ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 8 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.

Dia: 21 de juliol de 2008
Hora: 20.00 h
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il·lm. Sr. Josep Camprubí Duocastella
Tinents d'alcalde
Primer: Sr. Ignasi Perramon Carrió
Segona: Sra.Núria Sensat Borràs
Tercera: Sra.Àngels Mas Pintó
Quart:
Sr. José Luís Irujo Fatuarte
Cinquena:Sra. Aida Guillaumet Cornet
Sisè:
Sr. Joan Vinyes Sabata
Setè:
Sr. Alain Jordà Pempelonne
Regidors i Regidores
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Sònia Díaz Casado
Mar Canet Torra
José Luis Buenache Catalán
Josep Vives Portell
Alexis Serra Rovira
Imma Torra Bitlloch
Maria Mercè Rosich Vilaró
Josep Maria Sala Rovira
Maria Rosa Riera Montserrat
Miquel Davins Pey
Josep Maria Subirana Casas
Alba Alsina Serra
Xavier Rubio Cano
Xavier Javaloyes Vilalta
Domingo Beltran Arnaldos
Adam Majó Garriga

Secretari general
Sr.

José Luis González Leal

Interventor
Sr.

Josep Trullàs Flotats
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ABSENTS

Sr.

Xavier Arcas González

El president obre la sessió, en primera convocatòria, a les 20 h 10 m, un cop
comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució.
L’alcalde fa lectura de la declaració institucional sobre el futur de Pirelli al Bages. Es
tracta d’una declaració consensuada amb tots els grups municipals. La declaració diu
el següent:
“Pirelli&C. SA, el 19 de desembre de 2006, va comunicar al comitè d’empresa i a
l’Ajuntament de Manresa la seva intenció de substituir l’actual factoria amb unes noves
instal·lacions, un nou centre de treball tecnològicament més avançat i competitiu que
l’actual, focalitzat sobre una gamma de producte adient als segments de més valor en
el mercat i per garantir una presència industrial més competitiva.
Des de desembre de 2006, totes les parts implicades del territori (els treballadors i
comitè d’empresa, l’Ajuntament de Manresa i els agents econòmics i socials) han pres
tot un seguit de mesures per tal que es construís una nova factoria que signifiqués
garantir el futur de Pirelli al Bages.
El passat 15 de juliol, Pirelli&C. SA ha comunicat al govern de la Generalitat de
Catalunya, als Ajuntaments de Manresa i de Sant Joan de Vilatorrada i als treballadors
i comitè d’empresa, la decisió de no construir una nova fàbrica i un pla de
reestructuració amb la finalitat de mantenir la presència i que com a mesura més greu
preveu la reducció de la capacitat productiva i del personal de la fàbrica en un 30% a
finals de 2008, afectant el pla a uns 280 treballadors>>.
Per tot això els Grups Municipals de l’Ajuntament de Manresa,
DECLAREN
1. L’Ajuntament de Manresa manifesta que totes les parts implicades del territori hem de
continuar treballant per garantir el futur a curt i llarg termini de Pirelli&C. SA al Bages.
És, amb aquest objectiu, que s’ha d’avaluar i negociar el “pla de reestructuració” per
mantenir l’actual centre productiu, amb els criteris següents:
a)

La mínima afectació possible a l’actual plantilla de treballadors i amb
les màximes mesures d’acompanyament davant les possibles pèrdues
de llocs de treball

b)

L’exigència de compromís real d’inversió de Pirelli&C. SA a l’actual
centre productiu de Manresa, i amb quantitats superiors a les
realitzades els darrers anys i, que com constata la situació actual, han
zigots insuficients.
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c)

La necessària avaluació i seguiment, amb participació de totes les parts
implicades, de les mesures del “pla de reestructuració” i, sobretot, de
noves accions de garantia de continuïtat de l’activitat més enllà del
2010.

2. L’Ajuntament de Manresa manifesta el seu compromís actiu, amb les accions de les
polítiques de desenvolupament econòmic, d’ocupació i formació, per acompanyar tant
el manteniment de l’activitat industrial com, sobretot, els treballadors que es puguin
veure afectats per l’anunciada reestructuració de la plantilla, així com d’ aquells que
indirectament és poden veure també afectats.
3. L’Ajuntament de Manresa sol·licita, al govern de la Generalitat (Departaments de
Treball i d’Innovació, Universitats i Empresa) i al govern espanyol (Ministeris
d’Indústria i de Treball):
a. les màximes mesures i accions possibles per la continuïtat de l’activitat
industrial de Pirelli al Bages, mitjançant possibles accions d’I+D+i que
permetin millorar la capacitat productiva, competitiva i de mercat;
b. les màximes mesures i accions possibles d’acompanyament (amb la
dotació pressupostària pertinent) davant les possibles pèrdues de llocs
de treball, en la línia d’uns dispositius específics d’orientació-formacióinserció que permetin la reinserció laboral i la millora de l’ocupabilitat .
c. que a través de l’Agència Catalana d’Inversions, depenent del
Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, es facin tots els
esforços possibles per atraure noves inversions a la comarca que
puguin reforçar el teixit productiu i crear nous llocs de treball.
4. L’Ajuntament de Manresa donarà coneixement d’aquesta Declaració al comitè
d’empresa i direcció de Pirelli Manresa, a la Presidència de la Generalitat de
Catalunya i als Departaments Treball i d’Innovació, Universitats i Empresa i als
Ministeris d’Indústria i de Treball del govern espanyol, per tal de fer palesa la seva
voluntat de col·laboració i d’implicació.”
Es passa tot seguit a tractar els assumptes compresos a l’ordre del dia que
s’especifica a continuació.

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 7, corresponent al
dia 16 de juny de 2008.
Se sotmet a la consideració dels membres de la corporació l’aprovació de l'acta de la
sessió ordinària núm. 7 del dia 16 de juny de 2008, 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.
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En no formular-se’n cap, l'acta de la sessió ordinària núm. 7 del dia 16 de juny de 2008
queda aprovada per unanimitat dels 24 membres presents.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 5028, DE 12
DE JUNY DE 2008, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 18/2008, DINS DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 18/2008, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i
transferències, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals i l’article 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici de 2008, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”

2.2

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 5271, DE 19 DE
JUNY DE 2008, SOBRE DELEGACIÓ EN LA REGIDORA SÒNIA DÍAZ
CASADO PER AUTORITZAR MATRIMONI CIVIL.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
“Primer. Conferir a la regidora d'aquest Ajuntament, senyora Sònia Díaz Casado,
delegació expressa i puntual per tal que el dia 5 de juliol de 2008, exerciti la
facultat d'autorització del matrimoni civil.
Segon. Notificar aquesta resolució a la regidora d'aquest Ajuntament, senyora Sònia
Díaz Casado.
Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.

Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera
sessió que tingui lloc.”
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2.3

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 5448, SOBRE
SUBSTITUCIÓ DEL TITULAR DE L’ALCALDIA PER VACANCES, PEL
PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 4 I 24 D’AGOST DE 2008, AMBDÓS
INCLOSOS.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
“PRIMER.

Que durant el període comprès entre el 4 i el 10 d’agost de 2008,
ambdós inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular, la
totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament per
la tercera tinent d’alcalde, senyora Àngels Mas Pintó, que substituirà
amb caràcter d’alcaldessa accidental al titular, atesa l’absència temporal
durant aquest període del primer i de la segona tinents d’alcalde.
Que durant el període comprès entre l’11 i el 24 d’agost de 2008,
ambdós inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular, la
totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament pel
primer tinent d’alcalde, senyor Ignasi Perramon Carrió, que substituirà
amb caràcter d’alcalde accidental al titular.

SEGON.

Notificar aquesta resolució a la tercera tinent d’alcalde, senyora Àngels
Mas Pintó i al primer tinent d'alcalde, senyor Ignasi Perramon Carrió.

TERCER.

Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d’allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en
concordança amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

QUART.

Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió
que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.

CINQUÈ.

Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'ajuntament,
als efectes corresponents.”

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESIGNAR AMB EL NOM
DE CARRER DE ROSA SENSAT EL VIAL QUE DISCORRE ENTRE EL
CARRER DE LOLA ANGLADA I EL CARRER DE LA FONT DELS
CAPELLANS.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 14 de juliol de 2008, que, transcrit,
diu el següent:
“Per Resolució de l’alcalde de l’Ajuntament de Manresa de data 9 de juny de 2008, i a
l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i Distincions, s’acordà incoar
expedient per tal de donar el nom de carrer de Rosa Sensat al vial sense nom que
discorre entre el carrer de Lola Anglada i el carrer de la Font dels Capellans i que no té
cap denominació oficial, d’acord amb el plànol adjunt.
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Des de la regidoria de Cultura es proposa que aquest tram de via pública sense
denominació porti el nom de carrer de Rosa Sensat.
Aquesta proposta es fonamenta en la voluntat de donar resposta a la demanda feta fa
un temps des de la Regidoria de la Dona de dedicar noms de carrer de la ciutat a
dones que han tingut un paper significat en la història de Manresa o de Catalunya. En
aquest cas es considera especialment adequada la denominació de Rosa Sensat per a
la proximitat del vial que portarà el seu nom a un centre públic d’ensenyament de la
ciutat.
Per aquest motiu, aquest Ajuntament proposa iniciar l’expedient per tal de donar el
nom de carrer de Rosa Sensat al tram que actualment no té nom i que es descriu
anteriorment.
L’article 4, en relació amb els articles 14 i 15 del Reglament d'Honors i Distincions,
estableix que dins els honors i distincions que amb caràcter oficial podrà conferir
l'Ajuntament a fi de premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis
extraordinaris, s'hi engloba el de designar amb el nom d’una persona una via pública, un
complex urbà, un espai públic o una instal·lació municipal, sempre i quan aquesta
concessió sigui a títol pòstum.
Atès que s’han realitzat tots els actes previstos als articles 16 i 17 del Reglament abans
esmentat.
Que l'article 18 de l'esmentat Reglament, estableix que la concessió d’aquest tipus
d’honor, consistent en la denominació d’una via pública, haurà de ser acordada pel Ple de
la Corporació requerint-se per a la seva adopció la majoria simple.
Vist l'informe-proposta de l'instructor de l'expedient en data 9 de juliol de 2008.
Vist l'informe-proposta de la Comissió Informativa i de Control de l’Àrea de Serveis a les
Persones, de data 15 de juliol de 2008, en relació a la designació de carrer de Rosa
Sensat al vial sense nom que discorre entre el carrer de Lola Anglada i el carrer de la
Font dels Capellans i que no té cap denominació oficial, d’acord amb el plànol adjunt.
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels
següents
ACORDS

1r.- Designar amb el nom de Carrer de Rosa Sensat al carrer sense nom que discorre
entre el carrer de Lola Anglada i el carrer de la Font dels Capellans i que no té cap
denominació oficial, segons es grafia amb el plànol adjunt.
2n.- Col·locar les plaques i retolacions que corresponguin al carrer esmentat, per part
dels serveis tècnics municipals corresponents.
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3r.- Inscriure al Llibre Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies de
l’afavorit, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva concessió, i la data
de la mateixa."
El senyor Perramon Carrió explica que el dictamen proposa donar el nom a un carrer
que actualment no en té. El carrer està situat justament al costat de l’Institut Guillem Catà.
El nom que es proposa és el nom d’una pedagoga que va treballar intensament per
l’educació a Catalunya, una dona que formava part del conjunt de persones que
reivindicaven que, des del Consell de la Dona, es donessin més noms de dona als
carrers de la ciutat.
La Rosa Sensat i Vila forma part d’una extraordinària promoció de pedagogues i
pedagogs del primer quart del segle XX. És una figura cabdal en la renovació pedagògica
de Catalunya i en la lluita a favor de la igualtat entre homes i dones i, per tant, en
l’emancipació femenina, a través de l’educació.
És una persona que va néixer al Masnou, l’any 1873, i va morir el 1961. Va estudiar
magisteri a Barcelona, però la seva inquietud la va fer anar molt més enllà per tal
d’aprendre noves tendències en l’ensenyament. Va estar a l’institut Rousseau de Ginebra
i es va formar en la renovació educativa en tots els àmbits, des dels parvularis fins a les
universitats, i en els fonaments de la psicologia i de la pedagogia. Va fer una gran tasca
divulgadora dels nous corrents pedagògics dins del país. Va ser la primera directora de
l’escola Bosc de Barcelona, i va contribuir a dissenyar el pla d’estudis de l’Institut de
Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, entorn de 1920. Acabada la guerra, va rebre un
expedient de depuració, és a dir, va ser represaliada, i va ser obligada a agafar la
jubilació forçosa poc abans dels setanta anys, de manera que va perdre una part
important de la quantitat que havia de percebre de jubilació.
La seva obra és remarcable, tant en l’àmbit pedagògic, que afecta a la visió humanista de
la formació de les persones i, per tant, el respecte a cada infant, la seva formació integral,
el foment de l’esperit crític, també l’educació amb l’objectiu de fer persones, i la
pedagogia del treball i de l’esforç. Va lluitar també perquè el conjunt d’elements
esmentats s’incorporessin a una nova escola pública. Es considera que el conjunt de
mèrits descrits, l’aportació important al país, que va merèixer també que, en el moment
que els moviments de renovació pedagògica a Catalunya van poder remuntar-se
acabada la dictadura, es creés l’escola de mestres Rosa Sensat, en honor al seu nom.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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3.2

DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓ, SI ESCAU, D’UN REPRESENTANT DE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA COM A VOCAL AL PATRONAT DE
L’HOSPITAL DE SANT ANDREU.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 30 de juny de 2008, que, transcrit,
diu el següent:
“Antecedents de fet
1.

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària del dia 29 de juny de 2007,
va nomenar representants municipals en diverses institucions i entitats en
què l’Ajuntament de Manresa hi ha de ser representat.

2.

Des de la Regidoria Delegada de Salut s’ha sol·licitat un canvi en el
representant del Patronat de l’Hospital de Sant Andreu, de manera que en
comptes del regidor José Luis Irujo Fatuarte, designat per acord del Ple de
29 de juny de 2007, es designi com a vocal la regidora Mar Canet Torra.

Fonaments legals

1.

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

Per tot això, com a alcalde president, proposo al Ple de la corporació l’adopció del
següent
ACORD
Modificar l’acord adoptat pel Ple en sessió del dia 29 de juny de 2007 en el sentit de
designar la regidora MAR CANET TORRA com a vocal representant de l’Ajuntament
de Manresa en el PATRONAT DE L’HOSPITAL DE SANT ANDREU, en substitució del
regidor JOSÉ LUIS IRUJO FATUARTE, de manera que els representants de
l’Ajuntament de Manresa en aquest Patronat seran:

President: Sr. Josep Camprubí Duocastella
Vocals:
Sra. Mar Canet Torra
Sra. Aida Guillaumet Cornet”

El senyor Vives Portell demana amb quin criteri s’ha fet la modificació, ja que s’observa
que el canvi suposa la sortida del senyor Irujo i l’entrada de la senyora Mar Canet. Es
pregunta, doncs, el criteri que s’ha seguit per fer l’elecció, tenint en compte que el senyor
Irujo és el president del Comitè Executiu.
El senyor Irujo Fatuarte explica que el dictamen no es refereix a la Fundació
Sociosanitària. Hi ha un altre patronat que es manté de forma instrumental. Moltes

Acta de la sessió plenària núm. 7 de 21 de juliol de 2008

8

institucions mantenen un patronat instrumental per la moratòria del deute amb la
Seguretat Social. Això ho mantenen gairebé tots els hospitals de Catalunya i d’Espanya.
Per tant, el dictamen no fa referència a la Fundació Sociosanitària, sinó a l’antic hospital
de Sant Andreu. És un patronat que es manté pràcticament de forma instrumental.
Estatutàriament s’han de renovar càrrecs cada cert temps. El senyor Irujo assenyala que
ha ocupat el càrrec des de l’inici del seu càrrec a l’ajuntament de Manresa. El criteri que
s’ha emprat és la vinculació de la regidora Mar Canet, com a regidora de la Gent Gran,
amb la institució, bàsicament per les funcions que desenvolupa.
S’insisteix en què es tracta del patronat de l’Hospital de Sant Andreu i que no té res a
veure amb la Fundació Sociosanitària.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMICV-EUiA) i 11 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMCUP) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.3

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA A LA XARXA D’ARXIUS MUNICIPALS DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 10 de juliol de 2008, que, transcrit,
diu el següent:
“Antecedents
1. L’Ajuntament de Manresa disposa d’un Arxiu Municipal independent, no
integrat en l’Arxiu comarcal del Bages, i està interessat en adherir-se a la Xarxa
d’Arxius Municipals per tal d’endegar programes de gestió, conservació i difusió
del seu patrimoni documental.
2. La Xarxa d’Arxius Municipals coordinada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de
la Diputació de Barcelona té com a objectiu consolidar un sistema regional de
suport a l’organització i gestió dels serveis d’arxiu municipals de la província de
Barcelona.
3. La Xarxa d’Arxius Municipals és l’instrument de col·laboració de la Diputació de
Barcelona, per tal de garantir la correcta gestió del patrimoni documental local
dels ajuntaments majors de 10.000 habitants que en tenen l’obligació legal.
4. Mitjançant escrit de data 19 de març de 2008, l’Ajuntament de Manresa va
sol·licitar l’adhesió de l’Arxiu Municipal a la Xarxa d’Arxius Municipals. Amb
posterioritat a aquesta data, un tècnic de l’Oficina del Patrimoni Cultural va
visitar les instal·lacions de l’Arxiu Municipal per tal de comprovar el dipòsit
dels fons, les oficines, la sala de consulta, condicions ambientals i de seguretat
de les instal·lacions, personal, etc.
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Fonaments de dret

I. Article 6 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions públiques i
el procediment administratiu comú, segons el qual l’Administració General i els
organismes públics vinculats o que en depenen poden establir convenis de
col·laboració amb els òrgans corresponents de les administracions de les
comunitats autònomes en l’àmbit de les seves respectives competències.
II. Article 191 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, segons el qual l’Administració de la
Generalitat i els ens locals poden establir convenis o consorcis sobre serveis
locals o assumptes d’interès comú, amb la finalitat d’instrumentar fórmules
d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
III. Article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, segons el qual s’establiran per
conveni les relacions de cooperació consensuada entre ens locals o entre
aquests i altres administracions públiques, per a la prestació dels serveis o per
al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció
de les quals tinguin un interès comú.

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

Aprovar la minuta de conveni a signar entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Manresa, que té per objecte l’efectiva incorporació de
l’Ajuntament de Manresa en representació de l’Arxiu Municipal de
Manresa a la Xarxa d’Arxius Municipals, coordinada per l’Oficina de
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

Segon.

Nomenar la senyora Immaculada Comes Bosch, responsable de l’Arxiu
Municipal, com a membre de la Comissió Tècnica Assessora.”

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen
directament a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.4

DICTAMEN SOBRE RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL BAGES PER A LA
GESTIÓ DELS RESIDUS.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 25 de juny de 2008, que, transcrit,
diu el següent:
“Antecedents de fet
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El Consorci del Bages per a
Ajuntament, té per objecte la
activitats, d’interès municipal i
competència pròpia, delegada
concurrència i lliure mercat.

la gestió de residus, del qual forma part aquest
planificació, reglamentació, prestació de serveis i
comarcal, en matèria de gestió de residus, de
o assignada dels ens consorciats en règim de

Per acord del Consell Plenari de l’esmentat Consorci, de data 9 de juny de 2008, es va
aprovar una modificació de diversos articles dels estatuts d’aquest ens.
Fonaments legals
En compliment del procediment previst a l’article 22 dels Estatuts del Consorci i a
l’article 322 Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, cal que, per modificar els Estatuts, s’adopti un acord previ del
Consell plenari del Consorci i la ratificació posterior de tots els ens consorciats amb les
mateixes formalitats que per a l’aprovació.
Per agilitar els tràmits necessaris per a aquesta modificació, com ara l’exposició
pública dels acords, s’ha previst que sigui realitzada pel Consorci, mitjançant la figura
de l’encomana de gestió prevista a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.
D’acord amb el que estableix l’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, els articles 191, 269 i següents del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, de conformitat amb el que disposen els articles 313 i 322 del Reglament
d’obres, activitats i serveis del Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny,
proposo que el Ple de la Corporació, amb el quòrum de la majoria absoluta legal del
seus membres, adopti el següent
ACORD
PRIMER.

Ratificar l’acord de modificació dels Estatuts del Consorci del Bages per
a la gestió de residus aprovada pel Consell Plenari de l’indicat Consorci,
en data 9 de juny de 2008 i que s’adjunta com annex a aquest acord.

SEGON.

Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de trenta dies, en
la forma que estableix l’article 160 del ROAS. En cas que en el termini
d’exposició pública no es presentin reclamacions o suggeriments, la
modificació dels estatuts s’entendrà aprovada definitivament.

TERCER.

Encomanar al Consorci del Bages per a la gestió de residus les
actuacions materials per donar compliment al punt 2 d’aquest acord, així
com per realitzar les gestions necessàries per tal de donar compliment
al que disposa l’article 313.5 del Reglament d’obres, activitats i serveis
de les Entitats Locals (ROAS) i a tot allò a què faci referència la
modificació dels estatuts del Consorci.”
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La senyora Alsina Serra explica que es tracta d’una modificació que ja ha estat
aprovada pel plenari del Consorci de Residus. En aquest moment toca ratificar la
modificació a tots els ajuntaments i al Consell Comarcal.
La modificació dels estatuts pretén tres coses bàsiques. En primer lloc, adaptar als
estatuts modificacions que hi ha hagut de nomenclatura o fins i tot de legislació, per
exemple, en la nova llei de règim local. En serien exemples el canvi de denominació
“d’abocador” per “parc ambiental”, o “càrrec electe” en lloc de “regidor”. En segon lloc,
clarificar petites indeterminacions que hi podia haver, per exemple, en la constitució de la
comissió executiva, que sempre havia anat bé, però que hi ha havia algun buit. En tercer
lloc, i com a raó principal, es tracta d’agilitar els procediments que se seguien fins ara i,
per tant, traspassar alguna de les potestats que tenia el Consell plenari -que només es
reuneix dos cops l’any – a la comissió executiva o al gerent.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.5

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES FESTES LOCALS DE
MANRESA PER A L’ANY 2009.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 3 de juliol de 2008, que, transcrit,
diu el següent:
“Atès l’escrit de la directora dels Serveis Territorials de Treball a Barcelona de data 25
de juny de 2008 en el qual es sol·licita que es notifiqui a la Conselleria de Treball les
dues festes locals de Manresa.
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes
laborals, dues seran locals i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que
les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels
municipis respectius. L’acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple de l’Ajuntament
tal com estableix l’article 46 de RD 2001/83, de 28 de juliol.
Atès que tradicionalment les dues festes de caràcter local es realitzen amb motiu de la
Festa de la Llum i la Festa Major.
És per això que l’alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següents acords:
1. Establir com a festes locals de Manresa per a l’any 2009 el dia 21 de febrer,
festa de la Misteriosa Llum i el 31 d’agost, Festa Major.
2. Donar trasllat a la Conselleria Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya
per a la seva aprovació.”
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen
directament a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.

ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

4.1.1

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 20/2008 DINS EL PRESSUPOST
MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 16 de juliol de 2008, que, transcrit,
diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2009, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit, a fi i efecte
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit amb
càrrec a recursos generats per baixes de crèdits de despeses d’altres partides del
Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden
demorar fins a l’exercici del 2009.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 20/2008 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 20/2008 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat
reclamacions.”
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 20/2008

ESTAT DE DESPESES
-----------------------------------CREDITS EXTRAORDINARIS
-----------------------------------------------
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PARTIDA

DENOMINACIÓ

121.2.150

CRÈDIT INICIAL

AUGMENT

Secretaria. Productivitat.

CRÈDIT DEF.

4.200,00

T O T A L .................

4.200,00

EXPLICACIÓ
Incentiu productivitat notificadors. E20/2008

4.200,00

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 20/2008

ESTAT DE DESPESES

SUPLEMENTS DE CREDIT

PARTIDA

DENOMINACIÓ

111.0.226

Regidories.- Despeses diverses

111.0.489.20

Regidories.- Subvencions nominatives.

122.0.226

Serveis Administració General.- Despeses diverses

AUGMENT

BAIXA

32.000,00
32.000,00
4.200,00

32.000,00

CAUSES
Despeses pendents. E20/2008
Per suplementar partida 111.0.226.E20/2008
Per crear partida 121.1.150. E20/2008

36.200,00

El senyor Jordà Pempelonne diu que l’expedient de modificació de crèdits té un import
global de 36.200 euros, i es finança a través de baixes de dues partides, subvencions de
regidories i despeses diverses d’administració, i serveix per incrementar una partida de
productivitat de Secretaria i una altra de despeses diverses de regidories.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC i 2 GMICV-EUiA) i 11 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMCUP) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.2

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE
L’EXPEDIENT D’ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PASSATGE SINERA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Economia, de 10 de juliol de
2008, que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Servei d'Urbanisme i la Cap de Secció de Gestió
Tributària, referent a la determinació del cost de l'obra d’urbanització del Passatge Sinera, mòdul
aplicable i determinació de la zona especialment beneficiada en l'expedient per aplicar
contribucions especials, en el que es justifica que aquestes obres tenen la consideració d'obres
municipals que produeixen un benefici o augment de valor en els béns dels particulars, i per tant,
es poden establir i exigir contribucions especials per a la seva realització:
I. Antecedents.

Acta de la sessió plenària núm. 7 de 21 de juliol de 2008

14

1.1. Per Decret del dia 30 d’abril de 2008 fou inicialment aprovat el projecte d'obra
d’urbanització del Passatge Sinera, quedant definitivament aprovat amb efectes del dia 17
de juny de 2008.
1.2. El cost d’execució de l’esmentat projecte és de 250.557,03’-€, amb un auxili per un import
total de 116.000’-€ pel que resulta als efectes del càlcul de la base imposable de les
contribucions especials en els termes regulats per l’article 31 del Text Refós de la Llei
Reguladora de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, un cost
suportat pel municipi d’un total de 134.557,02 €.

II. Legislació aplicable
La legislació aplicable es determina pels preceptes següents:
-

art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou aprovat el Reglament
d’Organització i Funcionament i 195 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

-

art. 22.2 e) i 47.3 h) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del
Règim Local.

-

art. 50.1 f) i 112.3 j) de la de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

-

art. 15.1 i 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 2 i 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.

-

art. 28 a 37 i 58 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març.

III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres municipals, sempre
que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que
les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins
que li són atribuïts. L’obra d’urbanització del Passatge Sinera té aquesta consideració
perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
L’àmbit del present projecte d’urbanització abasta el passatge Sinera entre el Passeig de
Salvador Espriu i la carretera de Cardona.
L’objecte del present projecte és dotar al passatge Sinera dels elements necessaris per a
que pugui tenir la condició d’espai urbanitzat, donat que actualment no disposa de cap
infraestructura i tan sols es troba parcialment pavimentat.
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El projecte enllaça directament una zona verda existent, el Passeig de Salvador Espriu,
amb el barri de Valldaura, de manera que s’escurcen els recorreguts d’accés per als
vianants.
Dins del procés de millora urbana es transforma, doncs, un espai que funciona actualment
com a recinte delimitat en cul de sac per passar a formar part d’un itinerari continu.
En l’àmbit del projecte, cal distingir dos trams.
El primer tram de passatge més proper a la carretera de Cardona es troba pavimentat amb
formigó de forma irregular tan sols amb la funcionalitat de facilitar l’accés als dos guals
existents.
El segon tram, una vegada passats els guals esmentats, es troba en terres amb vegetació
natural i restes de runes.
De l’àmbit d’actuació, cal destacar la mancança de tot tipus d’infraestructura urbana, tant
pel que fa a serveis com a acabats. Tan sols hi ha present una conducció de sanejament
penjada de la façana posterior dels edificis amb accés des de la carretera de Cardona en el
segon tram i soterrada en el primer tram. Aquesta conducció enllaça amb la xarxa de
clavegueram existent a la carretera de Cardona.

Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la imposició
de les contribucions especials per a totes les finques veïnes en la seva màxima incidència,
doncs adquireixen la condició de sòl urbà consolidat amb totes les conseqüències
previstes en la legislació urbanística, resultant per tant d’aplicació el percentatge del 90 %
per a la determinació de la base imposable de les contribucions.
3.2. L’art. 34.2 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra, si s’ha de
finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se n’aprovi la imposició i
ordenació concreta.
3.3. En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques afectes al
pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia distributiva interna
de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1, lletra a), del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha
considerat procedent l’aplicació com a mòdul de repartiment el sostre edificable de les
finques, o bé l'edificat en cas de resultar aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas
existeix de forma real, efectiva i actual un aprofitament superior pel qual la realització de
les obres representen un major benefici.
3.4. Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març,
tenen la consideració de subjectes passius com a persones beneficiades: a) En les
contribucions especials per a la realització d’obres o establiments, o ampliació de serveis
que afectin els béns immobles, els propietaris d’aquests béns.
3.5. La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març,
que són les següents:
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Cost real dels treballs pericials, de redacció dels projectes i direcció de les
obres, plans i programes tècnics no inclosos en el pressupost de les obres

0,00

Import de les obres a executar segons pressupot
Indemnitzacions procedents de l'enderroc de construccions, destrucció de
plantacions, obres o instal·lacions, així com altres indemnitzacions
arrendaments.
Interessos del capitat invertit.
Auxilis o subvencions
-

250.557,02 €

TOTAL COST

134.557,02 €

0,00
0,00
116.000,00 €

3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, no ha de ser
superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la realització de les obres. Correspon
al Ple de la Corporació la fixació del percentatge de repartiment entre els subjectes
passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que l’Ajuntament
suporta per a la realització d’aquesta obra, considerant que aquesta obra atorga la
condició de sòl urbà consolidat a uns terrenys que actualment no disposen d’aquesta
consideració.
Així, la base imposable resulta:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

134.557,02 €
90 %
121.101,32 €

3.7. El cost total pressupostat ha de tenir caràcter de simple previsió, ja que si el cost real és
major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a efectes de càlcul de les quotes
corresponents.

IV. Procediment i competència
L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de l'acord
d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha de repartir entre els
beneficiaris i els criteris de repartiment.
L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb el vot
favorable de la majoria absoluta legal del nombre de membres, de conformitat amb els articles
22.2 e) i 47.3 h) de la llei 7/85. Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a informació pública al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació, durant trenta dies hàbils,
dins dels quals els interessats poden examinar l'expedient i presentar les reclamacions
oportunes.
Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se
en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que preveuen els articles 36.2 i 37
del TRLRHL, amb l’acord de la majoria absoluta dels afectats que representin almenys 2/3
parts de les quotes que s’han de satisfer.
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Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es notificaran
les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte passiu. Es podrà formular
recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la procedència de les
contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer o les quotes provisionals
assignades.

V. Caràcter finalista i fraccionament
Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a pagar les
despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a sol·licitud dels subjectes passius, el
fraccionament o ajornament de les quotes a satisfer, per un termini de cinc anys.

VI. Conclusions
6.1 Per a l'obra d’urbanització del Passatge Sinera és procedent exigir contribucions especials,
perquè s’inclou en una de les enumerades per l’art. 29 del TRLRHL En tot cas, l'acord
relatiu a la realització de l'obra, si s'ha de finançar mitjançant contribucions especials, no
es pot executar fins que se n’aprovi la imposició i l'ordenació concreta, on s’ha de
determinar el cost previst, la quantitat a repartir entre els beneficiaris i els criteris de
repartiment.
6.2 Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels previstos a
l’article 32.1 a) del TRLRHL, i es consideren els més adients per la naturalesa de l’obra.
6.3 La base imposable serà com a màxim de 121.101,32 €, equivalents al 90 % del cost que
l'Ajuntament suporta per a la realització d'aquesta obra, que no supera el límit del 90%
exigit per la llei.
6.4 Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i d'ordenació que s’ha
d’adoptar pel Ple de la corporació amb el vot favorable de la majoria absoluta legal del
nombre de membres. Quan s’hagi adoptat se sotmetrà a informació pública al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació, durant trenta dies, dins dels
quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
6.5 Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació abans
d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials.
6.6 Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat definitivament i s’ha
de publicar tal com disposa l’article 17 del TRLRHL. S’ha de notificar individualment a
cada subjecte passiu les quotes que corresponguin, i es pot formular recurs de reposició
davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la procedència de les contribucions
especials, el percentatge del cost que han de satisfer o les quotes assignades.
Per tant, el Regidor – delegat d’Economia proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER

Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres d’urbanització del
Passatge Sinera.

SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de Contribucions Especials
contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 4 inclusius, expressius de:
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- Les bases d’ordenació de les contribucions especials, que contenen les
consideracions relatives al fet imposable, subjectes passius, determinació del cost de
les obres, quantitat a repartir entre els beneficiaris, bases de repartiment, relació de
quotes provisionals, terminis de pagament i normativa aplicable (annex 1).
- El plànol i la relació de les finques afectades (annex 2)
- El pressupost del projecte i l’acord d’aprovació definitiva del projecte.(annex 3)
- Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4)
i que es resumeix a continuació :

Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

134.557,02 €
90%
121.101,32 €
7.721
15,684668

TERCER En aplicació del que preveu l’article 33 .2 del Text Refós de la Llei Reguladora de las
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, i considerant que el termini
d’execució de les obres no supera una anualitat, així com per facilitar la distribució del
seu pagament als contribuents en diferents terminis, el cobrament de les quotes es
portarà a terme de la forma següent:
* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres.
* 1/3 un cop s'hagi executat una tercera part de l’obra.
* 1/3 un cop s’hagin executat dues terceres parts de l’obra.
A la finalització de les obres es portarà a terme la liquidació definitiva de les
contribucions especials
QUART

Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament, durant el
termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de l'edicte corresponent al BOP,
que també es publicarà a un dels diaris de major difusió de la província.
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin oportunes.
Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els acords adoptats
quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.”

El senyor Jordà Pempelonne explica es tracta de les obres que es volen fer de
renovació del passatge Sinera. L’import total de les obres és de 250.557 euros. Es rep
una subvenció de 116.000 euros i, per tant, queden 134.557 euros a cobrir pel municipi.
Es fa una repercussió del 90%, i en conseqüència la base imposable és de 121.101
euros i dividit per 7.721 m² de sostre, representa un valor per m² de 15, 68 euros.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMCiU, 8
GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 2 GMPPC) i 1 abstenció (GMCUP) i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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4.1.3

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES
TARIFES DELS PREUS PÚBLICS PER SERVEIS CULTURALS I
ESPORTIUS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Economia, de 15 de juliol de
2008, que, transcrit, diu el següent:
“El Servei de les persones, secció de Cultura, ha emès un informe en el qual es
sol·licitava la modificació dels preus públics referents a les Aules de Cultura i als
Tallers d’art.
La cap del Servei de Tresoreria general i gestió tributària ha emès la corresponent
memòria econòmica financera, segons la qual el preu proposat s’ajusta al que
s’estableix al text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El Regidor Delegat d’Economia proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORDS
PRIMER: Aprovar la modificació de les tarifes següent:
2. SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS
4.
5.

Aules de Cultura
Tallers d’art

3,48 €/hora/alumne
2,06 €/hora/alumne

S’estableix una bonificació del 50 al 100 % pels cursos formatius que formen part d’una campanya o
d’actuacions municipals per a la promoció de valors cívics.

SEGON : Suprimir els epígrafs 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 , 4.2, 4.2.1, 4.2.2 , 4.2.3 , 5.1 i
5.2.
TERCER: Publicar al Butlletí Oficial de la Província la modificació de la tarifa, que
entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació.”
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen
directament a votació, i s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMICVEUiA) i 11 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMCUP) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.4

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA (ART.
82.3 DEL ROF): DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’AUTORITZACIÓ A AIGÜES DE MANRESA, SA, PER CONCERTAR UNA
OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG TERMINI PER IMPORT DE 600.000 €,
PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS DE L’EXERCICI 2008.

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, acordada per unanimitat
dels 24 membres presents, de conformitat amb l’article 82.3 del ROF, el secretari dóna
Acta de la sessió plenària núm. 7 de 21 de juliol de 2008

20

compte del dictamen del regidor delegat d'Economia, de 16 de juliol de 2008, que
transcrit diu el següent:
“L’article 54 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març, disposa que la concertació d’operacions de crèdit a llarg
termini per part de les societats mercantils locals precisa de la prèvia autorització del
Ple de la Corporació i de l’informe de la Intervenció.
Per escrit de data d’entrada 15 de juliol de 2008 a la Tresoreria municipal per part del
gerent de la societat “Aigües de Manresa, S.A.”, el Sr. Josep Alabern i Valentí, es dóna
trasllat de l’acord del Consell d’Administració de data 21 de maig de 2008 en el sentit
de demanar autorització al Ple de l’Ajuntament de Manresa per a la concertació d’un
préstec de 600.000 euros per dur a terme les inversions pressupostades per a l’any
2008.

Vist l’informe de gestió de la Tresoreria general de data 15 de juliol de 2008 i
l’informe preceptiu del sr. interventor de data 15 de juliol de 2008.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Autoritzar a Aigües de Manresa S.A., per concertar un préstec a llarg termini
per un import màxim de 600.000, amb Caja Madrid per a finançar les inversions de
l’exercici 2008, amb les següents condicions:
•
•
•
•

Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 0,25
Termini: 5 anys, amb un de carència
Comissió d’obertura: 0%
Comissió amortització anticipada: 0%

SEGON: Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de
Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la formalització del
préstec, i per mitjà de la tramesa dels models CL1, CL2, CL3,i CL4.4; tot això d’acord
amb el que disposen els articles 1 i 2 de l’Ordre de 28 de juny de 1999, sobre
desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela financera d’Ens
locals i de l’informe d’Intervenció de data 15 de juliol de 2008.
El senyor Jordà Pempelonne explica que es tracta de l’aprovació preceptiva per part
del ple per donar autorització al consell d’administració d’Aigües de Manresa per
contractar un préstec que els permeti de fer les inversions de l’any 2008. El préstec és
fins a un màxim de 600.000 euros i les condicions són a un tipus d’interès de l’euribor a 3
mesos més 0,25, amb un termini a 5 anys amb 1 de carència i comissions d’obertura i
d’amortització anticipada del 0%.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per 21 vots afirmatius (8 GMCiU, 8
GMS, 3 GMERC i 2 GMICV-EUiA) i 3 abstencions (2 GMPPC i 1 GMCUP) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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4.2

REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ

4.2.1 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER AL 2008.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Governació, de 9 de juliol
de 2008, que, transcrit, diu el següent:
“El Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2007,
es va aprovar la Plantilla de Personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2008.
Atès l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Economia en el que demana la modificació
de la plantilla de personal per al 2008, en el sentit de suprimir una plaça de tècnic/a de
grau mitjà de gestió especialitzada i de creació d’una plaça de tècnic/a superior
d’administració especial, tècnic/a superior en Economia amb destí al Servei d’Intervenció
General.
L’article 126 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós en matèria
de Règim Local i l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la Plantilla
es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva
vigència, en motiu –entre d’altres- per respondre a l’establiment de nous serveis.
Per tot això, el tinent d’alcalde de Governació, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció
dels següents
ACORDS
1.- Modificar la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament per a l’any 2008,
aprovada per acord plenari de data 17 de desembre de 2007, en el sentit de suprimir i
crear les places següents:
Suprimir
1 Tècnic/a grau mitjà de gestió especialitzada
Grup A2
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
COMESSES ESPECIALS-DIPLOMATS/ADES
Servei d’Intervenció General

Crear
1 Tècnic/a Superior en Economia
Grup A1
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA TÈCNICA
TÈCNICS/IQUES SUPERIORS
Servei d’Intervenció General
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2.- Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
3.- Trametre a la vegada còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. “
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen
directament a votació, i s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMICVEUiA) i 11 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMCUP) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.3

REGIDORIA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA

4.3.1

DICTAMEN PER A L’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ ALS
PRINCIPIS QUE INSPIREN EL PACTE PER A LA CONVIVÈNCIA
NOCTURNA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana, de 15
de juliol de 2008, que, transcrit, diu el següent:
“Antecedents
L’Ajuntament de Manresa ha programat, un any més, accions per promoure la
convivència i evitar les molèsties dels sorolls. Es tracta d’una iniciativa que està en
concordança amb dos dels objectius del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2008-2011 de
Seguretat Ciutadana, que aposten per “fomentar la conducció responsable i cívica,
mitjançant campanyes informatives i controls periòdics”, i “promoure els
comportaments i les actituds cíviques per assolir una millora de la qualitat de vida, així
com “vincular l’actuació de la policia local a les campanyes de civisme”. El Consistori
és conscient que el tema dels sorolls és complex. Tot i això, vol aconseguir que els
sorolls no alterin la qualitat de vida de la ciutat i que, alhora, s’aconsegueixi un model
d’oci cívic i responsable.
La campanya es va iniciar a finals del mes de maig i s’allargarà fins el dia 15 d’octubre.
La idea és actuar en tres fronts: per una banda, controlar el soroll dels vehicles; per
l’altre, fer seguiment dels locals nocturns per evitar que generin molèsties i, per últim,
portar a terme una campanya de comunicació per promoure el respecte entre les
persones i convidar a reduir el soroll de les activitats que realitzen els ciutadans.
Pel que fa a l’oci nocturn, el Consistori ha iniciat tràmits per adherir-se al Pacte per la
Convivència Nocturna. Es tracta d’un document impulsat per l’Associació Catalana
contra la Contaminació Acústica (ACCCA), la Federació Catalana d’Associacions
Recreatives Musicals (FECASARM) i la Federació Internacional d’Hostaleria i
Restauració de Barcelona (FIHR), els principis del qual són el diàleg, l’entesa i
l’assoliment d’un equilibri entre aquells que volen gaudir de l’oci nocturn i aquells altres
que desitgen descansar.
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És per tot això que
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Manifestar l’adhesió als principis que inspiren l’esmentat Pacte per a la
Convivència Nocturna, perquè coincideixen amb totes les actuacions que ve realitzant
el consistori en aquest camp.
Segon.- Iniciar les converses amb l’Associació Catalana contra la Contaminació
Acústica, el Gremi d’Hoteleria del Bages i l’Associació de Locals d’Oci Nocturn de
Manresa, per tal de redactar un pacte propi, adequat a les característiques del nostre
municipi, així com al conjunt de les entitats que l’han de signar.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’Associació Catalana per a la Contaminació
Acústica, a la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats Recreatives Musicals, a
la Federació Internacional d’Hostaleria i Restauració de Barcelona, al Gremi
d’Hoteleria del Bages, i a l’Associació de Locals d’Oci Nocturn de Manresa.”

A Barcelona, el 23 de Maig de 2007
PACTE PER A LA CONVIVÈNCIA NOCTURNA
REUNITS
D’una banda, En LLUIS GALLARDO FERNÁNDEZ amb D.N.I nº 43.688.705K, amb domicili a 08006BARCELONA, Via Augusta nº 13-15, 6è, actuant en la seva condició de Tresorer i Advocat de l’ASSOCIACIÓ
CATALANA CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA (ACCCA), la qual es troba degudament inscrita i
registrada davant el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en representació d’aquella part de la
societat catalana que es troba afectada per problemes de contaminació acústica.
D’una altra En JOAQUIM BOADAS DE QUINTANA, amb D.N.I nº 40.319.629-P, amb domicili a 17001GIRONA, C/ Sèquia nº 9, 5è 2ª, actuant en la seva condició de Secretari General de la FEDERACIÓ CATALANA
D’ASSOCIACIONS D’ACTIVITATS RECREATIVES MUSICAL (FECASARM), la qual es troba degudament
inscrita i registrada davant la Secció de Negociacions Col·lectives de la Direcció General de Relacions Laborals de la
Generalitat de Catalunya (nº d’expedient 06/79/08), en representació del sector de les activitats recreatives musicals
d’oci nocturn (bars musicals i discoteques).
I d’una altra, N’ENRIC GENE I MARTINEZ amb D.N.I. NUM .39.036.826-F, i domicili professional a Montcada i
Reixac (08110), a l’Avinguda de La Ferreria s/n (Poligon Gros Mercat), actuant en la seva condició de President de la
FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ DE BARCELONA, (FIHR), organització
empresarial amb seu social a Badalona, provincia de Barcelona, al Carrer Santa María número 60, constituïda en data
27 de febrer de 1992 i inscrita en el Departament de Treball Delegació Territorial de Barcelona, Associacions
Professionals Secció d’Eleccions i Estatuts el día 27 de febrer de 1.992; identificada fiscalment amb el CIF número
G-60006517, en representació del sector del sector de les activitats recreatives de restauració (bars i restaurants).
Reconeixent-se les parts la capacitat legal suficient per a contractar i obligar-se, dins de les seves respectives
competències, de les seves lliures i espontànies voluntats
MANIFESTEN
PRIMER.- L’ACCCA és una organització conformada per persones que tenen com a interès protegir a la societat
catalana en general de l’excessiva contaminació acústica que actualment l’afecta de manera generalitzada, produïda
per diferents focus emissors, i entre els objectius de la qual hi ha el de fer preservar el dret al descans de les persones
durant la franja horària nocturna.
SEGON.- La FECASARM és una Federació que agrupa actualment trenta vuit (38) associacions empresarials d’arreu
de Catalunya integrades per professionals i empresaris dedicats principalment a les activitats de bar musical, sala de
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festes, cafè teatre, cafè concert, sala de ball, discoteca, i bar amb ambientació musical. En concret, son membres de la
FECASARM les associacions següents: ASSOCIACIÓ DE LOCALS D'OCI NOCTURN DE SABADELL,
ASSOCIACIÓ DE LOCALS D'OCI NOCTURN DE BANYOLES, ASSOCIACIÓ DE LOCALS D'OCI NOCTURN
DE QUART, CASSÀ, LLAGOSTERA I CALDES, ASSOCIACIÓ DE LOCALS D'OCI NOCTURN DE BEGUR,
ASSOCIACIÓ DE LOCALS D'OCI NOCTURN DE CALONGE I PALAMÓS, ASSOCIACIÓ DE LOCALS D'OCI
NOCTURN DE PLATJA D'ARO, ASSOCIACIÓ DE LOCALS D'OCI NOCTURN DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
I EMPÚRIABRAVA, ASSOCIACIÓ DE LOCALS D'OCI NOCTURN DE FIGUERES, ASSOCIACIÓ
D'ACTIVITATS RECREATIVES DE L'ESCALA, ASSOCIACIÓ DE LOCALS D'OCI NOCTURN DE GIRONA,
ASSOCIACIÓ PROVINCIAL GIRONINA DE LOCALS D'OCI NOCTURN, ASSOCIACIÓ DE LOCALS D'OCI
NOCTURN DE SANTA SUSANNA I MALGRAT DE MAR, ASSOCIACIÓ DE BARS, RESTAURANTS I OCI
DE SALOU, ASSOCIACIÓ DE LOCALS D'OCI NOCTURN DE BADALONA, ASSOCIACIÓ DE LOCALS
D'OCI NOCTURN DE TOSSA DE MAR, ASSOCIACIÓ DE LOCALS D'OCI NOCTURN DE MOLLERUSSA,
ASSOCIACIÓ PROVINCIAL TARRAGONINA DE LOCALS D'OCI NOCTURN, ASSOCIACIÓ PROVINCIAL
LLEIDATANA DE LOCALS D'OCI NOCTURN, ASSOCIACIÓ MUNICIPAL LLEIDATANA DE LOCALS
D'OCI NOCTURN, ASSOCIACIÓ D'ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS DE TERRASSA, ASSOCIACIÓ
DE LOCALS D'OCI NOCTURN D'IGUALADA, ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS DEL PORT OLÍMPIC DE
BARCELONA, ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS DE PORT GINESTA-SITGES, ASSOCIACIÓ DE LOCALS
MUSICALS DE LA SEU D'URGELL, ASSOCIACIÓ DE LOCALS MUSICALS DE PALAFRUGELL,
ASSOCIACIÓ DE LOCALS MUSICALS DE L'ESTARTIT, ASSOCIACIÓ PROVINCIAL BARCELONINA
D'ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS, ASSOCIACIÓ DE LOCALS D'OCI NOCTURN DE ROSES,
ASSOCIACIÓ DE LOCALS MUSICALS DE LA JONQUERA, ASSOCIACIÓ DE DISCOTEQUES DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT, ASSOCIACIÓ DE LOCALS MUSICALS DE MATARÓ, ASSOCIACIÓ
MUNICIPAL BARCELONINA DE LOCALS D'OCI NOCTURN, L’ASSOCIACIÓ DE CERDANYOLA,
RIPOLLET I MONTCADA I REIXAC, L’ASSOCIACIÓ DE LOCALS D’OCI NOCTURN DE MANRESA I
L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DEL PORT DE TARRAGONA
TERCER- La FIHR és una Federació que agrupa diferents gremis i associacions empresarials d’arreu de la província
de Barcelona, que representa a professionals i empreses dedicades a les activitats d’hotel, hostal pensió, casa d'
hostes, residència, restaurant, casa de menjars, cafè, bar, cafeteria, restaurant-bar, bar musical i discoteca, entre
d’altres.
La FIHR es troba formada actualment per quinze (15) gremis i associacions de professionals i empresaris, que són els
següents: GREMI D’HOTELERIA DEL BAGES, GREMI D’HOTELERIA I RESTAURACIÓ DE VILANOVA I
LA GELTRÚ, GREMI COMARCAL D’HOSTALERIA I TURISME DE SABADELL, GREMI COMARCAL
D’HOSTALERIA I TURISME DE L’ALT PENEDÈS, GREMI D’HOSTALERIA D’OSONA, GREMI
EMPRESARIAL D’HOSTALERIA DE TERRASSA I COMARCA, GREMI D’HOSTALERIA I TURISME DE
L’ANOIA, GREMI D’HOSTALERIA I TURISME DEL BAIX LLOBREGAT CENTRE-NORD, GREMI
D’HOSTELERIA DEL VALLÈS ORIENTAL, GREMIO DE HOSTELERÍA DE CASTELLDEFELS Y BAIX
LLOBREGAT, GREMI D’HOSTALERIA I TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL SUD I BARCELONÈS,
GREMI D’HOSTALERIA I TURISME DEL BARCELONÈS NORD I DEL MARESME SUD, GREMI
D’HOSTALERIA DE SITGES I GREMI D’HOSTALERIA DE RUBÍ i GREMI D’HOSTALERIA DE SANT BOI I
COMARCA
QUART.- Que les tres organitzacions signants d’aquest Pacte tenen interès en que s’assoleixi un equilibri entre els
interessos d’aquelles persones que durant la franja nocturna desenvolupen els seus negocis lúdics o desitgen divertirse i els d’aquelles persones que durant la franja nocturna desitgen descansar.
CINQUÈ.- En l’actualitat i des de sempre, qualsevol activitat humana produeix soroll i cal reconèixer que si aquest es
produeix durant la franja horària nocturna i sense control, esdevé àdhuc més molest. És suficient un nivell moderat de
soroll que interrompi o dificulti el descans d’una persona per que aquesta pateixi cansament, esgotament i tot una
sèrie de símptomes, com ara l’estrès, el mal humor, baix rendiment laboral, malestar amb la família, etc.... En
definitiva tot una sèrie de patologies que avui en dia malauradament són molt freqüents entre la població, afectant
seriosament la qualitat de vida d’algunes persones. El trànsit rodat, el ferroviari, l’aeri, l’incivisme veïnal, els vehicles
d’escombraries, els vehicles d’emergències, les activitats no controlades etc... son una bona mostra de que tot això és
real i que cal adoptar entre tots mesures correctores abans de que sigui massa tard.
SISÈ.- Recentment ha estat ratificada per la Sala d’Afers Penals del Tribunal Suprem, la Sentència dictada per la
Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Barcelona per mitjà de la qual es va imposar al titular d’un restaurant de
Barcelona una pena de presó de 4 anys per desenvolupar la seva activitat de restaurant sense llicència i causant
molèsties de manera conscient als veïns propers, com autor d’un delicte contra el medi ambient, en la modalitat de
contaminació acústica, tipificat als articles 325 i 326 del Codi Penal. En aquest cas, varen exercir l’acusació
particular, membres dels serveis jurídics de l’ACCCA.
SETÈ.- Tant la FECASARM com la FIHR, així com les associacions i gremis que les integren, volen posar de
manifest que son organitzacions empresarials composades per empresaris amb un alt sentit de la responsabilitat, i des
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de les propies plataformes empresarials s’exigeix als qui volen participar com a membres a les mateixes uns valors de
qualitat, responsabilitat i de respecte a la convivència veïnal. Tant la FIHR com la FECASARM aposten doncs per un
oci nocturn de qualitat, responsable i que respecti la convivència amb els veïns propers a les activitats, i estan en
contra d’aquells que sistemàtica, voluntàriament i de manera conscient incompleixen la normativa en matèria acústica
i no adopten les mesures correctores adients per corregir aquestes deficiències. Àdhuc, des dels serveis jurídics de la
FECASARM, s’ha arribat a denunciar alguns locals d’oci nocturn que incomplien de forma culpable la normativa
donat que aquestes actituds malmeten la imatge de la resta d’empresaris que fan els possibles per complir la
normativa i que inverteixen grans quantitas de diners en l’adopció de mesures correctores.
VUITÈ.- Amb l’aprovació de la Llei 16/2002 de Protecció contra la Contaminació Acústica per part del Parlament de
Catalunya i de la Llei 37/2003 sobre el Soroll per part de les Corts Generals, s’han posat en pràctica tot un seguit de
mesures amb l’objectiu de que tinguin un efecte directe en la qualitat de vida dels ciutadans i posar a l’abast de les
diferents administracions els instruments necessaris i els recursos suficients per a assolir aquesta finalitat. Malgrat
això, i així ha quedat palès, l’acció dels poders públics per sí sola s’ha mostrat com a insuficient per arribar a garantir
el compliment de la llei en tot el territori on ha de ser d’aplicació, i en aquest sentit, entenem que es fa totalment
imprescindible la participació de tots els sectors implicats, i es per aquest motiu que entre les parts signants s’ha
arribat a aquest PACTE PER A LA CONVIVÈNCIA NOCTURNA per portar a terme projectes de col.laboració amb
les diferents administracions i col.laborar per a l’assoliment d’una millor convivència nocturna entre aquelles
persones que durant la franja nocturna volen divertir-se i aquelles que durant la mateixa franja horària desitgen
descansar. Aquest pacte es regirà pels següents
ACORDS
PRIMER.- La FECASARM i la FIHR es comprometen a expulsar de les seves organitzacions aquells empresaris que
no respectin la convivència dels veïns propers a les seves activitats, i no adoptin les mesures correctores adients per
tal de corregir les deficiències que tinguin els seus locals i que per tant incompleixin conscientment els límits de
nivells d’emissió sobre l’ambient interior i exterior dels habitatges veïns sense fer res per evitar-ho.
En cas de que els esmentats locals no pertanyin a cap d’ambdues organitzacions o ja hagin estat expulsats de les
mateixes, tant la FECASARM com la FIHR es comprometen a denunciar dites activitats davant l’Ajuntament de la
localitat on es trobi ubicada l’activitat, sol.licitant d’aquest l’adopció de les mesures declaratives i executives que
corresponguin per tal de posar fi a la situació molesta.
En ambdós casos, sempre s’oferirà al local denunciat la possibilitat de sotmetre’s a una diagnosi acústica que inclourà
un estudi d’impacte acústic amb els requisits que estableixi la legislació vigent en matèria acústica i una sèrie de
mesures correctores a adoptar que ja consensuadament es pacta entre les parts signants d’aquest pacte que sigui
elaborada exclusivament per l’empresa LABORATORIO DE ENSAYOS METROLÓGICOS, S.L de Rubí
(Barcelona), de tal manera que una vegada hagin estat adoptades i executades totes les mesures correctores
proposades, es duran a terme les proves corresponents, amb l’objectiu de que quedi la certesa total i absoluta de que
aquestes molèsties no es seguiran produint en el futur.
Els Ajuntaments de la localitat on estigui ubicat el local en qüestió es podran adherir al conveni en la forma que
s’exposarà més endavant, i en aquest ordre de coses participar activament en la taula tècnica que entre les parts
signants s’establirà a fi i efecte de trobar l’origen de les molèsties i la seva eliminació. Totes les despeses de la
diagnosi acústica i de la taula tècnica, així com evidentment el cost de l’execució de les mesures correctores i la
comprovació de la seva adopció seran a càrrec de l’empresari de l’activitat recreativa musical o de restauració.
L’Ajuntament, en cas de decidir adherir-se al conveni i donat el cas de que el veí denunciant no permeti l’entrada dels
tècnics de l’empresa LEM, es compromet a obligar al veí denunciant del problema, a permetre l’entrada al seu
domicili per part dels tècnics de LEM i en cas de que aquest s’hi segueixi negant, a demanar una ordre judicial
d’entrada per tal de que els tècnics de l’empresa LEM puguin procedir a fer les comprovacions necessàries que
permetin contrastar la veracitat i en el seu cas l’abast del problema i la millor sol.lució per a solventar la molèstia
acústica.
Tant bon punt s’hagin adoptat les mesures correctores necessàries proposades per l’empresa LEM i que garanteixin la
no emissió de contaminació acústica sobre l’ambient interior i/o exterior dels habitatges veïns per sobre dels límits
que marquin la llei i les ordenances de soroll aplicables i un cop així ho hagi comprovat LEM, S.L, l’activitat podrà
reanudar la seva activitat normal, i donat el supòsit de que sobre el local pesi alguna ordre de reducció horària o de
tancament provisional, tant la FIHR, com la FECASARM com la ACCCA es comprometen a donar suport al local
per aconseguir de l’Ajuntament que correspongui el corresponent aixecament de dita mesura.
SEGON.- Les parts signants d’aquest conveni es comprometen a portar a terme conjuntament diferents campanyes de
conscienciació en diferents matèries (alcohol i conducció, civisme, consum responsable, drogues, contaminació
acústica, etc..) a fi i efecte de fomentar el civisme i el respecte a la convivència entre els usuaris del sector de les
activitats recreatives de restauració i activitats recreatives musicals. Amb aquestes campanyes coorganitzades entre
les parts signants d’aquest pacte es pretén aconseguir fer arribar a l’usuari d’una manera “desenfadada” unes regles de
conducta que pretenen conscienciar-lo d’una manera més profunda i eficaç que la que s’obté per la via de la coerció o
coacció administrativa (multes, ordenances de civisme, detencions, etc...), doncs aquesta última mesura (que
considerem que també s’ha d’emprar però com a “ultima ratio” o última solució) moltes vegades només funciona
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quan l’usuari veu perill de ser castigat però la resta del temps no, i per tant per la via de la campanya de
conscienciació que s’executarà es busca la manera de que aquest usuari sigui permanentment conscient de que una
conducta incívica seva (moltes vegades inconscient) pot perjudicar a d’altres persones i amb això evitem que es porti
a terme amb els enormes avantatges que això comporta (el veí no denuncia, no es precinta un local, no hi ha
detencions, menys feina en tramitar expedients sancionadors, menys plets judicials, etc...). En aquestes campanyes hi
podran participar les associacions veïnals de la població o districte d’on es portin a terme, així com també hi podrà
participar com a coorganitzador l’Ajuntament de la localitat on es porti a terme la mateixa.
TERCER.- Les parts signants d’aquest pacte, i els seus membres, es comprometen a denunciar davant
l’Administració competent qualsevulla conducta que es pugui qualificar com a excessivament molesta i que tingui
lloc durant la franja horària nocturna i que pugui alterar la convivència normal de les persones, com ara motocicletes i
ciclomotors sorollosos, vehicles d’emergències i escombraries que ocasionin més soroll del permès, tot amb
l’objectiu de reduir considerablement la contaminació acústica durant la franja horària nocturna d’una manera
general. Els empresaris titulars de locals membres de la FECASARM i de la FIHR, en la mesura de les seves
possibilitats, es comprometen també a tenir cura de que els clients dels seus locals, al entrar i sortir dels mateixos,
respectin el descans dels veïns de les vivendes properes, tot col.locant rètols al vestíbul d’entrada dels locals i en un
lloc visible des de l’exterior amb el text: “Respecteu el descans dels veïns”. En aquest aspecte, els diferents
ajuntaments de Catalunya també es poden adherir al present pacte tot comprometent-se a perseguir, denunciar i treure
de la circulació els ciclomotors i motocicletes que produeixin més soroll del permès, així com comprometent-se a
treballar coordinadament amb els locals membres de les diferents associacions i gremis membres de la FIHR i de la
FECASARM, per tal de que si aquests procedeixen a efectuar una denuncia per l’existència d’algun focus de soroll
que no compleixi la normativa, es pugui actuar de manera immediata ja que d’altra manera la denúncia no serveix per
a res. Quan als focus emisors competència de les diferents Administracions (carreteres del Departament d’Obres
Públiques de la Generalitat, Vies urbanes competència dels Ajuntaments, vehicles d’emergència del Departament de
Salut i d’Interior de la Generalitat, vehicles d’escombraries de titularitat municipal, etc.... ) es deixa la porta oberta a
totes aquestes administracions per tal de que puguin adherir-se a aquest Pacte per a la Convivència Nocturna tot
treballant en la reducció de la contaminació acústica produida per aquests tot comprometent-se a adoptar les mesures
correctores que correspongui acollint-se a la Diagnosi Acústica de LEM S.L. També es deixa oberta la possibilitat
d’adherir-se a aquest Pacte als diferents Gremis de Tallers de Vehicles si en aquest sentit recomanen als seus
associats el deure de no instal.lar tubs d’escapament a vehicles, ciclomotors i motocicletes que emetin un nivell de
soroll per sobre dels límits permesos per la Directiva 97/24 CE aplicant el procediment de l’annex II-2 del Cap 9.
QUART.- Tant la FIHR com la FECASARM es comprometen a recomanar als empresaris membres de les seves
associacions i gremis adherits, que implantin en els seus establiments el segell de qualitat que actualment es troba
desenvolupant el Laboratori LEM pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya,
impulsat per la FECASARM, i que porta per nom “LOCAL ACÚSTICAMENT RESPECTUÓS AMB EL MEDI
AMBIENT” el qual actualment es troba en fase pilot dins la qual participen 5 locals membres de diferents
associacions adeherides a la FECASARM. Amb l’obtenció d’aquest segell de qualitat, que properament concedirà el
Departament de Qualitat a aquells locals que compleixin amb totes les imposicions i requisits que resultin de les
bases definitives per a la concessió del mateix, es garanteix que el local es inoqu en quan a contaminació acústica
sobre els habitatges propers es refereix.
CINQUÈ.- Tant la FECASARM com la FIHR es comprometen a recomanar als empresaris membres de les seves
associacions i gremis adherits, que fomentin l’us del transport públic en aquelles localitats on n’hi hagi i
principalment en aquelles localitats on hi hagi el conegut “bus nocturn” que uneix els diferents locals d’oci nocturn
d’una mateixa localitat o de localitats properes. En aquelles localitats on no existeixi aquest transport nocturn, a
través d’aquest conveni i amb l’adhesió a aquest conveni dels diferents ajuntaments de les localitats on es pretengui
implantar aquest tipus de transport, així com també amb l’adhesió de les Diputacions Provincials, es faran els
possibles per implantar-lo i posar-lo en servei.
SISÈ.- Els Ajuntaments i totes les Administracions Públiques que així ho desitgin podran adherir-se a aquest
Conveni, i a tal efecte hauran de sol.licitar-ho a qualsevulla de les organitzacions signants d’aquest pacte per escrit,
en el qual hauran de comprometre’s al compliment i exigència dels compromisos que imposa el present pacte, dins de
l’àmbit territorial de les seves competències. En la instància sol.licitant l’adhesió al Conveni, l’Administració Pública
haurà de fer constar els compromisos que adopta i els mitjans que ofereix per donar compliment als mateixos. Les
tres parts signants del Conveni hauran d’estar d’acord en permetre l’adhesió al conveni per part de l’administració
pública que ho hagi interessat.
SETÈ.- Les associacions veïnals degudament inscrites al registre municipal d’associacions dels diferents ajuntaments
de Catalunya que així ho desitgin podran adherir-se a aquest Conveni, i a tal efecte hauran de sol.licitar-ho a
qualsevulla de les organitzacions signants d’aquest pacte per escrit o a alguna de les associacions o gremis membres
de les mateixes, en el qual hauran de comprometre’s al compliment dels compromisos que imposa el present pacte, en
aquells aspectes que els pugui afectar. Les tres parts signants del Conveni hauran d’estar d’acord en permetre
l’adhesió al conveni de l’associació que l’hagi interessat.
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VUITÈ.- El present conveni començarà a ser aplicable, entre les parts signants del mateix, en el mateix moment de la
seva signatura, i podrà ser desistit per qualsevulla de les parts signants del mateix mitjançant notificació per mitjà
fefaent reconegut en Dret a les demés parts signants.
I en prova de conformitat i acceptació, les tres parts signen el present PACTE PER A LA CONVIVÈNCIA
NOCTURNA, en CATORZE (14) fulls númerats correlativament de l’1 al 14, a cadascuna de les seves pàgines i per
triplicat exemplar i a un sol efecte, a Barcelona, el 23 de Maig de 2007, lliurant-se un exemplar del present a
cadascun dels Gremis que formen part de la FIHR, així com a les associacions municipals o supra-municipals de
locals musicals o d’oci nocturn que integren la FECASARM, i als membres de la Junta Directiva de l’ACCCA per al
seu ple coneixement.

