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ORDRE DEL DIA
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions del Ple núm. 2 i 3, que
van tenir lloc els dies 18 i 25 de febrer, respectivament.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 879, de 30 de gener de 2014,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2014, dins del
pressupost prorrogat vigent.

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2049, de 19 de febrer de
2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2014,
dins del pressupost prorrogat vigent.

2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2054, de 20 de febrer de
2014, sobre activació per al dia 9 de març de 2014, i en fase d’alerta, del Pla
Específic Municipal pel Carnestoltes Infantil.

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2056, de 20 de febrer de
2014, sobre actualització del contingut del Pla Específic Municipal per
Emergències Fira de l’Ascensió-Expobages.

2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2408, de 28 de febrer de
2014, sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013.

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre ratificació, si escau, de la resolució de l’alcalde que aprova
l’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració pel qual es determina que
Aigües de Manresa sigui servei tècnic i mitjà propi de l’Ajuntament de Calders.

3.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la proposta de delimitació dels termes
municipals de Manresa i Sant Fruitós de Bages, en el tram delimitat per les fites
F1 i F2, situades al llarg del traçat del torrent anomenat de les Hortes o del
Grau.

4.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1

Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de l’article 6
de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres.
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4.1.2

Dictamen sobre autorització, si escau, a Aigües de Manresa, SA, per concertar
un préstec amb Bankia per import de 250.000 €.

4.1.3

Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Proposta sobre aprovació,
si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2014, dins del
pressupost prorrogat vigent.

5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

Regidoria delegada de Cultura

5.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la declaració d’especial interès i utilitat
municipal dels teatres Kursaal, Conservatori i la Sala Ciutat.

5.2

Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats

5.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud d’autorització prèvia per a
la desafectació del servei públic d’Ensenyament de tres habitatges per a
mestres de centres educatius.

5.3

Regidoria delegada de Participació, Joventut i Gent Gran

5.3.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores i la
convocatòria del concurs de fotografia antiga digitalitzada amb del nom de “Els
meus records”.

6.

PROPOSICIONS

6.1

Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP, PxC i CUP, de suport
a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la
portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll.

6.2

Proposició dels Grups Municipals d’ERC i CUP per tal d’impulsar l’ampliació del
Parc de l’Agulla.

6.3

Proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP a favor de l’adhesió de
l’Ajuntament de Manresa al Pacte del Bages pel Dret de Decidir.

6.4

Proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP en suport a la campanya
de recollida de signatures “Signa un vot per la independència”.

6.5

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de crear una borsa de terres
de regadiu.

6.6

Proposició del Grup Municipal de la CUP, a proposta de l’Agrupació local d’ICV
Manresa, per tal d’impulsar una política de tarifació social en els serveis i
equipaments públics municipals i en els impostos municipals per a persones
amb ingressos baixos.
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6.7

Proposició del Grup Municipal del PP perquè se sol·liciti a la UNESCO que les
Festes de la Llum siguin declarades Patrimoni Cultural Immaterial.

6.8

Proposició del Grup Municipal de PxC per demanar reforç del control fronterer
a Ceuta i Melilla.

6.9

Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP, PxC i CUP, perquè
sigui vinculant el resultat de la consulta popular sobre el Teatre Conservatori.

6.10

Proposició del Grup Municipal del PSC sobre la inclusió de Manresa a la Xarxa
Exprés.cat i sobre millores urgents al servei de bus entre Manresa i Barcelona.

6.11

Proposició del Grup Municipal del PSC sobre l’adopció de mesures urgents que
facilitin la reobertura immediata de les biblioteques veïnals que gestiona la
Federació d’Associacions de Veïns de Manresa.

6.12

Proposició del Grup Municipal d’ERC per a la instal·lació de senyals viaris a les
entrades de Manresa que la identifiquin com a Municipi per la Independència.

7.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7.1

Aprovar la Memòria i el Pla de Sanejament financer per al període 2014 a
2019, que s’incorporen com a annex a) i b) del present dictamen.

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

8.

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.

9.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 6, 7, 8 i 9, que
corresponen a les sessions amb caràcter reservat dels dies 11, 18 i 25 de
febrer i 4 de març de 2014, respectivament.

10.

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

11.

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

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions del Ple núm. 2 i 3, que
van tenir lloc els dies 18 i 25 de febrer, respectivament.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes de
les sessions del Ple núm. 2 i 3, que corresponen, als dies 18 i 25 de febrer de 2014,
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que s’han entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde
pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu contingut.
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquestes actes per unanimitat dels 24
membres presents.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 879, de 30 de gener de
2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
2/2014, dins del pressupost prorrogat vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2014, dins el
Pressupost prorrogat vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos, a l’empara
del que disposa l’article 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 8è. de les
Bases d’Execució del Pressupost prorrogat per a l’exercici de 2014, segons detall que
figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 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. 2049, de 19 de febrer de
2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
4/2014, dins del pressupost prorrogat vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 4/2014, dins el
Pressupost prorrogat vigent, mitjançant transferències de crèdit, a l’empara del que
disposa l’article 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 8è. de les Bases
d’Execució del Pressupost prorrogat per a l’exercici de 2014, segons detall que figura
en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, 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.”
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L’alcalde informa que, tal com es va acordar en la Junta de Portaveus, es va demanar
que el regidor delegat d’Hisenda i Governació, senyor Josep Maria Sala, expliqui els
expedients de modificació de crèdits 2/2014 i 4/2014, inclosos als punts 2.1 i 2.2
respectivament de l’ordre del dia.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que l’expedient de
modificació de crèdits 2/2014, fa referència en primer lloc a uns majors ingressos de
134.250,00 euros procedents d’una subvenció del Programa ACTE i que es
redistribueixen amb les partides de locomoció, suport a sistemes productius locals i per
transferències corrents el suport als sistemes productius locals de despeses diverses.
En segon lloc, hi ha uns majors ingressos per un import de 229.371,00 euros
procedents del FEDER i fan referència a la rehabilitació i equipament de la Torre
Lluvià.
En relació a l’expedient de modificació de crèdits número 4/2014, manifesta que
corresponen a la regularització dels contractes de manteniment del Servei de
Tecnologies i Sistemes de la Informació, per un import de 15.000,00 euros. S’ha hagut
de reforçar les partides pressupostàries de manteniment per a aquest any 2014 i que
ja quedarà reflectit en el pressupost del 2014.

2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2054, de 20 de febrer de
2014, sobre activació per al dia 9 de març de 2014, i en fase d’alerta, del
Pla Específic Municipal pel Carnestoltes Infantil.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“Primer.- Activar per al dia 9 de març de 2014 i, en fase d’alerta, el Pla Específic
Municipal pel Carnestoltes Infantil, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data
16 de febrer de 2012, i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya en
data 13 de desembre de 2012, d’acord amb les previsions tècniques que conté.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
es celebri.”

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2056, de 20 de febrer de
2014, sobre actualització del contingut del Pla Específic Municipal per
Emergències Fira de l’Ascensió-Expobages.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“Primer.- Actualitzar el contingut del Pla Específic Municipal per Emergències Fira de
l’Ascensió-Expobages, en el sentit d’incorporar en aquest, les modificacions
proposades en l’informe emès al respecte i adjunt a la present resolució, per la
responsable de Protecció Civil dels Serveis Territorials del Departament d’Interior a la
Catalunya Central.
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Segon.- Trametre el nou text del Pla Específic Municipal per Emergències Fira de
l’Ascensió-Expobages a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva
homologació.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
es celebri.”

2.5

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2408, de 28 de febrer de
2014, sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2013, en aplicació
d’allò que disposen els articles 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel
que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i 90 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, formulada per la Intervenció Municipal, el resultat de la
qual és el següent:
1) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
(Art.94 R.D. 500/1990)
1.1. Drets pendents de cobrament .........................................................................24.488.772,49
1.2. Obligacions pendents de pagament................................................................12.840.818,24

2) RESULTAT D’OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Art.96 R.D. 500/1990)
2.1. Drets pressupostaris liquidats durant l’exercici ...............................................75.699.819,21
2.2. Obligacions pressupostàries reconegudes durant
l’exercici........................................................................................................ -72.827.370,46
2.3. Resultat Pressupostari ......................................................................................2.872.448,75
2.4. Diferències derivades de despeses amb finançament
afectat................................................................................................................1.059.487,45
2.5. Resultat pressupostari ajustat ..........................................................................3.931.936,20

3) ROMANENTS DE CREDIT (Art.98 R.D. 500/1990)
3.1. Romanents de crèdit existents a 31-12-13 i que
s’ incorporen al Pressupost de l’exercici de 2014
(Art.182 Reial Decret Legislatiu 2/2004) ..........................................

15.812.845,62

4) ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101 R.D.500/1990)
4.1.Drets pendents de cobrament ...................................

23.560.321,95

4.1.1. Drets pressupostaris
liquidats durant l’
exercici pendent de
cobrament. ........................................................ 8.762.034,99
4.1.2. Drets pressupostaris
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liquidats en exercicis
anteriors pendents de
cobrament. ...................................................... 15.726.737,50
4.1.3. Ingressos pendents
d’aplicació .......................................................... -964.731,66
4.1.4. Saldos comptes de deutors
no pressupostaris ................................................. 36.281,12
4.2. Obligacions pendents de pagament................................................

-16.826.217,26

4.2.1. Obligacions pressupostàries
pendents de pagament
reconegudes durant
l’exercici.......................................................... 12.572.334,57
4.2.2. Obligacions pressupostàries
pendents de pagament reconegudes en exercicis
anteriors. ............................................................. 268.483,67
4.2.3. Pagaments pendents d’aplicació ......................................... 4.2.4. Saldos comptes de creditors
no pressupostaris. ............................................ 3.985.399,02
4.3. Fons líquids ....................................................................................

1.436.665,57

4.4. Romanent de Tresoreria Total ..........................................................................8.170.770,26
4.5. Saldos dubtós cobrament................................................................

-5.539.164,14

4.6. Romanent afectat a despeses amb finançament afectat............... .

-3.491.594,96

4.7. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS.. ..................................................................................

