualsevol activitat esportiva o cultural
que es realitzi en aquests locals.»
Atès que, en el mateix document, l’OMS explica que «existeixen proves inequívoques
que la promoció d'aliments malsans i begudes ensucrades està relacionada amb
l'obesitat infantil. Malgrat al nombre creixent d'iniciatives voluntàries iniciades per la
indústria, l’exposició a la promoció d'aliments malsans segueix sent un important
problema que exigeix canvis per protegir tots els infants per igual. Qualsevol intent per
afrontar el problema de l'obesitat infantil ha d’incloure mesures per reduir l'exposició
dels nens a la promoció d'aquests aliments i a la seva influència. Els entorns en què es
reuneixen els nens i els adolescents (escoles i instal·lacions o esdeveniments
esportius) i els programes que veuen o en els quals participen a través d'una pantalla,
no haurien de promocionar aliments malsans ni begudes ensucrades. La Comissió
observa amb preocupació que els estats membres no presten massa atenció a la
resolució WHA63.14 aprovada per l'Assemblea Mundial de la Salut el 2010, i els
demana que abordin la qüestió».
Atès que la Generalitat de Catalunya va editar l’any 2010 el díptic «Recomanacions
sobre màquines expenedores d’aliments i begudes (MEAB) en els espais per a infants
i joves de Catalunya», on s’aconsella:
«Recomanacions sobre la ubicació i la publicitat de les MEAB: Cal evitar la ubicació de
màquines expenedores en zones accessibles a infants i joves de menys de 16 anys.
Cal modificar la publicitat de les màquines per facilitar un consum responsable,
introduint missatges que promoguin, de forma atractiva, una alimentació saludable.
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Recomanacions sobre el contingut de les MEAB: És convenient prioritzar els productes
que contribueixin a una alimentació saludable, en lloc dels que tinguin un contingut
elevat de sal, sucres i/o greixos.»
Atès que a la nostra ciutat hi ha diversos espais públics freqüentats per infants i
adolescents, que com indica l’OMS són entorns susceptibles d’intervenció per lluitar
contra l’obesitat infantil.
Atès que a Manresa es celebren, setmanalment, diversos actes públics dirigits a
infants i adolescents, que són també espais on sovint es promou el consum d'aliments
malsans i begudes ensucrades.
Atès que l’ajuntament té competències per desenvolupar activitats en matèria de salut
pública més enllà dels serveis mínims descrits en la Llei de salut pública 18/2009, i
oferir a la població intervencions que ajudin a incrementar el control sobre la seva salut
i obtenir així estils de vida més saludables, així com implementar intervencions de
promoció de la salut per aconseguir una millora de la qualitat de vida de la població,
considerant l’àmbit educatiu com a prioritari.
Atès que el Pla de Salut 2011-2015 de l’ajuntament de Manresa (el darrer del que
disposem i que entenem vigent), dins del punt 2.6, marca com a objectiu estratègic
«realitzar programes d’educació alimentària i esportiva a la població escolar per
millorar l’estat de salut dels infants, evitar l’obesitat i el sedentarisme».
Per tot plegat proposem al Ple l'adopció dels següents ACORDS:
1. L’ajuntament de Manresa seguirà escrupolosament, en tots els espais municipals i
en aquells on en tingui la responsabilitat, les recomanacions de l’OMS i del fulletó
«Recomanacions sobre màquines expenedores d’aliments i begudes (MEAB) en els
espais per a infants i joves de Catalunya».
2. L’ajuntament elaborarà, amb els mitjans propis dels que disposa, un fulletó que
reculli les recomanacions de l’OMS i de la Generalitat en matèria d’alimentació
saludable, i el farà arribar a totes les entitats, clubs esportius i associacions de lleure
de la ciutat. El fulletó indicarà clarament quines són les bones pràctiques a l’hora de
preparar àpats i aperitius saludables.
3. L’ajuntament vetllarà, en la mesura del possible, pel compliment de les
recomanacions de l’OMS a tots els actes on participi directa o indirectament,
condicionant la seva col·laboració al compliment de les normes de lluita contra
l’obesitat infantil detallades al fulletó esmentat.
4. L’Ajuntament advertirà a les empreses que col·laboren en el patrocini d’actes públics
que respectin les recomanacions de l’OMS d’alimentació saludable i que no promoguin
el consum d'aliments rics en greixos saturats, àcids grassos de tipus trans, sucres
lliures o sal.”
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se’n presenten.
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II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.