El senyor Buenache Catalán explica que el document que es presenta és un
document que s’ha d’emmarcar dins el conjunt d’actuacions que l’Ajuntament està
portant a terme per millorar la convivència entre els ciutadans que tenen tot el dret a
gaudir del descans i aquells altres ciutadans que volen gaudir de l’oci nocturn.
S’insisteix en què no es tracta d’una actuació aïllada. A finals del mes de maig es van
presentar una sèrie d’actuacions que es volien fer en el marc de la campanya de
sorolls de l’any 2008. Aquella campanya pretenia incidir en els vehicles a motor.
S’estan fent actuacions d’immobilització de vehicles que superen un determinat
número de decibels.
El segon front que es pretenia dur a terme amb la campanya contra els sorolls era el
relatiu a la convivència nocturna i, per això, es presenta el dictamen en el ple. El
propòsit és que l’Ajuntament es pugui adherir a aquells principis que estableix el
document i es pugui redactar un pacte propi d’acord amb les necessitats de la ciutat de
Manresa. Un altre front que quedaria obert i en el que s’està començant a incidir és el
tema dels conflictes veïnals.
El document que es presenta es basa en tres principis: el dìàleg, l’entesa i assolir un
equilibri entre les persones que volen gaudir de l’oci i les persones que tenen dret al
descans. És un document promogut per tres entitats: per l’Associació Catalana contra
la Contaminació Acústica (ACCCA), la Federació Catalana d’Associacions Recreatives
Musicals (FECASARM i la Federació Internacional d’hostaleria i Restauració de
Barcelona (FIHR).
Es manifesta, així mateix, que la presentació d’aquest document suposa assolir el
compromís de l’equip de Govern de dur a terme una sèrie d’actuacions concretes en el
marc de la campanya contra els sorolls de l’any 2008.
El senyor Majó Garriga explica que el Grup Municipal de la CUP no votarà
favorablement per dues raons. En primer lloc, es considera que el procediment és
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equivocat. Es considera que primer s’hauria de parlar amb les parts interessades i
després hi hauria d’haver l’adhesió a un pacte, en el cas que després de les converses
es consideri que és el pacte que necessita la ciutat. En segon lloc, perquè en els
agents que es nomena per establir converses, que són el Gremi d’hostaleria del Bages
i l’Associació de Locals d’Oci Nocturn, es considera que no són prou representatius del
conjunt de locals que obren a la nit. Es a dir, la immensa majoria de bars o de locals
que tanquen tard el cap de setmana, no estan ni en el Gremi ni en l’Associació. Per
tant, es considera que el plantejament no és prou encertat..
El senyor Buenache Catalán explica que fa un any que s’estan portant a terme
converses amb la Federació d’Associacions de Veïns i l’Associació de Veïns de
Valldaura, que justament és un dels barris més implicats, i justament va ser arran de
les reiterades reunions amb les associacions esmentades que es va decidir d’engegar
el procés. Es va mirar que s’havia fet a d’altres municipis que fes un pas més enllà de
les actuacions a les que s’està obligat com a ajuntament.
El document pretén que siguin els mateixos empresaris els que prenguin mesures
davant de suposats incompliments per part d’associats.
El document no només té a veure amb aquells que estiguin agremiats. És un
document obert i que pretén que tothom s’hi adhereixi. Les patronals que s’han
nomenat són les que han iniciat el document, però el procés està obert a qualsevol
agent que pugui estar interessat en el tema.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMCiU, 8
GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 2 GMPPC) i 1 abstenció (GMCUP) i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.

ÀREA DE TERRITORI

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

5.1.1 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DEL
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC – CATÀLEG DE MASIES I CASES
RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 8 de juliol
de 2008, que, transcrit, diu el següent:
“Per Resolució d’Alcaldia de data 7 de desembre de 2007 fou aprovat inicialment el
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC – CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL
NO URBANITZABLE, redactat per Jordi Vallhonrat Espasa, per encàrrec d’aquest
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Ajuntament, a l’empara d’allò que disposen els articles 67.a) i 83 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 21, de 24 de gener de 2008, en el
diari El Periódico de 24 de desembre de 2007 i en el diari Regió7, el 29 de desembre
del mateix any, així com en el tauler d’anuncis i a la pàgina web d’aquest Ajuntament.
Simultàniament a l’exposició pública, s’han sol·licitat informes als organismes afectats per
raó de llur competència respecte al document aprovat inicialment, amb l’enviament
d’oficis a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, al Departament de Medi Ambient i Habitatge, i al
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Les sol·licituds de la Direcció
General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques i del Departament de Medi Ambient i Habitatge foren rebudes en els respectius
organismes el dia 27 de desembre de 2007, i la del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural el dia 24 de desembre de 2007.
La Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, ens tramet en data 3 de març de 2008
informe favorable, si bé fixa una sèrie de recomanacions a tenir presents en el futur
desenvolupament del Pla Especial.
Pel que fa al Departament de Medi Ambient i Habitatge, i al Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, no consta que fins al dia d’avui s’hagi rebut cap resposta.
Durant el termini d’informació pública han estat presentades les següents al·legacions:
NÚM
1
2
3
4

RE
13
507
1512
2041

DATA
2/01/08
7/01/08
14/01/08
16/01/08

5
6
7
8
9
10
11
12

2212
2236
3332
3336
4572
4609
5724
5726
10942
6825
6885
7348
7366
7446
7476
7655
7781
7802
7803
7804
7807
7808
7809

17/01/08
17/01/08
24/01/08
24/01/08
31/01/08
31/01/08
8/02/08
8/02/08
18/03/08
18/02/08
18/02/08
20/02/08
20/02/08
20/02/08
20/02/08
22/02/08
22/02/08
22/02/08
22/02/08
22/02/08
22/02/08
22/02/08
22/02/08

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NOM
MANUEL DEL MORAL
JOAN SERRA FABREGAT
SEBASTIÀ CATLLÀ CALVET
ASSOCIACIÓ VEÏNS I PROPIETARIS
DEL BARRI DEL SUANYA
JOSEP MARIA GARCIA TRASSERRA
JOAN SOLÉ I TORRA FABREGAT
MARCEL·LÍ ALTIMIRA TORRENT
CONCEPCIÓ RUBIRALTA IGLESIAS
DOLORS NOGUÉS I BONVEHÍ
ALFONS MASCARÓ VILELLA
ENRIC CASASAYAS BRICH
PEDRO BUJ ORTIZ
PILAR TATJÉ BONVEHÍ
FÈLIX FARGAS COTS
BRIGIDA SIMON JIMÈNEZ
CENTRE ESTUDIS DEL BAGES
JOAN ESTRAGUÉS VIDAL
CARME BORRAS PUJOL
CELIA CAPELL CASTELLÀ
PERE FONT MASANA
FRANCESC MUNCUNILL
JOSEFINA PARERA FLORIDO
FRANCESC MUNCUNILL BONVEHÍ
JULIÀ FARGAS MUNCUNILL
FÈLIX FARGAS COTS
PERE FONT MASSANA

REPRESENTANT

JOAN ESQUIUS JOFRÉ

JOSEP ANGULO NOGUÉS

JAUME PLANS MAESTRA
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27
28
29
30
31

7811
7420
7762
7819
7820

22/02/08
20/02/08
22/02/08
22/02/08
22/02/08

32

7831

23/02/08

33
34

7954
8037

25/02/08
25/02/08

35
36
37
38
39
40
41
42
43

7835
7836
7961
8077
8078
8079
8080
8081
8084
9013
10975
8255
9064
9419
10588
11142
13367
15013
17847
19507

25/02/08
25/02/08
25/02/08
25/02/08
25/02/08
25/02/08
25/02/08
25/02/08
25/02/08
3/03/08
18/03/08
26/02/08
4/03/08
6/03/08
17/03/08
19/03/08
7/04/08
17/04/08
7/05/08
19/05/08

44
45
46
47
48
49

50

JOAN FONT SOLÉ
ADELINA GIRALT PIÑEYRO
JOSEFA SALVANS BUJONS
UNIÓ PAGESOS CATALUNYA
ASSOCIACIÓ VEÏNS SANT SADURNÍ
DE SALELLES
LLORENÇ VILÀ FRANCITORRA I
M.ISABEL VILÀ TULLEUDA
PERE VENDRELL
JOAN CASAJUANA I PRAT . NATIVITAT
VILASECA I VILALTA
MODEST PADRÓ S.A.
DOMÈNEC CLOSA PERAMIQUEL
AGNÈS FARRERAS BARCELÓ
TERESA FARGAS I GAMISANS
JOSEP IGLESIAS
JOAN SAEZ I SERRA
ROSER CORNET RIERA
JESÚS SARDANS I ESQUIUS
JOAN PASCUETS VILALTA

FIDELITER-(JOAN SANCHEZ)
FIDELITER-(JOAN SANCHEZ)
FIDELITER-(JOAN SANCHEZ)
FIDELITER-(JOAN SANCHEZ)
FIDELITER-(JOAN SANCHEZ)
FIDELITER-(JOAN SANCHEZ)

FRANCESC CODINA VILELLA
SIMEÓ SELGA
DAVID FERNANDEZ BAUTISTA
LEONOR ARMENGOL ABRIL
JAUME VILA I GARRIGASAIT
JAUME ESTRUCH PRAT

RAMON BERTRÀN ARMENGOL
FIDELITER
FIDELITER

JOAN TATGÈ CASAJOANA

CARLES PADRÓ VALL

AGUSTÍ TRULLÀS CASÀ

Per part de Jordi Vallhonrat Espasa, l’arquitecte redactor del present Pla especial ha
estat emès informe de cadascuna de les al·legacions, el qual es conclou el següent:
-

ESTIMAR les al·legacions de JOAN SERRA FABREGAT, JOSEP MARIA
GARCIA TRASSERRA, JOAN SOLER I TORRA FABREGAT, MARCEL·LI
ALTIMIRA TORRENT, CONCEPCIÓ RUBIRALTA IGLESIAS, ENRIC
CASASAYAS BRICHS, PEDRO BUJ ORTIZ, FELIU FARGAS COTS,
BRIGIDA SIMON JIMÈNEZ, PEDRO FONT MASANA, JOSEFA SALVANS
BUJONS, JESUS SARDANS I ESQUIUS, JOAN PASCUETS VILALTA,
FRANCESC CODINA VILELLA, LEONOR ARMENGOL ABRIL, JAUME
ESTRUCH PRAT, en el sentit i termes que consten a l’informe.

-

ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions de SEBASTIÀ CATLLÀ CALVET,
JOAN ESQUIUS JOFRÉ, PILAR TATJÉ BONVEHÍ, CENTRE D’ESTUDIS
DEL BAGES, CARME BORRÀS PUJOL, CÈLIA CAPELL CASTELLÀ,
FRANCESC MUNCUNILL PARERA.JOSEFINA PARERA FLORIDO,
FRANCESC MUNCUNILL BONVEHÍ, JULIÀ FARGAS MUNCUNILL, FELIX
FARGAS COTS, PEDRO FONT MASANA, JOAN FONT SOLÉ, UNIÓ DE
PAGESOS, ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT SADURNÍ DE SALELLES,
LLORENÇ VILÀ FRANCITORRA I M.ISABEL VILÀ TULLEUDA, PERE
VENDRELL RIBALTA, DOMÈNEC CLOSA PERAMIQUEL, AGNÈS
FARRERAS BARCELÓ, TERESA FARGAS I GAMISANS, JOSEP IGLESIAS
I GRAS, ROSER CORNET I RIERA, SIMEÓ SELGA UBACH, DAVID
FERNANDEZ BAUTISTA, AGUSTÍ TRULLÀS CASÀ, en el sentit i termes
que consten a l’informe
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-

DESESTIMAR les al·legacions del Sr. MANUEL DEL MORAL GARCIA,
DOLORS NOGUÉS BONVEHÍ, ALFONS MASCARÓ VILELLA, JOAN
ESTRAGUÉS VIDAL, ADELINA GIRALT PIÑEYRO, JOAN CASAJUANA I
PRAT, NATIVITAT VILASECA I VILALTA, MODEST PADRÓ S.A., JOAN
SAEZ I SERRA, JAUME VILA I GARRIGASAIT en el sentit i termes que
consten a l’informe

El Cap del Servei d’Urbanisme emet en data 8 de juliol de 2008 informe en el qual es
realitza una valoració global de les al·legacions, el seu contingut i la forma en què, en el
seu cas, han estat estimades; i així també de l’únic informe emès per part dels
organismes afectats, la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge.
L’estimació d’una part de les al·legacions així com l’aplicació de les recomanacions de la
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, ha comportat la introducció d’algunes
modificacions en el document aprovat inicialment; no obstant, aquestes modificacions no
suposen cap alteració substancial, segons informa el Cap del Servei d’Urbanisme.
L’objectiu del present Pla especial és la identificació de les masies i cases rurals del
terme municipal de Manresa susceptibles de reconstrucció o rehabilitació i la regulació
de les seves condicions d’edificació i ús. També identificar i inventariar la resta
d’edificis existents al sòl no urbanitzable, tal com es palesava en el document
d’aprovació inicial.
L’article 87.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol), prescriu l’obligatorietat d’atorgar l’aprovació provisional del Pla especial, un cop
finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient, i de trametre’l a l’òrgan que
n’hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, que en aquest cas és la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona (art. 78.c TRLU). El termini per a l’aprovació provisional és
de dos mesos des del finiment del període d’informació pública.
En relació als informes dels organismes afectats, ha estat emès l’informe de caràcter
favorable, amb recomanacions, de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, sense
que per part dels altres ens consultats s’hagi realitzat cap comunicat o informe, havent
transcorregut per tant, amb excés, el termini d’un mes establert a l’article 83.5 TRLU.
Les al·legacions presentades han estat examinades amb el resultat que s’incorpora en
aquest informe, posant-se de manifest en l’informe del Cap del Servei que en cap cas
les modificacions introduïdes respecte el document inicial suposen canvis substancials
definits a l’article 112 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18
de juliol).
La competència per a l’aprovació provisional d’un instrument de planejament derivat
correspon al Ple de la Corporació, en virtut de l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni
La regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent
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ACORD
1r ESTIMAR les al·legacions presentades per. JOAN SERRA FABREGAT, JOSEP
MARIA GARCIA TRASSERRA, JOAN SOLER I TORRA FABREGAT, MARCEL·LI
ALTIMIRA TORRENT, CONCEPCIÓ RUBIRALTA IGLESIAS, ENRIC CASASAYAS
BRICHS, PEDRO BUJ ORTIZ, FELIU FARGAS COTS, BRIGIDA SIMON JIMÈNEZ,
PEDRO FONT MASANA, JOSEFA SALVANS BUJONS, JESUS SARDANS I ESQUIUS,
JOAN PASCUETS VILALTA, FRANCESC CODINA VILELLA, LEONOR ARMENGOL
ABRIL, JAUME ESTRUCH PRAT, en la forma i d’acord amb els criteris i les
argumentacions exposades en els informes individualitzats emesos pel arquitecte
redactor Jordi Vallhonrat i Espasa, que consten a l’expedient i que es trametran als
interessats.
2n ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades per SEBASTIÀ CATLLÀ
CALVET, JOAN ESQUIUS JOFRÉ, PILAR TATJÉ BONVEHÍ, CENTRE D’ESTUDIS DEL
BAGES, CARME BORRÀS PUJOL, CÈLIA CAPELL CASTELLÀ, FRANCESC
MUNCUNILL PARERA.JOSEFINA PARERA FLORIDO, FRANCESC MUNCUNILL
BONVEHÍ, JULIÀ FARGAS MUNCUNILL, FELIX FARGAS COTS, PEDRO FONT
MASANA, JOAN FONT SOLÉ, UNIÓ DE PAGESOS, ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
SANT SADURNÍ DE SALELLES, LLORENÇ VILÀ FRANCITORRA I M.ISABEL VILÀ
TULLEUDA, PERE VENDRELL RIBALTA, DOMÈNEC CLOSA PERAMIQUEL, AGNÈS
FARRERAS BARCELÓ, TERESA FARGAS I GAMISANS, JOSEP IGLESIAS I GRAS,
ROSER CORNET I RIERA, SIMEÓ SELGA UBACH, DAVID FERNANDEZ BAUTISTA,
AGUSTÍ TRULLÀS CASÀ, en la forma i d’acord amb els criteris i les argumentacions
exposades en els informes individualitzats emesos pel arquitecte redactor Jordi
Vallhonrat i Espasa que consten a l’expedient i que es trametran als interessats.
3r DESESTIMAR les al·legacions presentades per. Sr. MANUEL DEL MORAL
GARCIA, DOLORS NOGUÉS BONVEHÍ, ALFONS MASCARÓ VILELLA, JOAN
ESTRAGUÉS VIDAL, ADELINA GIRALT PIÑEYRO, JOAN CASAJUANA I PRAT,
NATIVITAT VILASECA I VILALTA, MODEST PADRÓ S.A., JOAN SAEZ I SERRA,
JAUME VILA I GARRIGASAIT, d’acord amb els fonaments i les argumentacions
recollides en els informes individualitzats emesos per Jordi Vallhonrat i Espasa en
data, que consten a l’expedient i que es trametran als interessats.
4rt. APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC – CATÀLEG
DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE, de conformitat amb
els articles 67.a) i 87.5 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme.
5è. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE BARCELONA,
per triplicat exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment en l’apartat anterior, així
com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva
aprovació definitiva, d’acord amb el que disposen els articles 78.c i 87.5 del Text Refós
de la Llei d’Urbanisme.
La senyora Mas Pintó explica que el desembre de l’any 2007 es va aprovar inicialment
el Pla especial corresponent al Catàleg de masies i cases rurals del sòl no urbanitzable.
Es tracta d’un instrument de planejament que està previst per la Llei d’Urbanisme amb la
finalitat d’identificar totes aquelles edificacions destinades a habitatge, masies i cases
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rurals, susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, i també amb la finalitat de regular les
seves condicions d’edificació i ús.
El catàleg va procedir a un inventari exhaustiu de totes les edificacions de les
característiques citades. És a dir, es van identificar i es van agrupar en funció dels
quatres valors que la llei preveu per tal de poder incloure les edificacions en el catàleg:
els valors històrics, els ambientals, els arquitectònics i els socials.
Després del termini d’exposició pública es van presentar un total de cinquanta
al·legacions, de les quals 16 han estat estimades, 26 estimades parcialment i la resta han
estat desestimades. Bàsicament, les al·legacions formulaven la necessitat d’incloure
determinades edificacions que en l’aprovació inicial havien quedat excloses del catàleg.
La Llei és molt clara en relació als valors que es poden identificar en cadascuna de les
edificacions per tal de poder incloure-les en el catàleg, i els criteris no s’han fet d’una
manera unilateral per part de l’Ajuntament, sinó que s’han pactat i s’han consensuat amb
la Direcció General d’Urbanisme. En funció dels criteris s’ha determinat l’instrument que
permet estimar o desestimar les al·legacions.
De les al·legacions també se n’ha desprès determinades modificacions de la normativa
que permetran un millor desenvolupament de les normes incloses en el catàleg i de les
incloses també en l’inventari.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC,1 GMICV-EUiA i 1 GMCUP) i 10 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC) i una
abstenció de la senyora Sensat Borràs per estar absent de la sala en el moment de la
votació (art. 100 ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