-859.988,84

SEGON.- Destinar els recursos afectats que es cobraran en exercicis futurs, és a dir,
les desviacions de finançament negatives, que sumen un import de 608.925,41 euros,
a finançar el romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu.
TERCER. Autoritzar la incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de
desembre de 2013, amb el detall que figura en l’expedient, per un import total de
15.812.845,62 euros.
QUART.- Una vegada aprovada la Liquidació per l’ Alcaldia-Presidència, caldrà donar
compte d’aquesta aprovació al Ple de la Corporació en la primera sessió que es
celebri, en aplicació d’allò que disposa l’article 193.4. del Reial Decret Legislatiu
2/2004 esmentat i l’article 90.2 del R.D. 500/ 1990, de 20 d’abril.”

L’alcalde informa que tal com es va acordar en la Junta de Portaveus, i atesa la
transcendència de la resolució, el regidor d’Hisenda i Governació, senyor Josep Maria
Sala, donarà compte d’aquesta Liquidació del Pressupost i posteriorment podran
intervenir la resta de grups municipals.
Acta de la sessió plenària núm. 4, de 20 de març de 2014

8

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que la resolució fa
referència al tancament del pressupost de l’any 2013. Explica que l’exercici del 2013
es va tancar amb un resultat positiu de 3.931.936,20 euros dels quals, un cop fets els
pertinents ajustos, els romanents de tresoreria, que són els resultats acumulats de
l’Ajuntament, que partien d’un negatiu de 3,49 milions de l’any passat, queda reduït a
859.000,00 euros negatius.
Diu que tot això és fruit d’una sèrie de situacions que s’han d’aplicar en el resultat de
3.931.936,20 euros, provinents del resultat comptable pressupostari, de les
modificacions de drets i obligacions, de les variacions de les despeses del finançament
afectat i per les variacions de les provisions per insolvències.
Explica que en relació a les modificacions de drets hi ha unes baixes de subvencions
respecte l’any anterior que havien estat elevades i aquest any les baixes queden
acotades a 281.000,00 euros. Les anul·lacions per recaptació, que són aquelles
situacions que degut a l’evolució d’un expedient hi ha una reclamació o un procés
judicial on la seva resolució és favorable a l’interessat i no a l’ajuntament, el retorn de
diners de l’impost o de la taxa que correspongui es considera com a anul·lació de
recaptació. En canvi, els fallits de recaptació, són els que han entrat en procediment i
s’han seguit tots els passos per fer efectiu el cobrament del deute tributari i arribat el
final del procediment, es declaren fallits ja que no és possible el seu cobrament. En
aquest cas el 2013 l’import ha estat de 643.113,00 euros.
En relació a la variació de despeses amb finançament afectat, explica que són aquells
ingressos que consten a l’ajuntament, però la despesa encara no ha estat efectiva i
per regularitzar-los es retreuen aquests ingressos pendents d’execució com a
despesa, essent els més significatius: el complex del Vell Congost, la Torre Lluvià, el
Parc Central, el Polígon del Pont Nou i la zona de la Concòrdia, tenint una variació de
1.264.476,00 euros.
Respecte a la variació de la previsió per incidències o morosos, explica que els
impostos que l’ajuntament té pendents per cobrar segueixen el seu procediment i en
funció dels anys d’antiguitat, la llei determina quin és el coeficient de provisió de
morositat que s’ha d’aplicar. En aquest moment dóna una xifra de 5,5 M€, i atès que
l’any passat era de 5,2 M€ queda un diferencial de 332.000 euros, que és l’increment
de provisió de morositat respecte l’any 2012.
Pel que fa al coeficient d’endeutament, un cop liquidat el pressupost 2013 fa que el
coeficient en el tancament quedi situat en un 104,88%, quedant per sota del 110%,
cosa que indica que estem dintre de la legalitat, no de la normalitat que seria no estar
per damunt del 75%. Entre el 75 i 110% seria la legalitat, però es continua necessitant
la tutela financera de la Generalitat sobre els ajuntaments que sobrepassen el 75% i
no sobrepassen el 110%, que han de demanar comptes i autoritzacions per fer
qualsevol moviment d’endeutament.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que els
números que ha explicat el senyor Sala són positius, ja que s’ha passat de 3,9 M€ a
859.988 € de deute. Diu que cal saber com s’ha arribat a aquestes quantitats i
dedueixen que aquestes han sortit de les retallades de serveis que estan patint els
manresans i manresanes, sobretot amb l’actual situació econòmica on les necessitats i
els serveis són més necessaris.
En canvi, diu que qui no ha patit aquestes retallades han estat els bancs i les grans
empreses on el marge de beneficis no l’han vist reduït.
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Diu que és cert que s’ha retallat el deute però a costa de retallar les inversions
públiques, serveis públics, espais públics, equipaments públics necessaris per les
classes populars que més ho necessiten, ja que les persones que tenen diners no
necessiten aquestes inversions públiques, i els diners es reverteixen en les grans
companyies i en els bancs.
El GMCUP celebra la reducció del dèficit però no està d’acord amb la manera com
s’ha fet.

El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, demana informació
sobre el deute econòmic que tenen tant els ciutadans com entitats amb l’ajuntament de
forma reiterada i si es fa un estudi en els casos de reincidència any rere any en què es
va acumulant el deute amb l’ajuntament.

L’alcalde informa que el senyor Sala considerarà si respon a la pregunta del senyor
Llort un cop s’acabin les intervencions, ja que ara s’està debatent la donació de
compte de resolucions.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, creu que les
explicacions del regidor d’Hisenda podran agradar o no, però la ciutat de Manresa
encara té un dèficit de 900.000,00 euros.
Diu que és important la reducció del dèficit de la ciutat ja que és el que ha d’afavorir
que es continuï donant els serveis que la ciutadania necessita, no només de serveis
sinó d’equipaments i d’inversions en un futur.
Des de la responsabilitat i la coherència per part de tothom no es poden reclamar ni
exigir moltes més inversions degut a la situació precària econòmica de l’ajuntament.
Els consta que en el conjunt de l’ajuntament no s’ha deixat a cap ciutadà que hagi
necessitat d’algun tipus d’ajut.
Creu que no tothom estarà d’acord del tot i sobretot si ha patit alguna reducció de
serveis o de sacrificis, però està clar que s’han hagut de sanejar moltes coses.
El GMPP es mostra satisfet del resultat del dèficit per poder entomar amb
contundència el projecte de pressupostos que es presentaran properament i que es
pugui tancar aquesta legislatura amb capacitat per poder donar resposta als ciutadans.

El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que el seu grup es
congratula amb la contenció pressupostària feta per l’equip de govern i iniciada pel
mandat anterior i que ha permès presentar aquesta liquidació de pressupostos en
positiu.
Creu que tot s’ha pogut fer gràcies als treballadors municipals, a les entitats de la
ciutat i sobretot als ciutadans.
El GMERC discrepa amb les declaracions del senyor Llobet, portaveu del govern,
quan va dir que seguirien en la línia de no malbaratar l’esforç fet i que estaven segurs
d’anar pel bon camí.
Pel que fa al manteniment dels serveis substancialment, creu que hi ha serveis com
els serveis socials o la infantesa on no es poden fer estalvis i que s’hauria d’haver fet
alguna cosa més.
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Reconeix que s’han fet diversos canvis de partides pressupostàries durant aquesta
legislatura, a proposta del govern i de la mateixa oposició, com per exemple les
beques del menjador, on la partida pressupostària va ser reforçada de 55.000 a 85.000
euros i ara es tanca el pressupost havent-ne executat només 55.000 euros.
Saben que els pressupostos van per anys naturals i que les beques s’atorguen per
cursos, però la realitat posada de manifest amb la taula sobre la pobresa és que 163
nens van quedar en llista d’espera per manca de partida pressupostària, tot i que
complien els barems imposats per l’ajuntament. Aquesta partida, segons es va fer
evident a la taula sobre la pobresa, hauria d’haver augmentat en 112.273,00 euros
més.
Considera que els pressupostos que es dediquen a Serveis Socials s’hauria d’intentar
executar-los al màxim i evitar que quedi gent fora d’aquest servei.
Proposa que l’equip de govern tingui en compte reforçar els serveis socials i intenti
executar-los en la seva totalitat.

El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, inicia la
intervenció dient que se n’alegren dels resultats presentats pel regidor d’Hisenda,
perquè tot el que representi una reducció del dèficit és positiu, ja que tindrà una
conseqüència directa sobre el nivell d’endeutament i la possibilitat de recuperar la
capacitat de poder fer inversions.
Feliciten el govern municipal per la reducció del dèficit, però voldria afegir unes
reflexions sobre les intervencions dels anteriors grups municipals.
Diu que des de l’any 2008 l’ajuntament està afrontant una crisi econòmica
extraordinària, per una caiguda d’ingressos i per això s’ha retallat la despesa. Diu que
l’anterior govern municipal va haver de galopar amb una crisi i un dèficit que amb el
tancament del pressupost de l’any 2011 va ser el punt d’inflexió.
Creu que l’actuació de l’actual equip de govern ha estat la correcta, portant a
l’ajuntament a unes xifres econòmiques que permetin afrontar el futur i que
l’ajuntament recuperarà la capacitat de poder fer inversions.
Sobre la coherència i la responsabilitat diu que el seu Grup municipal ha donat suport
a les ordenances fiscals i ha facilitat l’aprovació dels pressupostos d’una forma
responsable i coherent, garantint la suficiència en partides pressupostàries sensibles.
EL GMPSC creu que l’Ajuntament ha d’afrontar les retallades en la despesa però que
hi ha d’haver una atenció especial a les partides de Serveis Socials i Educació.
Entenen que s’ha de facilitar l’aprovació del pressupost en la línia proposada per
l’equip de govern, però mantenint sobretot les eines necessàries d’atenció als
necessitats.
Diu que les inversions són necessàries, però vol aclarir que quan no s’han fet
inversions es critiqui el govern de torn i quan s’han pogut fer també es critiqui.
Acaba dient que el seu grup municipal contribuirà perquè l’ajuntament treballi amb
aquesta coherència i responsabilitat i continuaran col·laborant amb l’equip de govern.
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, primerament vol dirigir-se al
Grup municipal de la CUP, dient que no parlin més de retallades si no proposen
propostes d’increment d’ingressos.
Respecte a la pregunta del Grup municipal de PxC, diu que es personalitza cas per
cas, intentant buscar solucions i l’administració ja té un sistema de procediment que en
alguns casos pot durar anys, i normalment a la llarga l’ajuntament soluciona els seus
problemes.
Respecte la intervenció del Grup municipal del PP, diu que intentaran cobrir les
necessitats dels ciutadans de Manresa, sobretot en els assumptes bàsics, intentant
arribar a la normalitat i tornar a endegar un procés de millora amb les inversions i de
creixement.
Pel que fa a la intervenció del Grup municipal d’Esquerra sobre els canvis de partides
de les beques escolars, diu que les beques escolars tenien un pressupost inicial i que
hi va haver un canvi de partides on els diners que es van treure de les beques escolars
van anar a ajuts escolars, partida pressupostària que no existia i que es van gastar
l’any 2013: 120.000 euros.
Diu que s’ha donat cobertura a tots els ciutadans que complien amb els barems
establerts a Serveis Socials.
Per acabar la intervenció diu que a ningú li agrada tenir dèficit però s’ha de tenir en
compte que l’administració local, com a administració pública i segons la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, aprovada el 27 de desembre de
2013, d’aplicació a partir del dia 1 de gener, està condemnada a no tenir dèficit i
obligada a complir i fer complir la Llei, ja que tots els regidors quan van prendre
possessió del càrrec van jurar, prometre o, per imperatiu legal, complir i fer complir la
Llei.

