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Acta de la sessió plenària ordinària núm. 3 de 15 de març de 2018

1

ORDRE DEL DIA
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1.

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària número
2/2018, del dia 15 de febrer de 2018.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1273, de 13 de febrer de
2018, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, en la
Presidència de les Juntes de Govern Local del dia 13 de febrer de 2018,
reservada i pública.

2.2.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1526, de 16 de febrer de
2018, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’obra civil
derivats de la fuita de gas en el tub d’alimentació de la instal·lació de calefacció
i cuina de l’escola Sant Ignasi.-

2.3.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1527, de 16 de febrer de
2018, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’instal·lació
del tub de gas derivats de la fuita en el tub d’alimentació de la instal·lació de
calefacció i cuina de l’escola Sant Ignasi.

2.4.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1623, de 20 de febrer de
2018, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs arran de la
filtració d’aigües brutes al carrer Galceran Andreu, núm. 4 i 6, de Manresa.

2.5.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1953, de 28 de febrer de
2018, sobre activació del Pla d’Emergència de Nevades, amb efectes de les
6.30 h del dia 28 de febrer.

2.6.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2012, d’1 de març de 2018,
sobre desactivació del Pla d’Emergència de Nevades, amb efectes de les 17.30
h del dia 28 de febrer.

2.7.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2193, de 6 de març de 2018,
sobre modificació de la composició de la Comissió Informativa d’Hisenda i
Governació.

2.8.

Donar compte de l’informe d’Intervenció en relació a l’execució del Pla d’Ajust a
tancament del 4t trimestre de 2017.

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom d’Irene Polo
Roig al vial perpendicular a l’Avinguda de Pirelli, entre el camí de Rajadell i el
carrer de Monistrolet.
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4.

ÀREA DE TERRITORI

4.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències

4.1.1. Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la Modificació puntual del Pla
d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Manresa. Oratori de La Cova.
4.1.2. Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’acord exprés d’atribució de la condició
d’administració actuant al Consorci Urbanístic L’Agulla, per a la tramitació de
l’aprovació de la modificació del Pla Parcial de delimitació del sector del Parc
Tecnològic del Bages i de les figures de gestió urbanística que se’n derivin.
5.

ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

5.1

Regidoria Delegada d’Ocupació i Emprenedoria

5.1.1. Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud de participació de
l’Ajuntament de Manresa, en qualitat d’entitat col.laboradora, a l’Associació
“Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària”.
6.

ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

6.1

Regidoria Delegada d’Hisenda i Organització

6.1.1. Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants
municipals al Consell Escolar de l’Institut Manresa Sis.
6.1.2. Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització al Consorci del Bages per
a la gestió de residus per a contractar, amb caràcter urgent, un tècnic de suport
al Projecte europeu UrbanWINS.
6.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència

6.2.1. Dictamen sobre aprovació, si escau, de la substitució d’un membre del Comitè
de Seguretat i Salut de l’Ajuntament de Manresa.
7.

PROPOSICIONS

7.1.

Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC i DM en defensa de l’escola
catalana i del model d’immersió lingüística.

7.2.

Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC i DM per recuperar el poder
adquisitiu del sistema públic de pensions.

7.3.

Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC i DM per a la llibertat dels
presos polítics.
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7.4.

Proposició del Grup Municipal de la CUP per canviar el nom de la Plaça
Espanya.

8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.-

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

10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat
núm. 7, 8, 10 i 11, que corresponen a les sessions dels dies 6, 13, 20 i 27 de
febrer de 2018, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic
núm. 5, del dia 23 de gener de 2018.

11.

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

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per a iniciar-la.
Informa que abans de començar amb els assumptes relacionats a l’ordre del dia, la
Junta de Portaveus va acordar que es faria esment que el passat dia 27 de febrer es
va produir la pèrdua del qui va ser alcalde de la ciutat de Manresa, entre el novembre
de 1975 i l’abril de 1979, gairebé quatre anys, el senyor Ramon Roqueta Roqueta.
Traslladen el més sentit condol a la família, un record per a ell, i que descansi en pau.

Tot seguit es passen a debatre els assumptes relacionats a l’ordre del dia.
*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades
personals

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1.

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària número
2/2018, del dia 15 de febrer de 2018.

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
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https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc275b
00c0?startAt=50.0
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta núm.
2/2018, que correspon a la sessió del Ple de la corporació del dia 15 de febrer de
2018, 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. 1273, de 13 de febrer de
2018, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde,
en la Presidència de les Juntes de Govern Local del dia 13 de febrer de
2018, reservada i pública.

El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, dicto la
resolució següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a
continuació s’exposen:
Antecedents
Atès que el titular d’aquesta Alcaldia Presidència ha hagut d’absentar-se el dia d’avui, es
fa necessari procedir a la substitució transitòria reglamentària
Consideracions legals
L'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local,
l'article 55 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18.b) del ROM, determinen que
els tinents d'alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves funcions i per
ordre del seu nomenament a l'alcalde, en els casos de vacant, absència o malaltia.
Per resolució d'aquesta Alcaldia núm. 160, de 15 de gener de 2016, publicada en el
BOPB de 3 de febrer de 2016, modificada per resolució núm. 7268, de 8 de setembre de
2016, publicada en el BOPB de 29 de setembre de 2016 i modificada per resolució núm.
4536 de 18 de maig de 2017, es van efectuar nomenaments de tinents d'alcalde entre els
membres de la Junta de Govern Local i es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia.
Per tot això,
Resolc:
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PRIMER. Amb motiu de l’absència temporal del titular de l’Alcaldia, el primer tinent
d’alcalde senyor Marc Aloy Guàrdia, el substituirà en la presidència de les Juntes de
Govern Local, convocades per avui 13 de febrer de 2018, a les 12 hores, amb caràcter
reservat , i a les 12,30 h, amb caràcter públic.
SEGON. Notificar aquesta resolució al primer tinent d’alcalde, senyor Marc Aloy
Guàrdia.
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb
l'art. 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del sector públic.
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc275b
00c0?startAt=75.0&endsAt=88.0

2.2.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1526, de 16 de febrer de
2018, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’obra
civil derivats de la fuita de gas en el tub d’alimentació de la instal·lació de
calefacció i cuina de l’escola Sant Ignasi.

El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de
l’expedient de contractació emergent dels treballs d’obra civil derivats de la fuita de gas
en el tub d’alimentació de la instal·lació de calefacció i cuina de l’escola Sant Ignasi,
dicto la resolució següent, que es fonamenta en els antecedents i consideracions que
a continuació s’exposen:
Antecedents
I. El dia 14 de febrer de 2018 s’ha produït una fuita de gas en el tub que alimenta la
instal·lació de gas de l’escola de Sant Ignasi.
Per tal de poder trobar la fuita s’ha tancat la clau d’entrada de gas a l’escola, quedant
sense gas. Aquest fet provoca que la instal·lació de calefacció de tota l’escola i la
cuina estiguin parades.
El 15 de febrer de 2018 els tècnics de la Secció de Manteniment d’Equipaments es
personen al lloc dels fets per tal de poder avaluar i trobar la fuita. Un cop feta la
inspecció i amb la impossibilitat de trobar el tub, i per no haver de fer cales al pati, es
decideix fer una nova escomesa des de la clau de l’entrada de l’edifici fins al
comptador situat a l’entrada de la sala de calderes. La fuita fortuïta pot ser deguda a
6
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un mal estat del conducte per on passa el gas i per seguretat s’aconsella anul·lar i fer
de nou.
II. El cap de Secció de Manteniment d’Equipaments ha emès un informe el dia 15 de
febrer de 2018, en el qual, considerant la situació de perill greu pel risc d’una possible
fuita de gas a la instal·lació de l’escola Sant Ignasi, s’escau una actuació immediata en
aquesta escola (obra civil), a través d’una tramitació d’emergència.
Així mateix, proposa l’adjudicació dels treballs a l’entitat mercantil Grupmas
Constructors, SLU, amb CIF B59859025 i amb domicili al carrer Sant Joan d’en Coll,
42-44 de Manresa -08243.
III. El TMG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe el
dia 16 de febrer de 2017, en què conclou que a la vista de la situació de perill greu, la
contractació emergent de les actuacions d’obra civil derivades de la fuita de gas en el
tub d’alimentació de la instal·lació de calefacció i cuina de l’escola Sant Ignasi, s’ajusta
a dret.
Consideracions jurídiques
1 Normativa d’aplicació per a la utilització de la tramitació d’emergència en la
contractació administrativa. La normativa d’aplicació al supòsit ve constituïda
principalment pels articles següents:
 Article 113 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
 Article 117 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim
local.
2. Interpretació d’aquesta normativa. Els articles als quals es refereix la consideració
anterior estableixen les circumstàncies que habiliten la utilització del procediment
d’emergència en la contractació administrativa. Així, l’article 113 del TRLCSP, preveu
específicament, que quan l’administració hagi d’actuar de manera immediata a causa
d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un greu perill o de necessitats
que afectin a la defensa nacional, cal atenir-se a aquest règim excepcional.
És justament la situació de perill greu pel risc d’una possible fuita de gas a l’escola
Sant Ignasi en què posa l’accent l’informe del cap de Secció de Manteniment
d’Equipaments. El tècnic també aconsella contractar l’execució de l’obra utilitzant el
procediment d’emergència.
2 Òrgan competent. L’òrgan competent per a la contractació d’aquesta actuació
emergent és l’alcalde president, en virtut de l’atribució que li confereix l’article 21.1,
lletra k), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs d’obra civil derivats de la fuita
de gas en el tub d’alimentació de la instal·lació de calefacció i cuina de l’escola Sant
Ignasi.
Acta de la sessió plenària ordinària núm. 3 de 15 de març de 2018
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SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, una despesa extraordinària, per fer front
a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18
d’abril.
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’actuació que consisteix en els treballs
d’obra civil derivats de la fuita de gas en el tub d’alimentació de la instal·lació de
calefacció i cuina de l’escola Sant Ignasi i adjudicar el contracte a l’entitat mercantil
Grupmas Constructors, SLU, amb CIF B59859025 i amb domicili al carrer Sant Joan
d’en Coll, 42-44 de Manresa -08243, d’acord amb les estipulacions que s’indiquen a
continuació:


Objecte:
L’actuació en global consisteix en l’obertura d’una nova rasa al pati de l’escola de 0,90
m de fondària i 0,40 m d’ample pel pas de la nova escomesa de gas des del comptador
de gas fins a la clau de pas a l’entrada del recinte escolar. Es seguiran les
especificacions tècniques establertes per GAS NATURAL col·locant un llit de 10 cm
sorra seleccionada a la part més baixa del la rasa, a continuació el tub de polietilè (PE)
de 63 mm de diàmetre, omplerta amb sorra de riu o similar fins a una alçada de 0,60 m,
aproximadament, col·locant a 0,30 m de la canalització la banda de senyalització de la
instal·lació. Finalment, es col·locarà el sauló com a capa d’acabament.
En concret, les actuacions que executarà l’entitat mercantil adjudicatària són l’obertura
de rasa, aportació de sorra i acabament de la rasa.