5.1.2

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL. SANT JOAN D’EN COLL.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 7 de juliol
de 2008, que, transcrit, diu el següent:
“Els serveis tècnics municipals han redactat una proposta de modificació del Pla general
que abasta les finques situades als números 32 a 42 del carrer de la Pujada Roja. Aquest
àmbit correspon a una porció d’illa que limita per l’oest amb el carrer de la Pujada Roja,
pel nord amb finca privada, a l’oest amb el carrer de la Pujada Roja II i al sud amb el
passatge de la Pujada Roja, amb una superfície global de 1.790,835 m2. La resta d’illa
limita al Nord amb el camí de Les Cots.
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En data de 21 de juny del 2007 s’aprovà definitivament la modificació puntual del Pla
general Sectors Est, que inclou l’àmbit del Pla parcial de les Cots (PP11).
Per altra banda, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya, en Resolució de 18 de febrer de 2008 va aprovar el document
“Objectius i propòsits generals dels Plans directors urbanístics per a la delimitació i
ordenació de les Àrees residencials estratègiques per al quadrienni 2008-2011”,
iniciant-se el procediment per a la seva formulació. Entre aquests plans hi ha el Pla
Director urbanístic per a la delimitació i ordenació de les Àrees residencials
estratègiques (ARE) a les comarques centrals, que, pel que afecta a Manresa, es
delimita una ARE que inclou diferents sectors de planejament derivat del Sector Est,
entre ells, el Pla parcial Les Cots.
En aquest context, la present modificació vol establir una nova alineació en el tram del
carrer de Sant Joan d’en Coll que corregeixi l’afuament que es produeix al carrer fruit
de l’actual alineació, assolint una amplada constant de major dimensió respecte
l’actual, sense perdre sostre edificable. L’ampliació del carrer facilitaria també una
millor connexió viària i peatonal per al sector nord del barri de les Cots i els àmbits
previstos de desenvolupament urbanístic dins de l’ARE.
En la memòria del document s’especifica i es concreta els objectius, criteris i
conveniència de la modificació, així com els aspectes tècnics quan a les alineacions i
amplada del carrer Sant Joan d’en Coll
L’article 94 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme (TRLU), 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. Les propostes de modificació han de justificar la necessitat d’aquesta, així
com la conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i privats
concurrents. Com ha quedat recollit en els antecedents, el document proposat inclou els
arguments que justifiquen la modificació, que passa per corregir l’alineació del carrer tot
donant-li una major amplada.
D’acord amb l’article 83 TRLU, un cop aprovat inicialment el Pla s’haurà de sotmetre
l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte puguin formular-se
al·legacions i, alhora, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, si escau.
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 en els procediments de planejament i gestió urbanística. I a més,
els instruments de planejament s’ha de garantir la consulta del projecte per aquests
mitjans.
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
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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.
Per tot això, la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni que subscriu considera que per la
Regidora delegada d’Urbanisme hauria de proposar al Ple de la Corporació l’adopció dels
acords següents:
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme
La Regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS
1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. ST
JOAN DE’N COLL, d’acord amb el document redactat pels serveis tècnics municipals,
de conformitat amb allò que determina l’article 83 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
2n. EXPOSAR al públic el document de Modificació puntual de Pla General Sant Joan
d’en Coll aprovada inicialment, durant un termini d’un mes, a comptar des del dia hàbil
següent al de la publicació del darrer dels anuncis corresponents en el Butlletí Oficial de
la Província i en la premsa periòdica, i en els mitjans telemàtics, als efectes de
presentació d’al·legacions, perquè així ho disposa l’article 83.4 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i article 23
del Decret 305/2006, de 18 de juliol. Publicar-ho també en els mitjans de comunicació
local i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament
La senyora Mas Pintó explica que el tram final del carrer Sant Joan d’En Coll, gairebé
a la seva confluència amb la Pujada Roja, es preveu per part del Pla general amb una
amplada menor que la resta de carrer. Donades les característiques del carrer o del
futur del carrer, el qual ha de garantir una certa connectivitat del sector central de la
ciutat amb la infraestructura de sortida de la ciutat com és la Pujada roja, s’ha
considerat convenient modificar l’alineació de la part final del carrer aprofitant una
voluntat d’edificar una parcel·la situada en l’indret de què es parla.
La modificació preveu el canvi d’alineació esmentat i en cap cas suposa una
disminució del sostre edificable de la parcel·la.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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5.1.3

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. CORRECCIÓ ERRADA
MATERIAL EXISTENT EN LA TAULA DE CARACTERÍSTIQUES DE LA
UNITAT D’ACTUACIÓ CAMÍ DEL COLOMER, 1.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 4 de juliol
de 2008, que, transcrit, diu el següent:
“En data 21 d’abril de 2008 fou aprovat inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA
GENERAL. CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL EXISTENT EN LA TAULA DE
CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ CAMÍ DEL COLOMER 1,
promogut d’ofici per l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb allò que disposa
l’article 83 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme.
Aquest expedient fou exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm.117, del 15 de maig de 2008, en el
diari El Periódico de 5 de maig de 2008, en el diari Regió 7 de 10 de maig de 2008 així
com en el tauler d’anuncis i a la pàgina web d’aquest Ajuntament. Durant el període
d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació.
El document que es sotmet a aprovació provisional és el mateix que en l’aprovació inicial.
L’article 94.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme disposa que “les modificacions d’una
figura de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació”. Les propostes de modificació han de justificar la necessitat
d’aquesta, així com la conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i
privats concurrents, aspecte aquest que ja fou analitzat en l’informe a l’aprovació inicial
de la modificació.
Tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent en el municipi, el
procediment aplicable és el contingut a l’article 83 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme, i l’aprovació provisional correspon a l’Ajuntament afectat.
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels
plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística correspon al
Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística,
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme
La Regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
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ACORDS
1r. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL.
CORRECCIÓ
ERRADA MATERIAL
EXISTENT
EN
LA
TAULA
DE
CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ CAMÍ DEL COLOMER 1,
redactat pels serveis tècnics municipals de conformitat amb allò que disposa l’article
83.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol).
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE BARCELONA,
per triplicat exemplar, la modificació del Pla General aprovada provisionalment en
l’apartat anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als
efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 78.a) en
relació amb l’article 77 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol).”
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen
directament a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.2

REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA, SERVEIS URBANS I
MOBILITAT

5.2.1 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL TEXT DE
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DEL
SERVEI D’ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES A MOTOR
EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA DEL
MUNICIPI DE MANRESA SOTA CONTROL HORARI LIMITAT.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Via Pública, de 10 de juny
de 2008, que, transcrit, diu el següent:
“Antecedents de fet
La Cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil va
proposar la modificació del Reglament municipal regulador del servei d’estacionament
controlat de vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública del
municipi de Manresa, sota control horari limitat, per tal de procedir a la seva actualització
a la pràctica que es deriva de la seva aplicació, i respectar la seva adequació a la
normativa vigent sobre trànsit i el seu plec de condicions.
Per resolució de l’alcalde del dia 13 de maig de 2007, es va aprovar la formació i
designació de la comissió d’estudi encarregada de redactar el text de modificació del
Reglament municipal regulador del servei d’estacionament controlat de vehicles de motor
en zones especials i determinades de la via pública del municipi de Manresa, sota control
horari limitat.
La comissió redactora va aprovar el dia 3 de juny de 2008 el text definitiu del Reglament
municipal regulador del servei d’estacionament controlat de vehicles de motor en zones
especials i determinades de la via pública del municipi de Manresa.
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La modificació proposada i aprovada per la referida comissió redactora afecta als articles
9, 10 i 12.
Fonaments de dret
L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix el procediment d’aprovació de les ordenances locals, que consisteix en
l’aprovació inicial pel Ple, informació pública i audiència als interessats pel termini mínim
de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, i resolució de totes
elles amb l’aprovació definitiva pel ple. En cas que no se n’hagués presentat cap,
s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional.
En el mateix sentit que la normativa bàsica, regula aquesta qüestió la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, a l’article 178 del seu text refós, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una comissió
d’estudi creada pel propi ajuntament.
La competència del ple per aprovar els reglaments i ordenances està establerta també
a l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, text refós de la
Llei municipal de règim local de Catalunya.
La Cap de la Secció jurídica administrativa de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, ha
emès informe proposant l’aprovació inicial i la informació pública de l’esmentat reglament.
És per això que el regidor delegat de Via Pública, Serveis Urbans i Mobilitat, amb
l’informe previ de la Comissió informativa de Territori, proposa que el ple de la Corporació
adopti els següents
ACORDS:
Primer. APROVAR INICIALMENT la modificació del Reglament municipal regulador
del servei d’estacionament controlat de vehicles de motor en zones especials i
determinades de la via pública del municipi de Manresa, sota control horari limitat,
segons el text que s’adjunta a aquest dictamen, i que consta de 13 articles, 1
disposició derogatòria i 1 disposició final.
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA per un període de trenta dies, a
comptar des de l’última publicació en el butlletí o diari oficial, el text del Reglament
aprovat per l’acord anterior, i el propi acord d’aprovació inicial, per tal que es puguin
presentar reclamacions i suggeriments.
Tercer. DISPOSAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu en cas de no
haver-hi cap reclamació o suggeriment, tal i com estableix l’article 178.1.c) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que aprova el text refós de la Llei municipal de
règim local de Catalunya.
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REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DEL SERVEI D’ESTACIONAMENT CONTROLAT
DE
VEHICLES DE MOTOR EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI
DE MANRESA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT.

CAPÍTOL I
Disposicions Generals
Article 1.- L’objecte d’aquest Reglament és la regulació del Servei d’Estacionament Controlat de Vehicles
de Motor en zones especials i determinades de la via pública del municipi de Manresa, sota control horari
limitat.
Article 2.2.1. Les zones especials i determinades de la via pública de Manresa que constitueixen l’àmbit d’aplicació
d’aquest Reglament, seran les que s’aprovin pel Ple de la Corporació, i formaran part del Plec de
Clàusules d’Explotació que regularà la concessió administrativa del Servei.
2.2. Les zones d’estacionament controlat estaran senyalitzades amb indicadors verticals i delimitades amb
senyalització horitzontal de color blau. Es denominaran zones blaves.
2.3. La senyalització vertical comprendrà els senyals d’avís d’entrada, de fi de zona d’estacionament
controlat i de situació i ubicació dels expenedors.

CAPÍTOL II
Gestió i Funcionament del Servei
Article 3.
La gestió del servei es realitzarà de forma indirecta, sota la formula de la concessió administrativa que es
regirà pel corresponent Plec de Clàusules administratives.
Article 4.
Article 4.1. Tots els usuaris del servei, immediatament després de l’estacionament en alguna de les zones
blaves, s’hauran de proveir del corresponent tiquet, indicador de l’hora màxima d’estacionament, previ
pagament de la tarifa corresponent, i seguint les instruccions d’ús indicades a les màquines expenedores.
Article 4.2.Les màquines expenedores hauran de permetre efectuar el pagament mitjançant el tipus de
moneda en curs especificada a les màquines o utilitzant targetes de crèdit.
Article 5.
5.1.L’Usuari haurà de col·locar el tiquet dintre del vehicle, en un lloc visible del parabrisa davanter, de
forma que es pugui llegir la part davantera del tiquet des de l’exterior del vehicle.
5.2. Esgotat el temps màxim d’estacionament permès s’haurà de retirar el vehicle per tal de no incórrer en
infracció d’aquest Reglament, i no es podrà estacionar el mateix vehicle en un altre espai d’estacionament
per temps limitat que estigui situat al mateix carrer que aquella que ocupava anteriorment.
Article 6.
6.1. El servei es prestarà únicament els dies feiners, inclosos els dissabtes, des de les 9 a les 13.30 hores
i de les 16 a les 20 hores.
6.2. El període màxim que podrà romandre un vehicle estacionat a cada plaça serà de dues hores.
6.3. Els horaris de prestació del servei i el període d’estacionament regulats als apartats anteriors, podran
ser modificats per acord del Ple de la Corporació.
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Article 7.
Les tarifes que els usuaris hauran de satisfer per la utilització del servei, així com pel tiquet d’anul·lació de
denúncia, seran les fixades en cada moment pel Ple de la Corporació.
Article 8.
Estaran exempts de l’obtenció i pagament del tiquet:
a)
b)
c)

Els vehicles en prestació de servei de Policia, extinció d’incendis, protecció civil i assistència
sanitària.
Els vehicles que traslladin a persones amb mobilitat reduïda i que tinguin col·locat en lloc visible
la corresponent targeta d’aparcament.
Els vehicles de servei oficial degudament identificats, propietat de qualsevol Administració
Pública o els seus organismes autònoms, sempre que estiguin destinats directament i
exclusivament a la prestació de serveis públics de la seva competència, mentre els estiguin
realitzant, pel període de temps que durin els serveis.

CAPÍTOL III
Règim sancionador
Article 9.
Constitueixen infracció les següents actuacions:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Estacionar el vehicle sense la prèvia obtenció del tiquet, verificada pel fet de no estar a l’interior
del vehicle.
Estacionar el vehicle amb el tiquet defectuosament col·locat de tal forma que no sigui visible el
seu contingut des de l’exterior del vehicle.
Estacionar el vehicle i sobrepassar fins a trenta minuts el temps assenyalat en el tiquet.
Estacionar el vehicle i sobrepassar entre trenta-un i seixanta minuts el temps assenyalat en el
tiquet.
Estacionar el vehicle i sobrepassar entre seixanta-un i cent vuitanta minuts el temps assenyalat
en el tiquet.
Estacionar el vehicle i sobrepassar més de cent vuitanta minuts el temps assenyalat en el tiquet.
Ocupar més d’una plaça d’estacionament.
Estacionar el vehicle més de dues hores a la mateixa plaça d’estacionament, obtenint tiquets
consecutius en el temps.

Article 10.
Les denúncies es podran anul·lar, mitjançant l’obtenció del corresponent tiquet d’anul·lació a la màquina
expenedora, el qual s’haurà de dipositar juntament amb la denúncia a la bústia incorporada a la mateixa
màquina expenedora. Les denúncies per estacionar sense la prèvia obtenció del tiquet, no son
anul·lables.
Article 11.
Les infraccions seran denunciades pels agents de l’autoritat encarregats de la vigilància del trànsit. El
personal adscrit a la prestació del Servei podrà avisar respecte la comissió de les infraccions contingudes
a l’article 9 d’aquest reglament, traslladant aquests avisos davant l’autoritat municipal en matèria de trànsit
per l’inici del corresponent procediment sancionador.
Article 12.
Les infraccions assenyalades a l’article 9 d’aquest reglament es sancionaran amb els imports que
s’indiquen a continuació:





Infraccions a l’apartat a): 90€.
Infraccions als apartats b), f), g) i h): 60€.
Infraccions a l’apartat c): 20€.
Infraccions a l’apartat d): 30€.
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Infraccions a l’apartat e): 40€.

Article 13.
13. 1.L’Ajuntament pot retirar el vehicle de les zones blaves i traslladar-lo a un dipòsit municipal quan el
vehicle estigui estacionat en alguna d’aquestes zones sense col·locar el distintiu, quan aquest no sigui
visible, o quan es superi el doble del temps abonat.
13.2. Les despeses pel trasllat i permanència en el dipòsit seran a càrrec del titular del vehicle.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroguen els articles 9, 10 i 12 del Reglament Municipal regulador del servei d'estacionament controlat
de vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública del municipi de Manresa,
aprovat definitivament pel Ple de la Corporació en sessió del dia 17 de juliol de 2006 i publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona núm. 286 de 30 de novembre de 2006.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop l’ajuntament l’hagi aprovada definitivament i, d’acord amb l’art.
70.2 de la Llei reguladora de les bases de règim local, s’hagi publicat el seu text complet al Butlletí Oficial
de la Província i hagi transcorregut el termini previst a l’art. 65.2 de la mateixa llei.
Manresa, 25 de juny de 2008
El regidor delegat de Via Pública, Serveis Urbans i Mobilitat
Joan Vinyes i Sabata

El senyor Javaloyes Vilalta considera que aquesta modificació del Reglament
s’havia de portar a terme. Tot i així, el GMPPC no està satisfet amb el redactat final
dels articles 10 i 11. Es considera que els dos articles esmentats són incoherents.
L’article 10 parla de denúncia i en l’article 11 es parla d’infracció – és a dir que no es
tracta d’una denúncia. Aquest redactat pot tenir com a conseqüència una interpretació
de la llei que tingui com a conseqüència la indefensió del ciutadà. Es considera que la
denúncia - que posa el personal adscrit al servei de control de les zones blaves - es fa
arribar a través dels mitjans telemàtics a la Policia Local, que és l’autoritat competent
per posar la multa.
En definitiva, es considera que el lèxic utilitzat pot portar a confusió i a dificultats en la
interpretació de la norma en el moment d’interposar un recurs.
El senyor Vinyes Sabata explica que el matís exposat pel senyor Javaloyes no fa
referència a l’objecte de la modificació, la qual pretén afegir alguna tipologia
d’infracció i de sanció que fins al moment no estava prevista.
En tot cas, s’entén el sentit de les paraules expressades pel senyor Javaloyes. El
senyor Vinyes expressa que li queda el dubte sobre si hi ha realment la possibilitat que
hi hagués alguna incorrecció de l’ordre que s’ha establert pel tràmit, o bé si el
procediment és correcte i el que cal és aclarir més el reglament.
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Acaba dient que pren nota de l’observació del senyor Javaloyes i es posarà en
coneixement dels Serveis jurídics i tècnics perquè facin una lectura acurada.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCiU, 8
GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 1 GMCUP) i 2 abstencions (GMPPC) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

6.1.1 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DONAR EL NOM
DE PARC DE LA FLORINDA A UN ESPAI PÚBLIC QUE HI HA ENTRE
EL CARRER DE DOS DE MAIG I EL CARRER DEL BRUC.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de 11 de juny de
2008, que, transcrit, diu el següent:
“Actualment s’ha de donar nom a l’espai públic que hi ha entre el carrer de Dos de
Maig i carrer del Bruc, llindant amb l’edifici de la farinera la Florinda. A tal efecte, des
de la secció de Cultura s’han fet les consultes pertinents a la secció de Planejament i a
especialistes en història i toponímia de la ciutat, a partir de les quals s’ha fet la
proposta d’anomenar aquest espai Parc de la Florinda.
La farinera la Florinda és un edifici modernista, projectat per Ignasi Oms i Ponsa i
inaugurat el 1913. L’edifici era una fàbrica de pinsos que tenia una gran capacitat de
producció en relació amb l’època gràcies a un elevat grau d’automatització. Per les
seves característiques i el seu grau de conservació és un dels edificis més
emblemàtics del patrimoni industrial de Manresa.
La proposta de donar el nom de la farinera al parc que hi ha al seu costat es
fonamenta en la voluntat de mantenir la toponímia local i reforçar el coneixement del
patrimoni industrial de la ciutat.
Considerant que aquest parc està situat a una zona en ampliació i renovació de la
nostra ciutat, es considera la tramitació d’ofici de l’expedient d’atorgament de
denominació d’acord amb les previsions de l’Ordenança Municipal sobre Convivència
Ciutadana.
L’article 26 de l’esmentada Ordenança, estableix que cada una de les vies públiques
s’identificarà amb un nom diferent, preveient-se a l’article 27 que la denominació de les
vies públiques podrà ser d’ofici o a instància de part, corresponent en ambdós casos al
Ple Municipal l’adopció de l’acord definitiu.
Per últim, dir que l’article 28 de l’ordenança que regula la retolació de les vies
públiques com un servei públic.
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Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Suport Central de Serveis a les Persones,
Drets de Ciutadania i Programes Transversals en data 11 de juliol de 2008, l’informe
emès per l’arquitecte de Planejament en data 4 de juliol de 2008 i l’informe emès pel
cap de la Secció de Cultura en data 8 de juliol de 2008.
Per tot això, el Tinent d’Alcalde, Regidor delegat de Cultura, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
“Primer.- Designar amb el nom de Parc de la Florinda l’espai públic que hi ha entre el
carrer de Dos de Maig i carrer del Bruc, llindant amb l’edifici de la farinera la Florinda,
que es grafia al plànol adjunt.
Segon.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin a
l’esmentat parc, per part dels serveis tècnics municipals corresponents”.
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen
directament a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.1.2 DICTAMEN
SOBRE
APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
D’UN
RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR
D’ALBAÑILERÍA Y CONTRATAS, S.L. PER IMPORT DE 9.113,17 €,
EN CONCEPTE DE RENDA CONTRACTUAL DE LA NAU NÚM. 2 DEL
CARRER PICA D’ESTATS.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de 17 de juny de
2008, que, transcrit, diu el següent:
“Vist que s’han tramitat unes factures que ascendeixen a la quantitat total de 9.113,17
euros, referents a despeses relacionades amb el lloguer de la nau núm. 2, situada al
C. Pica d’Estats del Pol. Ind. St. Isidre de St. Fruitós, per guardar-hi les carrosses dels
Reis d’Orient.
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als
pressupostos de l’any 2008.
Article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 60 del Real
Decret 500/1990, de 20 d’abril, en ordre al reconeixement de crèdit.
Article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2008 en virtut del qual quan el
reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització
efectiva d’una despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva
aprovació correspondrà al ple de la corporació quan sigui conseqüència necessària de
l’efectiva realització d’una despesa en exercicis anteriors, sense que se n’hagi
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autoritzat el compromís o quan les fases d’autorització i compromís requereixen d’una
fiscalització prèvia i preceptiva i aquesta no s’hagi realitzat en el moment de reconèixer
l’obligació.
Per tot això, el regidor de Cultura proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea dels
Serveis a les Persones que informi favorablement els següent acord per a la seva ulterior
consideració pel Ple municipal:
Acord
“Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial a
favor de l’entitat que a continuació s’esmenta pels deutes acreditats i informats pel
responsable del Servei.
ALBAÑILERIA Y CONTRATAS
CIF: B08654402
Núm. fra. 508/103
Concepte: Renda contractual corresponent al mes de juliol per la nau núm. 2 situada al
C. Pica d’Estats del Pol. Ind. St. Isidre de St. Fruitós.
Import: 1.643,06 euros
Partida: 45120202

ALBAÑILERIA Y CONTRATAS
CIF: B08654402
Núm. fra. 508/47
Concepte: Rendes corresponents als mesos de gener, febrer, març, abril i maig del 2006, de
lloguer de la nau núm. 2 situada al C. Pica d’Estats del Pol. Ind. St. Isidre de St. Fruitós.
Import: 7.470,11 euros
Partida: 45120202”
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen
directament a votació, i s’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMCiU, 7 GMS, 3 GMERC,
2 GMICV-EUiA i 2 GMPPC) i 1 abstenció (GMCUP) i 1 abstenció del senyor Jordà per
estar absent de la sala en el moment de la votació (art. 100 ROF) i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.2

REGIDORIA DELEGADA D’EDUCACIÓ

6.2.1 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA A L’ASSOCIACIÓ CATALANA
D’ESCOLES DE MÚSICA.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d’Educació, de 7 de juliol
de 2008, que, transcrit, diu el següent:
“Amb la denominació Associació Catalana d’Escoles de Música,es va constituir el 9
d’abril de 1994 aquesta associació, que regula les seves activitats d’acord amb la Llei
(7/1997, de 18 de juny) d’associacions (DOGC 2423 d’1 de juliol), d’acord amb la Llei
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orgànica (1/2002, de 22 de març) reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de
26 de març) i d’acord amb els seus estatuts.
L’ ACEM és una associació sense ànim de lucre que engloba 110 escoles de música
de tot Catalunya, amb l’objectiu de coordinar esforços, intercanviar experiències i
elaborar projectes que beneficiïn i garanteixin la qualitat de l’ensenyament musical tan
important per a la nostra societat
Els objectius de l’associació són:
a) Promoure l’educació musical i la pràctica de la música.
b) Col·laborar mitjançant l’intercanvi d’informació, en totes les qüestions que
afecten a les escoles de música.
c) Promoure l’intercanvi de comissions d’estudi de professors, d’alumnes,
orquestres, cors i altres grups semblants.
d) Desvetllar l’interès de les autoritats competents i de la societat en general per
les qüestions relacionades amb l’educació musical en general, l’orientació cap
a la pràctica musical amateur i cap els estudis musicals professionals.
e) Mantenir contactes regulars amb altres associacions nacionals i internacionals,
tant de caràcter públic com privat.

L’Ajuntament de Manresa té interès en que la seva escola de música formi part d’aquesta
associació que al englobar 110 escoles permetrà coordinar esforços, intercanviar
experiències i elaborar conjuntament projectes que beneficiïn i garanteixin la qualitat de
l’ensenyament de musica i valora positivament aquesta adhesió que ens ha de permetre
participar en serveis d’assessorament; en la difusió de la importància de l’educació
musical; en l’organització cursos de formació permanent pel professorat; en l’impuls per
la creació d’una xarxa d’orquestres territorials.
L’article 4 dels Estatuts de l’Associació preveu que poden formar part de l’Associació
totes aquelles Escoles de Música o associacions amb finalitats similars, tant de caràcter
públic com privat, sempre i quan la seva sol·licitud sigui acceptada per la Junta Directiva.
D’acord amb les previsions contingudes en els Estatuts de l’Associació, mitjançant
resolució de data 8 de maig de 2008 va sol·licitar-se l’adhesió de l’Ajuntament de
Manresa a l’Associació Catalana d’Escoles de Música ( ACEM), sol·licitud d’alta que
ha estat acceptada per la Junta directiva de l’Associació en sessió de data 19 de juny
de 2008, quedant inscrita l’Escola de Música de Manresa en el registre de socis amb el
núm. 0814.
La capacitat dels ens locals d’associar-se en organitzacions per a protegir i promoure
llurs interessos comuns es troba regulada en l’article 133 del decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
En un sentit semblant l’article 4 de la llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions preveu
la possibilitat de les persones jurídiques públiques de constituir associacions, d’acord
amb les previsions contingudes en la llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora
del dret d’associació.
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Atès, doncs, que l’Ajuntament de Manresa està interessat a formar part d’aquesta
associació com a membre de ple dret, per a la qual cosa cal que accepti els estatuts
que la regulen, aprovats en l’assemblea extraordinària de 3 de novembre de 2006 el
contingut dels quals es la següent:

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili
Article 1
Amb la denominació ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESCOLES DE MÚSICA en data 9 d’abril de 1994 es va
constituir l’associació que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions
(DOGC 2423, d'1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73,
de 26 de març) i els seus estatuts.
Article 2
Els fins de l’associació són:
Atès que Catalunya és un país amb una cultura musical rica i variada. Atès que la música és part integrant del
patrimoni col·lectiu, accedir-hi és un dret que cal facilitar a tothom. Atès que les escoles de música constitueixen la
base necessària per garantir la continuïtat d’aquesta cultura musical. L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESCOLES DE
MÚSICA es proposa promoure la música per mitjà del foment, la coordinació pedagògica i la promoció de les
escoles de música a Catalunya, finalitat que es concreta en els següents objectius:
a)

Promoure l’educació musical i la pràctica de la música

b)

Col·laborar mitjançant l’intercanvi d’informació, en totes les qüestions que afecten a les escoles de
música.

c)

Promoure l’intercanvi de comissions d’estudi de professors, d’alumnes, orquestres, cors i altres grups
semblants.

d)

Desvetllar l’interès de les autoritats competents i de la societat en general per les qüestions relacionades
amb l’educació musical en general, l’orientació cap a la pràctica musical amateur i cap els estudis
musicals professionals.

e)

Mantenir contactes regulars amb altres associacions nacionals i internacionals, tant de caràcter públic
com privat.