L’alcalde intervé i diu que tot i que aquest punt de l’ordre del dia és de donar compte,
vol intervenir per manifestar que si s’ha aconseguit aquest resultat de la reducció del
dèficit és gràcies al govern i a l’oposició, alguns amb el seu vot i altres amb el seu
sacrifici, com ho ha fet algú recordant la feina del personal de l’ajuntament.
Respon al senyor Masdeu, tot i que no li agrada fer interpel·lacions directes, que quan
no es paga a 60 dies, a qui truquen és a ell, ja que legalment poden reclamar els seus
pagaments, ja siguin grans, mitjanes o petites empreses, i més si són proveïdors de
l’ajuntament, l’obligació, més enllà de reduir el dèficit, on les entitats són les que més
s’han vist afectades per la reducció de les subvencions, però els serveis i sobretot els
socials no s’han reduït en cap cas. Repeteix que els proveïdors quan no cobren a 60
dies reals des de aquesta llei tant referenciada, demanen el que els pertoca perquè
estan en el dret de demanar-ho.
Creu que tots haurien d’entendre que als ciutadans se’ls ha dir les coses que són
certes i no fent interpretacions segons els interessos electorals. Diu que la clarificació
dels conceptes requereix un rigor i una seriositat que no pot convertir les intervencions
amb arguments que no siguin sòlids ni consistents.
Diu que caldria ser més conseqüents a l’hora de traslladar el missatge a la ciutadania
que el tancament del pressupost del 2013 és un èxit de l’Ajuntament de Manresa
format per 25 regidors de sis grups municipals diferents.
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Per acabar diu que la interpretació d’on es redueixen les diferents partides que
permeten equilibrar el pressupost i liquidar-lo amb menys dèficit, és amb els mateixos
serveis que s’han fet en els últims anys i sí s’ha de dir que s’han reduït les
subvencions a entitats culturals, esportives i veïnals, però no els serveis, ja que sinó es
trasllada a la ciutadania una psicosi que no es correspon amb la realitat.

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre ratificació, si escau, de la resolució de l’alcalde que aprova
l’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració pel qual es determina que
Aigües de Manresa sigui servei tècnic i mitjà propi de l’Ajuntament de
Calders.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 10 de març de 2014, que es
transcriu a continuació:
“El 10 de març de 2014, l’alcalde ha dictat la Resolució que es transcriu a continuació:
“ Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient
administratiu instruït sobre aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni subscrit entre
l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Calders, dicto la resolució següent que es
fonamenta en els antecedents i consideracions legals que a continuació s’esmenten:
Antecedents de fet
1.
El 15 de març de 2012 es va formalitzar el conveni entre l’Ajuntament de Manresa i
l’Ajuntament de Calders pel qual van constituir una relació de cooperació consensuada als
efectes de prestar el servei d’abastament domiciliari d’aigua potable i de clavegueram.
2.
De conformitat amb allò disposat a l’art. 1r bis, apartat 2, dels estatuts d’Aigües de
Manresa S.A., es va pactar que a partir de la signatura del conveni i durant tota la seva
vigència, la societat Aigües de Manresa, S.A., tingués la consideració de servei tècnic i mitjà
propi de l’Ajuntament de Calders.
3.

En el pacte sisè del conveni esmentat es preveia:

“Aquest conveni té un termini de vigència inicial de 2 anys, essent prorrogable per períodes
d’igual duració mitjançant comunicació expressa i recíproca abans de l’expiració del termini
inicial o de les successives pròrrogues.”
4.
El 10 de febrer de 2014, l’alcalde de l’Ajuntament de Calders va dictar una resolució en
la qual manifestava l’interès de l’Ajuntament en prorrogar per un període de 2 anys el conveni
signat el 15 de març de 2012.
Consideracions legals
1.
Article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i article
144 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, segons els quals els ens locals han de prestar-se la
col·laboració que sigui necessària per a la consecució de les seves finalitats.
2.
Article 191 del DL 2/2003, citat, segons el qual 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.
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3.
Articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que regulen els convenis de cooperació per a la prestació
de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la
satisfacció de les quals tinguin un interès comú.
4.
L’òrgan competent per aprovar la pròrroga d’addenda del conveni entre l’Ajuntament de
Manresa i l’Ajuntament de Calders és el Ple de la Corporació, acord que haurà de ser adoptat
per la majoria absoluta del nombre legal del seus membres.
No obstant això, atès que la vigència del conveni actual finalitza el proper 14 de març i
que el proper ple ordinari no ha de tenir lloc fins el dia 20 de març, és necessari que es dicti
aquesta resolució, per tal de donar continuïtat a la prestació del servei d’Aigües de Manresa
com a mitjà propi servei tècnic del municipi de l’Ajuntament de Calders, resolució que haurà de
ser ratificada pel Ple de la Corporació.
Tot això de conformitat amb el que disposa l’article 53.1.k) del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb les atribucions
conferides per la normativa vigent de règim local,
Resolc
1.

Aprovar l’addenda de pròrroga, per un període de dos anys, del conveni de
col·laboració signat entre l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Calders el 15 de
març de 2012, per tal de donar continuïtat a la prestació del servei de la societat
Municipal Aigües de Manresa, SA, com a mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de
Calders.

2.

Facultar l’alcalde per a la signatura de l’addenda de pròrroga i de qualsevol altra
documentació que se’n derivi.

3.

Trametre certificat d’aquesta resolució i còpia del l’addenda aprovada a la Direcció
General d’Administració Local, de conformitat amb l’article 309.1 del ROAS.

4.

Sotmetre-la a ratificació del Ple de la Corporació en la propera sessió que porti a
terme.”

Tal com es fa constar a la consideració legal número 4 de la resolució transcrita
anteriorment, l’òrgan competent per aprovar la pròrroga d’addenda del conveni entre
l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Calders és el Ple de la Corporació, acord
que haurà de ser adoptat per la majoria absoluta del nombre legal del seus membres.
No obstant això, atès que la vigència del conveni actual finalitza el proper 14 de març i
que el proper ple ordinari no ha de tenir lloc fins el dia 20 de març, és necessari que es
dicti aquesta resolució, per tal de donar continuïtat a la prestació del servei d’Aigües de
Manresa com a mitjà propi servei tècnic del municipi de l’Ajuntament de Calders,
resolució que haurà de ser ratificada pel Ple de la Corporació, de conformitat amb el
que disposa l’article 53.1.k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot això, com alcalde president, de conformitat amb el que disposa la normativa de
règim local, proposo al Ple de la Corporació d’adopció del següent
ACORD
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Ratificar la resolució dictada per l’alcalde el 10 de març de 2014, per la qual s’aprova
l’addenda de pròrroga, per un període de dos anys, del conveni de col·laboració signat
entre l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Calders el 15 de març de 2012, per
donar continuïtat a la prestació del servei de la societat Municipal Aigües de Manresa,
SA, com a mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Calders.”