Termini d’inici de les actuacions: immediat des de la recepció de la notificació i durant
una setmana.



Pressupost del contracte: a determinar.



Tècnic supervisor del contracte: Jordi Molins Marsal, cap de Secció de Manteniment
d’Equipaments.

QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc275b
00c0?startAt=88.0&endsAt=101.0

2.3.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1527, de 16 de febrer de
2018, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs
d’instal·lació del tub de gas derivats de la fuita en el tub d’alimentació de
la instal·lació de calefacció i cuina de l’escola Sant Ignasi.

El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
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“Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de
l’expedient de contractació emergent dels treballs d’instal·lació del tub de gas derivats
de la fuita en el tub d’alimentació de la instal·lació de calefacció i cuina de l’escola Sant
Ignasi, dicto la resolució següent, que es fonamenta en els antecedents i
consideracions que a continuació s’exposen:
Antecedents
I. El dia 14 de febrer de 2018 s’ha produït una fuita de gas en el tub que alimenta la
instal·lació de gas de l’escola de Sant Ignasi.
Per tal de poder trobar la fuita s’ha tancat la clau d’entrada de gas a l’escola, quedant
sense gas. Aquest fet provoca que la instal·lació de calefacció de tota l’escola i la
cuina estiguin parades.
El 15 de febrer de 2018 els tècnics de la Secció de Manteniment d’Equipaments es
personen al lloc dels fets per tal de poder avaluar i trobar la fuita. Un cop feta la
inspecció i amb la impossibilitat de trobar el tub, i per no haver de fer cales al pati, es
decideix fer una nova escomesa des de la clau de l’entrada de l’edifici fins al
comptador situat a l’entrada de la sala de calderes. La fuita fortuïta pot ser deguda a
un mal estat del conducte per on passa el gas i per seguretat s’aconsella anul·lar i fer
de nou.
II. El cap de Secció de Manteniment d’Equipaments ha emès un informe el dia 15 de
febrer de 2018, en el qual, considerant la situació de perill greu pel risc d’una possible
fuita de gas a la instal·lació de l’escola Sant Ignasi, s’escau una actuació immediata en
aquesta escola (instal·lació del tub de gas), a través d’una tramitació d’emergència.
Així mateix, proposa l’adjudicació dels treballs a l’entitat mercantil Vyc Industrial, SA,
amb CIF A08147357 i amb domicili al carrer Avenc del Daví, 22, de Terrassa -08227.
III. El TMG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe el
dia 16 de febrer de 2017, en què conclou que a la vista de la situació de perill greu, la
contractació emergent de les actuacions d’instal·lació del tub de gas derivades de la
fuita en el tub d’alimentació de la instal·lació de calefacció i cuina de l’escola Sant
Ignasi, s’ajusta a dret.
Consideracions jurídiques
1.
Normativa d’aplicació per a la utilització de la tramitació d’emergència en la
contractació administrativa. La normativa d’aplicació al supòsit ve constituïda
principalment pels articles següents:
 Article 113 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
 Article 117 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim
local.
2.
Interpretació d’aquesta normativa. Els articles als quals es refereix la
consideració anterior estableixen les circumstàncies que habiliten la utilització del
procediment d’emergència en la contractació administrativa. Així, l’article 113 del
Acta de la sessió plenària ordinària núm. 3 de 15 de març de 2018
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TRLCSP, preveu específicament, que quan l’administració hagi d’actuar de manera
immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un greu
perill o de necessitats que afectin a la defensa nacional, cal atenir-se a aquest règim
excepcional.
És justament la situació de perill greu pel risc d’una possible fuita de gas a l’escola
Sant Ignasi en què posa l’accent l’informe del cap de Secció de Manteniment
d’Equipaments. El tècnic també aconsella contractar l’execució de l’obra utilitzant el
procediment d’emergència.
3.
Òrgan competent. L’òrgan competent per a la contractació d’aquesta actuació
emergent és l’alcalde president, en virtut de l’atribució que li confereix l’article 21.1,
lletra k), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs d’instal·lació del tub de gas
derivats de la fuita en el tub d’alimentació de la instal·lació de calefacció i cuina de
l’escola Sant Ignasi.
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, una despesa extraordinària, per fer front
a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18
d’abril.
TERCER. Contractar amb caràcter emergent l’actuació que consisteix en els treballs
d’instal·lació del tub de gas derivats de la fuita en el tub d’alimentació de la instal·lació
de calefacció i cuina de l’escola Sant Ignasi i adjudicar el contracte a l’entitat mercantil
Vyc Industrial, SA, amb CIF A08147357 i amb domicili al carrer Avenc del Daví, 22, de
Terrassa -08227, d’acord amb les estipulacions que s’indiquen a continuació:


Objecte:
L’actuació en global consisteix en l’obertura d’una nova rasa al pati de l’escola de 0,90
m de fondària i 0,40 m d’ample pel pas de la nova escomesa de gas des del comptador
de gas fins a la clau de pas a l’entrada del recinte escolar. Es seguiran les
especificacions tècniques establertes per GAS NATURAL col·locant un llit de 10 cm
sorra seleccionada a la part més baixa del la rasa, a continuació el tub de polietilè (PE)
de 63 mm de diàmetre, omplerta amb sorra de riu o similar fins a una alçada de 0,60 m,
aproximadament, col·locant a 0,30 m de la canalització la banda de senyalització de la
instal·lació. Finalment, es col·locarà el sauló com a capa d’acabament.
En concret, les actuacions que executarà l’entitat mercantil adjudicatària són la
instal·lació de la canalització del gas, la connexió a la instal·lació existent i les proves
pertinents per deixar el sistema en marxa.
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Termini d’inici de les actuacions: immediat des de la recepció de la notificació i durant
una setmana.



Pressupost del contracte: a determinar.



Tècnic supervisor del contracte: Jordi Molins Marsal, cap de Secció de Manteniment
d’Equipaments.
Acta de la sessió plenària ordinària núm. 3 de 15 de març de 2018

QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc275b
00c0?startAt=101.0&endsAt=116.0

2.4.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1623, de 20 de febrer de
2018, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs arran
de la filtració d’aigües brutes al carrer Galceran Andreu, núm. 4 i 6, de
Manresa.

El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de
l’expedient de contractació emergent dels treballs arran de la filtració d’aigües brutes al
c. Galceran Andreu, núms. 4 i 6, dicto la resolució següent, que es fonamenta en els
antecedents i consideracions que a continuació s’exposen:
Antecedents
I. Es detecta la sortida d’aigües al carrer de l’edifici situat al c. Galceran Andreu, núm.
6-8.
S’efectua inspecció i es constata que tota la planta baixa d’aquest edifici està plena
d’aigües brutes, aproximadament uns quatre o cinc centímetres d’alçada, cosa que
provoca una forta pudor. Sembla que les aigües residuals provenen de l’edifici
colindant, núm. 4 i que es filtren a través de la mitgera i el subsòl.
S’efectua inspecció al local de planta baixa del c. Galceran Andreu, núm. 4. En el nivell
inferior hi ha un tancat amb un inodor d’on sobreïxen aigües fecals. En el nivell
superior hi ha un petit pati de llums, amb un baixant que sembla el baixant general de
l’edifici, també hi ha una bunera, tota la part inferior d’aquest pati està ple d’aigües i
residus fecals. Es detecta que, quan tiren de la cisterna en els pisos superiors, aquesta
aigua sobreïx a través d’aquesta bunera, pujant el seu nivell fins que torna a baixar.
D’aquí es pot deduir que possiblement les aigües que envaeixen l’edifici colindant
provenen d’aquí.
II. L’informe del cap de Servei d’Urbanisme, de 16 de febrer de 2018, assenyala que la
situació és de perill greu de salubritat, que afecta als estadants que resideixen als
immobles i als vianants que puguin transitar pel carrer.
Davant la situació de perill greu de salubritat dels estadants dels edificis núms. 4 i 6 i
dels vianants, s’escau actuar de manera immediata, i contractar amb caràcter
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emergent els treballs que consisteixen en retirar l’inodor i procedir a netejar i retirar
totes les restes de matèria orgànica que hi ha dins el local.
El cap de Servei d’Urbanisme proposa l’adjudicació dels treballs a l’entitat mercantil
ENDERROCS VILÀ VILA, S.L. (CIF B-62.362.405), sense poder-ne determinar el cost.
III. El TMG de la Unitat de Contractació ha emès un informe, en data 16 de febrer de
2018, en què conclou que a la vista del risc greu per a la salubritat de les persones, la
contractació dels treballs arran de la filtració d’aigües brutes al c. Galceran Andreu,
núms. 4 i 6 i per a la seguretat dels vianants amb caràcter emergent, s’ajusta a dret.
Consideracions jurídiques
1. Normativa d’aplicació per a la utilització de la tramitació d’emergència en la
contractació administrativa. La normativa d’aplicació al supòsit ve constituïda
principalment pels articles següents:


Article 113 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP en
endavant), aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.



Article 117 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local.

2. Interpretació d’aquesta normativa. Els articles als quals es refereix la consideració
anterior estableixen les circumstàncies que habiliten la utilització del procediment
d’emergència en la contractació administrativa. Així, l’article 113 del TRLCSP, preveu
específicament, que quan l’administració hagi d’actuar de manera immediata a causa
d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un greu perill o de necessitats
que afectin a la defensa nacional, cal atenir-se a aquest règim excepcional.
És justament la situació de perill greu per a la salubritat dels estadants dels edificis
núms. 4 i 6 del c. Galceran Andreu i també per a la seguretat dels vianants en què
posa l’accent l’informe de l’arquitecte municipal. El tècnic també aconsella contractar
l’execució de l’obra utilitzant el procediment d’emergència.
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per a la contractació d’aquesta obra emergent
és l’alcalde president, en virtut de l’atribució que li confereix l’article 21.1, lletra k), de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això, com a alcalde president, RESOLC:
PRIMER. Declarar emergent la contractació dels treballs arran de la filtració d’aigües
brutes al c. Galceran Andreu, núms. 4 i 6 de Manresa.
SEGON. Aprovar, a l’empara del que disposa l’article 21.1 lletra k de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, una despesa extraordinària, per fer
front a l’obra declarada emergent en el punt anterior, en l’import que es determini un cop
l’obra hagi de ser liquidada, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18
d’abril.
TERCER. Contractar amb caràcter emergent els treballs arran de la filtració d’aigües
brutes al c. Galceran Andreu, núms. 4 i 6 de Manresa, i adjudicar el contracte a l’entitat
mercantil ENDERROCS VILÀ VILA, S.L. (CIF B-62.362.405 amb domicili al c/ Energia –
12
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pg Vinyats II 2, - 08250 Sant Joan de Vilatorrada), d’acord amb les estipulacions que
s’indiquen a continuació:


Objecte: l’actuació consisteix en retirar l’inodor i procedir a netejar i retirar totes les
restes de matèria orgànica que hi ha dins el local. Desembussar la sortida del
clavegueram de l’edifici i, en cas que estigui trencat, detectar en quin punt i procedir a
la seva reparació. Un cop reparada l’afluència d’aigües residuals es procedirà a netejar
amb aigua a pressió la planta baixa del núm. 6 i posteriorment a tapiar l’accés al local
de planta baixa del núm. 4, per impedir que hi puguin accedir persones alienes.