En queda exclòs tot ànim de lucre.
Article 3
1. El domicili de l’associació s’estableix a BARCELONA, i radica a l’Avinguda Drassanes, núm.3, 3ª planta.
2. Les activitats de L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESCOLES DE MÚSICA es desenvoluparan dins l’àmbit cultural
català, sense perjudici de totes aquelles relacions i intercanvis que es mantinguin amb altres territoris i cultures.
Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions
Article 4
Poden formar part de l’associació totes aquelles Escoles de Música o associacions amb finalitats similars, de
caràcter tan públic com privat que així ho sol.licitin i siguin acceptades per la Junta Directiva. Han de presentar una
sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc
i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.
Article 5
Són drets dels membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i
estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de
l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.,
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de
l'associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
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11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.
Article 6
Són deures dels membres de l'associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques
fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.
Article 7
Són causes per ser donat de baixa de l'associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva. La
baixa es farà efectiva de forma immediata des de la presentació de d’aquesta sol.licitud.
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.
Capítol III. L'Assemblea General
Article 8
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i
irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els
assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen
i els presents que s'han abstingut de votar.
Article 9
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la
forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l'associació.
e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades
per una raó distinta a la de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La
relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de
l'Assemblea General.
Article 10
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre
gener i abril, ambdós inclusivament.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri
convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d'associats no inferior al 10%; en aquest cas, l'assemblea ha
de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
Article 11
1. L'assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim,
l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit
adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir,
successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el
mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o
s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al
local social.
Article 12
1. L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o
representades.
2. El 10% dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per
tractar i, si ja s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la
recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l'assemblea,
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que decidex el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre
del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones
presents.
Article 13
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la
constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots
equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten
diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.
4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis
certificada pel secretari amb el vistiplau del president.
Capítol IV. La Junta Directiva
Article 14
1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva que componen el president, el vicepresident, el
secretari, el tresorer i quatre vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General.
Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del
president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació. Només seran
retribuïbles les despeses originades pel càrrec, en concepte de transport i dietes, amb la necessària justificació
documental.
Article 15
1.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 4 anys, sense perjudici que puguin
ser reelegits. La renovació d’aquests es fará per meitats cada dos anys.

2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius
b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec
c) baixa com a membre de l'associació
d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que estableix l'article 13.3 dels
estatuts
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que
tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
Article 16
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix,
complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta
Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota
mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de
satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar
els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els
actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels
mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
-subvencions o altres ajuts
-l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de
recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi
hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 29.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió
de l’Assemblea General.
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n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de
l'associació o que li hagi estat delegada expressament.
Article 17
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en
sessió ordinària amb una periodicitat que en cap cas no pot ser inferior a 1mes. No obstant això, per al càlcul
d’aquesta periodicitat, no es tindran en compte el termini comprès entre el dia 30 de juny i el 15 de setembre.
2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un
1/3 dels membres que la componen.
Article 18
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la
meitat més un
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per
causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els
substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
Article 19
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si
compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb
les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
Article 20
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el
president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o
es rectifiqui, si és procedent.
Capítol V. El president i el vicepresident
Article 21
1. Són pròpies del president les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta
Directiva.
2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest
ordre.
Capítol VI. El tresorer i el secretari
Article 22
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del
pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres
documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades
prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.
Article 23
El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de
l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el
llibre de registre de socis.
Capítol VII. Les comissions o grups de treball
Article 24
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que
vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels
quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.
Capítol VIII. El règim econòmic
Article 25
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.
Article 26
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se
Article 27
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la
manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
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L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s'abonaran per mesos,
trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.
Article 28
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.
Article 29
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les
signatures del president, el vicepresident, el tresorer i el secretari.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes.
Capítol IX. El règim disciplinari
Article 30
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des
d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de
10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el
termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i
aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins
d'un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi
poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que
tingui lloc.
Capítol X. La dissolució
Article 31
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament
per a aquest fi.
Article 32
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la
destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a
complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de
lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres
benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix
article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió
liquidadora especialment designada.”

Vist l’informe emès per la tècnica d’educació i cap d’unitat de centres propis el 8 de
maig de 2008 i l’informe jurídic emès pel Cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea
de Serveis a les Persones de data 4 de juliol de 2008.
Per tot això, la Tinent d’Alcalde delegada d’educació, proposa al Ple de la Corporació
Municipal l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa com a membre de ple dret a
l’Associació Catalana d’Escoles de Música amb domicili a l’Avinguda de les
Drassanes, 3, 3ª planta, 08001 BARCELONA així com acceptar els estatuts que la
regulen, transcrits al cos d’aquest dictamen.
SEGON.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Manresa per a les funcions
pròpies de l’esmentada associació a la Sra. Aida Guillaumet i Cornet, regidora
delegada d’educació.
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La senyora Guillaumet Cornet explica que es sol·licita l’adhesió a l’Associació
Catalana d’Escoles de Música, formada per 110 escoles de música d’arreu del país.
L’Ajuntament voldria formar part de l’Associació perquè es considera que dóna
l’oportunitat de poder promoure l’educació musical i la pràctica musical en les escoles
de música fent intercanvi d’informació entre les mateixes escoles. També permet
l’intercanvi d’alumnes i de professors per tal de poder avançar en aquesta formació, i
també mantenir contacte regular amb altres associacions internacionals que permeten
donar oportunitats en comú. Per l’Ajuntament suposarà formar part d’una xarxa que
permet pressionar per obtenir més finançament per les escoles de música dels
municipis.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.2.2

DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ DEL
CONSORCI PER A L’IMPULS DE SERVEIS EDUCATIUS I SOCIALS (CISES)
I APROVACIÓ INICIAL DELS SEUS ESTATUTS.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d’Educació, de 10 de juliol
de 2008, que, transcrit, diu el següent:
“Antecedents
L’any 2005 la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Manresa inicia els treballs per tal
de determinar la possibilitat de col·laborar amb l’Associació d’Empresaris del Polígon de
Bufalvent per tal de construir una llar d’infants a l’esmentat polígon.
Amb això s’inicia un llarg camí de negociació que ha fonamentat els seus treballs en:
-

Aconseguir un model de col·laboració público/privada que permeti fer realitat
projectes d’ interès comú que beneficiïn la ciutat de Manresa.
Que aquest model de col·laboració permeti a cada part adoptar el rol que millor
pot jugar, tot i garantint el caràcter de servei públic de titularitat municipal.
Abaratir els costos d’implantació de serveis públics.
En definitiva, fer efectiu un model de gestió participada pel capital social en la que
hi ha una compartició de la responsabilització i un treball conjunt que habiliti la
màxima eficiència dels esforços de cadascuna de les parts.

Aquest model, però, necessitava d’un tercer agent imprescindible que és el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal de poder aconseguir l’atorgament de les
subvencions per a la creació de noves places en un primer moment i, posteriorment, les
subvencions de manteniment i conservació del servei.
Per tal d’establir unes base de treball, en data 25 de maig de 2007 l’Ajuntament de
Manresa i l’Associació d’empresaris de Bufalvent van signar un conveni de
col·laboració que tenia per objecte formalitzar el compromís de cooperació i treball
conjunt per tal d’aconseguir la creació d’aquesta llar d’infants.
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Del desenvolupament del treball, i un cop analitzades les diferents possibilitats, s’ha
considerat que la figura del consorci és l’òptima per a la satisfacció de les expectatives
inicials però també com a punt de treballs futurs, en tant que permet la integració d’altres
persones jurídiques públiques o privades.
Per tal d’iniciar els treballs per a la constitució del consorci, mitjançant resolució d’1 de
juliol de 2008, l’Alcalde President va acordar incoar expedient administratiu previ per tal
de determinar la viabilitat i la legalitat de la creació d’un consorci per a la construcció d’un
equipament en el polígon industrial Bufalvent, el qual s’integrarà a la xarxa d’escoles
bressol municipal.
En la mateixa resolució es sol·licitava que el secretari emeti informe sobre la legalitat
d’aquesta proposta i el procediment que s’ha de seguir, emetent-se a tal efecte informe
en data 2 de juliol de 2008.
Seguint els treballs que preveu el ROAS, en data de 3 juliol l’alcalde president dicta
resolució per la qual nomenar les membres que hauran de formar part de la comissió
mixta de treball formada per representats de l’Ajuntament i de l’Associació
d’Empresaris de Bufalvent, per tal d’elaborar el projecte d’Estatuts que determini el
règim orgànic, funcional i financer del consorci.
En data 7 de juliol es celebra sessió de la comissió mixta de treball que acorda per
unanimitat dels seus membres l’aprovació dels estatuts per tal de remetre’ls als òrgans
competents per a la seva aprovació formal.
En la mateixa data, l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial de Bufalvent
adopta acord de Junta per a iniciar els treballs de constitució del consorci, acords que
són ratificats per assemblea general de l’entitat en data 9 de juliol.
Fonaments de dret
La necessitat de garantir els drets dels infants entre els zero i els tres anys així com
atendre les necessitats de les famílies i les noves realitats socials es troba
contemplada en la llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat.
Pel que fa referència a les competències municipals en matèria educativa es troben
contemplades en els Articles 25.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim local i 66.3 o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en virtut dels
quals els ens locals poden participar en la programació de l’ensenyament i cooperar
amb l’Administració educativa en la creació, construcció i manteniment dels centres
docents públics; la intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents i la
participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.
En un sentit semblant, l’article 71 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu la
possibilitat dels ens locals poden exercir activitats complementàries de les pròpies
d’altres administracions Públiques i, en particular les relatives a l’educació.
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D’altra banda, l’esmentada llei 5/2004, de 9 de juliol, preveu a la seva disposició
addicional segona una autorització en favor del Govern de la Generalitat de Catalunya
per tal de dictar les normes necessàries per al desplegament de la Llei. I, és en aquest
marc que es dicta el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle
de l’educació infantil i els requisits dels centres.
L’article 2 d’aquest Decret, al determinar l’objecte de la seva regulació, preveu que
<<estableix els principis, els objectius i les competències educatives del primer cicle de
l'educació infantil, els requisits mínims quant al nombre i qualificació dels professionals
que hi participen i, quant als espais i a les instal·lacions on es produeix l'acció
educativa, el nombre màxim d'infants per unitat, el procediment d'autorització
administrativa d'aquests centres, la participació de la comunitat educativa així com la
possibilitat de delegar determinades competències als ajuntaments.>>
Entre les competències a delegar es recull a l’article 20 d’aquest Decret 282/2006 les
relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d’infants als centres en els
ensenyaments sufragats amb fons públics, d’acord amb el que preveia la Disposició
addicional segona del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el
procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyament sufragats amb
fons públics.
En aquest marc, el ple de 18 de febrer de 2008 va acordar sol·licitar al Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 20.1a) del Decret
282/2006, de 4 de juliol, la delegació de les competències relacionades amb el procés
de preinscripció i admissió d’infants als centres d’educació infantil en els
ensenyaments sufragats amb fons públics.
En relació als instruments de gestió que habilita la legislació als ens locals per al
desenvolupament de les seves activitats trobem els consorcis, quin règim i formes de
gestió així com procediment per a la seva creació es preveu als articles 312 i següents
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya.
La formula associativa del consorci també es troba prevista a l’article 86 de la llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i als articles 269 a 272 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text Refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya.
En un sentit semblant l’article 110 del reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local
també contempla la possibilitat dels ens locals de constituir consorcis amb entitats
privades sense ànim de lucre quan els interessos d’ambdues entitats siguin concurrents.
Per a la seva aprovació requereix d’informe del Secretari així com majoria absoluta de la
Corporació de conformitat amb l’article 47.2 g) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les bases de règim local i 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’informe emès en data 10 de juliol de 2008 pel Cap de la secció de suport central de
les àrees de Serveis a les Persones, Programes Transversals i Projectes de Ciutat.
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Per tot això, la Tinent d’Alcalde delegada d’educació, proposa al Ple de la Corporació
Municipal l'adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la creació del Consorci per a l’impuls de serveis educatius
i socials ( CISES) per a la construcció d’un equipament destinat a la Llar d’Infants, el
qual s’integrarà a la Xarxa d’escoles bressol municipal.
Segon.- Aprovar inicialment els Estatuts del Consorci per a l’impuls de serveis
educatius i socials ( CISES), segons el text que s’adjunta a aquest dictamen, i que
consten de 28 articles.
Tercer.- Sotmetre aquests acords juntament amb els Estatuts, a informació pública pel
termini de trenta dies, mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació, per
tal que es puguin examinar i presentar al·legacions i suggeriments. Els acords i els
Estatuts s’entendran definitivament aprovats si en aquest termini no es presenten
al·legacions i/o suggeriments.
Quart.- Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris
per fer efectius els acords precedents, especialment perquè sol·liciti les autoritzacions
administratives que, si s’escau, siguin preceptives, així com la seva inscripció en el
registre pertinent.”

La senyora Guillaumet Cornet explica que el dictamen té per objecte iniciar els
treballs per aprovar el Consorci a què fa referència. Fa temps que s’està treballant
amb l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial de Bufalvent i s’ha estat parlant
amb la Generalitat per tal de poder fer realitat el projecte. Es tracta d’un projecte que
neix amb la voluntat de poder fer un treball públic-privat per tal de poder aconseguir un
recurs públic per la ciutat. L’objecte de la iniciativa és posar en marxa una nova escola
bressol municipal, amb 74 places. El Consorci té l’objectiu de poder fer la construcció
de l’escola i, per tant, poder permetre que capital privat ajudi en la seva construcció i
un cop feta l’edificació es cedeixi a l’Ajuntament per la seva gestió. La gestió serà de
titularitat pública, formarà part de la xarxa municipal d’escoles bressol i, per tant, tindrà
les mateixes condicions que la resta d’escoles bressol, amb la diferència que hi haurà
una sectorització diferent, una, que correspondrà al Polígon Industrial, i l’altra, que
correspondrà a tota la ciutat de Manresa, permetent així que efectivament les famílies
que treballen en el polígon també puguin accés prioritari a l’escola.
Per tirar endavant el projecte es va parlar amb la Generalitat per tal d’arribar a un
acord perquè es pogués comptar amb el finançament que posa la Generalitat per la
construcció d’escoles, i poder fer possible el projecte, així com el finançament que
aporta per mòdul i al.lumne per finançament ordinari de la seva gestió.
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El senyor Javaloyes i Vilalta expressa el seu agraïment a l’equip de Govern per
l’esforç que s’ha fet per tirar endavant el projecte, iniciat l’any 2005 quan el GMPPC va
presentar la proposta per instar la creació d’escoles bressol – sempre i quan hi hagués
acord amb el món empresarial – en les zones industrials.
Es tracta d’un exemple fonamental en què s’aconsegueix que hi hagi la conciliació
familiar, laboral i educativa.
Es considera que el model de treball que s’ha seguit, amb la iniciativa del projecte des
de l’oposició i amb la consegüent configuració per part de l’equip de Govern, és un bon
model de treball.
El senyor Vives Portell felicita l’Associació d’Empresaris de Bufalvent, ja que han
estat molt tossuts per aconseguir l’equipament. Han estat tossuts amb el govern i amb
l’oposició. Es considera que seria bo que més sovint hi hagués grups de ciutadans
amb un grau d’implicació com el que s’ha mostrat en el cas present, amb ganes
d’implicació per tirar endavant un projecte. Implicació no només de paraula i actitud
sinó, a més, implicació material.
La senyora Guillaumet Cornet expressa que també s’ha de reconèixer l’esforç als
treballadors i treballadores de Bufalvent que també han reclamat el servei. És, doncs,
el resultat de l’esforç que s’ha fet entre tots, els empresaris, els treballadors, la
Generalitat – que ha entès el projecte i el comparteix – i l’Ajuntament.
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I PROGRAMES TRANVERSALS

7.1

REGIDORIA DELEGADA DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE LA DONA

7.1.1

DICTAMEN SOBRE RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE
L’ALCALDE DE 10 DE JUNY DE 2008, REFERENT A LA SOL.LICITUD AL
DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, D’UNA SUBVENCIÓ
PER A LA COOPERACIÓ ADMINISTRATIVA EN MATÈRIA DE
DESENVOLUPAMENT

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada del Programa Transversal
de la Dona, de 7 de juliol de 2008, que, transcrit, diu el següent:
“Per Resolució de l’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, de data 10 d’abril de 2008, es va
resoldre el següent:
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Josep Camprubí i Duocastella, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de
l’expedient administratiu instruït a sol·licitud de la participació en la convocatòria de
subvencions del Departament d’Acció Social i Ciutadania - Institut Català de la Dona corresponent a l’exercici 2008, dicto la resolució següent que es fonamenta en els
antecedents i consideracions que a continuació s’exposen:
Antecedents
Mitjançant resolució ASC/919/2008, de 2 d’abril, s’aproven les bases de la
convocatòria per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses
derivades de l’elaboració, implementació o desenvolupament de polítiques de dones
durant l’any 2008, i per resolució ASC/920/2008, s’obre la convocatòria per a la
concessió de les subvencions esmentades.
Aquest Ajuntament compta amb un Pla d’Actuació Municipal 2007-2011, que marca les
línies d’actuació que la regidoria de la dona portarà a terme durant aquesta legislatura i
on s’hi poden trobar els objectius i les actuacions d’aquest àmbit.
Consideracions legals
Article 28 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i article
71 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, que atribueixen als municipis potestats per tal que puguin
realitzar activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques i,
en particular, en matèria de promoció de la dona.
Article 184 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 pel qual l’administració de la
Generalitat ha de col·laborar amb els ens locals per tal de facilitar-los l’assistència i la
cooperació econòmica, jurídica i tècnica que requereixen.
Articles 2.1 d) i 40 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, reguladora de les
Hisendes Locals, en virtut dels quals els recursos de les hisendes locals poden estar
constituïts, entre d’altres, pels procedents de subvencions les quals seran aplicades a
la finalitat per a la qual foren atorgades.
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 53 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 i article 10 del Reglament Orgànic Municipal.
Resolc
SOL.LICITAR al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
– Institut Català de les Dones - una subvenció per a la cooperació interadministrativa en
matèria de desenvolupament de polítiques de les dones, dins l’exercici 2008, d’acord
amb la convocatòria aprovada mitjançant resolució de data 2 d’abril de 2008 i publicada
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5102, de 2 d’abril de 2008.
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció de Suport Central de les Àrees de Serveis a les
Persones i Programes Transversals i Projectes de Ciutat de data 7 de juliol de 2008.
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És per això que aquesta Regidoria, en ús de les facultats que té atribuïdes, proposa al
Ple de la Corporació l'adopció del següent:
ACORD
“RATIFICAR la Resolució de l’alcalde del dia 10 de juny de 2008 referent a la sol·licitud al
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya – Institut Català
de les Dones – d’acord amb la convocatòria aprovada mitjançant resolució ASC/920/2008
de data 2 d’abril de 2008 i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 5102, de 2 d’abril de 2008 i que queda transcrita a la part expositiva d’aquest
dictamen.”
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen
directament a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

8.

PROPOSICIONS

8.1

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC, ICV-EUIA,
CIU, PPC I CUP EN RELACIÓ A LA CAMPANYA DE CATALUNYA
LLIURE DE BOSSES DE PLÀSTIC.

El secretari dóna compte de la proposició dels grups municipals PSC, ERC, ICV-EUiA,
CiU, PPC i CUP, de 17 de juliol de 2008, que, transcrita, diu el següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Les bosses de plàstic d'un sol ús i en general la resta d’envasos de plàstic que ens
donen a les botigues es converteixen ràpidament en un residu. Tant la fabricació com
el tractament d’aquests envasos com a residus, son responsables d’importants
afectacions ambientals, socials i econòmiques.
Ens trobem amb un consum abusiu i sovint injustificat dels envasos d’un sol ús, ja que
amb una vida útil curta (12 minuts) es consumeix i malbarata gran quantitat d’aigua i
energia, a més del cost ambiental de l’explotació del petroli, un recurs no renovable,
amb l’agreujant de ser un producte no degradable.
A Catalunya creixen els residus i el consum de bosses de plàstic, -les deixalles han
augmentat el 47% en els darrers 10 anys i la causa principal son els envasos i bosses
d’un sol ús-. S’ha estimat que a Catalunya, s’usen una mitjana de 5’4 bosses per
família i setmana en cadenes comercials (Estudi FPRC, 2007), el que suposa que
només amb un cap de setmana consumim més de 14 milions de bosses de plàstic a
Catalunya. Les bosses de plàstic representen el 2’32% del pes de les deixalles a
Catalunya, un consum de 110.000 tn a l’any (font: CEPA-EdC, 2006).
Totes aquestes dades demostren un consum de bosses injustificat i perjudicial pel
medi ambient, doncs son fàcilment substituïbles per sistemes reutilitzables que
permetin que es facin servir moltes vegades (bosses de cotó, ràfia, bosses plegables,
cabàs, carretó, etc).
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Raons per rebutjar els envasos d’un sol ús:
-

Estan fabricats a partir de petroli, un recurs no renovables i molt costós
Suposen unes 14 milions de bosses el cap de setmana
El seu reciclatge és escàs i costós energèticament. La majoria van a abocadors i
incineradores
En la fabricació i incineració s’emeten gasos contaminants (dioxines, cianur
d’hidrogen...)
Si cada català deixés d’agafar 1 bossa es deixaria d’emetre 117 tones de CO2 a
l’atmosfera
Poden trigar fins 500 anys en descompondre’s
La seva dispersió al medi provoca l’afectació i mortaldat d’animals al medi terrestre
i aquàtic
Son de fàcil substitució per sistemes reutilitzables

Arran dels seu impacte i les múltiples actuacions i experiències d’arreu del món que
s'estan desenvolupant respecte a la limitació de la bossa de plàstic, queda clar que
s’han de prendre mesures urgents per a posar-hi solució.
S’han estat fent esforços des dels ens locals, entitats cíviques i ecologistes, alguns
Gremis i cadenes comercials catalanes per conscienciar els consumidors i els
comerços, però la via única dels acords voluntaris és insuficient per frenar de forma
generalitzada el consum de bosses i envasos. Doncs, és del tot necessari i urgent el
debat, conscienciació i l’acció de canvi en la direcció de limitar el consum de les
bosses de plàstic entre tots els agents socials, econòmics i les administracions per tal
d'aplicar solucions normatives i restrictives, pedagògiques i efectives.
Conscients de la problemàtica ambiental i social d’aquesta situació, i de la necessitat
d’aplicar polítiques ambientals de prevenció de residus, el nostre Ajuntament també ha
de ser sensible a aquesta qüestió, és l’Administració més propera al ciutadà i en temes
mediambientals com el que acabem de plantejar pot fer molt per reorientar la política
de consum i de reducció de residus, doncs podem tenir un paper cabdal en contribuir a
invertir les tendències de creixement dels residus, i en promoure un consum
responsable, desenvolupant accions per conscienciar a la població i als agents
econòmics, i coneixedors de la campanya d’àmbit nacional que promouen la Fundació
per a la Prevenció dels residus i el consum responsable i la Federació Ecologistes de
Catalunya,
ÉS PER AIXÓ QUE ES PRESENTA LA SEGÜENT PROPOSTA D’ACORD:

Primer. Convocar una reunió amb els comerciants de Manresa per mostrar-los la
voluntat de reduir l’ús de bosses de plàstic i envasos en general en el comerç
de la ciutat i acordar amb ells les mesures a prioritzar per aconseguir aquest
objectiu
Segon: Buscar el suport necessari per dur a terme les actuacions (subvencions de
l’Agència de Residus de Catalunya, suport tècnic de la Diputació de
Barcelona...)
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Tercer: Reconèixer i publicitar els establiments que s’hagin adherit a la campanya de
reducció de residus
Quart:

Continuar treballant en la reducció de residus dins de l’Ajuntament des de la
comissió de Compra Pública Ètica

Cinquè. Donar compte en aquest ple dels acords presos i les iniciatives engegades en
un termini màxim de 6 mesos
Sisè:

Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i especialment al Departament
de Medi Ambient i Habitatge, que estableixi les mesures necessàries
encaminades a reduir el consum de bosses de plàstic i envasos d’un sol ús

Setè:

Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya i al Departament de Medi
Ambient i Habitatge.

La senyora Alsina Serra explica que el consum de bosses i envasos de plàstic cada
vegada és més gran. En els últims anys l’augment d’aquests embalatges ha estat molt
gran. Es parla que en els darrers 10 anys hi ha hagut un 47% d’augment amb les
escombraries, que bàsicament provenen del que serien envasos d’un únic ús. Es
centren molts esforços en el tema del reciclatge dels residus, però molts cops es parla
poc de la reutlització o la minimització dels residus.
Arran d’una proposta de la CUP que es va presentar el mes de juny, en què es
proposava l’adhesió de l’Ajuntament a una campanya general a favor de reduir les
bosses de plàstic d’un únic ús, es va creure convenient en aquell moment, tot i que es
compartia l’esperit de la proposta, de fer una moció conjunta entre tots els grups
municipals, amb tres objectius principals. El primer és la voluntat d’unir esforços entre
tots els grups municipals amb un tema prou important com és la minimització de
residus i, per tant, la voluntat de buscar un punt d’acord en què tothom es pogués
sentir còmode.
Un segon punt, el d’adaptar una campanya, que era a nivell general de Catalunya, a
una especificitat concreta que és la de Manresa. Un tercer punt, el fet que la proposta,
tot i venir de l’Ajuntament i de tots els grups municipals, pogués ser participada pels
comerços locals de Manresa, que en el fons són els que saben quines son les
oportunitats que tenen dins de les seves possibilitats de fer la minimització en l’ús, ja
que s’entén que hi ha una part important de la utilització de les bosses que és de
màrqueting.
Es considera que s’ha pogut consensuar un redactat en el que tothom s’hi sent
còmode.

Acta de la sessió plenària núm. 7 de 21 de juliol de 2008

60

El senyor Majó Garriga explica que, entre la proposició que es va presentar en la
sessió plenària del mes de juny i la que es porta a aprovació en la present sessió, hi
ha modificacions importants. Es considera que les modificacions que s’han fet van en
la línia de concretar molt menys. És més una declaració d’intencions que no pas
mesures concretes. Tot i així, com que es considera que les intencions són bones i
que hi haurà ganes de treballar i ganes de què les intencions es concretin en fets, el
GM de la CUP hi votarà favorablement, però al mateix temps s’avisa que es vetllarà
perquè les intencions es transformi en accions concretes.
El senyor Serra Rovira expressa que el primer punt de la proposició és especialment
important. El primer punt obliga a l’equip de Govern a tenir la iniciativa en la
convocatòria de la reunió amb els comerciants.
Així mateix, s’espera que la taula amb els comerciants pugui passar al pla dels fets i
les accions. Que s’aconsegueixi tirar endavant accions concretes d’aquest projecte
dependrà en part de la capacitat d’influència que l’Ajuntament tingui respecte els
comerços. Això no obstant, s’espera que, com a mínim, es portin a terme accions de
difusió i de conscienciació.
La senyora Alsina Serra expressa la importància de consensuar les accions amb els
agents, ja que la declaració d’intencions pot ser molt gran, però la capacitat d’intervenir
en temes que són de caràcter privat i de venta de material o de màrqueting, es molt
important que els comerciants puguin ser els que decideixin com porten a terme la
campanya.
L’alcalde dóna les gràcies a tots els grups per l’esforç realitzat per arribar a acords en
la proposta.
L’alcalde sotmet la proposició a votació, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde disposa l'alteració de l'ordre del dia, en el sentit que les proposicions 8.2, 8.6 i
8.7 es passin a tractar a continuació, de forma conjunta.