“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA I L’AJUNTAMENT DE
CALDERS PEL QUAL ES
DETERMINA LA SOCIETAT MUNICIPAL AIGÜES DE MANRESA, SA, COM A MITJÀ PROPI
I SERVEI TÈCNIC DEL MUNICIPI DE CALDERS

REUNITS

A la casa consistorial de l’Ajuntament de Manresa, el dia --- de març de 2014
D’una part, el Sr. Valentí Junyent Torras, alcalde de l'Excm. Ajuntament de Manresa, amb DNI
xxx amb domicili als efectes d’aquest acte a la plaça Major, 1, de Manresa, que actua en nom i
representació de l'Ajuntament de Manresa, en atenció a l’art 21,1,b) de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i a l’art 53,1 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. És assistit pel
secretari de la Corporació, Sr. José Luis González Leal, que dóna fe de l’acte.
D’una altra, el Sr. Lluís Cerarols i Cortina, Alcalde de l'Excm. Ajuntament de Calders, amb DNI
xxx, amb domicili als efectes d’aquest acte a la plaça Major, 1, de Calders, que actua en nom i
representació de l'Ajuntament de Calders, en atenció a l’art. 21,1,b) de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i a l’art 53,1 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. És assistit pel
secretari-interventor de la Corporació, Sr. Jordi Pino Pruna, que dóna fe de l’acte.
Ambdues parts es reconeixen capacitat i competència suficients per a l’atorgament del present
acte en base als següents
ANTECEDENTS
Primer.- El 15 de març de 2012 es va formalitzar el conveni entre l’Ajuntament de Manresa i
l’Ajuntament de Calders pel qual van constituir una relació de cooperació consensuada als
efectes de prestar el servei d’abastament domiciliari d’aigua potable i de clavegueram.
Segon.- De conformitat amb allò disposat a l’art. 1r bis, apartat 2, dels estatuts d’Aigües de
Manresa S.A., es va pactar que a partir de la signatura del conveni i durant tota la seva
vigència, la societat Aigües de Manresa, S.A., tingués la consideració de servei tècnic i mitjà
propi de l’Ajuntament de Calders.
Tercer.- En el pacte sisè del conveni esmentat es preveia:
“Aquest conveni té un termini de vigència inicial de 2 anys, essent prorrogable per períodes
d’igual duració mitjançant comunicació expressa i recíproca abans de l’expiració del termini
inicial o de les successives pròrrogues.”
Quart.- Ambdues parts han adoptat acord per tal de prorrogar el conveni per un termini de 2
anys.
Per tot això,
ACORDEN:
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1.
Prorrogar, per un període de dos anys, el conveni de col·laboració signat el 15 de març
de 2012 entre l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Calders, pel qual es determina que la
societat municipal Aigües de Manresa, SA, passi a ser mitjà propi i servei tècnic del municipi de
Calders.
2.
Aquesta addenda tindrà efectes des del dia 15 de març de 2014 fins el 14 de març de
2016, ambdós inclosos.
Per constància dels antecedents consignats així com dels pactes presos s’estén aquesta addenda
de pròrroga, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, per duplicat exemplar, del qual en resta
un en poder de cada part signant.”

El senyor Josep Maria Sala, regidor delegat de Governació, manifesta que el
dictamen fa referència a la pròrroga, per un període de dos anys, del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Calders, pel qual es
determina que la societat municipal Aigües de Manresa, SA, passi a ser mitjà propi i
servei tècnic del municipi de Calders.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació, i el
Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (10 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2
GMPxC i 2 GMCUP), i 1 abstenció (1 GMPSC), i per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que el senyor José Luis Irujo es trobava fora de la sala en el
moment de la votació.

3.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la proposta de delimitació dels
termes municipals de Manresa i Sant Fruitós de Bages, en el tram
delimitat per les fites F1 i F2, situades al llarg del traçat del torrent
anomenat de les Hortes o del Grau.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 27 de febrer de 2014, que
es transcriu a continuació:
“Antecedents
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 20 de setembre de 2012 va aprovar
l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Manresa, en el marc de
l’execució del Mapa municipal i comarcal de Catalunya, impulsat per la Generalitat de
Catalunya, i va designar els membres de la Comissió municipal de delimitació.
En data 19 de febrer 2013 es varen reunir les Comissions de delimitació dels
Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, juntament amb representants de la
Generalitat de Catalunya, per tal d’efectuar el reconeixement de les línies dels termes
municipals. L’acta de la reunió fou aprovada pels respectius plens municipals en dates
13 de març de 2013 (Sant Fruitós de Bages) i 18 d’abril de 2013 (Manresa).
A l’acta aprovada s’hi fa constar el desacord entre les comissions de delimitació
d’ambdós ajuntaments, en relació amb la descripció de la línia de terme entre les fites
primera (F1) i segona (F2), situades al llarg del traçat del torrent anomenat de les
Hortes o del Grau. Així, mentre la comissió de l’Ajuntament de Manresa defensa que el
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límit segueix l’eix de la rasa de les Hortes o del Grau fins a la seva intersecció amb la
normal baixada des de la fita segona, la comissió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages defensa que el traçat del límit entre les fites F1 i F2 és una línia recta.
Per part del cap de Paisatge de l’Ajuntament de Manresa, en data 19 de febrer de
2014 ha estat elaborat un informe exposant les argumentacions que defensen el traçat
de la línia de terme entre les fites F1 i F2, seguint l’eix de la rasa de les Hortes o del
Grau, fonamentades en la descripció que consta en la darrera acta subscrita entre
ambdós ajuntaments el 31 de gener de 1997, així com en diversa documentació
històrica que en corroboren el traçat. L’informe i els seus annexos formen part adjunta
d’aquest dictamen.
El tècnic d’administració general de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió
Patrimonial i Inversions ha emès un informe jurídic, en data 26 de febrer de 2014, on fa
constar que l’aprovació de la proposta de delimitació dels termes municipals de
Manresa i Sant Fruitós, en la línia que transcorre entre les fites F1 i F2 i la seva
tramesa al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya, s’ajusta a dret.
Consideracions jurídiques
1. Les operacions de delimitació de termes municipals vénen regulades pel Decret
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació territorial
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya.
L’article 31.3 del Decret estableix que “l’acta corresponent a les operacions de
delimitació, amb els documents complementaris, s’ha de sotmetre al ple dels
ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal dels seus membres.”
L’article 31.5 prescriu que “en el cas que hi hagi desacord, els ajuntaments han
d’aportar tota la documentació acreditativa de la delimitació proposada.”
Finalment, l’article 32.2 diu que “quan hi hagi desacord entre els ajuntaments, la
Direcció General d’Administració Local ha d’elaborar un informe proposta sobre les
diverses propostes de delimitació que sotmetrà a l’informe de la Comissió de
Delimitació Territorial i el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.”
Per tot això, com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
1. APROVAR la proposta de delimitació dels termes municipals de Manresa i Sant
Fruitós de Bages, pel que fa a la línia del terme entre les fites primera (F1) i segona
(F2), situades al llarg del traçat del torrent anomenat de les Hortes o del Grau, d’acord
amb l’informe emès pel cap de Paisatge de l’Ajuntament de Manresa en data 19 de
febrer de 2014, el qual, juntament amb els seus annexos, forma part adjunta d’aquest
dictamen.
2. TRAMETRE la proposta aprovada en el punt anterior a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, als efectes d’allò que determina
l’article 32.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i
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demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de
les mancomunitats de Catalunya.”
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El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, manifesta que
el dictamen fa referència als treballs d’execució del mapa municipal i comarcal de
Catalunya.
Explica que en data 19 de febrer 2013 es van reunir les Comissions de delimitació dels
Ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, juntament amb representants de la
Generalitat de Catalunya, i l’acta de la reunió es va aprovar pel ple municipal de 18
d’abril de 2013.
En aquesta acta constava un desacord en relació amb la descripció de la línia de
terme entre les fites primera (F1) i segona (F2), situades al llarg del traçat del torrent
anomenat de les Hortes o del Grau.
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Diu que tal i com estableix el Decret 244/2007, la constitució i demarcació territorial
dels municipis i els ajuntaments amb les argumentacions per defensar les dues
posicions, s’han d’aprovar pels corresponents plens municipals.
Per això es porta a l’aprovació del Ple l’argument de la comissió de l’Ajuntament de
Manresa que defensa que sobre el límit segueix l’eix de la rasa de les Hortes o del
Grau fins a la seva intersecció amb la normal baixada des de la fita segona, en
comptes d’una línia recta que està grafiada en el cadastre, reconegudes des de
principis del segle XX i amb posterioritat l’any 1997.
Acaba dient que si s’aprova el dictamen es portarà a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya perquè redacti l’oportú informe.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació, i el
Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1

Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de
l’article 6 de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 5 de març de 2014,
que es transcriu a continuació:
“En data 22 de febrer de 2014, la cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i
programes, ha emès l’informe – proposta de modificació de l’ordenança fiscal nº 3 de
l’Ajuntament de Manresa, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres següent:
Segons publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 14 de gener de 2014, la
Diputació de Barcelona ha fet públic l’anunci del Programa d’Arranjaments d’habitatges
per a les persones grans de la província de Barcelona “, que regula i fixa els criteris i el
procediment de la participació dels Ens locals en l’esmentat programa.
En l’aquest programa s’estableix el procediment a seguir en el cas de que els
municipis s’adhereixin al Programa, havent d’assumir el 20 % del cost del servei,
identificant a les persones beneficiàries i tramitant els assabentats permisos d’obres
que siguin necessaris per a l’execució de els obres. Alhora s’estableix que el cost
estimat total per arranjament s’estableix en 1.700 €.
Aquest programa, que ja s’ha realitzat anys anteriors (any 2013 – 14 habitatges)
suposa un recurs important pels serveis socials. Permet petites obres de reparació i
millora al domicili de persones grans, amb dificultats de mobilitat, però que a voltes no
disposen d’un certificat de discapacitat (donada que la seva limitació es derivada de
l’edat i no sempre és invalidant).
Però la practica ens ha fet adonar de que existeixen algunes dificultats en la seva
aplicació, ja que l’empresa subcontractada per la Diputació no assumeix els costos del
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permís d’obres i de l’ICIO, repercutint en el propi usuari. Aquest fet suposa una
càrrega econòmica per les persones grans, que solen tenir pensions molt petites, i fins
i tot en algun cas els serveis socials municipals ho han hagut de fer alguna ajuda
econòmica. Alhora som coneixedors que en altres municipis disposen d’una excepció
de les càrregues tributàries municipals, donada la naturalesa del programa.
És per això que, vistos els supòsits de bonificació existents i tenint en compte que
estem parlant d’un programa de serveis socials , proposem l’ampliació dels supòsits de
bonificació de l’art. 4 bis, amb un altre apartat:


Gaudiran d’una bonificació del 95 % aquelles obres d’adaptació i millora del
domicili de persones grans de la Ciutat de Manresa que formen part del
“Programa d’Arranjament d’habitatges” de la Diputació de Barcelona, en virtut de
l’adhesió que aquest Ajuntament hagi subscrit.