Termini d’inici de les actuacions: immediat.



Pressupost del contracte: a determinar.



Tècnic supervisor del contracte: La supervisió d’aquest contracte serà realitzada per
l’arquitecte municipal que ha proposat la contractació.

QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió
que tingui lloc, de conformitat amb l’article 117 del RDL núm. 781/86, de 18 d’abril.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc275b
00c0?startAt=116.0&endsAt=129.0

2.5.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1953, de 28 de febrer de
2018, sobre activació del Pla d’Emergència de Nevades, amb efectes de
les 6.30 h del dia 28 de febrer.

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

Acta de la sessió plenària ordinària núm. 3 de 15 de març de 2018
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La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc275b
00c0?startAt=129.0&endsAt=140.0

2.6.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2012, d’1 de març de
2018, sobre desactivació del Pla d’Emergència de Nevades, amb efectes
de les 17.30 h del dia 28 de febrer.

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

Acta de la sessió plenària ordinària núm. 3 de 15 de març de 2018
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“
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc275b
00c0?startAt=140.0&endsAt=150.0

2.7.

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2193, de 6 de març de
2018, sobre modificació de la composició de la Comissió Informativa
d’Hisenda i Governació.

El secretari presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu a continuació:
“Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient
administratiu sobre composició de la Comissió Informativa d’Hisenda i Governació,
dicto la resolució següent que es fonamenta en els antecedents de fet i les
consideracions legals que a continuació s’exposen:
Antecedents de fet
El Ple de la corporació, en sessió extraordinària del dia 30 de juny de 2015, va aprovar
la creació de les Comissions Informatives de caràcter permanent i va establir la seva
periodicitat i el seu règim d’organització i funcionament.
Amb posterioritat, per acord de Ple de 21 de gener de 2016, es va modificar l’acord
adoptat en sessió de 30 de juny de 2015, com a conseqüència de l’Acord de Govern a
Manresa signat el 8 de gener de 2016 que remodelava el cartipàs municipal.
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Per resolució d’aquesta Alcaldia núm. 912, de 4 de febrer de 2016, es va aprovar la
composició i adscripció dels membres corporatius, designats pels respectius Grups
Municipals, a les Comissions informatives creades per acord de Ple de 21 de gener de
2016.
Atès que el punt tercer de l’esmentada Resolució establia el següent:
“La Secretaria de les Comissions Informatives creades per acord del Ple de 21 de
gener de 2016, recaurà en el secretari general de la Corporació, Sr. José Luis
González Leal, com a titular, i es designa com a suplent la senyora Rosa Gomà Batriu,
cap de la Unitat de Coordinació Jurídica.”
Atès que l’article 137.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals preveu que a les sessions de la Comissió d’Hisenda assistirà, en tot
cas, el funcionari responsable de la Intervenció.
Vist l’informe emès pel secretari general, d’acord amb el que disposa l'article 172 de
l’RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en què proposa que l’òrgan
municipal competent adopti l’acord de modificar el punt tercer de la resolució núm.
912, de 4 de febrer de 2016.
Consideracions legals
Article 38.c) 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, que
estableix la competència plenària per al nomenament de representants de la
Corporació en tota classe d’òrgans col·legiats en què hagi d’estar representada.
Article 53.1.k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Article 137.1 de l’RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Per tot l’exposat, resolc:
1r. Modificar la resolució dictada per aquesta Alcaldia amb núm. 912, de 4 de febrer de
2016, en el sentit que el punt TERCER quedarà redactat de la forma següent:
“TERCER. La Secretaria de les Comissions Informatives creades per acord del Ple de
21 de gener de 2016, recaurà en el secretari general de la Corporació, Sr.
José Luis González Leal, com a titular, i es designa com a suplent la Sra.
Rosa Gomà Batriu, cap de la Unitat de Coordinació Jurídica.
Així mateix, la Intervenció de la Comissió Informativa d’Hisenda i
Governació recaurà en la interventora general de la Corporació, Sra.
Mariona Ribera Esparbé, com a titular, i es designa com a suplent la Sra.
Carme Cot Palacín, cap de la Unitat de Comptabilitat i Gestió
Pressupostària.

Acta de la sessió plenària ordinària núm. 3 de 15 de març de 2018
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2n. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió que
tingui lloc.”
La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc275b
00c0?startAt=150.0&endsAt=160.0

2.8.

Donar compte de l’informe d’Intervenció en relació a l’execució del Pla
d’Ajust a tancament del 4t trimestre de 2017.

El secretari presenta l’informe d’Intervenció, el qual es transcriu a continuació:
“De conformitat amb els articles 4.1.g) del Règim Jurídic dels funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, regulat pel Reial decret
1174/1987, de 18 de setembre, i 21.4 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, i en
relació al pla d’ajust, mencionat a l’article 10 de l’Ordre HAP/2015/2012, de l’1
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, emeto el següent informe respecte l’estat
d’execució del pla d’ajust a tancament del quart trimestre de 2017.
Antecedents
El Ple de la corporació en data 30 de març de 2012 va aprovar un pla d’ajust per al
període 2012 a 2022.
Aquesta pla va ser revisat i aprovat novament pel Ple municipal en data 26 de
setembre de 2013, en compliment de l’establert a l’article 18 del Reial Decret Llei
8/2013, el qual és vigent fins al 2023.
Correspon a la Intervenció municipal informar sobre l’execució del pla i donar-ne
compte al Ple municipal.
Normativa aplicable
La Legislació aplicable ve determinada per:
— La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
— La Llei Reguladora de les Hisendes Locals Text refós aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes altres de caràcter
econòmic.
18
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— Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei Orgànica
8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les Comunitats Autònomes i de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any
2017.
En tot cas, el contingut del citat pla haurà de complir com a mínim els següents
requisits:
a) Recollir ingressos corrents suficients per finançar les seves despeses corrents i
l'amortització de les operacions d'endeutament, inclosa la que es formalitzi en
el marc de la present norma;
b) Les previsions d'ingressos corrents que contingui hauran de ser consistents
amb l'evolució dels ingressos efectivament obtinguts per la respectiva entitat
local en els exercicis 2013 a 2023;
c) Un adequat finançament dels serveis públics prestats mitjançant taxa o preus
públics, pel que hauran d'incloure informació suficient del cost dels serveis
públics i el seu finançament;
d) Recollir la descripció i el calendari d'aplicació de les reformes estructurals que
s'implementin, així com les mesures de reducció de càrregues administratives a
ciutadans i empreses, que s'adoptin en els termes que s'estableixin per Acord
de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics;
e) Qualssevol altres requisits que s'estableixin per Acord de la Comissió Delegada
del Govern per a Assumptes Econòmics.
El Pla d'Ajust podrà incloure modificació de l'organització de la corporació local.
Seguiment de l’execució del pla d’ajust
Seguiment dels ingressos
Les desviacions dels ingressos (drets nets liquidats) totals respecte del previst del pla
són del 0,23% a l’alça, ja que s’han complert les previsions globals. No obstant això, si
analitzem per tipus d’ingressos podem destacar el següent:
a) Els ingressos corrents queden un 6,03% per sota de les previsions.
b) Els ingressos de capital no estaven previstos i en canvi n’hi han hagut per un
import de 2.311,35 milers d’euros.
c) Important destacar els ingressos financers per un import de 2.493,76 milers
d’euros, que corresponen a un ingrés per préstec a llarg termini d’1.000 milers
d’euros per a inversions, i 1.493,76 milers d’euros corresponent a un nou crèdit
per eixugar el romanent de tresoreria negatiu de l’exercici 2016.
Les mesures concretes proposades en matèria d’ingressos, que justament afectaven a
ingressos corrents, no han arribat a l’import previst de 2.652,46 milers d’euros, ja que
s’han quedat a un -34,12% d’execució.
Seguiment de les despeses
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L’objectiu de reducció de despesa es va complint en el seu conjunt si ens fixem en
l’execució del pressupost de despeses que s’ha rebaixat en un 1,07% respecte de les
previsions.
Si desgranem els tipus de despesa veiem que les despeses corrents són les que
disminueixen més, concretament en un 9,13%. D’altra banda, les despeses de capital
es desvien a l’alça considerablement, però tenen una explicació lògica, ja que els
ingressos de capital també han experimentat aquesta evolució a l’alça respecte de les
previsions fetes en un primer moment al pla d’ajust.
En aquest apartat el pla no va preveure prendre mesures relatives a despeses.
Endeutament
El deute viu està per sobre del previst. Les causes principals són les següents:
a) Nou crèdit per a inversions al 2017 d’un milió d’euros no previstos.
b) Nou crèdit per eixugar el dèficit de l’exercici 2016 per un import de 1.493 mil
euros.
c) S’arrossega la desviació acumulada que va provocar el dèficit del 2013, el qual
també es va demanar un crèdit i, degut al a les carències acordades de
diferents préstecs ja mencionats en l’informe de l’interventor de data 30 de
gener de 2017, de seguiment del pla d’ajust.
Magnituds financeres i pressupostàries
a) L’estalvi brut i l’estalvi net segueixen sent magnituds positives que s’extrauen
de les dades contingudes en l’execució del pressupost.
b) El saldo de les operacions no financeres se n’obté un resultat positiu que
després dels ajustos SEC continua donant un resultat positiu, tot i que menor
que la previsió del pla d’ajust.
De l’execució del El Pla d'Ajust se n’haurà de donar compte al Ple i s’haurà de remetre
a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.”

La lectura d’aquest punt la podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc275b
00c0?startAt=160.0&endsAt=184.0

L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia en el sentit de tractar la proposició 7.4, atès
que s’ha presentat una sol·licitud en representació de l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC) per a intervenir en aquest punt.
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7.4.

Proposició del Grup Municipal de la CUP per canviar el nom de la Plaça
Espanya.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 12 de març de
2018, que es transcriu a continuació:
“
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“
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc275b
00c0?startAt=184.0&endsAt=3313.0

L’alcalde sotmet la proposició 7.4 a votació i el Ple la rebutja per 3 vots
afirmatius (3 GMCUP), 21 vots negatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 2 GMC’s
i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 1 abstenció (1 GMDM), per la qual cosa la proposició
decau.

Tot seguit es reprèn l’ordre del dia a partir del punt 3.