8.2

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC, ICV-EUIA,
CIU I PPC EN RELACIÓ A LES RETRIBUCIONS DELS REGIDORS I
REGIDORES PER A L’ANY 2009.

El secretari dóna compte de la proposició dels grups municipals PSC, ERC, ICV-EUiA,
CiU i PPC, de 17 de juliol de 2008, que, transcrita, diu el següent:
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“Atès el greu deteriorament que experimenta en l’actualitat la situació econòmica, com
a conseqüència de la incidència de factors de caràcter general i local, i que està
dibuixant un escenari socioeconòmic complex i advers per la generalitat dels ciutadans
i ciutadanes i també pel conjunt de les administracions públiques, entre elles
l’Administració local, de la que l’Ajuntament de Manresa en forma part.
Atès que en aquest escenari econòmic restrictiu que genera incerteses cara al futur i
una percepció negativa entre la ciutadania, i tot i que les eines que l’Administració
Local posseeix son limitades i parcials per combatre la crisis actual, també és cert i
absolutament necessari que els ajuntaments podem posar en marxa tot un seguit de
mesures, que s’han de definir en la futura elaboració dels pressupostos i que tinguin
com a finalitat la contenció de la despesa i que incloguin aspectes diversos de les
despeses municipals com a compres, consums, transport,energia i personal, entre
d’altres, i que s’adrecin a una racionalització de tots els recursos de què disposa
l’Ajuntament.
Atès que les decisions que prengui la Corporació Municipal han de resultar coherents
davant la situació econòmica abans esmentada i en especial han de servir d’exemple
que expressi aquesta necessitat de reduir la despesa i optimitzar els recursos públics
en general.
Atès que en la Junta de Portaveus del passat 7 de juliol els grups municipals presents
en la reunió i per unanimitat varen coincidir en les consideracions abans esmentades i
també varen coincidir en la necessitat de que els regidors i regidores de l’Ajuntament
de Manresa, en l’actual conjuntura econòmica havien d’adoptar una actitud de
responsabilitat davant la ciutadania que expressi aquesta preocupació.

Els grups municipals proposen l’adopció dels següent:

ACORD :
1.- En l’elaboració dels pressupostos municipals per l’any 2009 s’adoptaran tot un
seguit de mesures,que tinguin com a finalitat la contenció de la despesa i que incloguin
aspectes
diversos
de
les
despeses
municipals
(compres,consums
d’energia,transports,personal,etc) i l’optmització de tots els recursos de què disposa
l’Ajuntament. Una d’aquestes mesures serà la congelació de les retribucions de tots
els membres de la Corporació Municipal, independentment del règim de dedicació
assignat a cadascú.Tot deixant sense efecte els acords sobre el règim de retribucions
aprovat pel Ple de 29 de juny de 2007,en tot alló que fa referència al percentatge
d’increment retributiu aplicable per l’any 2009.”

8.6

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP SOBRE
PUBLICACIÓ DE LES DESPESES DE L’ALCALDE, ELS REGIDORS I
ELS CÀRRECS DE CONFIANÇA.

El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal de la CUP, de 17 de juliol de
2008, que, transcrita, diu el següent:
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“Atès que la transperència en els finances municipals, i especialment en aquelles els
beneficiaris de les quals són els mateixos regidors, ajuda a millorar la confiança de la
cutadania envers les institucions municipals.
Atès que semore cal ser molt curosos en l’administració dels recursos públics, però
encara més en un momemnt de dificultats pressupostàries com l’actual
Proposem
1. La realització d’un informe trimestral que reculli les despeses a carrec de l’hisenda
municipal de l’alcalde, els regidors i els càrecs de confiança, en concepte de telefonia,
locomoció i àpats.
2. La publicació d’aquest informe al web municipal de l’ajuntament, en un lloc visible, i
al tauler d’anuncis dels edificis municipals. Aquest informe inclourà despesa, concepte
i nom del regidor o regidora, així com el grup municipal al qual pertany.”

8.7

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP SOBRE REDUCCIÓ
DELS SOUS DE L’ALCALDE I ELS REGIDORS DE L’AJUNTAMENT DE
MANRESA.

El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal de la CUP, de 17 de juliol de
2008, que, transcrita, diu el següent:
“Atès que aquest ajuntament està passant un periode de dificultats financeres que
obliga a reduïr inversions i despeses en diferents àmbits.
Atès que el mes de juny del 2007 el ple de l’ajuntament va aprobar un augment del 20
% dels salaris i indemnitzacions de l’alcalde i els regidors.
Poposem
1. Que els sous i les indemnitzacions que reben l’alcalde i els regidors d’aquest
ajuntament tornin a ser els anteriors al juny del 2007, aplicant-hi unicament l’augment
anual de l’IPC.”
El senyor Majó Garriga explica que fa un any en el Saló de plens es va votar un
augment de sou d’un 20%. En aquells moments, l’únic grup municipal que s’hi va
oposar va ser la CUP. Per oposar-s’hi va rebre crítiques molt dures, sobretot del
portaveu del Grup Municipal Socialista i de la portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA.
Després d’un any, no és el grup municipal de la CUP qui porta el tema en el ple, sinó
que és la resta de grups municipals. Aquest fet és admetre que l’augment de sous de
fa un any era excessiu i que, per tant, cal rectificar. El Grup Municipal de la CUP
celebra que s’admeti que va ser excessiu i que és necessari rectificar. S’entén que allò
que es va fer malament va ser augmentar un 20% els sous. Per tant, s’ha d’eliminar
aquell augment i aplicar l’IPC. L’IPC sí que és lògic que s’apliqui. El que es considera
absurd és mantenir el 20% i congelar els augments de l’IPC. Quin sentit té? Perquè en
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la sessió plenària després de les properes eleccions es torni a calcular els IPC que no
s’han aplicat?
Es considera que el que proposen la resta de grups municipals no té massa lògica. Cal
admetre que fa un any es va cometre una equivocació. Cal, doncs, obrar en
conseqüència i eliminar l’augment del 20% i aplicar l’IPC.
En un altre ordre de coses, es considera que l’Ajuntament passa actualment per
dificultats pressupostàries i, per tant, en les despeses s’ha de ser molt curós i en les
despeses que van lligades directament a les funcions de representació de regidors i
regidores encara cal ser-ho més. Es considera que s’hauria de fer un esforç de
transparència i publicar aquesta classe de despeses, per exemple, a la web i al taulell
d’anuncis perquè tots els manresans vegin fins a quin punt els recursos públics
s’utilitzen o no adequadament. Es considera que és una mesura que no acusa de res a
ningú, però sí que posa sobre els regidors i regidores una pressió afegida de saber
que la gent sabrà en què es gasten els diners. Aquesta pressió hauria de contribuir a
què els regidors s’hi pensin més abans de gastar-se els diners en determinats casos.
El senyor Javaloyes Vilalta explica que el GMPPC va proposar públicament la
congelació de les retribucions dels regidors de la Corporació municipal seguint
fonamentalment un criteri. La crisi econòmica fa que les propostes i iniciatives
polítiques que s’havien plantejat en un principi, s’hagin de reestructurar. Aquesta
reestructuració passa per assumir els principis de moderació i contenció en la gestió
de la despesa. No es tracta només de la despesa d’un concepte o partida, sinó del
pressupost en general.
A partir dels criteris de contenció i moderació es va proposar la congelació de les
retribucions dels membres corporatius.
Perquè no s’ha demanat una rebaixa dels sous? Ras i curt, es considera que els sous
assignats són els que corresponen. A partir d’aquí es demana la contenció.
És evident que aquesta mesura, que és simbòlica, no és suficient. Aquesta mesura ha
d’anar acompanyada dels principis de moderació i contenció aplicats en els
pressupostos de l’any 2009. No s’admetran rebaixes poc significatives respecte
partides que poden ser rebaixades i no s’admetrà que els processos d’inversió a la
ciutat quedin paralitzats o retallats amb l’excusa de la crisi econòmica.
Respecte a la publicació de les despeses de l’alcalde i dels regidors i dels càrrecs de
confiança, es considera que la persona que vol informació ja la té. Es demana si la
proposta fa referència només als regidors de l’equip de Govern. Es demana si els
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regidors de l’oposició no gasten telèfon. I també es pregunta sobre quines despeses
es planteja la proposta, sobre aquells actes institucionals als quals s’ha d’assistir per
qüestió institucional?
Es considera que la informació és accessible al ciutadà. El ciutadà pot demanar la
informació. Si no fos aquest el cas, si que es podria parlar d’opacitat. No es considera
que hi hagi opacitat. Es considera que la informació és transparent. La proposició està
molt bé per fer demagògia, però per construir Manresa es considera que és una
fal·làcia.
La senyora Sensat Borràs explica que se li fa bastant difícil parlar d’un tema que fa
més d’un mes que està sobre la taula com a conseqüència d’una intervenció que ICVEUiA va fer públicament. En molts moments, un mateix es demana quina és la millor
manera d’encarar temes com el que es tracta. El GMICV-EUiA era conscient que un
tema com el que es presenta generaria debat. Sempre és bo. Però a la vegada aporta
elements que, més que ajudar a informar millor o ser més transparents, poden generar
l’efecte contrari. En política les accions generen efectes no previstos o potser
perversos.
Quan fa un any es va tractar l’augment dels sous – augment aplicat a tots els membres
de la Corporació – el GMICV-EUiA va situar que en el marc de les negociacions es
parlava d’un augment del 40% i que ICV-EUiA ho trobava inassumible, però que, a la
vegada, era molt difícil negar-se a una cosa que anava més enllà dels regidors del
GMICV-EUiA, sinó que afectava a tots els membres de la Corporació.
En la mesura que en el darrer any, l’entorn i la conjuntura econòmica ha canviat molt,
des del GMICV-EUiA va considerar que eren necessàries mesures molt importants i
contundents, tant des de la lògica dels ingressos com en el control i exercici de les
despeses. S’entenia - i així s’havia parlat amb els partits que formes part de l’equip de
Govern – que hi havia la necessitat de tenir un gest simbòlic, en el sentit que aquesta
mesura no donarà resposta als problemes econòmics importants que l’Ajuntament té,
però sí que era un gest important en un context d’un augment molt important de l’IPC,
d’unes caigudes molt importants de les taxes d’ocupació, d’un augment molt important
de la precarietat i sabent que moltes de les polítiques de prestacions substitutòries que
fa deu encara hi havia a l’Estat espanyol, s’han anat retallant a partir de la darrera crisi
econòmica de l’any 1993, i per tant, actualment accedir a un subsidi d’atur és molt més
complicat i, per tant, determinats suports socials de moltes classes estan més mermats
i, més, si es té en compte el darrer estudi que diu que un 15% de la població de
Catalunya viu en una situació de pobresa i hi ha un 10% que està al llindar.
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A partir dels arguments que s’han explicat, el GMICV-EUiA va emetre la seva reflexió.
Una reflexió que ja es va fer efectiva. El GMICV-EUiA, a partir de la informació que ha
facilitat el departament de Recursos Humans de l’Ajuntament, tenint en compte els
darrers quatre anys i els augments de l’IPC, ha demanat per mitjà d’instància que en
els regidors dels GMICV-EUiA i el càrrec de confiança, David Soldevila, se’ls hi apliqui
una reducció del sou del 14%. Per tant, més enllà d’una reflexió general, els membres
que integren el GMICV-EUiA ja han fet efectiva l’actuació i se suposa que en la
propera nòmina es materialitzarà l’acció.
El GMICV-EUiA vol assenyalar que es tracta d’un gest simbòlic, que no soluciona res i
que no s’aconseguirà que aquelles persones que entenen que la política està plena de
“vividors” canviïn de visió. És a dir, el tema que fa referència a com es pot parlar d’allò
que es fa des de la política, com prendre decisions sobre allò que preocupa, està
relacionat amb un conjunt d’estereotips i visions sobre la feina del polític.
En el moment que el GMICV-EUiA introdueix el debat sobre els sous, porta a
posicionaments d’altres organitzacions polítiques, amb diferents perspectives o
matisos. El GMPPC presenta la idea de la congelació dels sous. En aquest sentit, el
GMICV-EUiA coincideix amb les manifestacions que ha fet el membre del GM de la
CUP. Es considera que no és bo el concepte de congelar els sous. Congelant els sous
es retarda un problema. Tot i així, els equilibris que es proposen des de la CUP també
són difícils d’entendre per la gent. Per tant, s’accepta des del GMICV-EUiA la
congelació salarial per l’any 2009 i, per tant, s’adhereix a la proposició inicial del
GMPPC.
Respecte a la proposició presentada pel GM de la CUP, s’ha comunicat ja al regidor
Adam Majó que una cosa seria que hi hagués actualment elements per pensar o per
entendre que hi ha alguna persona de la Corporació que està fent un mal ús dels
diners públics, ja siguin decisions polítiques o en l’exercici de la seva professió. En
aquest sentit s’està d’acord a prendre les accions pertinents. D’aquest punt a fer una
exposició mensual de les despeses dels regidors, tot i que és una aportació des de la
bona fe, es considera que no és un bon instrument. Acaba deixant el missatge que no
s’està fent una bona gestió, ni neta ni honesta dels recursos.
El GMICV-EUiA fa un exercici honest dels recursos públics. Es considera, així mateix i
en referència a la demanda del GM de la CUP, que una organització política pot
demanar les dades a la Intervenció o la Secretaria de l’Ajuntament i hi ha l’obligació
de donar-les en menys d’una setmana, i qualsevol ciutadà o entitat té el dret de
demanar qualsevol tipus de despesa pública. Aquest dret existeix. Un aspecte diferent
és com l’Ajuntament pot millorar el coneixement que els ciutadans tenen d’aquest
aspecte de la política.
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Pel que fa a la reducció dels salaris, els membres del GMICV-EUiA ja ha fet efectiva
aquesta demanda i el fet de votar una proposició no fa més efectiva aquesta decisió.
El GMICV-EUiA s’abstindrà i s’entén que els membres del GM de la CUP també ho
faran efectiu.
El senyor Perramon i Carrió explica que els regidors i regidores d’un ajuntament
d’una ciutat com Manresa i de qualsevol altre població tenen dret, siguin del Govern o
de l’oposició, a tenir una retribució, digne i d’acord amb les seves responsabilitats i
amb la dedicació que implica. I es considera que les retribucions actuals a
l’Ajuntament de Manresa estan al nivell de la responsabilitat que requereix el càrrec
per part del conjunt de regidors de l’Ajuntament, govern i oposició. Per això, en el
moment que es va fer l’aprovació fa un any, el GMERC va votar favorablement a la
proposta que hi havia, tenint en compte que, a més a més, l’augment significava
recuperar una pèrdua del valor dels sous perquè els augments havien estat molt per
sota de l’IPC en els anys anteriors, en aplicació de la Llei de Pressupostos de l’Estat.
Actualment, s’està en una banda mitja-baixa dels ajuntaments de Catalunya en aquest
àmbit i que, com a partit, el GMERC s’ha posicionat d’una manera clara perquè es
considera que hi hauria d’haver un acord marc a nivell de Catalunya i, fins i tot, a
través de legislació que establís quines són les retribucions en funció de la població i
del nivell de responsabilitat dels diferents regidors, regidores i alcaldes. Es considera
que aquesta opció seria molt més clara i que fos un acord acceptat per tot el conjunt
de grups polítics, governi qui governi ja que les responsabilitats són les mateixes.
Davant del nou escenari que es planteja, ja actualment i, sobretot, de cara a l’any
2009, quan es va valorar la possibilitat de fer alguna intervenció, d’actuar d’alguna
manera sobre les retribucions dels regidors, el GMERC va considerar incorrecte el fet
de reduir l’aportació, però sí que es considera apropiat fer pel 2009 la congelació. Serà
una mesura molt petita en proporció al conjunt d’esforços que s’hauria de fer per
contenció de despesa, però és un gest i és una voluntat de dir que, entre moltes altres
coses de la despesa municipal, siguin les compres, sigui el conjunt de despeses de
tipus molt divers, els consums i els diversos programes, s’haurà de fer una reducció i si
bé en el període de bonança s’ha anat augmentant l’activitat municipal, en aquest
moment serà un període de racionalització, que també és important.
En referència al tema de l’explicació de les despeses, es té el convenciment que els
regidors de l’Ajuntament són molt responsables en tot el tema de les despeses de
representació. Se sap també que les dades de les mencionades despeses i del seu
detall estan a disposició de tots els regidors i dels ciutadans que ho puguin demanar, i
que si hi ha en aquest sentit alguna qüestió que pugui ser objecte de critica o que es
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considera que és excessiu, els regidors que estan a l’oposició ho han de denunciar i
ho han d’exposar. Llavors es poden tenir opinions diferents respecte al cost màxim que
poden tenir segons quins conceptes o respecte en un determinat moment de quin tipus
de despesa de representació hi ha d’haver, ja que potser hi ha persones que tenen
responsabilitats a nivell de projectes europeus i han de viatjar més en funció del tema,
i altres persones que per raó de la seva activitat no han de viatjar tant. Per tant, les
qüestions són molt opinables, però en tot cas sempre responen a una responsabilitat
dels regidors i regidores i de la seva feina. Aquesta és la visió que és té des del
GMERC.
Pels motius exposats es votarà favorablement a la proposta de congelació per l’any
2009, i es votarà desfavorablement a la proposta de reducció de les retribucions dels
regidors municipals, i també es votarà desfavorablement a la proposta que es fa
d’explicació detallada i continuada perquè s’entén que és una informació que es pot
demanar per part dels ciutadans i que està a l’abast de l’oposició de l’Ajuntament.
El senyor Irujo Fatuarte explica que el posicionament del GMS en relació a les tres
proposicions que es tracten és un posicionament molt determinat, molt definit. El GMS
manté el criteri respecte a les retribucions de tots els regidors que es va seguir en la
sessió plenària del mes de juny de 2007. El senyor Irujo continua dient que l’argument
més raonable i més just és l’expressat pel senyor Perramon. El GMS no troba cap
diferència entre l’Ajuntament de Manresa i els altres ajuntaments. Quan una persona
en el transcurs de la vida s’ha d’acabar comparant amb d’altres, el punt de referència
és una mitjana, i res indica que ni l’ajuntament de Manresa hagi de funcionar com
funcionen altres ajuntaments o que la responsabilitat legal o política que tenen els
regidors de l’Ajuntament sigui diferent de la que tenen d’altres regidors. Res indica que
les tasques municipals de l’Ajuntament siguin diferents a d’altres municipis i, per tant,
els criteris que es van defensar en la sessió plenària de juny de 2007 continuen sent
vàlids pel GMS.
S’entén que la situació econòmica de crisis implica que moltes vegades les diferents
administracions, grups politics i, fins i tot, persones, facin plantejaments per adequar la
seva actitud a la situació. El GMS no oblida que, efectivament, sí que es veritat que el
rol dels politics no és un rol executiu en el sentit de portar a terme una responsabilitat,
sinó fer un gest, ja que és únicament això. El senyor Irujo diu que desitjaria que amb la
mesura sobre els salaris es poguessin arreglar els problemes econòmics de
l’Ajuntament, però no serà així. L’efectivitat de la mesura serà molt reduïda i, per tant,
té més una significació d’exemple davant de l’actitud que s’ha de prendre davant de la
crisi, que no és més que la de contenció de la despesa, es a dir, que és una mesura
complementària d’altres que s’hauran d’implementar quan s’elabori el pressupost, i
que entre d’altres, una és la de congelació dels salaris.
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A més a més, es tracta d’una discussió fins a cert punt fictícia, perquè si es fes
l’exercici de prendre l’IPC com a referència per actualitzar els salaris, es veuria que al
llarg del procés s’arribaria al 2009 amb un diferencial d’un 3%. És a dir, l’IPC acumulat
en el mandat anterior no aplicat sobre les retribucions, més el 4,7% produït el 2008,
més el segurament i previsiblement 5.2 que acabarà l’any 2008, dona una xifra de
17%. Per tant, a efectes pràctics i econòmics, a efectes propagandístics ja es pot
defensar qualsevol mesura, ja que no és tant l’efectivitat econòmica, sinó que està en
el rol d’exemple que mitjançant la moció es pot atorgar sobre d’altres mesures que
efectivament hauran de tenir una aplicació. Mesures que hauran d’afectar a d’altres
despeses municpals, a moltes partides diverses que afecten a diverses facetes de la
vida municipal.
Per tant, es votarà favorablement la moció de la congelació ja que s’entén que és un
missatge d’exemple. Es manté el mateix criteri que el juny de 2007 i no es votarà
favorablement la moció que fa referència a la retroacció.
Respecte a la publicació d’un informe trimestral, l’experiència com a grup del GMS es
pot assegurar que l’Ajuntament de Manresa, no només per la despesa que fan
l’alcalde i els regidors, sinó per totes les despeses que genera l’activitat de
representació i protocol·lària que genera l’Ajuntament és molt austera.
Així mateix, l’administració posa a disposició de tots els regidors i de tots els ciutadans
la comprovació de cadascuna de les despeses que es fan amb els seus justificants, bé
mitjançant el control i fiscalització del Pressupost municipal – es recorda que a
proposta del GMCiU, el govern municipal elabora un informe mensual d’execució del
Pressupost, - i també disposa del Servei d’intervenció que és qui custòdia i qui fa la
fiscalització de cadascuna de les despeses que s’efectuen. Per tant, pel GMS no té
sentit la proposta.
El senyor Irujo explica que el senyor Majó, en un moment determinat de la seva
intervenció, ha dit “és una forma d’exercir una pressió sobre els regidors”. Els regidors
de l’Ajuntament o de qualsevol altre ajuntament no necessiten que els pressionin, en el
sentit que segurament expressava el senyor Majó, perquè la pròpia conscienciació de
quina ha de ser l’actitud ja és suficient. Però, a més a més, la pressió no és bona, no
perquè sigui inadequada en un moment determinat, sinó perquè es considera que
l’oposició ja té totes les eines al seu abast per fiscalitzar l’acció de govern, entre elles,
la despesa.
El senyor Irujo ofereix al senyor Majó el mecanisme de fiscalització de la despesa que
s’efectua, en cadascun dels casos que es desitgi i únicament s’expressa que el GMS
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s’oposarà a l’informe, perquè es considera que tampoc aportarà una informació que no
pugui ser complementada amb un desglòs qualitatiu i justificatiu d’una quantitat
abstracte. Per tant, si la informació no és processada i es completa amb una
informació qualitativa tampoc serveix de res, perquè no se sap com interpretar-la, com
en el cas de les altres despeses que genera un ajuntament.
El Senyor Vives Portell expressa que al GMCiU no li hauria agradat gens de parlar
sobre aquest tema en un dia com és el present, per molts motius, perquè evidentment
se n’està parlant perquè la situació econòmica no és bona i també s’està fent perquè
resulta que finalment i de forma inapropiada s’ha de prendre consciència del que pot
arribar a generar i on pot arribar a desembocar una qüestió com la que es planteja. Es
considera que una qüestió com la que es presenta, més que plantejar-la obertament i
d’una forma pública com un element per subratllar una postura política determinada,
és molt millor, tenint en compte que és un material sensible, val la pena fer un exercici
de reflexió col.lectiu, govern i oposició. Però les coses són com són i no com es voldria
que fossin.
El GMCiU voldria expressar en relació a la proposta consensuada entre tots els grups
municipals llevat de la CUP, i és que el GMCiU no vol parlar només de congelació
salarial. Parlar només de congelació salarial és parlar aproximadament en números
rodons de 36.000 euros i, evidentment que són diners, però 36.000 euros sobre un
pressupost de gairebé 100 milions d’euros anuals, és un percentatge irrisori de la
despesa i d’allò que es pot arribar a fer, tenint en compte les necessitats de la ciutat i
també de la capacitat de l’Ajuntament. Per això, el GMCiU, quan va consensuar la
proposició, va posar l’accent en dir que en l’elaboració del Pressupost de l’any 2009
s’adoptaran tot un seguit de mesures que tinguin com a finalitat la contenció de la
despesa i que incloguin aspectes diversos de les despeses municipals: compres,
consums d’energia, transports, personal, etc. I l’optimització de tots els recursos de
què disposa l’Ajuntament i, una de les mesures, molt exemplificant, necessària, però al
cap i a la fi molt petita pel que fa a la xifra absoluta d’estalvi que pot suposar per l’any
2009 és la congelació salarial dels membres del Consistori.
Així mateix, el GMCiU considera que els problemes que té l’Ajuntament en aquest
moment no vénen donats perquè els regidors durant molts anys hagin cobrat molts
diners, perquè l’alcalde s’estigui fent ric amb el sou, que no és així, sinó perquè en
realitat hi ha hagut molts anys de bonança i l’administració que s’ha dut a terme des de
l’Ajuntament no ha estat la més adequada per aprofitar els anys de bonança, tot i que
és cert que s’han tancat pressupostos amb superàvit i sembla que les coses anaven
molt bé. Però la realitat és que es tancarà l’any amb un deute reconegut de
pràcticament 66 milions d’euros, i que hi ha problemes de liquiditat, quan la crisi tot just
està en la seva primera etapa. I això hauria de fer reflexionar respecte a quina ha estat
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la gestió que de la bonança econòmica que hi ha hagut en la ciutat durant
pràcticament 10 anys ha fet l’equip de Govern de manera successiva.
Evidentment que la congelació salarial és exemplificant, però potser també quan es
parlava de l’organigrama de l’Ajuntament i quan es parlava del conjunt de projectes
que tenia l’equip de Govern respecte com encarar el nou mandat, el GMCiU feia una
crítica sobre l’organigrama, es parlava dels càrrecs de confiança, de si calia tant
personal, de com es podien rendibilitzar els llocs de treball. D’això se’n va parlar molt.
Sobretot se’n va parlar amb el senyor Irujo. Es considera que s’ha d‘incidir en aquest
àmbit i s’hi ha d’incidir en aquest moment. Ha passat un any de mandat i la valoració
que es fa des de CiU no és una valoració positiva, més aviat es negativa respecte
l’organigrama i la rendibilitat que se n’està obtenint pel bé de la ciutat. Això es podria
debatre i es podria discutir. Es considera, però, que és en aquest punt on s’ha de
posar l’accent. La congelació del sou permet dir en els ciutadans que els regidors fan
com a mínim alguna cosa, encara que sigui simbòlica, per reconèixer que efectivament
s’està patint una crisi. Però això no és suficient. Aquesta mesura no soluciona tots els
problemes. S’han de fer moltes altres coses. Per tant, s’ha de posar l’accent en totes
les mesures esmentades, i el treball ha de començar immediatament perquè
l’elaboració del Pressupost del 2009 és ja pràcticament una conseqüència directa de la
present sessió plenària o, com a mínim, des del punt de vista temporal s’esdenvidrà
tan bon punt passi el període estival. És important començar a treballar i que es
comenci a parlar sobre aquest tema.
Per tant, el GMCiU votarà a favor de la congelació salarial per l’any 2009, també sobre
la base d’alguns dels aspectes que comentava el senyor Perramon. És evident que si
es vol tenir gent preparada, gent que a més a més estigui absolutament implicada I
que respongui a un nivell de responsabilitat important, es considera que hi ha d’haver
una retribució econòmica que estigui en concordança amb les responsabilitat.I és
evident que no es pot de cap de les maneres traslladar d’una forma mimètica allò que
passa en el mercat a una empresa pública. Per això s’ha de mirar l’Ajuntament d’una
altra manera.I s’ha de traslladar a la ciutadania que des de l’Ajuntament hi ha un alt
nivell de responsabilitat i que s’ha d’exigir als representants de la ciutadania. Però el
que no es pot fer és, al mateix temps, demanar un grau de responsabilitat màxim
sense un sou corresponent.
Sobre les propostes que formulen des del GM de la CUP, s’entén la proposició que es
fa perquè és coherent amb la proposició presentada fa un any. El GM de la CUP no
estava d’acord amb l’increment de sous El GMCiU no està d’acord amb el GM de la
CUP, però considera que la seva proposta és coherent.
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Quant al tema de l’informe, es considera que la proposta no està feta des de la
desconfiança ni des de l’ànim de pensar que realment hi ha un exercici d’opacitat
alhora de gestionar les despeses de representació. Des del GMCiU es considera
actualment hi ha les eines. El senyor Irujo s’ha referit a la demanda del GMCiU d’un
informe mensual sobre l’estat del Pressupost, que ha permès al GMCiU de fer un
seguiment constant del desenvolupament del Pressupost i d’allò que es gasta, com es
gasta, amb què es gasta i amb quin criteri.
El GMCiU no votarà en contra de la proposició perquè considera que el que es
demana és un exercici de transpàrencia, però s’abstindrà perquè es considera que sí
que hi ha els instruments. Una cosa diferents és que els instruments es puguin afinar
més, que es puguin posar més a l’abast de la gent. Seria un bon exercici parlar-ne i
veure com es pot fer. Es convidaria doncs als membres del GM de la CUP a buscar
aquestes mesures de forma conjunta.
El senyor Majó Garriga expressa que el senyor Irujo planteja que la congelació és
una qüestió de donar exemple. Si s’ha de donar exemple, s’ha de fer bé. Per tant, no
es tracta de congelar. Amb la congelació es dóna el missatge que el que s’ha de fer és
congelar. I congelar els salaris dels membres del Consistori no implica un problema
excessiu, però donar el missatge a la societat que el que toca actualment és congelar,
quan aquest missatge pot arribar a gent que està cobrant 1.000 euros o 800 euros,
potser sí que genera un problema. Per tant, si del que es tracta és de donar exemple,
s’ha de donar bé. S’ha de rectificar allò que es va fer malament un any enrera i aplicar
l’IPC després de reduir els sous. Amb l’aplicació de l’IPC el missatge que es dóna a la
societat és que l’IPC s’ha d’aplicar sobre els salaris.
El senyor Javaloyes preguntava quines despeses són les que han de sortir en
l’informe. Es considera que la proposició ho expressa de forma clara. Es diu “en
concepte de telefonia, locomoció i àpats” que estan a càrrec de la hisenda municipal.
És a dir, si la despesa del mòbil la paga la hisenda municipal hi haurà de constar, si la
despesa és a càrrec del regidor no haurà de sortir.
Quant a l’aspecte de què la informació es publica, es considera que la majoria de la
gent no ho sabia que podia venir a l’Ajuntament i preguntar quan gasta l’alcalde en
dinars al mes. La gent no ho sabia. Ara potser ja ho sabrà. En tot cas, si la informació
és pública perquè s’ha de complicar la vida a la gent, perquè s’ha d’omplir una
instància, esperar un temps, etc. Perquè no s’aprofiten les noves tecnologies, es penja
la informació a la web i qui ho vulgui consultar que ho consulti. Si realment aquesta
informació és pública, s’hauria de fer bé i fàcil.
L’alcalde sotmet la proposició 8.2 a votació, i s’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMS, 8
GMCiU, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPC) i 1 vot negatiu (GMCUP) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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L’alcalde sotmet la proposició 8.6 a votació, i es rebutja per 15 vots negatius (8 GMS,
3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPC), 1 vot afirmatiu (GMCUP) i 8 abstencions
(GMCiU).
L’alcalde sotmet la proposició 8.7 a votació, i es rebutja per 21 vots negatius (8
GMCIU, 8 GMS, 3 GMERC, 2 GMPPC), 1 vot afirmatiu (GMCUP) i 2 abstencions
(GMICV-EUiA).
L’alcalde expressa que després de la manifestació lliure i espontània d’una part del
públic assistent a la sala, continuaria la sessió en el punt 8.3 de l’ordre del dia.