Vist l’informe emès per la cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció.
Per tot això, el regidor delegat d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’aprovació
del següent
ACORD
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en el sentit següent:
S’afegeix una nova lletra h) a l’apartat 1 de l’article 6, amb el redactat següent:
h) Les obres d’adaptació i millora del domicili de persones grans de la Ciutat de
Manresa que formen part del “Programa d’Arranjament d’habitatges” de la
Diputació de Barcelona, en virtut de l’adhesió que aquest Ajuntament hagi subscrit.
La resta de l’article no es modifica
SEGON: Exposar al públic l’acord precedent al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant
trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més
difusió de la província. En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest període
sense que s'hi hagi formulat cap reclamació o al·legació, l’acord adoptat restarà
aprovat definitivament.
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província l’acord elevat a definitiu, que entrarà en vigor l’endemà de la publicació
esmentada al BOP, i regirà mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.”
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, manifesta que en relació al
Programa d’arranjament d’habitatges per a les persones grans, subscrit amb la
Diputació de Barcelona, s’ha cregut oportú incloure un epígraf nou en l’article sisè de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Diu que s’ha introduït una bonificació del 95% a aquelles obres d’adaptació i millora
dels habitatges de persones grans que formen part del Programa d’arranjament
d’habitatges.
Demana el vot favorable al dictamen.
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i
el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.2

Dictamen sobre autorització, si escau, a Aigües de Manresa, SA, per
concertar un préstec amb Bankia per import de 250.000 €.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 12 de
març de 2014, que es transcriu a continuació:
“L’article 54 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, disposa que els organismes
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització
del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions
de préstec a llarg termini.
Per escrit de data 11 de març del 2014 del Director - Gerent de la societat Aigües de
Manresa S.A., En Josep Alabern i Valentí, on manifesta que en el Consell
d’Administració de la societat de data 4 de desembre del 2013 es va prendre l’acord
de: “Peticionar un préstec a aquella entitat financera que presenti una oferta més
avantatjosa, per un import de 250.000 euros, per un termini de tres anys, i designar al
Il·lm. Sr Alcalde President, En Valentí Junyent i Torras, perquè, portant a la pràctica
l’esmentat acord, pugui signar en nom i representació de AIGÜES DE MANRESA S.A.
Empresa Municipal Privada, quants documents públics o privats, així com pòlisses i
lletres siguin necessaris en ordre a l’obertura de la citada operació. El present acord
queda no obstant condicionat a l’autorització del Ple de la Corporació Municipal”.
En el pressupost de l’empresa per l’exercici 2012 hi figura la petició de recursos
financers aliens per un import de 1.778.980€ destinats a inversions. En data 11
desembre 2012 es va subscriure un préstec amb Catalunya Banc per un import de
1.200.000€ i en data 5 de novembre de 2013 es va subscriure una pòlissa de crèdit
amb Banca March, per import de 200.000€. El destí del préstec que es sol·licita, per
import de 250.000€, es complementar els recursos per podar portar a terme les
inversions previstes en el pressupost de 2012.
El pla d’inversions per a l’any 2012 té un import total de 3.310.661€ dels quals
destaquen la participació en projectes municipals, en forma d’instal·lacions tècniques i
xarxes de distribució. Les dotacions per les inversions provenen de l’autofinançament,
dels altres préstecs signats i del préstec que es sol·licita.
El préstec es subscriurà amb BANKIA, com a entitat que ha presentat l’oferta més
avantatjosa.
El tipus d’interès es fixarà amb el valor ICO Inversió amb un tipus fix del 5,621%, que
es la referencia quinzenal del 7 al 21 de març de 2014. Si el préstec es signés passat
el dia 21 de març, el tipus seria aquest valor ICO Inversió de la referència quinzenal
que pertoqui en aquell moment.
Vist l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 12 de març del 2014.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords
següents:
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PRIMER.- Autoritzar a Aigües de Manresa S.A., per a concertar un préstec amb
Bankia, per un import de 250.000€ i un termini de 3 anys, amb les següents
condicions:
-Tipus d’interès: fix i el de valor ICO Inversió de la referència quinzenal que pertoqui en
signar-se el préstec. El tipus de la referència quinzenal del 7 al 21 de març del 2014,
es de 5,621%
-S’exclou qualsevol altre despesa ni comissió d’obertura.
SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a subscriure la documentació que resulti
necessària per a l’efectivitat de l’anterior acord.”

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, manifesta que d’acord amb la
sol·licitud rebuda per l’empresa municipal Aigües de Manresa, per una petició de
recursos corresponent a l’exercici 2012 quedava pendent un import de 250.000 euros
per acabar el pla d’inversions de l’any 2012.
La proposta que ha acceptat Aigües de Manresa és amb l’entitat Bankia, per un import
de 250.000 euros i un termini de 3 anys, amb el tipus d’interès del 5,62%, excloent
qualsevol altre tipus de despesa ni comissió d’obertura.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que no
s’oposaran al préstec, ja que és necessari pel bon funcionament d’una empresa
municipal que ofereix un servei públic, però que queda lleig pagar-lo a Bankia, una
entitat rescatada i nacionalitzada que compra els préstecs a un 0.5 % i els ven a més
del 5%.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació, i
el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (10 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2
GMPxC), i 2 abstencions (2 GMCUP), i per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

4.1.3

Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Proposta sobre
aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2014,
dins del pressupost prorrogat vigent.

L’alcalde diu que, tal i com es va acordar a la Junta de Portaveus, es procedeixi a
efectuar la prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, de
conformitat amb l’article 82.3 del ROF, que s’aprova per la unanimitat dels 24
membres presents.
El secretari presenta la proposta de l’alcalde president, de 5 de febrer de 2014, que es
transcriu a continuació:
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, manifesta que el dictamen
aprova un canvi de partides per tal de crear un apartat per inversions en terrenys,
finançats amb el fons de contingència, inclòs en el pressupost prorrogat.
S’habilitarà un crèdit per l’adquisició d’uns terrenys ubicats a la zona de la Plaça Bages
i que en el context de les negociacions que s’estan fent podran ajudar a facilitar
l’operativa a l’alternativa de la situació que s’està produint.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.3 a votació, i
el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (10 GMCiU, 4 GMPSC i 2 GMPXC), i 8
abstencions (3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP), i per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.
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5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

Regidoria delegada de Cultura

5.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la declaració d’especial interès i
utilitat municipal dels teatres Kursaal, Conservatori i la Sala Ciutat.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, d’11 de març de 2014,
que es transcriu a continuació:
“Mitjançant escrit de 10 de març de 2014, la societat Manresana d’Equipaments
Escènics, SL, com a subjecte passiu de l’Impost sobre béns immobles dels edificis
Teatre Conservatori, Teatre Kursaal i Sala Ciutat, ha sol·licitat que aquests siguin
declarats d’especial interès i utilitat municipal.
L’article 6.h) de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles,
estableix que els béns immobles de propietat municipal que, no estant inclosos en cap
dels supòsits d’exempció, estiguin destinats a les activitats culturals, podran gaudir
d’una bonificació del 50% en la quota.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter indefinit, té caràcter pregat i podrà ser
atorgada sempre que concorrin circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o
de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.
En aquest sentit, en data 10 de març de 2014, el Cap de la Secció de Cultura ha emès
un informe favorable.
L’acord de declaració d’especial interès o utilitat municipal serà adoptat pel Ple de la
Corporació, d’acord amb la mateixa ordenança fiscal.
Per tot això, com a regidor delegat de Cultura, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD
Declarar immobles d’especial interès o utilitat municipals els edificis Teatre
Conservatori, Teatre Kursaal i Sala Ciutat, als efectes previstos a l’article 6.h) de
l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles.”

El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, manifesta que el dictamen fa
referència a la Societat Manresana d’Equipaments Escènics que és objecte passiu de
l’Impost sobre béns immobles dels edificis.
L’objecte del dictamen és poder acollir-se a l’article sisè de l’ordenança fiscal
reguladora de l’Impost sobre béns immobles, per la qual s’estableix que els béns
immobles de propietat municipal que no estan inclosos en cap dels supòsits
d’exempció, i estiguin destinats a les activitats culturals, tindran una bonificació del
50% en la quota.
Acaba la intervenció dient que si s’aprova el dictamen l’empresa Manresana
d’Equipaments Escènics, podrà gaudir de la bonificació sobre la quota de l’IBI.
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Demana el vot favorable al dictamen.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i
el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.2

Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats

5.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud d’autorització prèvia
per a la desafectació del servei públic d’Ensenyament de tres habitatges
per a mestres de centres educatius.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament i Universitats, de
24 de febrer de 2014, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. L’Ajuntament de Manresa disposa de tres edificis d’habitatges per a mestres, situats
als carrer de Mestre Albagés, 4-6 i al carrer de la Sèquia, núm. 51 i 53, els quals es
troben afectats al servei públic de l’ensenyament.
II. Recentment, tres d’aquests habitatges han quedat deshabitats, concretament el del
carrer de la Sèquia, núm. 51, 2n.1a, per renúncia de l’ocupant; el del carrer de la
Sèquia 53, bx. 2a, per jubilació de l’ocupant; i el del carrer Mestre Albagés, 4-6, 1r-2a,
igualment per jubilació de l’ocupant.
III. Els immobles on es troben ubicats els habitatges que han quedat desocupats tenen
una antiguitat superior als 25 anys, concorrent així un dels supòsits per a poder
sol·licitar la desafectació dels mateixos.
IV. En aquest sentit, els habitatges situats al c/ de La Sèquia, núm. 51 i 52, van ser
construïts l’any 1971, mentre que els habitatges situats al c/ Mestre Albagès, núm. 4-6
van ser edificats l’any 1975, construccions que van ser portades a terme pel Ministerio
de Educación Nacional, prèvia cessió dels terrenys per part d’aquest Ajuntament, en
compliment de les previsions establertes en el Decret Llei 11/1964, de 2 de juliol, pel
qual es reformava la llei de construccions escolars.
V. Així, havent-se produït la desocupació dels referits habitatges i atenent a la gran
necessitat d’aquest Ajuntament de disposar d’habitatges per a usos socials, aquesta
corporació considera molt important poder aprofitar aquest patrimoni per tal d’oferir a la
ciutat la possibilitat d’ús social d’aquests immobles.
VI. El tècnic d’administració general de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió
Patrimonial i Inversions, ha emès un informe en el qual conclou que la sol·licitud
d’autorització prèvia per a la desafectació dels habitatges de mestres, objecte d’aquest
dictamen, s’ajusta a dret.
Consideracions jurídiques
1. L’article 5.1. lletra g) del Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel qual es regula el
procediment d’autorització prèvia a la desafectació d’edificis públics escolars de
titularitat municipal, diu el següent:
Acta de la sessió plenària núm. 4, de 20 de març de 2014

29

5.1 Es podrà autoritzar la desafectació d’habitatges de mestres, d’ofici o a instància de
l’ajuntament afectat, quan concorri alguna de les circumstàncies següents: g) Quan
l’habitatge hagi quedat deshabitat i tingui més de 25 anys d’antiguitat.