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

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

10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter
reservat núm. 18, 19, 21 i 22, que corresponen a les sessions dels dies 4,
11, 18 i 25 d’abril i 2 de maig de 2017, i de l’acta de la Junta de Govern
Local amb caràcter públic núm. 14, del dia 14 de març de 2017.

Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local amb caràcter reservat núm. 18, 19, 21 i 22, que corresponen a les
sessions dels dies 4, 11, 18 i 25 d’abril i 2 de maig de 2017, i de l’acta de la Junta de
Govern Local amb caràcter públic núm. 14, del dia 14 de març de 2017, pel
repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels
partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i
113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.

11.

Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple
de la Corporació.

Data
d'entrada
26-04-2017
26-04-2017
26-04-2017

Organisme

Remitent

Generalitat de
Catalunya

Departament de
Presidència

Generalitat de
Catalunya

Departament de
Presidència

Generalitat de
Catalunya

Departament de
Presidència

Acord municipal
Proposició respecte la sentència del TC relativa
a l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Proposició de rebuig a la sentència del TSJC: La
Justícia no és política.
Proposició de suport a la Plataforma
“Trans*Forma la Salut”, per a un nou model de
salut.

12.

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

12.1

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre el segon Pla d’Igualtat de
gènere de l’Ajuntament de Manresa.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 18 de maig de 2017,
que es transcriu a continuació:
“El passat ple de 20 d’abril de 2017 es va aprovar per unanimitat al ple de Manresa el
dictamen sobre aprovació del segon pla d’Igualtat de gènere de l’ajuntament de
Manresa. Respecta aquest tenim les següents preguntes:
Sobre l’actuació 1.1.3 del grup de seguiment del pla d’igualtat de gènere:
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- S’ha creat el grup de seguiment del pla? Grup que ha de ser el derivat del grup
coordinador del pla per al seguiment, implantació o avaluació del Pla d’Acció?
- Per a qui està compost aquest grup de seguiment?
- Ja s’ha fet la primera trobada d’aquest grup de seguiment?
Sobre el pla d’igualtat:
- S’ha buscat el finançament i les partides específiques tant de l’àrea de la dona com
de les diverses regidories per dur a terme les actuacions emmarcades com a «curt
termini» i que s’han de realitzar durant els següents 7 mesos?
- Quines actuacions iniciades abans de l’aprovació del pla han estat finalitzades?
- Quines actuacions no iniciades abans de l’aprovació del pla s’han començat a
desenvolupar?
L’alcalde dóna la paraula a la regidora delegada de la Dona i Ocupació, senyora
Cristina Cruz Mas.

La senyora Cristina Cruz Mas, regidora delegada de la Dona i Ocupació respon
que, atès que les preguntes les ha rebut a les 13 h i no hi ha hagut temps material de
recopilar tota la informació que se sol·licita, els la farà arribar per escrit.
Afegeix, però, que ja pot avançar que s’ha constituït el Grup de Seguiment del Pla, que
està format per 20 membres d’entre el personal tècnic municipal de tots els serveis
que tenen responsabilitat en totes les accions que es faran en el Pla d’Igualtat, relació
que també els farà arribar.
Comenta que encara no s’ha fet la primera reunió del Grup de Seguiment del Pla
perquè el que faran un cop constituït el Grup de Seguiment serà fer una formació des
de Recursos Humans sobre polítiques públiques i gènere. Un cop feta aquesta
formació ja es convocarà la primera reunió de seguiment.

L’alcalde diu que abans de continuar amb l’ordre del dia, avui és un dia especial
per a l’Interventor municipal, el senyor Josep Trullàs Flotats, ja que avui és el
seu darrer Ple a l’Ajuntament de Manresa, ja que es jubila després de 25 anys
ocupant aquesta responsabilitat a l’Ajuntament. Tot seguit li dóna la paraula.