8.3 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE EL TREBALL DIGNE I
L’OCUPACIÓ ESTABLE.
El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal CiU, de 16 de juliol de 2008,
que, transcrita, diu el següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Confederació Sindical Internacional (CSI) ha declarat que el dia 7 d’octubre sigui el
Dia Mundial per un Treball Digne. El paper històric assignat al sindicalisme, i que
segueix constituint la seva missió, és millorar les condicions de treball i de vida dels
treballadors i treballadores i les seves famílies, i esforçar-se per defensar els drets
humans, la justícia social, la igualtat de gènere, la pau, la llibertat i la democràcia.
Més que mai en la seva història, confrontat a una globalització capitalista sense fre,
l’internacionalisme efectiu és essencial per al futur reforçament del sindicalisme i la
seva capacitat per a tirar endavant aquesta missió.
Avui en dia, la meitat de la força laboral mundial guanya menys de 2$ al dia, 12 milions
de persones treballen en condicions d’esclavatge, 200 milions de nens i nenes
treballen, i 2,2 milions de persones moren a causa d’accidents i malalties cada any.
Només un sistema internacional basat en la solidaritat i el respecte dels drets de les
persones, consagrats als convenis de les Nacions Unides i de l’Organització
Internacional del Treball (OIT), poden posar fi a aquesta tendència. Exhortem els
nostres governs a implementar aquests convenis, a aplicar-los de forma urgent i a fer
del treball digne un element central de les seves polítiques.
És per tot això que el grup municipal de Convergència i Unió presenta els següents:
ACORDS
PRIMER.- Aconseguir treball digne. Cal reafirmar la contribució d’una ocupació estable
i de qualitat, amb uns ingressos justos.
SEGON.- Eradicar el treball infantil, assegurar la llibertat d’organització, d’expressió i el
dret a la no-discriminació.
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TERCER.- Definir uns sistemes amb una alta protecció social, que assegurin unes
societats justes i inclusives, i que protegeixin especialment davant de la pèrdua o
reducció d’ingressos a causa de l’atur, la incapacitat, la maternitat, la paternitat o la
vellesa.
QUART.- Destacar el paper del diàleg social. Cal que els treballadors tinguin dret a estar
representats i a establir organitzacions. La cooperació i el diàleg social són les bases de
l’estabilitat social, el creixement permanent i sostenible.”

El senyor Serra Rovira explica que es tracta d’una proposició que ve plantejada a
proposta dels sindicats - USOC, CC.OO i UGT de Catalunya –. La Confederació
Sindical Internacional declara el dia 7 d’octubre “dia mundial per un treball digne”. A
partir del plantejament dels sindicats, des del GMCiU s’ha considerat oportú fer una
declaració a favor del dret a un treball digne, el dret a un estat del benestar, el dret a la
justícia social, la igualtat de gènere i a la no discriminació.
Es destaca, doncs, el treball digne, la eradicació del treball infantil, assegurar la
llibertat d’organització, d’expressió i el dret a la nova discriminació, la defensa de la
protecció social i finalment el paper del diàleg social.
Seguidament es debatrà una altra proposició que també planteja tota una sèrie
d’elements. S’hagués potser pogut plantejat en Junta de Portaveus un debat conjunt.
El senyor Rubio Cano expressa que intervé en nom de l’equip de Govern i també en
la seva doble condició de regidor d’Ocupació, Formació i Economia Social, i de regidor
de solidaritat i cooperació.
Agraeix al GMCiU la presentació de la proposició. Diverses vegades s’ha debatut en el
Ple aquelles qüestions que tenen. tant una dimensió global com local. Per exemple,
s’ha debatut sobre la crisi alimentària internacional, en què hi havia elements que
anaven lligats a la proposició que es debat en aquest moment.
En el Pla d’Actuació Municipal, i de cara a sensibilitzar a la ciutadania, es plantegen
accions a fer des de les dues regidories. Des de la vessant de la Solidaritat
Internacional, des del Consell Municipal i des de la societat civil s’ha estat treballant
des de fa molt temps pel comerç just, pel consum responsable. Manresa està present
en la Xarxa Catalana de Compra Pública Ètica. I des de la vessant d’Ocupació, en el
Pla d’Actuacio Municipal, quan es va debatre amb la ciutadania el mes de novembre i
després es va aprovar el mes de gener, en l’objectiu 4, es tenia consciència que en els
darrers anys s’ha creat ocupació, però no s’ha creat amb l’estabilitat i remuneració de
qualitat necessària. En el context actual aquestes qüestions es fan més difícils. Això no
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justifica que hi hagi passos enrere. Òbviament els tres grups municipals que formen
l’equip de Govern votaran favorablement la proposició.
En relació al tema del 7 d’octubre que ha estat declarat dia del treball digne, s’anuncia
que des del Consell i des de la regidoria de Solidaritat, enguany es dedicarà la
catorzena edició de la Manresa solidària, que es celebrarà des del dia 28 de setembre
fins el 19 d’octubre a plantejar que sí s’està en una situació de crisi internacional, crisi
financera, crisi sobre el preu del combustible i crisi sobre els preus dels aliments i es
farà treballant en el sentit de dir que hi ha un crisi, però sobretot estructuralment a qui
es dirigeix la moció que presenta el GMCiU, que és a tres quartes parts de la
humanitat, la crisi és estructural i el que està passant el que farà és agreujar-ho. En el
marc de la catorzena Manresa Solidària s’intentarà plantejar i divulgar accions que a
nivell manresà i català es va en la línia i, precisament, la inauguració de la Manresa
Solidària la farà el catedràtic d’economia de la Universitat de Barcelona, senyor Joan
Tugores, que parlarà de la globalització, i les seves dimensions local i global.
L’alcalde sotmet la proposició a votació, i s’aprova per 23 vots afirmatius (8 GMCiU, 7
GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPC, 1 GMCUP) i una abstenció del senyor
Buenache per estar absent de la sala en el moment de la votació (art. 100 ROF) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde disposa l'alteració de l'ordre del dia, en el sentit que la proposició 8.5 es passi
a tractar a continuació.

8.5

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA EN RELACIÓ A LA
DECISIÓ DEL CONSELL DE LA UE D’AMPLIAR LA JORNADA LABORAL A
65 HORES SETMANALS.

El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal ICV-EUiA, de 17 de juliol de
2008, que, transcrita, diu el següent:

“Atesa la decisió d’ampliar la jornada laboral fins a 65 hores setmanals,
acord al que van arribar el passat 10 de juny els ministres de treball de l’Europa
dels vint-i-set modificant la Directiva 2003/88/CE sobre temps de treball,
suposa un greu atac als drets dels treballadors i les treballadores i un retrocés
en una de les conquestes socials més importants del segle XX: la jornada
laboral de 8 hores reconeguda per la OIT (Organització Internacional del
Treball) des de 1917. Malgrat que les decisions de la UE puguin semblar
llunyanes, l’aprovació de la directiva afectaria directament a la qualitat de vida
dels ciutadans i ciutadanes de Manresa i el Bages, ja que obriria les portes a
les jornades laborals abusives i dificultaria encara més la conciliació de la vida
personal i laboral, un dels problemes principals de la ciutadania de Catalunya,
del Bages i de Manresa.
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Atès que, la dreta conservadora europea i el neoliberalisme pretén
deixar a mans dels treballadors/es la negociació de les condicions de treball
amb negociació directa amb l’empresari sota el pretext de la llibertat individual
cosa que suposaria desregular el mercat laboral, dinamitant els processos de
negociació col·lectiva, deixant en condicions d’inferioritat als assalariats i
assalariades. Cal manifestar com
incomprensible que per superar les
pressions del govern britànic, la minoria acabi imposant els seus criteris
neoliberals a la resta d’estats de la UE. Lamentem que, aquesta situació, vingui
produïda pel joc de majories en els governs europeus, amb la influència
creixent de la dreta europea de la mà de Berlusconi, Merkel i Sarkozy i sense
l’oposició ferma dels governs socialdemòcrates, en la presa de decisions de la
UE. Propostes com la directiva Bolkestein, la Directiva relativa a la condicions
de treball dels treballadors cedits per empreses de treball temporal (ETT) o
aquesta ampliació dels temps de treball són retrocessos socials inacceptables.
A més, la manca de diàleg social mostra la feblesa dels mecanismes
democràtics en la presa de decisions de la UE, que està portant a un
desprestigi de les institucions comunitàries davant les organitzacions sindicals,
els agents socials i la ciutadania en general.
La proposta del Consell de la UE haurà de tornar al Parlament Europeu per a
ser debatuda.
És per això que el Grup Municipal d’ICV de l’Ajuntament de Manresa
proposa al Ple Municipal l’adopció del següent acord referent a la
Directiva de temps de treball:
1.- L’ajuntament de Manresa lamenta la decisió presa pel Consell de la UE, i la
decisió del govern espanyol de no votar-hi en contra, i així insta a la rectificació
d’aquestes decisions en el marc del debat de la Directiva que es produirà al
Parlament Europeu.
2.- L’ajuntament de Manresa mostra la seva voluntat de contribuir a la
construcció social d’Europa i per aquest motiu manifesta la seva oposició a la
Directiva de temps de treball mentre aquesta contempli la possibilitat
d’ampliació de la jornada laboral.
3.- Donar trasllat d’aquest acord als Grups Parlamentaris europeus instant als
eurodiputats i les eurodiputades representants de Catalunya que votin en
contra d’aquesta mesura aberrant que, en cas que s’aprovi, serà el pitjor
retrocés en drets socials que patirà la UE des que es va constituir.”

El senyor Rubio Cano explica que durant els mesos de maig i juny hi ha hagut un
debat a nivell europeu que ha sigut significatiu. A inicis de juny es feia públic que el
Consell Europeu, en el marc del debat de la Directiva sobre els temps del treball, una
directiva que havia iniciat el seu llarg trajecte per les institucions europees, que era per
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intentar avançar en el debat anomenat de la conciliació entre la vida laboral, personal i
familiar, amb la coartada del moment socioeconòmic de crisi internacional, en què les
primeres evidències clares amb la crisi hipotecària dels EUA, en què pràcticament de
cop i volta van desaparèixer 600.000 milions de dòlars. En el debat de la Directiva per
fer compatible la vida laboral, personal i familiar, es pren la decisió d’ampliar les
jornades laborals a les 65 hores.
Això suposa un pas enrere en el que ha estat la legislació social. Ha sigut patrimoni de
totes les famílies polítiques europees. Des de l’any 1945 hi ha un cert pacte en
compartir un marc de mínims pel fa al sistema social de mercat europeu. Aquelles
regles de joc es començarien a trencar amb el que suposaria la implementació
d’ampliar la possibilitat que la jornada laboral anés a les 65 hores. Això precisament es
fa en un moment de crisi econòmica, en què es produirà més desocupació. Caldria,
doncs, que el conjunt d’institucions comunitàries prenguessin les mesures per fer
efectiu el compliment de l’estratègia de Lisboa, una estratègia que volia que la UE fos,
a la vegada, l’economia més competitiva, en el sentit de societat del coneixement, però
sense trencar el seu model social que és el que l’ha caracteritzat.
Ara fa deu anys es compleix l’aniversari de les iniciatives preses per Jacques Delors,
pels famosos filons d’ocupació, que suposessin un augment de l’ocupació- en un
moment de creixement econòmic europeu- en sectors socials amb un atur estructural o
amb una desocupació evident i que precisament era la seva filla qui des del Govern
francès posava per escrit el repartiment del treball, no allargar jornades, sinó repartirles.
La proposició presentada va en la línia dels arguments exposats, amb l’objectiu
d’intentar socialitzar el debat, perquè la legislació social i, precisament, l’Europa social
que es vol no és que continuï sent com fonamental és en l’actualitat - només compartir
una unió monetària i financera-. El que batega en la moció és que des del GMICVEuiA es vol una Europa social de debò, que avanci, que es comparteixin uns
estàndards mínims de cohesió i legislació social i laboral.
El senyor Majó Garriga explica que des del GM de la CUP es celebra que tant ICVEUiA com CiU portin al Ple mocions que són de temàtica supramunicipal. No es parla
de res que es pugui decidir ni executar des de l’Ajuntament. El GM de la CUP
considera que l’Ajuntament ha de servir per debatre tot tipus de temes, no només els
que per competències afecten directament, sinó temes que preocupin a la ciutadania.
Es donarà, doncs, suport a la moció del GMICV-EUiA. A vegades algun periodista diu
que molts dels que estan en contra de la directiva de les 65 hores en fan més a la
setmana, posant l’exemple de la contradicció per dir que caldria defensar les 65 hores.
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El GM de la CUP considera que hi ha d’haver una oposició a la Directiva, no perquè
qui vulgui fer 65 hores no les pugui fer, sinó perquè la Directiva no serveixi d’excusa o
instrument per obligar a gent a fer molt més de 40 hores, no hi ha perquè vulguin o
vulguin guanyar molts diners, sinó simplement per poder sobreviure o per tenir uns
mínims dignes. Per tant, mantenir les 40 hores com a màxim és bàsicament per
protegir aquells que menys cobren i que, per tant, han de poder tenir una vida digne i
tenir uns ingressos dignes fent no més de 40 hores. La Directiva posa en perill el pacte
que fins ara, com a mínim tàcitament, s’havia establert.
El senyor Javaloyes Vilalta expressa que no per treballar més hores, més productiva
serà la jornada laboral. Es considera que el que cal és buscar una eficiència amb les
hores de treball i una jornada laboral de 40 hores.
La proposta d’estudi es relaciona a la vulnerabilitat del dret al conveni col.lectiu. Es
vulnera, doncs, un dels drets dels treballadors. Cal treballar en la preservació d’aquest
dret. Per això no s’està d’acord amb la jornada de 60 hores. Una cosa diferent, són les
qüestions puntuals derivades de certes professions que per guàrdies hagin de fer
acumulacions. Aquest és un punt que s’ha d’estudiar precisament a través dels
convenis col.lectius.
El senyor Javaloyes segueix expressant que el GMPPC votarà a favor de la
proposició. Tot i així, diu, vol puntualitzar un dels atesos de l’escrit, que diu: “Atès que,

la dreta conservadora europea i el neoliberalisme pretén deixar a mans dels
treballadors/es la negociació de les condicions de treball”. Puntualitza que
l’impulsor d’aquesta idea és el Partit Laborista britànic, que està adscrit al Partit
socialista Europeu, és a dir, a les esquerres progressistes. El fragment citat no
es deu, doncs, a la dreta europea i neoliberalista.
El senyor Perramon Carrió explica que la Directiva europea, que manté com
a jornada habitual màxima 48 hores, deixa la porta oberta a les 65 hores
setmanals, amb les quals el GMERC no hi està gens d’acord. I no hi està
d’acord perquè planteja que el màxim es pugui obtenir a través d’un acord
individual entre treballador i empresari, i per tant, hi ha una situació de
desprotecció del treballador, perquè es planteja en comptes de fer-ho a través
de la negociació col.lectiva, a través d’un acord individual que crea l’esmentada
situació de desprotecció.
El que pretén la Directiva és exportar al conjunt de la UE el model britànic.
Actualment en el Regne Unit hi ha més de 5 milions de persones que estan
treballant més de 48 hores setmanals. Es considera que no és el camí a seguir.
L’Estat espanyol no ha votat favorablement la Directiva, i s’espera que no
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s’apliqui. Però, també, el fet que la Directiva tiri endavant i s’apliqui a tot un
conjunt de països de la UE pot fer un efecte de dumping social de manera que
els països que no l’apliquin puguin estar temptats de flexibilitzar els criteris
horaris i, per tant, que puguin perjudicar des del punt de vista de competitivitat
el fet de no aplicar la norma.
S’espera que l’Estat espanyol sigui ferm en la no aplicació de la Directiva, que
no l’obliga, però que en tot cas sí que obre la possibilitat.
El senyor Serra Rovira explica que el GMCiU donarà suport a la proposició.
La Directiva crea un cert grau de preocupació en el sentit que ha expressat el
senyor Perramon. La Directiva obre les portes a un increment important d’hores
de treball. Fa uns deu anys hi havia postures per part d’alguns estats europeus
que eren inverses i es plantejava la defensa de les 35 hores laborals a França.
Un dels elements que preocupa és que com més hores de treball es facin, més
difícil és conciliar la vida laboral i la familiar. Així mateix, hi ha estudis que
plantegen que com més hores de treball, menys productivitat. La Directiva
també crea el dubte de què passaria si la mesura és adoptada per alguns
països i no per d’altres, en el sentit que s’obrís un procés de noves
deslocalitzacions, pel fet que les grans empreses es podrien ubicar allò on hi
hagués més flexibilitat horària.
A la defensa de la negociació col·lectiva per sobre qualsevol interès que hi
pugui haver a la negociació entre treballador i empresari de forma individual, i
davant de la preocupació que pogués generar, l’opció del GMCiU és la de
prudència.
Segueix dient que tot i que el GMCiU votarà favorablement la proposició, es
demana que es tregui del punt tres la paraula “aberrant”. Es considera que el
conjunt de la proposició ja és suficientment clara.
El senyor Irujo Fatuarte expressa que el Govern espanyol sí que s’ha oposat d’una
forma molt definida a la Directiva i, si més no, concretament, en el Congrés que s’ha
celebrat recentment, una de les resolucions que va adoptar el Partit Socialista va ser
l’oposició a la Directiva.
Per tant, el que va ser un avenç social, que és la disminució del temps de treball i la
recuperació de temps perquè el ser humà pugui, no només accedir d’una forma més
completa a l’oci, sinó també tenir més accés a tots els aspectes de la vida, fora del que
és la vida laboral, és una conquesta humana que és irrenunciable.
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El senyor Rubio Cano expressa que, tant la moció que es tracta com l’anterior, i en
referència a l’al.lusió del senyor Majó de debatre en el Ple mocions supramunicipals, i
més concretament sobre la polèmica generada per la resposta de l’ambaixador turc
sobre el posicionament de Manresa en el conflicte del Kursdistan. Es considera que
les dues proposicions no només són d’abast global, sinó que també tenen un abast
local.
S’ha emès una declaració institucional en el Ple d’avui en referència a Pirelli, però el
primer que haurà de fer Pirelli és demostrar que té pèrdues. S’està, doncs, lligant els
àmbits global i local. A nivell global, Pirelli dirà que en determinades factories té
guanys i en d’altres té pèrdues, però primer haurà de demostrar que té pèrdues.
Sobre la utilització del terme “aberrant”, el senyor Rubio expressa que se li va escapar.
Agraeix finalment el to de les diferents intervencions i el suport dels diferents grups
municipals. El que és important és que les diferents qüestions, tan si son locals com
globals, es concretin.
L’alcalde sotmet la proposició a votació amb la incorporació d’una esmena in voce, i
s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, es declara acordat:
“1.- L’ajuntament de Manresa lamenta la decisió presa pel Consell de la UE, i la

decisió del govern espanyol de no votar-hi en contra, i així insta a la rectificació
d’aquestes decisions en el marc del debat de la Directiva que es produirà al
Parlament Europeu.
2.- L’ajuntament de Manresa mostra la seva voluntat de contribuir a la
construcció social d’Europa i per aquest motiu manifesta la seva oposició a la
Directiva de temps de treball mentre aquesta contempli la possibilitat
d’ampliació de la jornada laboral.
3.- Donar trasllat d’aquest acord als Grups Parlamentaris europeus instant als
eurodiputats i les eurodiputades representants de Catalunya que votin en
contra d’aquesta mesura que, en cas que s’aprovi, serà el pitjor retrocés en
drets socials que patirà la UE des que es va constituir.”

8.4

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE LA NECESSITAT DE
L’AMPLIACIÓ DE CRITERIS A TENIR EN COMPTE EN L’ORDENANÇA
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MUNICIPAL
PÚBLICA.

D’ACTIVITATS

I

ESTABLIMENTS

DE

CONCURRÈNCIA

El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal CiU, de 17 de juliol de 2008,
que, transcrita, diu el següent:
“Donada la situació de malestar esdevinguda entre alguns sectors socials de Manresa en
relació a l’atorgament d’una llicència per establir un nou centre de culte al Carrer de la
Sèquia nº 5, s’ha obert en els darrers mesos un debat sobre els requisits tècnics que
haurien de regir aquest tipus d’activitats.
Atès que actualment a Manresa la regulació d’aquest tipus d’activitat s’inclou en
l’Ordenança Municipal d’Activitats i Establiments de Concurrència Pública, concretament
en el grup d’activitats recreatives, rep el mateix tractament que els cinemes, teatres, bars
musicals, les sales de festa, etc.
En el benentès que el que mou aquest grup a sol·licitar la revisió de l’esmentada
ordenança no té per objecte donar permís per a l’activitat religiosa en sí, (que és un dret
fonamental reconegut a l’article 16 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica de
llibertat religiosa, de 5 de juliol de 1980), sinó garantir que l’ús del local concret per al qual
s’atorga aquesta llicència reuneixi les condicions tècniques adequades al tipus d’activitat
que s’hi ha de desenvolupar i permeti el desenvolupament de l’activitat religiosa en
circumstàncies idònies.
Considerant que l’ordenança en qüestió es cenyeix exclusivament a les
característiques tècniques dels locals però no té en compte altres aspectes importants
per a la seguretat de les persones (tant veïns com usuaris de l’activitat i ciutadans en
general), com per exemple l’entorn en el qual es troben els locals, l’aparcament
disponible, l’amplada de les voreres, etc. i que considerem imprescindibles per poder
valorar la idoneïtat d’un emplaçament a l’hora d’instal·lar-hi una activitat de
concurrència pública.
Donada la situació actual d’augment de la demanda d’espais per a l’exercici d’activitats
de concurrència pública com ara els locals de culte en la nostra societat, aquest Grup
Municipal considera necessària la revisió i ampliació dels criteris que regeixen
l’atorgament de noves llicències per tal d’afavorir un creixement ordenat i coherent de
l’obertura de nous locals per a l’exercici d’activitats que atrauen grans quantitats de
persones en hores puntuals.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD
Primer.- L’Ajuntament de Manresa es compromet a revisar, ampliar i/o modificar els
criteris establerts a l’Ordenança Municipal d’Activitats i Establiments de Concurrència
Pública pel que fa a les característiques de l’entorn dels locals als efectes de permetre
el desenvolupament de les activitats que atrauen grans quantitats de persones en
hores puntuals en circumstàncies idònies, tant de seguretat com de mobilitat.”
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El senyor Serra Rovira explica que el GMCiU planteja una proposició que parteix
d’una realitat expressada públicament fa poques setmanes en els mitjans de
comunicació. Es tracta del desacord en com s’havien desenvolupat les actuacions
dirigides a ubicar un centre de culte en el carrer de la Sèquia núm. 5. Es considera que
les actuacions van tenir una manca de rigor i de transparència.
En el transcurs del debat que s’ha originat arran de l’assumpte del centre de culte, el
GMCiU ha desenvolupat una sèrie d’accions, que s’han considerat importants per
poder arribar a alguna finalitat. En aquest sentit, el GMCiU es pregunta fins a quin punt
l’actual Ordenança d’activitats i establiments de pública concurrència està bé i és
correcte. Tots els grups municipals van aprovar conjuntament, no fa gaire temps,
l’última modificació de l’Ordenança. Això no obstant, la política consisteix en l’anàlisi
de les noves realitats i els nous problemes que sorgeixen. El GMCiU considera que
l’actual Ordenança no és correcte, perquè hi ha realitats, com la del carrer de la
Sèquia núm. 5, que no s’adeqüen a l’actual ordenança, i en conseqüència l’ordenança
es considera que està incompleta.
Es considera que els centres de culte, com a centres d’activitats i que generen un
volum d’entrada i de sortida considerable de persones, s’han de saber regular.
Es considera que el centre de culte en el carrer de la Sèquia - que hi ha és un fet, ja
que disposa de tots els permisos - no compleix una sèrie de condicions de seguretat i
d’accessibilitat i que, per tant, és un problema pels veïns, tant, els usuaris de la
mesquita, com els veïns de l’entorn i, fins i tot, qualsevol ciutadà que pugui transitar
per aquell carrer.
Es considera que hi ha hagut una falta de transparència i es demana una sèrie de
consideracions. Es demana que hi hagi més diàleg. El regidor Buenache ha expressat
que ha tingut una sèrie de contactes, però es considera que no han estat suficients. Es
considera que hi ha d’haver diàleg amb totes les parts afectades per tal de buscar
solucions, que tot i que no deuen ser fàcils, hi poden ser.
El GMCiU ha buscat punts d’acord i, en aquest sentit, hi ha hagut una voluntat per part
de l’equip de Govern, a partir d’una proposta de CiU, d’arribar a un acord. Aquest
acord consisteix en el compromís de revisar, ampliar i modificar els actuals criteris
establerts a l’Ordenança Municipal d’Activitats i Establiments de Concurrència Pública.
El senyor Serra continua la seva intervenció preguntant al secretari si es pot fer una
modificació in voce, a partir d’una demanda de l’equip de Govern, que consisteix en
substituir la part de l’acord que diu: “L’Ajuntament de Manresa es compromet a
revisar”, per un nou redactat que diria: “L’equip de Govern de l’Ajuntament de Manresa
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es compromet a acordar amb la resta de partits amb representació a la Corporació a
revisar, ampliar i/o modificar…”.
Es considera que hi ha mancances en l’actual ordenament i s’haurien de poder revisar
entre tots.
El senyor Majó Garriga expressa que el GMCUP votarà favorablement perquè es
considera que l’acord que es proposa és perfectament assumible. Si es tracta de
revisar una ordenança per millorar-la, la CUP no s’hi oposarà. Tot i així, també es vol
expressar que els atesos de la moció no agraden, perquè se centren en un cas molt
concret, i centrar-se en un cas molt concret pot tenir lectures que es consideren
perilloses i, per tant, també es vol deixar clar. No agrada la introducció de la
proposició. Així mateix, també s’expressa que quan es discuteixi sobre la modificació
de l’Ordenança, si es produeix un conflicte entre un establiment de concurrència
pública i una vorera massa estreta i una circulació de vehicles, el GMCUP proposarà
que deixin de circular vehicles, en cap cas que els ciutadans hagin de deixar d’acudir a
un determinat espai.