2. D’altra banda, l’article 25.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, estableix el següent:
/... els ens locals poden recuperar la plena titularitat dels seus edificis cedits en ús a la
Generalitat, per activitats escolars quan aquests deixin de complir la seva funció escolar,
amb l’autorització prèvia del Departament d’Ensenyament, la qual porta implícita la
desafectació .../

3. L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de la Corporació, de
conformitat mb l’article 22.2, lletra l), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i l’article 52.2, lletra l) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Per tot això, com a regidor delegat d’Ensenyament i Universitats, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següent

ACORD
SOL·LICITAR a la Delegació Territorial d’Ensenyament l’autorització prèvia, en base al
que estableix el punt g) de l’article 5 del Decret 212/1994, de 26 de juliol, per procedir
a la desafectació del servei públic de l’ensenyament, dels habitatges per a mestres de
centres infantils i primaris públics que es relacionen a continuació:
Carrer de la Sèquia, núm. 51, 2n.1a
Carrer de la Sèquia 53, bx. 2a
Carrer Mestre Albagés, 4-6, 1r-2a”

El senyor Antoni Llobet, regidor delegat d’Ensenyament i Universitats, manifesta
que el dictamen aprova la sol·licitud als Serveis Territorials d’Ensenyament, de
l’autorització per procedir a la desafectació de tres habitatges per a mestres de centres
educatius de la ciutat, per tal que en puguin disposar els Serveis Socials municipals.

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

5.3

Regidoria delegada de Participació, Joventut i Gent Gran

5.3.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores i la
convocatòria del concurs de fotografia antiga digitalitzada amb del nom
de “Els meus records”.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Participació, Joventut i
Gent Gran, de 5 de març de 2014, que es transcriu a continuació:
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“L’Ajuntament de Manresa convoca un concurs de fotografia antiga digitalitzada amb el
nom de “ELS MEUS RECORDS”
D’acord amb l’article 12 de les bases d’execució del pressupost, l’atorgament
d’aquests premis per part de les administracions públiques es subjectarà al sistema de
concurs i requerirà de la redacció i aprovació d’unes bases.
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases
seran aprovades pel Ple de la Corporació.
Vist l’informe emès pel cap de la secció de l’Oficina de Suport Jurídic de data 5 de
març de 2014.
Vist l’informe emès pel coordinador del Programa de Gent gran, en data 3 de març de
2014.
Per tot això, la regidora de Participació, Joventut i Gent gran, proposa al Ple de la
Corporació adopti els següents:
ACORDS
“Primer.- APROVAR inicialment les bases reguladores del Concurs de fotografia
antiga digitalitzada amb el nom de “Els meus records” amb el següent text:
Bases
1. Presentació
L’Ajuntament de Manresa convoca un concurs de fotografia antiga digitalitzada. L'objectiu del
concurs és destacar el paper que té la gent gran en la recuperació de la història del municipi.
La seva experiència i els seus records són uns valors importantíssims que cal conservar. Per
aquest motiu, es vol donar relleu a les imatges antigues que, probablement, hom guarda a casa
i que poden ser un bon reflex de la riquesa de fets viscuts a la nostra ciutat.
Amb la convocatòria d'aquest concurs es pretén mostrar aquelles imatges que, més enllà del
pur retrat familiar, reflecteixin de forma genèrica:
- formes de vida ja passades (celebracions, treball, utensilis en desús, festes populars,
oficis tradicionals...)
- llocs que tinguin un component d'interès social o que hagin estat alterats amb el pas
del temps (monuments, parcs, paisatge urbà, carrers, barris, ...).
- esdeveniments històrics, socials, lúdics o esportius que recuperin la memòria
col·lectiva del municipi.
Per últim, aquesta convocatòria també busca promoure la participació ciutadana per mitjà de
l'ús de les noves tecnologies.
2. Participació
Per participar en el concurs és imprescindible que els participants tinguin més de 65 anys i
siguin els propietaris del material presentat i/o que tinguin garantit el seu dret d’ús i explotació.
3. Característiques de les obres
Les fotografies hauran d'estar captades a qualsevol espai de Manresa, abans de l'any 1980.
Les obres fotogràfiques seran originals i propietat dels seus autors i aquests n’hauran de tenir
els drets d’explotació.
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L'organització podrà sotmetre a prova l'autenticitat de cada fotografia presentada i les dades
que li acompanyen, devent els participants respondre de les reclamacions d'autoria que puguin
formular terceres persones.
4. Nombre de fotografies
Cada concursant podrà enviar fins a un màxim de 3 fotografies antigues.
5. Formats
El format de cada imatge digitalitzada ha de ser TIFF amb una resolució mínima de 500 ppp.
6. Lliurament del material
Les fotografies s’hauran de presentar entre el 2 i el 15 de juny de 2014.
Els enviaments s'efectuaran a l’adreça electrònica següent: gentgran@ajmanresa.cat. El nom
de l’arxiu coincidirà amb el títol de la fotografia, que s’enviarà junt amb un text, amb un únic
missatge, on consti la següent informació:
-

Títol de l’obra
Data de realització (almenys, any real o aproximat)
Lloc que apareix en la imatge (terme, municipi, àrea, carrer...)
Dades personals del concursant
Breu descripció del que es veu en la fotografia
Annex d’acceptació de les bases i de cessió de drets
Assumpte: concurs Els meus records

Amb la finalitat de facilitar la digitalització de les imatges es disposarà d'un escàner per
digitalitzar les imatges, els concursants podran fer una còpia digitalitzada de les fotografies que
vulguin lliurar mitjançant algun dels serveis següents:
-

Oficina d’Atenció al Ciutadà - Pl. Major, 1, telèfon 010 - en horari de dilluns a dijous de
2/4 de 9 del matí a 5 de la tarda i el divendres de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda.
Arxiu Comarcal del Bages - Via St. Ignasi, 40 1r. telèfon 938736525 -, en horari de
dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda.

En aquest cas, un cop s’hagi efectuat la còpia digital, s’enviarà una còpia a l’adreça de recepció
dels treballs (gentgran@ajmanresa.cat) i una altra a l’adreça que desitgi l'usuari.
7. Jurat
El jurat del concurs estarà integrat per responsables tècnics de l’Ajuntament de Manresa i de
l’Arxiu Comarcal del Bages.
8. Premis
El jurat d’acord amb criteris etnogràfics, històrics i/o artístics establirà dos premis per a les
millors fotografies presentades, amb la següent dotació:
- Primer premi: un lot de llibres
- Segon premi: un lot de llibres
El veredicte del Jurat es farà públic el dia 1 d’octubre, en motiu del Dia Internacional de la Gent
gran.
9. Difusió de les obres participants
El portal de l’Ajuntament de Manresa habilitarà l’enllaç a una Galeria fotogràfica que mostrarà,
els dies posteriors al concurs, una selecció de les fotos rebudes.
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10. Drets
Els autors o propietaris dels drets d’explotació de les fotografies presentades cedeixen
gratuïtament els drets de comunicació pública, divulgació, reproducció i transformació a
l’Ajuntament de Manresa.
L’Ajuntament de Manresa es reserva aquests drets d'acord a la incorporació d'aquestes
fotografies al portal www.ajmanresa.cat i/o utilització posterior sense finalitats lucratives.
L’Ajuntament de Manresa transferirà les còpies de les fotografies a l’Arxiu Comarcal del Bages
on aquestes imatges seran posades a consulta i podran ser utilitzades pels seus usuaris
sempre i quan es respectin els drets d’autoria i explotació.
S'entén que aquesta cessió és de caràcter exclusiu i que l'autor renuncia a rebre una
remuneració per l'ús de l'obra.
11. Protecció de dades
L’Ajuntament de Manresa garanteix el correcte tractament de les dades dels concursants. Els
participants tenen dret a accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades a qualsevol moment.
12. Consultes
Les consultes i/o aclariments sobre el concurs es poden realitzar enviant les mateixes a
l'adreça de correu gentgran@ajmanresa.cat
13. Incidències
Qualsevol incidència que pugui sorgir, no prevista en aquestes bases, serà resolta per
l’Ajuntament de Manresa.
14. Acceptació
La participació en el concurs implica l'acceptació de totes i cadascuna de les bases del concurs
i del veredicte del jurat.

Segon.- SOTMETRE les esmentades bases a informació pública per un termini de 20
dies, mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”
Quart.- CONVOCAR concurs públic per a la concessió, mitjançant procediment en
règim de concurrència competitiva, del premi que s’exposa en els següents termes:
Concurs de fotografia antiga digitalitzada “Els meus records”
Normativa de convocatòria: Les bases reguladores es poden recollir a les dependències
municipals i ser consultades a la web municipal http://www.ajmanresa.cat/.
El jurat d’acord amb criteris etnogràfics, històrics i/o artístics establirà dos premis per a les
millors fotografies presentades, amb la següent dotació:
- Primer premi: un lot de llibres
- Segon premi: un lot de llibres
Termini de presentació d’obres: del 2 al 15 de juny de 2014.
Llocs de presentació:
- A l’adreça electrònica següent: gentgran@ajmanresa.cat
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Amb la finalitat de facilitar la digitalització de les imatges es disposarà d'un escàner per
digitalitzar les imatges, els concursants podran fer una còpia digitalitzada de les fotografies que
vulguin lliurar mitjançant algun dels serveis següents:
-

Oficina d’Atenció al Ciutadà - Pl. Major, 1, telèfon 010 - en horari de dilluns a dijous de
2/4 de 9 del matí a 5 de la tarda i el divendres de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda.
Arxiu Comarcal del Bages - Via St. Ignasi, 40 1r. telèfon 938736525 -, en horari de
dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda.