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom d’Irene
Polo Roig al vial perpendicular a l’Avinguda de Pirelli, entre el camí de
Rajadell i el carrer de Monistrolet.
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El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 26 de febrer de 2018, que es
transcriu a continuació:
“És voluntat d’aquest ajuntament dotar els vials i espais públics de Manresa amb el
nom de persones que han destacat en algun camp per tal de reconèixer els seus
mèrits.
Atesa la necessitat de donar nom al vial perpendicular a l’Avinguda de Pirelli, entre el
camí de Rajadell i el carrer de Monistrolet, i un cop examinada la proposta, ha semblat
pertinent iniciar-ne els tràmits.
Per Resolució de l’alcalde de l’Ajuntament de Manresa de data 10 de gener de 2018,
s’acordà incoar expedient per determinar els mèrits o circumstàncies que puguin
aconsellar, a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i Distincions, donar el
nom de carrer d’Irene Polo Roig al vial perpendicular a l’Avinguda de Pirelli, entre el
camí de Rajadell i el carrer de Monistrolet i que actualment no té cap denominació.
D’acord amb el procediment, es va nomenar Instructora i Secretari de l'expedient.
Des de la Secció de Cultura s’han fet les consultes pertinents per determinar els
aspectes relatius a la denominació d’aquest vial amb el nom d’Irene Polo Roig.
Consultada la secció de Planejament i Gestió del Sòl, aquesta manifesta que aquest
vial es pot considerar com a carrer. En conseqüència, corrobora la idoneïtat que
aquest vial rebi la denominació proposada. També s’adjunta a l’expedient l’informe de
la Unitat d’Estadística i Gestió de Població sobre els veïns que queden afectats per
aquesta denominació.
Irene Polo Roig va ser una de les primeres dones periodistes de la premsa catalana i
redactora dels principals diaris dels anys 30. Descoberta per un dels millors periodistes
de referència del país, el manresà il·lustre Josep Maria Planes (1907-1936), van
treballar plegats a la revista “Imatges”. També va ser publicista i representant teatral.
Va destacar en el seu àmbit professional per les seves propostes innovadores i pel seu
compromís amb la justícia social i la llibertat individual, que va manifestar a través de
nombrosos articles i amb reportatges de gran transcendència. També fou
capdavantera en la reivindicació del paper de les dones. El seu compromís polític amb
el país la van portar a l’exili a Buenos Aires, on es va suïcidar l’any 1942. Malgrat que
ha estat considerada per diversos autors com una de les dones catalanes
excepcionals, la seva persona ha estat injustament oblidada.
L’article 26 de de l’Ordenança de convivència ciutadana estableix que cada una de les
vies públiques s’identificarà amb un nom diferent, podent tramitar-se, d’acord amb
l’article 27, d’ofici o a instància de part. En ambdós casos correspon al Ple Municipal
l’adopció de l’acord definitiu. Així mateix, l’article 28 regula la retolació de les vies
públiques com un servei públic.
La denominació d’una via pública amb el nom d’una persona implica seguir el
procediment establert al Reglament d’Honors i Distincions aprovat per aquest
Ajuntament de Manresa, en sessió plenària del 18 de febrer de 2008.
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L’esmentat Reglament d’Honors i Distincions, en els seus articles 19 a 23, regula la
instrucció de l’expedient per a la determinació dels mèrits o circumstàncies que
aconsellin o justifiquin l’atorgament d’una distinció, del qual se n’haurà de donar compte
posteriorment en la propera sessió plenària.
Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Suport Jurídic en data 26 de febrer de
2018, l’informe emès per l’arquitecta de Planejament i Paisatge de data 18 de
desembre de 2017, i l’informe emès per la tècnica d’Estadística de data 21 de
desembre de 2017.
A l'informe emès per la instructora de l'expedient de data 26 de gener de 2018 es
deixa constància dels mèrits que concorren en Irene Polo Roig, proposant-se la
denominació d’un vial amb el seu nom.
Per tot això, l’alcalde president, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
“Primer.- Designar amb el nom d’Irene Polo Roig al vial perpendicular a l’Avinguda de
Pirelli, entre el camí de Rajadell i el carrer de Monistrolet, actualment sense
denominació, segons es grafia al plànol adjunt.
Segon.- Ordenar la col·locació, per part dels serveis tècnics municipals corresponents,
de les plaques i retolacions que corresponguin a l’esmentat carrer.
Tercer.- Actualitzar la inscripció al Llibre Registre de Distincions Honorífiques, en el
sentit d’incorporar a la relació de circumstàncies i mèrits de la Sra. Irene Polo Roig la
concessió d’aquesta distinció i la data de la mateixa."
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Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc275b
00c0?startAt=3313.0&endsAt=3501.0

L’alcalde sotmet el dictamen 3.1 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 regidor Jordi Masdeu Valverde del GMCUP, es trobava fora
de la sala en el moment de la votació.

4.

ÀREA DE TERRITORI

4.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències

4.1.1. Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la Modificació puntual del
Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Manresa. Oratori de La
Cova.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, de 28 de
febrer de 2018, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
El 26 de setembre de 2017, el Director General d’Ordenació d’Urbanisme i del Territori
va donar conformitat al Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal de
Manresa.
El passat 22 de febrer de 2018 –i després de diverses reunions prèvies–, el Sr. Lluís
Magrinyà Veciana, en representació de la Residència Santi Ignasi, de la Companyia de
Jesús va presentar davant l’Ajuntament de Manresa una proposta per a la construcció
d’un Oratori soterrat i obert cap al sud en el jardí situat a la banda est del passatge de
la Cova. En base a aquesta proposta, els serveis tècnics de Planejament i Gestió del
Sòl han elaborat un document de modificació puntual del POUM que preveu aquella
construcció soterrada, recuperant el lloc de culte amb vistes de la muntanya de
Montserrat que permet descartar la ubicació en l’actual Cova atès que l’edifici està
inclòs en el Catàleg de Patrimoni amb protecció integral i no és possible preveure-hi
noves obertures. Aquesta construcció soterrada evoca les condicions d’una balma i
dota al nou espai d’aïllament acústic de l’entorn, emulant a l’espai de pregària de Sant
Ignasi de Loiola.
L’actuació s’emmarca en la propera commemoració dels 500 anys de l’arribada de
Sant Ignasi a la ciutat, per al qual s’ha elaborat el Pla director del projecte Manresa
2022.
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L’àmbit de la modificació comprèn la finca situada al sud de la ciutat, amb façana als
carrers vell i nou de Santa Clara i al passatge de la cova, al nord del Santuari de la
Cova de Sant Ignasi. Es tracta d’una finca, que malgrat trobar-se a l’altra banda del
passatge esmentat, forma part del conjunt del Santuari com a jardí d’aquest. D’acord
amb el POUM es tracta de sòl urbà consolidat qualificat de Sistema d’Equipaments
Equipament Comunitari (clau E.14) de forma conjunta amb l’Equipament de La Cova.
Així mateix, el Pla especial urbanístic de Protecció del Patrimoni històric, arquitectònic,
arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa va incloure la finca en
qüestió en l’entorn de protecció de l’Església i Casa d’exercicis espirituals de la Cova
en la fitxa del Catàleg R008 i en la zona d’expectativa arqueològica Q009.
La proposta de modificació pretén ajustar les condicions d’ordenació d’aquests
terrenys mantenint la seva consideració com a jardí. En concret es proposa substituir
la consideració de J que preveu actualment el POUM per la espai ocupable en
soterrani SJ, en les condicions que preveu la normativa del POUM. D’aquesta manera
es pretén donar resposta a les necessitats d’ampliació de l’equipament mantenint tant
la topografia com l’ús i el tractament superficial del jardí existent, i sense malmetre la
imatge de la cova sinó que en reforça la seva presència en la façana de la ciutat.
En relació a l’edificabilitat, l’ajust proposat no l’altera, ja que aquesta ve determinada
per la normativa del Sistema d’Equipaments aplicada de forma conjunta a tot
l’equipament, és a dir la part ocupada per la Cova i el jardí adjacent, juntament amb la
part que ens ocupa, malgrat la separació que suposa el passatge de la Cova.
La Comissió permanent de Patrimoni, reunida en sessió de 15 de desembre de 2017,
va valorar positivament la proposta plantejada en consultes prèvies. Quant a la zona
d’expectativa arqueològica, tal i com preveu la fitxa de protecció, ha d'anar
acompanyada d'un estudi documental previ i un seguiment per part d'un tècnic
arqueòleg, que en proposi la viabilitat d'aquesta intervenció (Decret 78/2002, de 5 de
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de la
Generalitat de Catalunya)
Finalment, constatar que en la memòria del document s’expliquen, es justifiquen i
s’estableixen més àmpliament tots els aspectes, els objectius i les determinacions que
afecten la modificació. Per aquest motiu, el document conté una memòria, la normativa
que li és d’aplicació, un estudi econòmic i financer, un pla d’etapes i la documentació
gràfica.
Consideracions legals
Contingut
L’article 96 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme, disposa que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura
de planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la
formació.
D’acord amb l’article 97 del mateix text legal, les propostes de modificació d’una figura
de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat d’aquesta, així com la
conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i privats concurrents.
La modificació proposada aconsegueix concórrer els interessos públics i privats, atès
que millora les condicions de desenvolupament de l’equipament de la Cova a l’hora
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que manté l’objectiu de conservar el jardí existent i la seva relació espacial amb la
ciutat i amb la seva imatge de façana.
D’acord amb la memòria del document, la modificació no afecta al sistema d’espais
lliures, ni de zones verdes ni d’equipaments esportius, com tampoc comporta un
increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial ni de la intensitat dels
usos. Tampoc suposa una transformació dels usos existents. Tots ells aquests
supòsits, en què es contempla uns requeriments especials per a la modificació del
planejament (articles 98 i 99 DL 1/2010, de 3 d’agost).
Tramitació
Quant a la tramitació, d’acord amb l’article 85 TRLU, un cop aprovat inicialment el Pla
s’haurà de sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte de
què puguin formular-se al·legacions. La convocatòria d’informació pública s’ha
d’ajustar al que disposa l’article 23 Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret
305/2006, de 18 de juliol). De conformitat amb l’apartat b) de l’esmentat article, en el
supòsit de tramitar modificacions puntuals de plans d’ordenació urbanística municipal,
l’edicte s’ha de publicar en un diari de més divulgació a més del Butlletí Oficial que
correspongui. El termini d’informació es computa des de la darrera publicació
obligatòria. A més, els Ajuntaments de més de 10.000 habitants han de donar a
conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública així com garantir la
consulta dels instruments de planejament per aquests mitjans.
Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb l’article 85.5 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, s’ha de sol·licitar informe als organismes afectats per raó
de llurs competències sectorials, si s’escau. En aquest cas, se n’haurà de sol·licitar a
la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, de conformitat
amb l’article 55 del Decret 262/2016, de 7 de juny, i al Departament de Cultura
(Patrimoni) per haver-ho indicat així la Comissió permanent del Patrimoni.
En relació a la subjecció a avaluació ambiental estratègica, atès el contingut i objecte
de la modificació, en la qual no s’altera la classificació del sòl no urbanitzable, no resta
subjecta al que disposa la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes i la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i, per tant, no
s’ha de sotmetre a avaluació ambiental.
Competència
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística,
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
Vist l’informe jurídic emès per la cap de la secció de Gestió Urbanística.
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El regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió Informativa de Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
Proposta de resolució
1r.
APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE MANRESA. ORATORI DE
LA COVA, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que
disposa l’article 85 Decret legislatiu 1/2010, de 3 de d’agost pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme.
2n.
EXPOSAR al públic la Modificació puntual aprovada inicialment durant un
termini d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la darrera publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més
circulació, i en els mitjans telemàtics, als efectes de presentació d’al·legacions, tal com
ho disposa l’article 85.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i article 23.1.b) del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
3r.
SOL·LICITAR INFORMES a la Direcció General d’Afers Religiosos, del
Departament de Governació i Relacions institucionals, de la Generalitat de Catalunya i
Departament de Cultura (Patrimoni), en relació als aspectes de la seva competència,
de conformitat amb allò que prescriu l’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.”
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc275b
00c0?startAt=3501.0&endsAt=4327.0

L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 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.