El senyor Javaloyes Vilalta expressa que el GMPPC votarà a favor de la proposició
perquè es considera necessària la remodelació de l’Ordenança d’activitats i
establiments. Es considera necessària la revisió de l’ordenança per aclarir els
aspectes de la seguretat en l’àmbit de la mobilitat i de les activitats que es poden
desenvolupar en segons quins espais. Es considera que en l’atorgament de llicències
s’ha de tenir en compte l’aspecte de l’evacuació dels espais. I és un tema
imprescindible ja que afecta a la seguretat de les persones. S’han de tenir també en
compte les situacions d’emergència que es puguin produir en els locals, per tal que
les actuacions d’ambulàncies, bombers, etc., siguin efectives. En molts casos no es té
en compte aquest aspecte. Això no significa que s’hagi de revisar totes les llicències
d’activitats atorgades fins a dia d’avui. Es disposa de la ciutat que es disposa, els
espais són els que són, i el que s’ha de fer és treballar per al manteniment dels espais
– voreres, espais peatonals, elements de mobilitat -. Moltes de les llicències d’activitats
que s’han atorgat han obviat molts dels elements que estan sobre la taula.
El senyor Buenache Catalán expressa que voldria fer algun apunt, referent a la
intervenció del senyor Serra. Explica que l’equip de Govern és conscient que
l’assumpte del centre de culte del carrer Sèquia ha generat certa problemàtica i, en
conseqüència, s’han mantingut diferents reunions amb el regidor d’immigració, com
amb la representant legal dels veïns, com amb el tècnic que va redactar el projecte.
Per tant, si alguna cosa s’ha fet bé, ha estat que l’equip de Govern s’ha preocupat per
l’assumpte, tenint consciència d’allò que generava.
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Es considera que no s’han d’aprofitar els mitjans de comunicació – en al·lusió a CiU –
per dir que l’equip de Govern no ha tingut rigor i que ha estat poc transparent. No és
cert. Actualment, es disposa d’una normativa. Des del GMCiU es considera que la
normativa té unes mancances. Des de l’equip de Govern es considera que es poden
millorar certs aspectes de la normativa. Per això, és celebra el canvi de direcció del
GMCiU, fruit de la reunió amb la presidenta de l’Àrea de Territori, on es plantejava des
del GMCiU una proposta que ha derivat en una opció molt més constructiva.
A l’equip de Govern tampoc li agraden els atesos de la proposició. S’ha intentat, a
través de l’exercici de política que es comentava, modificar els atesos per tal que
l’equip de Govern es trobés molt més a gust i més còmode amb la proposta. No ha
estat possible.
Així mateix, en referència a la intervenció del senyor Javaloyes, expressa que no s’ha
de perdre de vista que la ciutat és la que és. I en determinats indrets de la ciutat pot
passar que, si es vol apostar per una ciutat dinàmica i on hi hagi serveis, s’ha de tenir
present que hi ha d’haver determinats establiments de pública concurrència. El que no
es pot fer és convertir el centre de la ciutat, pel fet que va ser dissenyada en un altre
moment sense tenir present el moment actual, convertir en una ciutat dormitori el
centre de Manresa.
S’està d’acord en què seria important incorporar millores en la seguretat i la mobilitat.
Es considera factible i per això s’aposta per crear una comissió.
Finalment, exposa que fer política és trobar punts d’acord, tal com ha dit el senyor
Serra, però també forma part de la política respectar la legalitat i les ordenances i, en
tot moment l’Ajuntament ha actuat d’acord amb la legalitat. El que no es podia
permetre l’equip de Govern és el luxe de denegar una llicència o una comunicació
d’activitats que estava d’acord amb les ordenances per tal que un tribunal obligués a
donar la llicència. Això seria prevaricació. L’equip de Govern ha respectat la legalitat
actual. A partir d’aquí, s’està obert a diàleg i a millorar la normativa, però no es pot
acusar l’equip de Govern ni de manca de rigor ni de deixadesa.
El senyor Serra Rovira expressa que tot i que el senyor Buenache digui que l’equip
de Govern ha dialogat, es considera que la situació no està resolta, i que s’ha de
dialogar molt més. S’encoratja a l’equip de Govern perquè continuï dialogant, ja que el
problema persisteix i la solució no passa per atorgar la llicència d’activitat de pública
concurrència i fer una zona de trànsit peatonal. Per tant, és necessari molt més diàleg
quan la situació problemàtica persisteix.
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Avui també hi ha una falta de transparència, ja que els veïns haurien de poder accedir
al conjunt de l’expedient. Cal, doncs, més diàleg, més transparència i més habilitat per
respondre als problemes que afecten a una part de la ciutadania, però que tenen
conseqüències a tota la ciutat.
Sobre l’ús dels mitjans de comunicació, es considera que aquests s’utilitzen per
denunciar un problema que no s’ha resolt i que continua sent-hi. Així mateix, es
recorda que l’equip de Govern va respondre amb acusacions forassenyades.
El GMCiU fa servir els mitjans de comunicació per denunciar problemes i buscar
solucions. S’agraeix que, al final, s’ha aconseguit arribar a un punt que satisfà a
tothom.
El senyor Buenache Catalan explica que no es critica que es facin servir els mitjans
de comunicació, però el que no pot ser és que es demani diàleg i s’aprofitin els mitjans
de comunicació per dir que l’Ajuntament té falta de rigor i d’entesa. El que s’hauria de
fer és provar de parlar amb l’equip de Govern i, si no s’aconsegueix, llavors, publicar
que no hi ha entesa.
El senyor Javaloyes Vilalta expressa que s’ha quedat sorprès quan el senyor
Buenache ha fet el comentari referent a què “la ciutat és la que és i hi ha d’haver una
adaptació.” Això significa que s’han d’atorgar certes llicències inadequades? La
dinamització en el centre de la ciutat passa per ubicar-hi discoteques? La dinamització
al centre de la ciutat passa per situar-hi una gran superfície de locals compartits? El
GMPPC no està defensant que, pel fet que la ciutat sigui d’una determinada manera,
s’hagi d’atorgar qualsevol classe de llicència. Per què, qui assumiria el risc en cas
d’una situació greu, en el cas de l’atorgament de la llicencia de la mesquita, tenint en
compte que no es compleix el codi tècnic d’edificabilitat? La dinamització no passa per
atorgar llicències inadequades i que no s’ajusten a la llei.
L’alcalde sotmet la proposició a votació amb la incorporació d’una esmena in voce, i
s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, es declara acordat:
“L’equip de Govern de l’Ajuntament de Manresa es compromet a acordar amb la resta
de partits amb representació a la Corporació a revisar, ampliar i/o modificar els criteris
establerts a l’Ordenança Municipal d’Activitats i Establiments de Concurrència Pública
pel que fa a les característiques de l’entorn dels locals als efectes de permetre el
desenvolupament de les activitats que atrauen grans quantitats de persones en hores
puntuals en circumstàncies idònies, tant de seguretat com de mobilitat”.
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8.5

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA EN RELACIÓ A LA
DECISIÓ DEL CONSELL DE LA UE D’AMPLIAR LA JORNADA LABORAL A
65 HORES SETMANALS.

Aquesta proposició ja ha estat debatuda després del punt 8.3 de l'ordre del dia

8.6

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP SOBRE
PUBLICACIÓ DE LES DESPESES DE L’ALCALDE, ELS REGIDORS I
ELS CÀRRECS DE CONFIANÇA.

Aquesta proposició ja ha estat debatuda després del punt 8.1 de l'ordre del dia

8.7

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP SOBRE REDUCCIÓ
DELS SOUS DE L’ALCALDE I ELS REGIDORS DE L’AJUNTAMENT DE
MANRESA.

Aquesta proposició ja ha estat debatuda després del punt 8.1 de l'ordre del dia

9.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència de l’únic
assumpte sobrevingut presentat, la qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, de conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986, l'art. 83
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l'art. 51.1.e) del ROM.

9.1

DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESAFECTACIÓ
DEL SUBSÒL DE DIFERENTS ESPAIS INCLOSOS EN EL PLA ESPECIAL
10 “FÀBRICA NOVA”.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de 18 de juliol de 2008, que,
transcrit, diu el següent:
“Antecedents
I. Per resolució de l’alcalde president, de 20 de juny de 2008, es va incoar expedient de
desafectació del subsòl de diferents espais inclosos en el Pla Especial 10 ‘Fabrica Nova’,
per tal de constituir un dret de superfície sobre l’esmentat subsòl, un cop aquests terrenys
hagin adquirit la condició de bé patrimonial.
L’expedient de desafectació del subsòl inclou:


Porció de terreny de 5.681 m2 d’una finca inclosa en el Pla Especial 10
‘Fabrica Nova’, destinada a espais lliures – parc urbà, que figura a la
fitxa 111.a.46 de l’Inventari general consolidat de béns drets i obligacions
d’aquest Ajuntament, d’acord al següent detall:
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D2.a Accés Pont de Vilomara. Servitud de pas sota rasant des de la carretera del Pont
de Vilomara fins a la parcel·la 6, de 623 m2 de superfície.
Límits. Al nord-est, amb el subsòl del Parc Urbà (D2) i amb la connexió amb la rampa
d’accés a l’aparcament des de la carretera del Pont de Vilomara; al sud-oest, amb la part
de l’aparcament corresponent al subsòl de la fracció B de la parcel·la 6, propietat de
FNP SL; al sud-est i al nord-oest, amb el subsòl del Parc Urbà (D2).
D2.b Accés Bertran i Serra. Servitud de pas sota rasant des de l’avinguda Bertran i
Serra fins a les parcel·les 5 i 6, de 1.151 m2 de superfície.
Límits. Al nord-est, amb el subsòl del Parc Urbà (D2); al sud-oest, amb el subsòl de la
parcel·la 5, propietat de FNP SL; al sud-est, amb la part de l’aparcament corresponent al
subsòl de la parcel·la 6, propietat de FNP SL, i amb el subsòl de la servitud D2.c; i al
nord-oest, amb el subsòl del Parc Urbà (D2) i amb la connexió amb la rampa d’accés a
l’aparcament des de l’avinguda Bertran i Serra.
D2.c Espai lliure sota coberta de l’edificació. Ocupació de l’aparcament situat sota
rasant del sistema de parc urbà D2 entre les fraccions A i B de la parcel·la 6, de 1.048
m2 de superfície.
Límits. Al nord-est, amb la part de l’aparcament corresponent al subsòl de la fracció B
de la parcel·la 6, propietat de FNP SL; al sud-oest, amb la part de l’aparcament
corresponent al subsòl de la fracció A de la parcel·la 6, propietat de FNP SL; al sud-est,
amb el subsòl del Parc Urbà (D2); i al nord-oest, amb el subsòl de la servitud D2.b.
D2.d Espai sota plaça d’accés. Ocupació de l’aparcament situat sota rasant del sistema
de parc urbà D2 entre les parcel·les 4-5-6 i l’equipament esportiu E2.2, de forma
irregular, amb una petita porció complementària entre la Via Sant Ignasi i la parcel·la 4,
de forma rectangular, amb una superfície total de 2.859 m2.
Límits. Al nord-est, amb la part de l’aparcament corresponent al subsòl de les parcel·les
5 i 6, propietat de FNP SL; al sud-oest, amb el subsòl del Parc Urbà (D2) i amb el
subsòl de la parcel·la 4, propietat de l’Ajuntament de Manresa; al sud-est, amb el subsòl
de l’equipament esportiu E2.2; i al nord-oest, amb el subsòl del Parc Urbà (D2).
Pel que fa a la porció complementària, limita al nord-est i al sud-oest, amb el subsòl del
Parc Urbà (D2); al sud-est, amb el subsòl de la parcel·la 4, propietat de l’Ajuntament de
Manresa; i al nord-oest, amb la Via Sant Ignasi.



Porció de terreny 2.942 m2 d’una finca inclosa en el Pla Especial 10
‘Fabrica Nova’, destinada a equipament esportiu, que figura a la fitxa
112.a.53 de l’Inventari general consolidat de béns drets i obligacions
d’aquest Ajuntament, definida com una ocupació sota rasant destinada a
aparcament de vehicles.
Límits. Al nord-est, amb la part de l’aparcament corresponent al subsòl de
la fracció A de la parcel·la 6, propietat de FNP SL i amb el subsòl del Parc
Urbà (D2); al sud-est i al sud-oest, amb el subsòl del Parc Urbà (D2); i al
nord-oest, amb la part de l’aparcament de la servitud D2.d, sota del Parc
Urbà (D2).



Porció de terreny 518 m2 d’una finca inclosa en el Pla Especial 10
‘Fabrica Nova’, destinada a sistema viari A1, que figura a la fitxa
111.b.620 de l’Inventari general consolidat de béns drets i obligacions
d’aquest Ajuntament, i que inclou:
Rampa situada en vial UE-6. Accés a l’aparcament des de la carretera del Pont
de Vilomara, de forma rectangular, de 170 m2 de superfície aproximada.
Límits. Al nord-est, sud-est i al nord-oest amb la carretera del Pont de Vilomara, i
al sud-oest amb el Parc urbà D2.
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Rampa situada en vial UE-5. Accés a l’aparcament des de l’avinguda Bertran i
Serra, amb dues franges paral·leles entre sí i situades a dreta i esquerra de
l’avinguda, de 174 m2 de superfície aproximada cadascuna, i forma rectangular.
Límits. La 1a franja limita al nord-est, al nord-oest i al sud-oest amb l’avinguda
Bertran i Serra, i al sud-est amb el Parc urbà D2. La 2a franja limita al nord-est, al
sud-est i al sud-oest amb l’avinguda Bertran i Serra, i al nord-oest amb la zona
verda de l’avinguda Bertran i Serra.

II. L’Ajuntament de Manresa té interès en incoar un EXPEDIENT DE DESAFECTACIÓ
DEL SUBSÒL d’aquestes finques, a efectes de procedir posteriorment a constituir un
dret de superfície sobre el subsòl, un cop aquest espai hagi adquirit la condició de bé
patrimonial, i per tant alienable.
III. La resolució de l’alcalde president, de 20 de juny de 2008 preveia l’obertura d’un
tràmit d’informació pública per un termini de 20 dies.
IV. Segons l’informe emès pel cap de secció de Suport Central de les Àrees
d’Economia, Governació i Serveis del Territori en data 18 de juliol de 2008, durant el
termini d’informació pública no s’ha presentat cap reclamació o al·legació a l’expedient.
V. El cap de secció de Suport Central de les Àrees d’Economia, Governació i Serveis
del Territori ha emès un informe en data 18 de juliol de 2008, segons el qual, l'alteració
de la qualificació jurídica del subsòl de diferents espais inclosos en el Pla Especial 10
‘Fàbrica Nova’, s’ajusta a dret.
Consideracions jurídiques
1. Desafectació del bé. L'article 20.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals,
aprovat per decret 336/1988, de 17 d'octubre (RPEL, en endavant), estableix que
l'alteració de la qualificació jurídica dels béns dels ens locals requereix un expedient en
el qual s'acreditin la legalitat i l'oportunitat del canvi d'afectació.
 Legalitat: l'expedient s'ha de tramitar conforme les prescripcions que estableix el
capítol 2 de la secció 3a. del títol I del RPEL, i segons el que preveu l'article 204,
punts 1 i 5, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC, en endavant), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
 Oportunitat: l'oportunitat del canvi de qualificació jurídica rau en la possibilitat de
permutar un dret de superfície sobre la part del subsòl dels espais públics del Pla
Especial Fàbrica Nova, que són objecte de desafectació, destinats a
aparcament, per una part de la parcel·la destinada a habitatge protegit dins del
mateix pla parcial, propietat de la mercantil Fàbrica Nova Parc S.L.
2. Òrgan competent. L'òrgan competent per a l'adopció de l'acord d'alteració de la
qualificació jurídica és el ple de la corporació, de conformitat amb els articles 22.2 lletra l
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL, en
endavant), 52.2 lletra l del TRLMRLC, i 20.2 del RPEL.
3. Quòrum qualificat. Serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació (13 membres), d'acord amb els articles 47.2 lletra n
de la LBRL, 114.3 lletra m del TRLMRLC i 20.2 del RPEL.
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4. Informes preceptius. Abans de l'adopció de l'acord de desafectació, cal que emetin
informe preceptiu el secretari i l’interventor de la corporació, de conformitat amb l’article
179.1 lletra b del TRLMRLC.
5. Rectificació de l'inventari. Cal que l'adopció de l'acord de desafectació vagi seguida
d'una actualització de l'Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions de
l'Ajuntament de Manresa, per aplicació d'allò que disposa l'article 102.2 del RPEL.
A l'efecte, s'han de modificar les fitxes número 111.a.46, 112.a.53 i 111.b.620 de
l’Inventari i s’han d’incorporar les fitxes adjuntes al present informe.

Per tot això, com alcalde president, proposo al ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD

PRIMER. Alterar la qualificació jurídica del subsòl de diferents espais inclosos en el
Pla Especial 10 “Fàbrica Nova”, grafiats en plànol adjunt.
L’expedient de desafectació del subsòl inclou:


Porció de terreny de 5.681 m2 d’una finca inclosa en el Pla Especial 10
‘Fabrica Nova’, destinada a espais lliures – parc urbà, que figura a la
fitxa 111.a.46 de l’Inventari general consolidat de béns drets i obligacions
d’aquest Ajuntament, d’acord al següent detall:
D2.a Accés Pont de Vilomara. Servitud de pas sota rasant des de la carretera del Pont
de Vilomara fins a la parcel·la 6, de 623 m2 de superfície.
Límits. Al nord-est, amb el subsòl del Parc Urbà (D2) i amb la connexió amb la rampa
d’accés a l’aparcament des de la carretera del Pont de Vilomara; al sud-oest, amb la part
de l’aparcament corresponent al subsòl de la fracció B de la parcel·la 6, propietat de
FNP SL; al sud-est i al nord-oest, amb el subsòl del Parc Urbà (D2).
D2.b Accés Bertran i Serra. Servitud de pas sota rasant des de l’avinguda Bertran i
Serra fins a les parcel·les 5 i 6, de 1.151 m2 de superfície.
Límits. Al nord-est, amb el subsòl del Parc Urbà (D2); al sud-oest, amb el subsòl de la
parcel·la 5, propietat de FNP SL; al sud-est, amb la part de l’aparcament corresponent al
subsòl de la parcel·la 6, propietat de FNP SL, i amb el subsòl de la servitud D2.c; i al
nord-oest, amb el subsòl del Parc Urbà (D2) i amb la connexió amb la rampa d’accés a
l’aparcament des de l’avinguda Bertran i Serra.
D2.c Espai lliure sota coberta de l’edificació. Ocupació de l’aparcament situat sota
rasant del sistema de parc urbà D2 entre les fraccions A i B de la parcel·la 6, de 1.048
m2 de superfície.
Límits. Al nord-est, amb la part de l’aparcament corresponent al subsòl de la fracció B
de la parcel·la 6, propietat de FNP SL; al sud-oest, amb la part de l’aparcament
corresponent al subsòl de la fracció A de la parcel·la 6, propietat de FNP SL; al sud-est,
amb el subsòl del Parc Urbà (D2); i al nord-oest, amb el subsòl de la servitud D2.b.
D2.d Espai sota plaça d’accés. Ocupació de l’aparcament situat sota rasant del sistema
de parc urbà D2 entre les parcel·les 4-5-6 i l’equipament esportiu E2.2, de forma
irregular, amb una petita porció complementària entre la Via Sant Ignasi i la parcel·la 4,
de forma rectangular, amb una superfície total de 2.859 m2.
Límits. Al nord-est, amb la part de l’aparcament corresponent al subsòl de les parcel·les
5 i 6, propietat de FNP SL; al sud-oest, amb el subsòl del Parc Urbà (D2) i amb el
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subsòl de la parcel·la 4, propietat de l’Ajuntament de Manresa; al sud-est, amb el subsòl
de l’equipament esportiu E2.2; i al nord-oest, amb el subsòl del Parc Urbà (D2).
Pel que fa a la porció complementària, limita al nord-est i al sud-oest, amb el subsòl del
Parc Urbà (D2); al sud-est, amb el subsòl de la parcel·la 4, propietat de l’Ajuntament de
Manresa; i al nord-oest, amb la Via Sant Ignasi.



Porció de terreny 2.942 m2 d’una finca inclosa en el Pla Especial 10
‘Fabrica Nova’, destinada a equipament esportiu, que figura a la fitxa
112.a.53 de l’Inventari general consolidat de béns drets i obligacions
d’aquest Ajuntament, definida com una ocupació sota rasant destinada a
aparcament de vehicles.
Límits. Al nord-est, amb la part de l’aparcament corresponent al subsòl de
la fracció A de la parcel·la 6, propietat de FNP SL i amb el subsòl del Parc
Urbà (D2); al sud-est i al sud-oest, amb el subsòl del Parc Urbà (D2); i al
nord-oest, amb la part de l’aparcament de la servitud D2.d, sota del Parc
Urbà (D2).



Porció de terreny 518 m2 d’una finca inclosa en el Pla Especial 10
‘Fabrica Nova’, destinada a sistema viari A1, que figura a la fitxa 111.b.620
de l’Inventari general consolidat de béns drets i obligacions d’aquest
Ajuntament, i que inclou:
Rampa situada en vial UE-6. Accés a l’aparcament des de la carretera del Pont
de Vilomara, de forma rectangular, de 170 m2 de superfície aproximada.
Límits. Al nord-est, sud-est i al nord-oest amb la carretera del Pont de Vilomara, i
al sud-oest amb el Parc urbà D2.
Rampa situada en vial UE-5. Accés a l’aparcament des de l’avinguda Bertran i
Serra, amb dues franges paral·leles entre sí i situades a dreta i esquerra de
l’avinguda, de 174 m2 de superfície aproximada cadascuna, i forma rectangular.
Límits. La 1a franja limita al nord-est, al nord-oest i al sud-oest amb l’avinguda
Bertran i Serra, i al sud-est amb el Parc urbà D2. La 2a franja limita al nord-est, al
sud-est i al sud-oest amb l’avinguda Bertran i Serra, i al nord-oest amb la zona
verda de l’avinguda Bertran i Serra.

La qualificació jurídica d’aquests immobles passa a ser la de BÉ PATRIMONIAL.
SEGON. Actualitzar l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest
Ajuntament, per aplicació d’allò que disposa l’article 102.2 del Reglament de patrimoni
dels ens locals, modificant les fitxes números 111.a.46, 112.a.53 i 111.b.620 de
l’Inventari, i incorporant les fitxes números 331.182, 331.183 i 331.184, adjuntes al
present dictamen.
TERCER. Sol·licitar al Registrador de la Propietat número 1 de Manresa, la inscripció
de la desafectació aprovada en el punt primer d’aquest acord, amb l’obertura d’un full
registral independent per al subsòl desafectat.-“

La senyora Mas Pintó explica que a finals del 2007 es va aprovar una
modificació puntual del Pla especial, un dels objectius del qual era ampliar la
capacitat de l’aparcament vinculat a la instal·lació, de tal manera que el centre
comercial – que és un dels usos principals de l’actuació – pogués tenir
l’aparcament necessari. Aquesta actuació comportava l’ampliació del subsòl de
l’aparcament, l’ampliació de l’ocupació del subsòl – part de l’aparcament es
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desenvolupa sota espai de titularitat pública perquè està definit com un espai
públic – i el dictamen preveu la desafectació del subsòl de tal manera que es
pugui establir un dret de superfície de l’aparcament a través d’una
contrapartida, que en el moment que es fixi l’ús, serà determinada.
L’alcalde sotmet l’assumpte sobrevingut a votació i, s’aprova per unanimitat
dels 24 membres presents ,i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

10.

DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDE I
ELS REGIDORS/ES DELEGATS/DES DES DE L’ANTERIOR DONACIÓ DE
COMPTE AL PLE MUNICIPAL.

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcaldepresident 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
2.568/86, de 28 de novembre.
11.

DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM.
22, 23, 24 I 25, QUE CORRESPONEN ALS DIES 9, 16 I 30 DE JUNY I 7 DE
JULIOL, RESPECTIVAMENT.

Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la
Junta de
Govern Local en les seves sessions número 22, 23, 24 i 25
CORRESPONENTS ALS DIES 9, 16 i 30 de juny i 7 de juliol, respectivament, pel
repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels
partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i
113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.

12.

DONAR COMPTE DE DIVERSOS ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN
RECEPCIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L’AJUNTAMENT.

El secretari dóna compte de diversos escrits:
Data
d'entrada
07-07-2008

17-07-2008

Organisme
Ministeri de la
Presidència
Asociación
Nacioanal de
Obtentores
Vegetales

Remitent
Directora de la Divisió de
Recursos Humans i Dret
de Petició
Secretari General

Acord municipal
Referent al finançament
de les CCAA
Referent a la declaració
d’espai
lliure
de
transgènics
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03-07-2008

Parlament de
Catalunya

Cap del Gabinet de la
Presidència

18-06-2008

Departament de
la Presidència

Director General

19-06-2008

Ministeri de la
Presidència

Directora de la Divisió de
Recursos Humans i Dret
de Petició

11-06-2008

PRODEP

Director

13.

Referent a la segregació
del Jutjat de violència
sobre la dona
Referent al finançament
de les CCAA
En relació a la modificació
de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals
En
relació
al
desplegament de la Llei
d’Autonomia Personal i
Atenció a la Dependència

PRECS I PREGUNTES.

No se’n formulen

Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia, l'alcalde aixeca la sessió,
quan són les 22 h 34 min, la qual cosa, com a secretari general , certifico, i s’estén
aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número
................ i correlativament fins el ................
El secretari general
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