En aquest cas, un cop s’hagi efectuat la còpia digital, s’enviarà una còpia a l’adreça de recepció
dels treballs (gentgran@ajmanresa.cat) i una altra a l’adreça que desitgi l'usuari.
Tramitació: La tramitació s’efectuarà pel règim de concurrència competitiva i la seva resolució
s’efectua com es disposa a els bases reguladores. La resolució s’ha d’adoptar en el termini de
tres mesos a partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà
desestimada la sol·licitud de concessió del premi.
Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans
previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Contra la resolució que
posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició
en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri
convenient.
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió dels resultats.
Tanmateix, s’acompliran els requisits de publicitat previstos a l’article 18 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.

Cinquè.- PUBLICAR l’anterior acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
en el tauler d’anuncis de la corporació.”

La senyora Àuria Caus, regidora delegada de Participació, Joventut i Gent Gran,
manifesta que el dictamen aprova les bases reguladores i la convocatòria del Concurs
de fotografia antiga digitalitzada amb el nom de “Els meus records” .
Explica que l’objectiu del concurs és destacar el paper que té la gent gran en la
recuperació de la història del municipi, la seva experiència i els seus records.
Es pretén mostrar aquelles imatges, formes de vida ja passades: celebracions, treball,
utensilis en desús, festes populars i oficis tradicionals, valors importantíssims que cal
conservar.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.3.1 a votació, i
el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia en el sentit de debatre en primer lloc les
proposicions 6.3 i 6.6, atès que hi ha sol·licitada la compareixença per a intervenir-hi.

6.

PROPOSICIONS
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6.3

Proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP a favor de l’adhesió
de l’Ajuntament de Manresa al Pacte del Bages pel Dret de Decidir.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP, de 15 de
març de 2014, que es transcriu a continuació:
“Atès que:
La nació catalana es va constituir al llarg de molts segles a través dels quals es van
anar creant les seves característiques nacionals distintives, que avui són compartides
per diversos territoris. A Catalunya la voluntat per preservar els senyals d’identitat ha
estat constant i àmplia. Parlant només dels darrers 10 anys l’esforç es va concentrar
en la necessitat d’ampliar l’autonomia limitada aconseguida l’any 1979, amb la
redacció d’un nou Estatut, que va ser aprovat pel Parlament de Catalunya, pel
Congrés de Diputats i en referèndum pel poble català l’any 2006. Però quatre anys
després el Tribunal Constitucional, sobreposant-se a la voluntat popular i a l’acord de
dos parlaments, va dictar una sentència que eliminava aspectes fonamentals de
l’Estatut que havia estat votat i aprovat. Aquesta imposició va donar origen a la
multitudinària manifestació del 10 de juliol de 2010, a les consultes populars sobre la
independència que van tenir lloc a tot Catalunya entre 2010 i 2012, a l’encara més
multitudinària manifestació de l’11 de setembre de 2012, i a l’extraordinària Via
Catalana per la Independència de 2013.
Tres característiques bàsiques d’aquestes grans mobilitzacions han estat el seu
caràcter transversal i no partidista, el suport molt majoritari dels ciutadans (que
recullen totes les enquestes i estudis d’opinió) i l’impuls fonamental que hi ha donat la
societat civil. D’altra banda, la reivindicació essencial d’aquelles amplíssimes
mobilitzacions ciutadanes ha estat que els catalans, parlem la llengua que parlem,
haguem nascut a Catalunya o no, i votem al partit que votem, puguem exercir el nostre
dret de decidir, de manera absolutament democràtica i pacífica, com qualsevol altra
nació del món. Exercint aquest dret els ciutadans hem de poder expressar amb tota
llibertat quina relació volem mantenir amb l’Estat Espanyol, fins a arribar a constituir un
Estat independent, si és que així ho vol la majoria dels ciutadans. Conseqüents amb
aquesta voluntat popular, també les organitzacions polítiques majoritàries han actuat
amb responsabilitat i consens. El 23 de gener de 2013 el Parlament de Catalunya
aprovava per considerable majoria una declaració de sobirania en què s’afirmava de
manera contundent que el poble de Catalunya té caràcter de subjecte polític i jurídic
sobirà. I el dia 12 de desembre de 2013, altra vegada, els grups polítics majoritaris, en
deliberació amb el president de la Generalitat, van acordar la pregunta i la data del
referèndum que ha de representar l’exercici concret del dret de decidir.
La negativa continuada de l’Estat a permetre la celebració d’aquest referèndum ha
engegat un procés en què serà fonamental eixamplar encara més la base social dels
partidaris del dret de decidir i fer l’esforç d’incorporar-hi el gran potencial que aporta
l’associacionisme català. Per això ha sorgit la iniciativa de crear pactes comarcals pel
dret de decidir que incorporen grups, entitats, associacions i col·lectius de qualsevol
tipus perquè tots inclouen persones que estimen el nostre país, el defensen i volen que
els ciutadans de Catalunya puguem decidir el nostre futur. Una vegada més no es
tracta de cap opció partidista, com ho demostra la diversitat de les forces polítiques
que hi donen suport. I entre els col·lectius cridats a formar part dels pactes
esmentat hi ha, evidentment, els ajuntaments, que han de jugar un paper
destacat en els esdeveniments que tindran lloc el 2014.

Acta de la sessió plenària núm. 4, de 20 de març de 2014

35

Per totes aquestes raons i considerant els moments històrics que viu el nostre
país,
L’AJUNTAMENT DE MANRESA A C O R D A:
Adherir-se al PACTE DEL BAGES PEL DRET DE DECIDIR fent costat a la
iniciativa compartida per un gran nombre d’entitats, associacions i col·lectius de
la societat civil de la comarca de Bages, que té per objectiu essencial
desenvolupar les condicions adequades i consolidar una majoria social molt
àmplia per tal que sigui possible exercir democràticament aquell dret en la data
fixada. “

L’alcalde dóna la paraula al senyor Josep Camprubí Casas, en representació de
l’Assemblea Nacional Catalana, perquè defensi la proposició 6.3.

El senyor Josep Camprubí Casas, en nom de l’Assemblea Nacional Catalana,
manifesta que aquesta proposició no requereix de cap crèdit de Bankia ni cap augment
de pressupost, però en canvi és una qüestió que consideren realment important.
Explica que el dia 8 d’abril tres membres del Parlament de Catalunya defensaran
davant el Congrés de Diputats a Madrid la proposta de Llei que demana la
transferència de la facultat de celebrar referèndums, d’acord amb l’article 150.2 de la
Constitució.
Diu que si no es produeix un autèntic miracle, la resposta serà un no rotund. No hi fa
res que es tracti d’exercir la pràctica democràtica més universal, que és votar. No hi fa
res que hi hagi un precedent internacional prou clar, com l’actitud de la Gran Bretanya
acceptant de traspassar a Escòcia allò mateix que es demana des de Catalunya.
No hi fa res que el poble de Catalunya, de manera absolutament majoritària, com és
prou conegut a través de les enquestes, consideri que té tot el dret de decidir el seu
futur.
Vol deixar clar que decidir no vol dir votar sí o votar no. Decidir és previ, és la facultat
de mostrar-se sobirà i de tenir la possibilitat de dibuixar allò que en el futur vol un
poble. Aquesta és la voluntat majoritària del poble de Catalunya, però pel que es veu
aquesta voluntat popular, fins ara, s’ha tractat de dissimular a base d’imposar-hi una
voluntat política dels que no ho volen, dels que diuen que els catalans no tenen dret de
votar, dels que diuen que els escocesos sí. El poble del Quebec també ho ha fet un
parell de vegades, però els catalans no.
El 8 d’abril, tot i demanar-ho amb tots els ets i uts i amb tota la legalitat possible, el
més probable és que la negativa sigui altre cop absolutament radical.
A Manresa es coneix bé el miracle de La Llum, que va fer canviar l’opinió d’un Bisbe,
però es necessitaria una llum resplendent de proporcions còsmiques per fer canviar
d’opinió el govern de l’Estat i molts diputats del Congrés de Diputats de Madrid, que
ens amenacen amb tots els mals de l’univers, i que, a més, han engegat un procés de
recentralització per tal d’anar eliminant allò que encara queda de l’autonomia del
nostre país.
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Diu que potser hi haurà qui pensarà que aquesta és una qüestió que no correspon a
l’Ajuntament de Manresa, que és un tema polític que no hauria d’afectar l’esfera
municipal, però no és així.
La defensa i la reivindicació del dret de decidir és una matèria fonamental en aquest
moment i s’ha de fer des de tots els municipis, des de totes les comarques de
Catalunya. És una qüestió nacional bàsica, que no té res a veure amb el joc partidista.
No és una qüestió partidista de cap manera.
Aconseguir que el país pugui decidir el seu futur és un objectiu col·lectiu que va en
benefici dels ciutadans, tracta d’això, de decidir en benefici seu, hagin nascut aquí o
no, parlin català o no. Per això s’estan formant arreu del país pactes locals o
comarcals pel dret a decidir, com tothom sap, que agrupen entitats, organitzacions,
associacions i col·lectius de tota mena.
És sabut que a Catalunya l’associacionisme té un gran pes, una gran vida i té molta
força. Es tracta d’incorporar el món associatiu a l’esforç nacional per fer efectiu aquest
dret de decidir. Un món associatiu que tothom sap que és diversíssim, que enquadra
amb moltíssima gent i que té objectius i interessos molt variats, que està format per
gent afiliada a partits molt diversos o bé per moltíssima gent que no n’està.
Decidir quines han de ser les relacions entre Catalunya i Espanya és el desig de la
gran majoria dels ciutadans. “Som una nació. Nosaltres decidim”, deia la famosa
pancarta de la gran manifestació del 2010.
Amb aquests objectius generals el Pacte del Bages pel Dret de Decidir va començar a
caminar fa uns quants mesos, sobre la base d’unes quantes entitats. Es va presentar
públicament el 15 de febrer en un gran acte al teatre Conservatori, i compta
actualment amb l’adhesió de més d’un centenar d’associacions i col·lectius de tota
mena, des d’entitats de cultura popular a col·legis professionals, sindicats,
associacions de veïns, etc. –i se n’hi afegiran encara molts més-.
A la comarca del Bages convé que hi hagi també un moviment democràtic i
absolutament pacífic, que defensa que Catalunya és una nació i que dóna suport a
aquella famosa Declaració del Parlament de Catalunya de gener del 2013, quan per 85
vots a favor contra 41 es va aprovar que Catalunya era un subjecte polític i jurídic de
sobirania. Aquesta declaració és la base argumental més bona que existeix per tirar
endavant el dret de decidir.
Pel que fa als ajuntaments de la comarca és evident que són unes entitats molt
especials i diferents de la resta. A Catalunya hi ha 947 ajuntaments, dels quals 685
són membres de l’Associació de Municipis per la Independència.
Dels 35 municipis del Bages n’hi ha 29 que en formen part, entre ells Manresa.
El diari Avui dedica una pàgina sencera a informar que ahir es van reunir a Manresa,
en aquesta mateixa sala de plens, 33 municipis de la Catalunya central per donar
suport a la campanya que ha emprès l’Assemblea Nacional Catalana, que es diu
“Signa un vot per la independència” i que aquest proper cap de setmana tornarà a
sortir al carrer per tal que els ciutadans puguin signar.
Diu que és lògic pensar que els ajuntaments també es poden i s’han d’adherir a
aquests moviments ciutadans, absolutament democràtics i pacífics, que s’esforcen
perquè la majoria social que dóna suport a aquest dret de decidir, s’ampliï encara més.
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Vivim en uns moments històrics excepcionals i calen decisions i propostes
excepcionals. Les negatives contínues que arriben del govern de l’Estat no poden
impedir que Catalunya acabi decidint.
Hi ha fixada una data i una pregunta i el poble català, d’alguna manera o altra, acabarà
votant, i els ajuntaments com el de Manresa han de jugar un paper important per a
aconseguir-ho.
Per totes aquestes raons és oportú plantejar al ple l’aprovació d’una moció que
proposa que l’Ajuntament de Manresa s’adhereixi al Pacte del Bages pel Dret de
Decidir, fent costat a la iniciativa compartida per un gran nombre d’entitats,
associacions i col·lectius de la societat civil de la comarca de Bages, que té per objecte
essencial desenvolupar les condicions adequades i consolidar la majoria social molt
àmplia, per tal que sigui possible exercir democràticament aquell dret en la data fixada.