4.1.2. Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’acord exprés d’atribució de la
condició d’administració actuant al Consorci Urbanístic L’Agulla, per a la
tramitació de l’aprovació de la modificació del Pla Parcial de delimitació del
sector del Parc Tecnològic del Bages i de les figures de gestió urbanística
que se’n derivin.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, de 5 de
març de 2018, que es transcriu a continuació:
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“El 13 de juny de 2005 es va signar un conveni per al desenvolupament del Parc
Tecnològic de la Catalunya Central.
Arran de la signatura del conveni es va tramitar una modificació del Pla General
d’Ordenació Urbana de Manresa en la que es va definir un sector del planejament de
sòl urbanitzable no delimitat dins el qual es va redactar el Pla Parcial de delimitació del
sector del Parc Tecnològic del Bages, que va ser aprovat definitivament el dia 19 de
juliol de 2007.
El Pla Parcial ha estat modificat en una ocasió, modificació aprovada definitivament el
19 de maig de 2010.
El Ple del Consorci Parc Central de 23 de setembre de 2014, va acordar sol·licitar
formalment a l’Ajuntament de Manresa l’inici dels procediments adients per a la
modificació puntual del pla general d’ordenació urbana i/o de les figures de planejament
derivades i de gestió urbanística, necessaris per a la redefinició dels usos admesos al
Parc Tecnològic de la Catalunya central, de tal manera que es flexibilitzin, mitjançant la
supressió de l’obligació de destinar una part majoritària de la superfície de l’establiment
a la R+D+I, tot afavorint la implantació de seus empresarials, de producció i/o de
serveis que desenvolupin un procés productiu complet, i també noves empreses, que
sorgides o no de processos de R+D+I aprofitin la plataforma del parc per créixer però
sense tenir, en si mateixes, internalitzada a la R+D+I. Així com empreses de serveis i
empreses innovadores en les metodologies organitzatives i de treball.
També es va acordar demanar a l’Ajuntament de Manresa que, dins de les
modificacions que es puguin introduir, es tingui en compte, alhora, el factor de
l’ocupació i adequació dels espais a les noves determinacions, tot estudiant la
reordenació del sostre edificable, cosa que pot comportar la modificació del
planejament general, derivat i/o dels instruments de gestió urbanística aprovats fins el
moment.
Arrel d’aquesta petició, el ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió del dia 19 de
febrer de 2015, va aprovar la modificació de l’addenda, annex 1, del conveni urbanístic
per al desenvolupament del Parc Tecnològic del Bages.
Als efectes de la plasmació de les modificacions contingudes en el document referit al
punt precedent en un instrument urbanístic normatiu, aquesta junta de compensació
ha adoptat la iniciativa de modificar novament el Pla Parcial de delimitació del sector
del Parc Tecnològic del Bages.
El dia 26 de febrer de 2018, la Junta de Compensació, als efectes de l’art. 78 en
relació amb l’art. 101, tots dos del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, sol·licità al Consorci Urbanístic l’Agulla,
com a òrgan competent per a la seva tramitació, que prengui en consideració i accepti
la iniciativa d’aquesta Junta de Compensació per a la modificació del Pla Parcial de
delimitació del sector del Parc Tecnològic del Bages.
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El Consorci Urbanístic l’Agulla, en sessió de 2 de març de 2018, va acordar prendre en
consideració i assumir la iniciativa pública de la modificació del Pla Parcial de
delimitació del sector del Parc Tecnològic del Bages i també demanar als Ajuntaments
consorciats que emetin l’informe previst a l’art. 11.b del Estatuts del Consorci en el
termini d’un mes, una vegada els treballs de redacció de la modificació estiguin
preparats per a l’aprovació inicial, abans que aquesta es produeixi, i, a tal efecte,
facultar el president perquè traslladi en aquell moment la petició d’informe, juntament
amb l’instrument en relació al qual s’ha d’emetre.
L’art. 2 dels Estatuts del Consorci estableixen que l’àmbit d’actuació d’aquest és el
delimitat a l’oest i al nord per l’eix transversal, a l’est per les zones industrials de St.
Isidre de St. Fruitós de Bages i la carretera de Manresa a Berga i al Sud per la Ronda
de Manresa. Aquest àmbit inclou el del Pla Parcial de delimitació del Parc Tecnològic
del Bages.
L’art. 11,b) atribueix al Consorci competència per a redactar, elaborar i aprovar quants
instruments de planejament de desenvolupament i de gestió urbanística siguin
necessaris dins el seu àmbit territorial d’actuació, així com les seves modificacions.
L’art. 22,2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei d'urbanisme diu que són entitats urbanístiques especials, entre d’altres, els
consorcis urbanístics, que poden assumir competències en matèria de planejament
sempre que operin com a administració actuant.
No obstant l’anterior, no és suficient que els estatuts de l’entitat atribueixin la
competència de formulació i aprovació del planejament derivat. Així, l’art. 23,1,c) de la
Llei d’Urbanisme atribueix la condició d’administració actuant als consorcis urbanístics
si ho determina un acord exprés de l’ajuntament, que s’ha de sotmetre a la publicitat
requerida per a l’executivitat de l’instrument urbanístic de planejament de què es tracti.
En el mateix sentit podem citar l’art. 13,1,c) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, que abunda en la qüestió dient que
la condició d'administració actuant correspon, entre d’altres a les altres entitats
urbanístiques especials constituïdes o integrades per ajuntaments, si ho determina un
acord exprés de l'ajuntament o dels ajuntaments corresponents, el qual es pot referir a
una actuació urbanística concreta o pot tenir caràcter general. Aquest acord s'ha de
publicar al diari o butlletí oficial corresponent.
L’art. 13,2,c) del Decret 305/2006 encara remarca més la necessitat de l’acord exprés,
atès que diu que els consorcis urbanístics, si ho preveuen llurs estatuts, poden també
exercir les competències municipals de tramitació i aprovació dels plans urbanístics
que es determinin en l'acord municipal pel qual se'ls reconeix la condició
d'administració actuant.
De la normativa citada es desprèn que no és suficient que els estatuts atribueixin la
competència sinó que també hi ha d’haver un acord exprés del ple de l’Ajuntament.
L’art. 6,1 del Estatuts del consorci atribueix al Consorci la condició d’entitat urbanística
especial i la condició d’administració urbanística actuant, tot d’acord amb el que
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determinen els preceptes de la legislació urbanística catalana. L’apartat 3 dels Estatuts
estableix que queda exclòs d’aquesta consideració respecte de l’àmbit territorial de la
modificació del Pla General d’Ordenació Urbanística de Manresa, en tràmit
(aleshores), i que té per objecte la implantació del Parc Tecnològic del Bages, això
sense perjudici que l’Ajuntament de Manresa, com a administració urbanística en
aquesta modificació cedirà, en el seu moment, analitzada la viabilitat jurídica i
econòmica, a favor del Consorci els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta destinats a
sistemes.
Tenint en compte que l’atribució de la condició d’administració urbanística actuant es
fa dins els Estatuts del consorci, sense que consti en acord municipal exprés i tenint en
compte que també existeix una exclusió de la condició d’administració actuant del
consorci respecte de l’àmbit del Parc Tecnològic del Bages, és necessari, si es vol
materialitzar la voluntat política que el consorci actuï com a administració urbanística
actuant, que el ple de l’Ajuntament de Manresa atribueixi expressament aquesta
condició al consorci per a la modificació del Pla Parcial de delimitació del Parc
Tecnològic del Bages.
D’acord amb l’anterior, proposo a la Comissió Informativa de Territori l’elevació a
dictamen de la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
Primer. Atribuir expressament al Consorci Urbanístic l’Agulla, la condició
d’administració actuant per a la tramitació de l’aprovació de la modificació del Pla
Parcial de delimitació del sector del Parc tecnològic del Bages i de les figures de gestió
urbanística que se’n derivin, respecte de la iniciativa assumida per Consorci per acord
de la Junta General en sessió del dia 2 de març de 2018.
Segon. Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb el que disposa l’article
23 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Tercer. Habilitar el president del Consorci per a la signatura de quanta documentació
sigui adient per a l’efectivitat dels acords presos.
Quart. Notificar aquest acord a la Junta de Compensació del Pla Parcial de delimitació
del Sector del Parc Tecnològic del Bages i al Consorci Urbanístic l’Agulla, per al seu
coneixement i als efectes escaients, amb expressió dels recursos a què tinguin dret.”

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc275b
00c0?startAt=4327.0&endsAt=4810.0

32

Acta de la sessió plenària ordinària núm. 3 de 15 de març de 2018

L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 20 vots
afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMPSC, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), 3
vots negatius (3 GMCUP) i 2 abstencions (2 GMC’s), i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.

ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

5.1

Regidoria Delegada d’Ocupació i Emprenedoria

5.1.1. Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud de participació de
l’Ajuntament de Manresa, en qualitat d’entitat col·laboradora, a
l’Associació “Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària”.
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria,
de 27 de febrer de 2018, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 21 de gener de 2016, va aprovar la proposició
d’adherir-se a la Xarxa de Municipis per a l’Economia Social i Solidària i posicionar
l’economia social i solidària com un dels motors de desenvolupament local i arrelament
amb la ciutat
Cal dir que existeix a Manresa i al Bages un significatiu nombre d’iniciatives
relacionades amb el cooperativisme i l’economia social i solidària a les quals com a
corporació local donem suport.
L’economia social en un context de crisi ha mostrat una gran capacitat per continuar
generant activitat econòmica al territori, sense deslocalitzar-se i mostrant una veritable
capacitat per esdevenir una alternativa real i factible a les economies de mercat, tot
incorporant valors i pràctiques més basades en la democràcia i la participació, la
igualtat i l'equitat, la solidaritat, la transparència, la cultura de l'esforç, la proximitat i la
sostenibilitat i el compromís amb la comunitat.
Aquest fet no ha estat aïllat sinó que s’ha donat en tot el territori català. Per això es va
constatar l’existència de diversos municipis que, al igual que Manresa, volien fomentar
l’economia social i solidaria i van decidir crear l’Associació “Xarxa de Municipis per
l’Economia Social i Solidària”
El 17 de maig de 2017 es va constituir l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia
Social i Solidaria (XMESS) amb la finalitat de promoure, reforçar i consolidar
l’economia social i solidària per mitjà de fixar objectius i estratègies comunes així com
fomentar la cooperació i l’acció conjunta en polítiques públiques entre els seus
membres.
Aquesta Associació estava formada inicialment per 32 Ajuntaments si bé es possibilita
la incorporació de nous Ajuntaments o Consells Comarcals en concepte de membres o
bé en concepte d’entitats col·laboradores.
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A través d’aquesta Associació es pretén explorar un nou model de desenvolupament
territorial que mobilitzi millor els recursos del territori i prioritzi les dimensions socials,
ambientals i humanes de l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de
la ciutadania.
D’acord amb la proposta aprovada pel Ple de la Corporació, la voluntat de l’Ajuntament
de Manresa era participar activament en l’esmentada Associació si bé com a
conseqüència de les limitacions derivades de la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local la seva col·laboració serà com a entitat col·laboradora i així poder
donar suport a les accions que es realitzin des de l’Associació, estar informat de les
bones pràctiques i poder rebre els materials que es vagin elaborant.
En data 27 de febrer de 2018 el Cap de Servei de Promoció de la Ciutat i la tècnica
d’administració general han emès sengles informes en relació amb la participació de
l’Ajuntament de Manresa en aquesta Xarxa.
Consideracions legals
1.
Competències municipals. D’acord amb l’article 84.2 i) de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, els governs locals
de Catalunya tenen competències pròpies sobre la regulació de l’establiment
d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de
caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.
Així mateix, l’article 8 de la Llei 5/2011, de 29 de març, d’Economia Social determina
que els poders públics tindran, entre les seves polítiques d’economia social: facilitar
les diferents iniciatives d’economia social, promoure els principis i valors de l’economia
social, crear un entorn que fomenti el desenvolupament de les iniciatives econòmiques
i socials en el marc de l’economia social.
2.
Règim jurídic. L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local atribueix als municipis la potestat reglamentària i d’autoorganització i,
en concordança amb l’article 5 del mateix cos legal, els faculta per a realitzar tot tipus
d’actes per al compliment de les seves finalitats.
Per aquest motiu i en virtut de l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, els ens locals
poden fixar les seves pròpies normes d’organització i funcionament així com el règim
d’incorporació i participació d’altres entitats.
3.
Formes de participació. L’article 7 dels estatuts de l’Associació Xarxa de
Municipis per l’Economia Social i Solidària determina que “ Els ajuntaments o consells
comarcals que, sense tenir la condició de membres de l’Associació en condició
d’entitats membres, manifestin el seu interès en les finalitats i activitats de l’Associació
podran ser entitats col·laboradores d’aquesta. Els requisits d’admissió i el procediment
d’alta com a entitats col·laboradores es durà a terme d’acord amb la regulació
establerta al reglament de règim Intern.”
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Ara bé, segons informe del Cap de Servei de promoció de la Ciutat a dia d’avui, el
Reglament de règim intern de l’Associació no existeix i tampoc no esta previst que es
faci a curt termini. Això no obstant, no és obstacle perquè l’Ajuntament de Manresa no
pugui participar en l’Associació com a entitat col·laboradora si bé en el cas que
s’aprovi aquest Reglament de règim intern serà necessari revisar la continuïtat de
l’Ajuntament de Manresa i analitzar si segueix complint els requisits i condicions per
seguir ostentant la consideració d’entitat col·laboradora.
4.
Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple
de la Corporació en aplicació de l’article 50 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals que atribueix al Ple l’aprovació dels acords relatius a la
participació en organitzacions supramunicipals.
Per tot això, com a regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria, proposo al Ple de la
corporació d’adopció del següent
ACORD:
Primer. Sol·licitar la participació de l’Ajuntament de Manresa, en qualitat d’entitat
col·laboradora a l’Associació “Xarxa de municipis per l’economia social i solidaria”.
Segon. Sotmetre la participació de l’Ajuntament de Manresa a la condició resolutòria
consistent en l’aprovació d’un Reglament de règim intern de l’Associació de forma que,
en cas d’aprovar-se, es revisarà la continuïtat de l’Ajuntament com a entitat
col·laboradora.
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Associació Xarxa de municipis per l’Economia
social i solidària.”
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc2
75b00c0?startAt=4810.0&endsAt=5107.0
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 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 abstencions (3 GMCUP), i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

6.

ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

6.1

Regidoria Delegada d’Hisenda i Organització

6.1.1. Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants
municipals al Consell Escolar de l’Institut Manresa Sis.
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 19
de febrer de 2018, que es transcriu a continuació:
“Antecedents de fet
Atesa la sol·licitud de l’Institut Manresa Sis, en què demanen que l’Ajuntament de
Manresa designi els representants municipals al seu consell escolar.
Vist l’informe emès per la cap del Servei d’Ensenyament Cultura i Esports, de 15 de
febrer de 2018, en què sol·licita que s’efectuïn els tràmits per a designar com a
representants municipals a l’esmentat consell escolar les persones següents:
Titular: M. Mercè Rosich Vilaró
Suplent: Neus Comellas Verdaguer
Vist l’informe emès pel secretari general, de 19 de febrer de 2018, d’acord amb allò
que disposa l'article 172 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, en què proposa que l’òrgan municipal competent adopti l’acord de designar
representants municipals al consell escolar de l’Institut Manresa Sis.
Consideracions legals
Article 38.c) 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, que
estableix la competència plenària per al nomenament de representants de la
Corporació en tota classe d’òrgans col·legiats en què hagi d’estar representada.
Article 53.1.k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD:
1.

Designar com a representants municipals al Consell Escolar de l’Institut
Manresa Sis, les persones següents:
Titular:

M. Mercè Rosich Vilaró

Suplent: Neus Comellas Verdaguer
2.

Comunicar aquest acord a l’Institut Manresa Sis, per al seu coneixement i als
efectes oportuns.”

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc2
75b00c0?startAt=5107.0&endsAt=5233.0
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L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 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.
Es fa constar que el regidor Andrés Rojo Hernández del GMC’s, es trobava fora
de la sala en el moment de la votació.

6.1.2. Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització al Consorci del
Bages per a la gestió de residus per a contractar, amb caràcter urgent, un
tècnic de suport al Projecte europeu UrbanWINS.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 2 de
març de 2018, que es transcriu a continuació:
“Fets
En aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local (LRSAL), el Ple de la Corporació, en sessió del dia 16
d’octubre de 2014, va adoptar l’acord de classificació del sector públic local de
Manresa i el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus va quedar adscrit a
l’Ajuntament de Manresa.
En data 1 de març de 2018, ha tingut entrada en aquest Ajuntament un escrit del
gerent del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus en el qual exposa que el
Consorci participa en el projecte Horizon 2020 promogut per la Unió Europea,
anomenat UrbanWINS.
Entre les tasques de responsabilitat del Consorci, hi ha l’organització de les àgores
urbanes: espais de participació ciutadana orientats a la cerca d’estratègies i accions de
millora de la gestió de residus municipals.
El proper mes de juny finalitza el termini per la realització de les àgores realitzades a
Manresa i és necessari preparar la documentació i justificació de la subvenció
concedida en el marc del projecte europeu.
Aquestes circumstàncies coincideixen en el temps amb una forta càrrega de treball del
personal en plantilla del Consorci, fet que fa que sigui necessari incorporar un tècnic
que doni suport als treballs derivats de l’organització d’aquestes àgores i l’elaboració
de la documentació necessària per a la tramitació i justificació de la subvenció
concedida.
D’acord amb l’informe de data 1 de març de 2018 del Gerent del Consorci, que
acompanya la sol·licitud, és necessari incorporar una persona per assumir aquesta
acumulació de tasques per tal de poder desenvolupar-les en el temps i amb els
requisits necessaris, per la qual cosa caldria incorporar un tècnic amb el perfil que
s’esmenta en l’informe tècnic citat.
Per tot això es demana que l’Ajuntament de Manresa autoritzi el Consorci del Bages
per a la Gestió de Residus a contractar, amb la màxima urgència possible i durant un
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període màxim de tres mesos, un tècnic per donar suport en les diferents tasques
d’organització de l’àgora, tramitació i justificació del projecte europeu.
Fonaments de dret
Article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que
preveu que excepcionalment, quan no sigui possible comptar amb personal procedent
de les administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les
accions a desenvolupar, l’òrgan competent de l’Administració a la qual s’adscrigui el
Consorci, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del Consorci per
a l’exercici de les funcions esmentades.
Disposició addicional tretzena de la Llei 27/2013 (LRSAL), que preveu que el personal
al servei dels consorcis constituïts abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, que
prestin els serveis mínims a què es refereix l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, pot ser integrat pels qui no siguin personal
funcionari o laboral procedent d’una reassignació de llocs de treball de les
administracions participants en el consorci. En el mateix sentit, l’article 18.4 dels
estatuts del Consorci.
El Consorci va ser constituït abans de l’entrada en vigor de l’LRSAL i el seu objecte
recau dins l’àmbit dels serveis mínims previstos a l’article 26 de la Llei 7/1985.
Vist l’informe emès pel Cap de Servei de Secretaria General, de data 2 de març de
2018.
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització proposo al Ple de la
Corporació, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Autoritzar el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus a contractar una
persona, prèvia la realització dels tràmits administratius pertinents que garanteixin el
respecte als principis de publicitat, mèrit i capacitat, durant un període màxim de tres
mesos, per donar suport en les diferents tasques d’organització de l’àgora, tramitació i
justificació del projecte Horizon 2020 promogut per la Unió Europea, anomenat
UrbanWINS.
Segon. Autoritzar el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus a fer ús de la
borsa de treball constituïda per l’Ajuntament de Manresa per a llocs de treball de
característiques anàlogues.
Tercer. Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.”

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc2
75b00c0?startAt=5233.0&endsAt=5360.0
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L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 18 vots
afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC i 3 GMPSC), i 7 abstencions (3 GMCUP, 2
GMC’S, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.