El senyor Josep Trullàs Flotats, interventor municipal, inicia la que serà la seva
darrera intervenció en el càrrec dient, amb to d’humor, que llegirà breument ja que
només faltaria que l’alcalde li hagués de retirar el torn de paraula en la seva última
sessió. Tot seguit fa una breu exposició del que ha estat la seva etapa com a
interventor de l’Ajuntament de Manresa.
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Primer parla dels objectius de la Intervenció. En aquest sentit, parla dels aspectes
legals formals, la fiscalització d’actes i acords des d’un punt de vista econòmic i
financer, la comptabilització de les operacions conseqüència de l’activitat municipal de
forma correcta i puntual, i també la preparació de comptes.
Diu també que s’ha pogut anar una mica més enllà de les funcions legals formals, la
qual cosa ha permès ajudar perquè els acords adoptats per l’Ajuntament, en matèria
econòmica i financera, s’ajustessin a la llei, obtinguessin conformitat d’òrgans com el
Ministeri d’Hisenda i la Generalitat, i no infringissin la normativa legal de control extern,
com és el Tribunal o la Sindicatura de comptes.
Afegeix que, a més a més del que ha esmentat, han tingut el suport dels diferents
equips de govern, que els han encomanat tasques que, en altres ajuntaments, es
realitzen en àrees més properes a Presidència, com és el fet d’actuar com a Oficina
pressupostària, fet que els ha permès sentir-se molt gratificats i propers a la gestió
municipal al marge del color polític del Consistori.
En quant als agraïments, vol adreçar-se als companys dels diferents departaments per
agrair-los la comprensió de les funcions de la Intervenció, complexa gairebé sempre.
Han intentat col·laborar en l’eficàcia de la gestió i en la gestió d’objectius, sempre
respectant organigrames, plantilles i relacions de llocs de treball.
Expressa un agraïment especial al personal de la Intervenció municipal, i per extensió
al de Serveis financers, alhora que felicita a la Corporació per les persones destinades
a aquesta dependència.
Remarca que, a més, aquestes persones tenen una qualitat poc comuna a
l’administració pública: formen equip. Un equip poc nombrós i amb poca estructura,
però eficaç.
Un record també per als companys José Luis González Leal, secretari general, i
Mariona Ribera Esparbé, tresorera general, a qui desitja molts èxits professionals com
els que ja estan obtenint.
Alhora, encoratja a la nova interventora que assumirà el càrrec amb caràcter
accidental en els pròxims dies, la senyora Carme Cot Palacín, de la qual no dubta que
tindrà èxit en la seva feina.
En l’apartat de disculpes diu que sempre han procurat actuar pensant en l’interès
públic, probablement han comès errors, confien que no siguin molts i, en tot cas, poc
significatius i en demana sinceres disculpes.
Conclou dient que ha estat un gran honor haver pogut aportar un modest gra de sorra
a la no fàcil funció de servei públic i agraeix enormement el tracte rebut per la
Corporació, amb qui sempre s’han sentit respectats. Els desitja molt d’encert en els
acords i les decisions a adoptar pel Consistori.

L’alcalde agraeix al senyor Josep Trullàs Flotats la seva intervenció.
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Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament
de Manresa presentada per la senyora Olga Sánchez Ruiz.

13.

El secretari presenta la proposta de l’alcalde president, de 15 de maig de 2017, que es
transcriu a continuació:
“Antecedents de fet
1. La senyora Olga Sánchez Ruiz, regidora d’aquesta Corporació per la candidatura
de Convergència i Unió, va prendre possessió del seu càrrec en la sessió
constitutiva de la Corporació municipal que va tenir lloc el dia 13 de juny de 2015.
2. En data 3 de maig de 2017, la senyora Olga Sánchez Ruiz ha presentat escrit al
Registre General de l’Ajuntament de Manresa (RE núm. 27440), en el qual
formula la seva renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Manresa.
3. En data 15 de maig de 2017, la senyora Meritxell Soler Torras ha presentat escrit
al Registre General de l’Ajuntament de Manresa (RE núm. 30365), en el qual
expressa que, com a número 12 de la llista electoral de Convergència i Unió
(CiU), li correspondria substituir a la senyora Olga Sánchez Ruiz com a regidora
de l’Ajuntament de Manresa.
Així mateix, la senyora Meritxell Soler Torras expressa la seva renúncia al dret
d’adquirir la condició de membre corporatiu.
Fonaments legals
1.

Article 182.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general.

2.

Article 9 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que assenyala que
la renúncia haurà de fer-se efectiva per escrit davant del Ple de la Corporació.

3.

Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre
substitució de càrrecs representatius locals.

Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
Acord
Primer.

Prendre raó i acceptar la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de
Manresa formulada per la senyora Olga Sánchez Ruiz, en escrit de data 3
de maig de 2017.

Segon.

Prendre raó i acceptar la renúncia al dret d’adquirir la condició de membre
corporatiu formulada per la senyora Meritxell Soler Torras, en escrit de
data 15 de maig de 2017.

Tercer.

Trametre certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central per a la
substitució de la senyora Olga Sánchez Ruiz i, a tal efecte, expedeixi
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credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat a qui
correspongui cobrir la vacant produïda.
Quart.

Indicar que, a judici d’aquesta Corporació, correspon cobrir la vacant de
regidora a la senyora Neus Comellas Verdaguer, en atenció al lloc que
ocupa en la llista electoral de Convergència i Unió, atesa la renúncia
formulada per la senyora Meritxell Soler Torras.

Cinquè.

Facultar l’alcalde per a la signatura de qualsevol document necessari per
a l’execució d’aquest acord.”

L’alcalde dóna la paraula a la senyora Olga Sánchez Ruiz.
La senyora Olga Sánchez Ruiz, regidora delegada de Seguretat Ciutadana i de
Mobilitat, comença la seva intervenció dient que la seva dimissió és per motius
personals i familiars, dient tot seguit que -Si davant d’un imprevist el cor i cap et diuen
que prenguis una decisió, aquesta arriba molt ràpid. Això no significa que sigui fàcil,
però afirma que s’alleuja quan es compta amb el suport d’un alcalde, d’uns companys
de govern i d’uns professionals que l’han acompanyat al llarg de tot aquest temps.
Diu que han estat sis anys intensos i frenètics i que participar activament en la política
municipal ha estat una gran experiència i un gran honor i responsabilitat.
Comptar amb la confiança de l’alcalde per poder exercir les delegacions de les
regidories que ha ocupat ha estat un luxe i un privilegi, tant pel repte que suposa fer-ho
com pel de gaudir de les persones que en formen part; per l’oportunitat d’apropar-se i
de conèixer qualsevol àrea municipal, ja que ha treballat des de la transversalitat de la
Policia Local, de la Mobilitat, de la Protecció Civil i de l’Emergència.
Continua dient que s’emporta més del que ha donat, que ha conegut extraordinàries
persones i grans professionals. Agraeix el temps compartit, la seva tasca, el seu
respecte, cosa que ha sentit des del primer moment, així com l’afecte de tots.
Demana també disculpes si no sempre ha estat a l’alçada del que esperaven i diu que
ha intentat posar la mateixa passió i esforç de qualsevol cosa que estima, com ha
estat el que ha fet, estimar.
Conclou agraint als manresans i manresanes la confiança dipositada perquè sense ells
res d’això seria possible i, tot seguit, mostra el seu agraïment als periodistes i mitjans
de comunicació presents la seva tasca i remarca que la seva feina és indispensable.
Desitja a tots molta sort i molts encerts.

L’alcalde intervé per dir que és un moment de comiat per a la regidora Olga Sánchez i
per qualificar els sis anys en què ha format part de Consistori com a “enriquidors i
apassionants”.
Diu que s’emporta el reconeixement de tots per la seva entrega, el seu treball, la seva
implicació total en la seva feina o la seva predisposició per a atendre a la gent a
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qualsevol hora, tant si les seves responsabilitats han estat de Seguretat Ciutadana i
Protecció Civil en un primer mandat durant el període 2011-2015, i en aquest segon
mandat afegint-hi les responsabilitats de Mobilitat.
També vol destacar la seva capacitat tant de treballar en equip com de fer equip sense
fer mai mala cara, la qual cosa li agraeix enormement, i que sempre ha prioritzat i ha
estat al servei del bé comú i disposada a treballar perquè Manresa sigui una ciutat
millor.
Conclou dient que allà on vagi ho passi bé, però que també contribueixi, com sempre
ha fet, que Manresa sigui una ciutat millor, dient finalment que tots la trobaran molt a
faltar.

L’alcalde sotmet la proposta sobre prendre coneixement de la renúncia al càrrec
de regidora de l’Ajuntament de Manresa, presentada per la senyora Olga
Sánchez Ruiz, a votació, i el Ple l’aprova per la unanimitat dels 25 membres
presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

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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