6.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència

6.2.1. Dictamen sobre aprovació, si escau, de la substitució d’un membre del
Comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament de Manresa.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Recursos Humans i
Transparència, d’1 de març de 2018, que es transcriu a continuació:
“La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en els seu article
38 disposa que en totes les empreses de més de 50 treballadors haurà de constituir-se
un Comitè de Seguretat i Salut, que serà l’òrgan paritari i col•legiat de participació
destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria de
prevenció de riscos.
El Comitè està format per part dels Delegats de Prevenció i per part de l’empresari i/o
els seus representants en nombre igual als delegats de prevenció.
Atès que d’acord amb l’article 35 de l’abans esmentada Llei el nombre de delegats de
prevenció en aquest Ajuntament és de quatre.
Atès que el Sr. Pere Foradada Martín, tècnic de grau mitjà arquitecte tècnic, adscrit a
la Secció d’Equipaments Municipals del Servei de Territori, designat com a membre
del Comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament de Manresa, ha causat baixa de la
Corporació a causa de la seva jubilació
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
1. Designar al Sr. Josep Maria Muncunill Soleda, Cap de Secció de Manteniment
de la Via Pública, com a membre del Comitè de Seguretat i Salut de
l’Ajuntament de Manresa, en substitució del Sr. Pere Foradada Martín, tècnic
de grau mitjà arquitecte tècnic, adscrit a la Secció d’Equipaments Municipals
del Servei de Territori.
2. Determinar que, de conformitat amb aquesta designació, els representants de
l’Ajuntament de Manresa en el Comitè de Seguretat i Salut seran els següents:
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-

Secretari General de l’Ajuntament de Manresa
Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports
Cap de Secció de Manteniment de la Via Pública
Cap de Secció d’Equipaments Municipals

3. Comunicar aquest acord a la persona interessada i a la representació sindical
dels treballadors d’aquest Ajuntament, als efectes del seu coneixement i
efectes oportuns.”

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc275b
00c0?startAt=5360.0&endsAt=5504.0

L’alcalde sotmet el dictamen 6.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per 18 vots
afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC i 3 GMPSC), i 5 abstencions (3 GMCUP, 1 GMC’S
i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que
ha quedat reproduït.
Es fa constar que el senyor Miguel Cerezo Ballesteros, del GMC’s i el senyor
José Antonio Sierra Grande, del GMDM, s’han absentat de la sala abans d’entrar
a la lectura d’aquest punt.

7.

PROPOSICIONS

Es fa constar que durant el coneixement d’aquest punt s’incorporen a la sessió el
senyor José Antonio Sierra Grande i el senyor Miguel Cerezo Ballesteros.
7.1.

Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC i DM en defensa de
l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC i DM, de 10 de
març de 2018, que es transcriu a continuació:
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“
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc275b
00c0?startAt=5504.0&endsAt=7091.0

L’alcalde sotmet la proposició 7.1 a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots
afirmatius (7 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel
Davins Pey), 2 vots negatius (2 GMC’s) i 1 abstenció (1 GMCDC) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

Es fa constar que el regidor Josep M. Sala Rovira del GMCDC, es trobava fora de
la sala en el moment de la votació.

7.2.

Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC i DM per recuperar el poder
adquisitiu del sistema públic de pensions.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC i DM, de 10 de
març de 2018, que es transcriu a continuació:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit
Popular per haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat l’any
2000 amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat Social
en matèria de prestacions contributives i de la seva gestió. Any rere any, fins el 2011
aquest fons ha anat incrementant la seva dotació amb els excedents dels ingressos
que financen les prestacions contributives fins arribar a 66.815 milions d’euros. Des
d’aquell any ha anat disminuint la guardiola de les pensions fins arribar als 8.095
milions actuals que té el Fons de Reserva.
La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la
Seguretat Social. Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de
les relacions laborals i sindicals a la situació anterior a les reformes laborals del PSOE
i del PP, no s’entra a solucionar el problema de no tenir diners per a fer front a les
pensions que es van generant. Tampoc ajuda a mantenir el poder adquisitiu dels
actuals pensionistes que la revalorització de les pensions sigui del 0,25% quan l’IPC
del 2017 ha estat d’un 1,1%.
L’any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats, resultat
de la progressiva ampliació del període d’anys a computar en la reforma impulsada pel
govern del PSOE, a proposta de la Unió Europea, l’any 2011 que retarda l’edat de
jubilació i augmenta el període de cotització per al seu càlcul. El Govern de l’Estat ha
proposat que es pugui triar per al càlcul l'opció que prefereixi la persona treballadora,
bé el sistema actual, bé comptant tota la seva vida laboral, ja que per a molts
pensionistes els darrers anys de la vida laboral han deixat de ser aquells en que més
han cotitzat, com a conseqüència de la reforma laboral.
Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes
laborals, tant del PP com del PSOE, no només s’han fet d’esquenes a les persones
treballadores sinó que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per la
classe treballadora i sense objectius que revertissin en les condicions laborals de les
persones i en la seva futura situació de pensionista. I no és exagerat pensar que
ambdós partits estan creant l’escenari per privatitzar part de la pensió de jubilació.
La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les
mesures que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la
base del problema que no és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions.
Per tots aquests motius, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Instar el Govern de l’Estat a vincular per llei la revalorització de les pensions a
l’evolució de l’IPC: les pensions no poden revaloritzar-se per sota de l’increment de
cost de la vida, i impulsar els canvis legislatius per derogar qualsevol mesura que ho
contradigui.
Segon. Instar el Govern de l’Estat a adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses
que apliquin polítiques retributives superiors a les recollides en els convenis col·lectius
d’aplicació, ja que amb uns salaris superiors s’incrementa l’ingrés per cotitzacions.
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Tercer. Afavorir la negociació col·lectiva en polítiques retributives perquè aquestes
puguin recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder adquisitiu que s’ha
vist minvat per la crisi econòmica i que revertiria en un increment de les cotitzacions.
Quart. Instar el Govern de l’Estat a estudiar les mesures necessàries perquè aquells
períodes de llarga inactivitat de la persona treballadora, de baixa cotització per salaris
baixos o per prestació laboral a temps parcial, siguin redimensionats per al seu còmput
en el càlcul de la pensió de jubilació.
Cinquè. Instar el Govern de l’Estat a adoptar les mesures necessàries, tant legislatives
com de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les
pensions derogant la reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola que obliga
com a deure primordial al pagament del deute: cal evitar que el govern estatal de torn
pugui recórrer, per falta de previsió i de sensibilitat social, als estalvis generats per les
aportacions de molta gent treballadora durant molts anys sense un acord amb els
agents socials.
Sisè. Promoure el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc català de
relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui possible
sostraure els ingressos generats per les cotitzacions de les persones treballadores per
fer front a la mala gestió i previsió fetes pels diferents governs de l’estat.
Setè. Promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades
actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector que
compensi la diferència de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida
laboral a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.
Vuitè. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al
Parlament de Catalunya.”

El secretari presenta l’esmena d’addició del Grup Municipal del PSC, de 15 de març de
2018, a la proposició 7.2, que es transcriu a continuació:

“Sota el lema "EN DEFENSA DE LES PENSIONS, NI UN PAS ENRERE" un conjunt
d'entitats representatives de les persones grans de Manresa, agrupades dins la
Plataforma en Defensa de les Pensions i dels Drets de la Gent Gran, han convocat
una concentració que tindrà lloc el proper dissabte dia 17, a les 11 h. del matí, davant
de les oficines de la Seguretat Social a Manresa, carrer del Bruc, 138-140.
L'acte es celebra en un dissabte, amb la intenció de facilitar la participació de totes les
persones, tan si són jubilats o jubilades, com si encara estan en actiu, ja que el futur
de les pensions és una qüestió que interessa al conjunt de la població.
Les entitats que formen part de la plataforma i que convoquen l'acte son: Associació
Viure i Conviure, Associació de la Gent Gran de la Balconada, CCOO, UGT,
Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, Amics de la Gent Gran i
Federació d'Associacions de Veïns de Manresa.
És per això que el Grup Municipal del PSC proposa al Ple afegir el següent acord als
altres vuit que es detallen a la proposició original:
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L’Ajuntament de Manresa dona suport a la iniciativa de concentració per al
proper 17 de març a Manresa, convocada per entitats representatives de les
persones grans de la ciutat i es posarà a disposició de les esmentades entitats
per col·laborar en tot allò que sigui possible en l’organització de noves
mobilitzacions o actes en defensa de la recuperació del poder adquisitiu de les
pensions i del sistema públic que les regula.”

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc275b
00c0?startAt=7091.0&endsAt=9094.0

L’alcalde sotmet a votació l’esmena d’addició presentada pel Grup Municipal del
PSC, a la proposició 7.2 dels Grups Municipals d’ERC, CDC i DM, i el Ple l’aprova
per 23 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3 GMCUP, 3 GMPSC, 1 GMDM i 1 Sr.
Miquel Davins Pey), i 2 abstencions (2 GMC’s).

L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.2, amb l’esmena d’addició
incorporada, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (8 GMCDC, 7 GMERC, 3
GMPSC, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey), i 5 abstencions (3 GMCUP i 2
GMC’s), i per tant, es declara acordat el següent:

“
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit
Popular per haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat l’any
2000 amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat Social
en matèria de prestacions contributives i de la seva gestió. Any rere any, fins el 2011
aquest fons ha anat incrementant la seva dotació amb els excedents dels ingressos
que financen les prestacions contributives fins arribar a 66.815 milions d’euros. Des
d’aquell any ha anat disminuint la guardiola de les pensions fins arribar als 8.095
milions actuals que té el Fons de Reserva.
La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la
Seguretat Social. Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de
les relacions laborals i sindicals a la situació anterior a les reformes laborals del PSOE
i del PP, no s’entra a solucionar el problema de no tenir diners per a fer front a les
pensions que es van generant. Tampoc ajuda a mantenir el poder adquisitiu dels
actuals pensionistes que la revalorització de les pensions sigui del 0,25% quan l’IPC
del 2017 ha estat d’un 1,1%.
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L’any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats, resultat
de la progressiva ampliació del període d’anys a computar en la reforma impulsada pel
govern del PSOE, a proposta de la Unió Europea, l’any 2011 que retarda l’edat de
jubilació i augmenta el període de cotització per al seu càlcul. El Govern de l’Estat ha
proposat que es pugui triar per al càlcul l'opció que prefereixi la persona treballadora,
bé el sistema actual, bé comptant tota la seva vida laboral, ja que per a molts
pensionistes els darrers anys de la vida laboral han deixat de ser aquells en que més
han cotitzat, com a conseqüència de la reforma laboral.
Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes
laborals, tant del PP com del PSOE, no només s’han fet d’esquenes a les persones
treballadores sinó que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per la
classe treballadora i sense objectius que revertissin en les condicions laborals de les
persones i en la seva futura situació de pensionista. I no és exagerat pensar que
ambdós partits estan creant l’escenari per privatitzar part de la pensió de jubilació.
La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les
mesures que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la
base del problema que no és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions.
Per tots aquests motius, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Instar el Govern de l’Estat a vincular per llei la revalorització de les pensions a
l’evolució de l’IPC: les pensions no poden revaloritzar-se per sota de l’increment de
cost de la vida, i impulsar els canvis legislatius per derogar qualsevol mesura que ho
contradigui.
Segon. Instar el Govern de l’Estat a adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses
que apliquin polítiques retributives superiors a les recollides en els convenis col·lectius
d’aplicació, ja que amb uns salaris superiors s’incrementa l’ingrés per cotitzacions.
Tercer. Afavorir la negociació col·lectiva en polítiques retributives perquè aquestes
puguin recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder adquisitiu que s’ha
vist minvat per la crisi econòmica i que revertiria en un increment de les cotitzacions.
Quart. Instar el Govern de l’Estat a estudiar les mesures necessàries perquè aquells
períodes de llarga inactivitat de la persona treballadora, de baixa cotització per salaris
baixos o per prestació laboral a temps parcial, siguin redimensionats per al seu còmput
en el càlcul de la pensió de jubilació.
Cinquè. Instar el Govern de l’Estat a adoptar les mesures necessàries, tant legislatives
com de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les
pensions derogant la reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola que obliga
com a deure primordial al pagament del deute: cal evitar que el govern estatal de torn
pugui recórrer, per falta de previsió i de sensibilitat social, als estalvis generats per les
aportacions de molta gent treballadora durant molts anys sense un acord amb els
agents socials.
Sisè. Promoure el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc català de
relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui possible
sostraure els ingressos generats per les cotitzacions de les persones treballadores per
fer front a la mala gestió i previsió fetes pels diferents governs de l’estat.
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Setè. Promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades
actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector que
compensi la diferència de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida
laboral a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.
Vuitè. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al
Parlament de Catalunya.
Novè. L’Ajuntament de Manresa dona suport a la iniciativa de concentració per al
proper 17 de març a Manresa, convocada per entitats representatives de les persones
grans de la ciutat i es posarà a disposició de les esmentades entitats per col·laborar en
tot allò que sigui possible en l’organització de noves mobilitzacions o actes en defensa
de la recuperació del poder adquisitiu de les pensions i del sistema públic que les
regula.”

7.3.

Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC i DM per a la llibertat dels
presos polítics.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC i DM, de 8 de
març de 2018, que es transcriu a continuació:
“
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 2 de febrer, el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va decidir mantenir en presó
preventiva el conseller Joaquim Forn. En la seva resolució afirmava que existeix,
encara avui, risc de reiteració delictiva. La decisió es produïa després que Forn
renunciés a la seva acta de diputat. Malgrat aquest gest, el Tribunal sosté que existeix
“incertesa” de que la “voluntat política” vulgui respectar “l’ordre legal” per aconseguir la
independència.
Uns dies abans, el 12 de gener, el Tribunal Suprem espanyol ja havia denegat als
diputats electes Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i al propi Forn assistir als plens del
Parlament. I, alhora, desestimava la petició de Junqueras de ser traslladat a una presó
catalana.
El conseller Forn, com el vicepresident Junqueras són a la presó des del 2 de
novembre, quan la jutge de l’Audiència Nacional, Carmen Lamela, els va decretar
presó incondicional. Per la seva banda, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, els líders de les
dues principals entitats de la societat civil catalana, com Òmnium Cultural i
l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), són a la presó des del 16 d’octubre acusats
de sedició. De les quatre persones, tres d’ells, Junqueras, Forn i Sànchez, són avui
diputades electes del Parlament de Catalunya.
Davant d’aquesta situació d’excepcionalitat, l’Ajuntament de Manresa ha exigit
reiteradament la seva posada en llibertat.
Incomptables pronunciaments jurisprudencials consideren la presó preventiva com una
mesura excepcional i que només ha de ser sostinguda quan sigui estrictament
necessari i mai amb finalitat punitiva. La privació de llibertat de persones
manifestament pacífiques no és l’única circumstància que genera una gran
preocupació social. Les persones preses també ho estan en centres penitenciaris
defora de Catalunya. Tots ells compleixen la presó preventiva a centres penitenciaris
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dependents del Ministeri del Interior, situades a Soto del Real i Estremera, a uns 600
quilòmetres de distància de Catalunya, on hi tenen els seus domicilis, famílies i vincles
afectius. Aquesta política penitenciària, entesa com un “càstig social” des de l’àmbit
dels Drets Humans, ha afegit més tensió a la vida política catalana, immersa en una
preocupant espiral d’excepcionalitat democràtica i jurídica. I cada cop són més veus,
de dins i fora de Catalunya, que veuen en els empresonament i l’allunyament un
obstacle que dificulta la normalització política amb què confia la societat catalana,
independentment de les seves conviccions i creences.
Segons el pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat per l’ONU i el Conveni
Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals,
l’empresonament d’una persona s’ha d’efectuar a la presó més propera a la seva llar.
Existeixen diverses normatives que qüestionen aquest procediment penitenciari, com
ara el principi de seguretat de les persones detingudes o empresonades admès el 9 de
desembre de 1988 per l’Assemblea General de l’ONU, que diu textualment “Si la
persona detinguda o presa així ho requereix, se la mantindrà en una presó situada a
una distància raonable de la seva residència habitual”. O una de regles mínimes de les
Nacions Unides sobre el tractament dels reclusos: “En la mesura del possible, els
reclusos seran internats en establiments penitenciaris a prop de la seva llar o al seu
lloc de reinserció social”. El 6 d’octubre de 2017, el Ple del Parlament Europeu va
aprovar l’anomenat Informe Begeron sobre les condicions i sistemes penitenciaris de
la Unió Europea, en el qual condemna l’allunyament dels presos perquè “constitueix un
càstig afegit per a les famílies dels reclusos”.
La situació d’allunyament respon a una pràctica penitenciària coneguda com la
dispersió que a l’Estat espanyol s’ha practicat des de l’any 1978, principalment a
persones acusades per delictes de terrorisme. Una circumstància que no només afecta
a les persones empresonades, que són aïllades del seu entorn i orígens, sinó també
sobre les seves famílies i amistats, que han de pagar els costos econòmics i
emocionals d’aquest allunyament i els riscos personals que suposa per a les famílies.
El col·lectiu pels drets humans i l’apropament de les persones preses basques, SARE,
alerta que d’ençà que començà a aplicar-se aquesta pràctica penitenciària, s’han
produït 400 accidents a les carretes espanyoles i han mort 16 persones familiars de
preses basques.
Manresa, ciutat compromesa amb els valors de la llibertat, la pau i la defensa dels
drets humans, i també compromesa en la dignificació de la vida política dels reclusos
rebutja l’allunyament de llur familiars i s’oposa a normalitzar aquesta pràctica.
Per tots aquests motius, el grup d’ERC, CDC, DM a l’Ajuntament de Manresa
proposen d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de Manresa expressa, un cop més, el seu rebuig a la decisió de
mantenir en presó preventiva a càrrecs electes i representants de dues de les entitats
més importants de Catalunya que sempre han actuat de manera pacífica i a l’amenaça
de presó que recau sobre el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els
consellers exiliats.
Segon. L’Ajuntament de Manresa considera que l’aplicació d’una mesura cautelar com
la presó preventiva, adoptada pel tribunal Suprem, dificulta la normalització de la
situació política a Catalunya.
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Tercer. L’Ajuntament de Manresa expressa la seva solidaritat a les famílies de les
persones empresonades i es compromet a rebre-les i a posar-se a la seva disposició
per tal d’abastir-les del suport emocional i psicològic que necessitin.
Quart. L’Ajuntament de Manresa considera l’allunyament penitenciari com un càstig
social que vulnera els drets reconeguts pel Dret Internacional, atempta contra els drets
humans i defensa que, mentre no es produeix l’excarceració i per raons d’humanitat,
es procedeixi immediatament al trasllat de Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Jordi
Cuixart i Jordi Sànchez a centres penitenciaris catalans.
Cinquè. Comunicar aquest acord als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les
entitats municipalistes.”

El secretari presenta l’esmena de substitució del Grup Municipal del PSC, de 15 de
març de 2018, a la proposició 7.3, que es transcriu a continuació:
“L'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem han dictat mesures cautelars de privació de
llibertat per a l’ex-vicepresident, i l’ex-conseller de la Generalitat, Oriol Junqueras i
Joaquim Forn; així com per als ex-presidents d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de
l’Assemblea Nacional de Catalunya, Jordi Sánchez.
Des del respecte degut a qualsevol decisió judicial en el marc de l’Estat de Dret,
considerem que, en aquest cas, la presó preventiva és desproporcionada.
És per això que el Grup Municipal del PSC proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer. Des del respecte a l’actuació dels jutges en el marc de l’Estat de Dret,
sol·licitem el cessament de les mesures cautelars imposades a Oriol Junqueras,
Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i, en tot cas, demanem que aquestes
mesures es puguin acomplir als centres penitenciaris catalans més propers al domicili
familiar.
Segon. Traslladar aquesta petició al Magistrat de la sala segona del Tribunal Suprem,
a la mesa del Parlament de Catalunya (perquè sigui també traslladada a tots els grups
parlamentaris), i a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis
de Catalunya.”
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc275b
00c0?startAt=9094.0&endsAt=11260.0

L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada pel Grup
Municipal del PSC a la proposició 7.3 dels Grups Municipals d’ERC, CDC i DM, i
el Ple la rebutja per 3 vots afirmatius (3 GMPSC), i 22 vots negatius (8 GMCDC, 7
GMERC, 3 GMCUP, 2 GMC’s, 1 GMDM i 1 Sr. Miquel Davins Pey).
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L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.3 dels Grups Municipals d’ERC, CDC i
DM, 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 vots negatius (3 GMPSC i 2 GMC’s) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.4.

Proposició del Grup Municipal de la CUP per canviar el nom de la Plaça
Espanya.

Es fa constar que la proposició 7.4 s’ha debatut al començament de la sessió, després
del coneixement de les Qüestions de Presidència.

8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se’n presenten.
La lectura d’aquest punt la trobareu a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc275b
00c0?startAt=11260.0&endsAt=11267.0

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

La lectura d’aquests punts la trobareu a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b0619e9fd0016209fc275b
00c0?startAt=11267.0&endsAt=11273.0
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.
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10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter
reservat núm. 7, 8, 10 i 11, que corresponen a les sessions dels dies 6, 13,
20 i 27 de febrer de 2018, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb
caràcter públic núm. 5, del dia 23 de gener de 2018.

Els regidors i regidores queden assabentats de les actes de la Junta de Govern Local
amb caràcter reservat núm. 7, 8, 10 i 11, que corresponen a les sessions dels dies 6,
13, 20 i 27 de febrer de 2018, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter
públic núm. 5, del dia 23 de gener de 2018, 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.

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

No se’n formulen.
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

52

Vist i plau
L’alcalde,
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