L’alcalde dóna la paraula als representants dels grups municipals que han presentat
la proposició.

El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, diu que el seu grup
votarà favorablement i que, com que el senyor Camprubí ja ha fet una defensa prou
extensa de la proposició, no es repetirà.
Vol deixar constància del suport i reconeixement del GMCiU, no només a allò que
defensa l’Assemblea Nacional Catalana, sinó al fet de la seva existència com a
col·lectiu de persones de la societat civil que lliurement treballen amb l’objectiu
d’aconseguir que Catalunya sigui un estat independent; pel gran valor que té aquest
procés que estem vivint com a país, liderat per una part de la societat civil, i tot des del
punt de vista democràtic i pacífic, intentant no caure en possibles provocacions que
puguin venir.
En segon lloc, també vinculat a l’ANC, perquè a la premsa comarcal es va llegir fa poc
un article defensant el per què es defensa el Dret de Decidir i creu que val la pena
posar-hi interès perquè, com s’ha parlat del que ha de passar el 8 d’abril al Congrés de
Diputats, hi ha gent que diu que una cosa és el dret de decidir i una altra és
exactament què es vol decidir.
El Parlament de Catalunya ha declarat que el dret de decidir hi és i que cal exercir-lo i
la gran majoria de forces polítiques ja han decidit que es convocarà una consulta amb
unes preguntes i una data, però aquest dret que encara no s’ha reconegut, té tot el
sentit del món deixar clar que com a país, com a subjecte polític, tenim aquest dret de
decidir i el Pacte del Bages pel Dret de Decidir així ho ha considerat.

El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que ha quedat clar
que hi ha una gran majoria de ciutadans que van fer la Via catalana, que està
representada al Parlament i representada en aquest ajuntament amb una majoria
important, que hi ha milers de persones treballant pel procés, i que la pregunta, d’una
forma o altra, es farà el 9 de novembre.
Manifesta que hi ha experts que consideren que a la constitució hi ha aquesta facultat i
que només és una facultat política, no jurídica, que hi ha tractats internacionals als
quals el govern espanyol hi està adherit, que estan per damunt del que digui la
Constitució, cosa que està validada jurídicament, i bàsicament el que cal és donar veu
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a les persones mitjançant les urnes perquè tothom s’expressi democràticament i
pacífica, malgrat les provocacions que s’estan produint i es produiran.
Diu que 685 municipis representa un percentatge important i una majoria clara i el que
cal és treballar perquè els que volen votar que no, també puguin fer-ho de forma
democràtica.

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que la seva
reflexió va sobre el sentit comú, que ens diu que hi ha un debat viu a la societat, sobre
la conveniència o no de seguir formant part de l’estat espanyol, o de formar part d’un
estat independent.
Aquest és un debat viu i els partidaris de la independència i una part dels contraris a
ella consideren que s’ha de resoldre mitjançant una consulta.
Malauradament una part important majoritària dels partidaris d’Espanya, o d’aquells
que els representen políticament, segueixen mantenint la idea que sense la consulta
podran imposar el seu criteri.
El GMCUP vol fer una crida als partidaris de mantenir l’statu quo, que és una opció
legítima, als partidaris de mantenir la unió amb Espanya, que se sumin a la demanda
d’una consulta perquè és l’única manera, en cas que guanyin, que la seva opció tingui
legitimitat democràtica.

A continuació l’alcalde dóna la paraula a la resta de representants dels grups
municipals per si volen intervenir.

El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que el seu grup
votarà en contra de la proposició, tot i que respecten la seva manera de pensar i la
gent que fa anys que lluita per aquests ideals.
El GMPxC creu que des de Madrid principalment, i també des de Catalunya, els
polítics no han estat a l’alçada, i d’aquí que ens trobem en aquesta situació. Desitja
que, passi el que passi, les coses es facin amb seny.

Tot seguit, l’alcalde dóna la paraula al senyor Josep Camprubí per al torn de rèplica.

El senyor Josep Camprubí, en representació de l’Assemblea Nacional Catalana,
intervé per constatar que està d’acord amb el GMPxC que cal fer les coses amb seny.
Diu que fins ara des de Catalunya s’han fet les coses amb un seny extraordinari i que
si alguna cosa té el procés català de distintiu és que és un procés que ha sorprès bona
part del món per la seva amplitud, per la gran quantitat de gent que s’ha mobilitzat i
perquè s’ha fet amb tot el seny possible, fins i tot amb l’esforç d’arribar a acords, cosa
que no ha estat possible fins ara.
El procés continuarà i el conjunt del poble català no deixarà perdre aquesta oportunitat
històrica. Hi haurà cada vegada més multituds involucrades en el procés i com que
votar és la sortida bàsica i fonamental a qualsevol conflicte, Catalunya acabarà votant i
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decidint el seu futur. Una altra cosa serà el que decidirà, però decidir el seu futur ho
acabarà fent i ho farà amb seny.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 6.3, i
el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (10 GMCiU, 3 GMERC i 2 GMCUP), 5 vots
negatius (3 GMPP i 2 GMPxC) i 4 abstencions (4 GMPSC) i, per tant, esdevé
0acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.6

Proposició del Grup Municipal de la CUP, a proposta de l’Agrupació local
d’ICV Manresa, per tal d’impulsar una política de tarifació social en els
serveis i equipaments públics municipals i en els impostos municipals
per a persones amb ingressos baixos.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 16 de març de
2014, que es transcriu a continuació:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
ATÈS que la crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana, amb atur,
precarietat i exclusió social.
ATÈS que l'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, rep amb
major intensitat les conseqüències socials d’una crisi que està afectant amb força la
ciutadania de la seva ciutat.
ATÈS que aquesta crisi coincideix en el temps amb un període de profundes
transformacions de la nostra ciutat que s’ha accelerat els darrers anys.
ATÈS que els ingressos municipals provinents d’administracions supramunicipals, com
ara i entre altres els que cofinancen les escoles bressol, s’han reduït i es reduiran de
forma significativa.
ATÈS que el salari mitjà del nostre país amb prou feines arriba als 1000€/mes, per la
qual cosa prenen rellevància conceptes com el criteri “renda personal” o altres anàlegs
a l’hora de determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis no obligatoris d’atenció
a les persones però de gran importància per a la ciutadania.
ATÈS que la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o
activitat municipal és imprescindible, per garantir-ne la seva funció social i que cap
ciutadà/na en pugui quedar exclòs/a per motius econòmics.
ATÈS que l’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics
municipals segons la capacitat econòmica dels usuaris/es esdevé una política
fonamental per a l’equitat i la inclusió social i que permet superar les barreres d’accés
que tenen alguns ciutadans/es a determinats serveis i activitats municipals.
ATÈS que la tarifació social planteja l’establiment de diversos preus d’un mateix servei
segons el nivell de renda dels usuaris/es (i d’altres circumstàncies personals i/o
familiars), establint franges d’usuaris/es i un determinat preu per a cada franja que
cobreix un percentatge variable del preu de cost de provisió del servei.
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ATÈS que es fa palès la necessitat d’incrementar i enfortir la transparència dels
sistemes de preus públics municipals, millorant la informació sobre la suficiència
econòmica dels usuaris/es i la capacitat redistributiva de les polítiques municipals.
ATÈS que hi ha moltes persones de la ciutat que tenen dificultats per fer front als
impostos municipals, com ara l’IBI.
ATÈS que les bonificacions protestatives recollides al Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals sobre els impostos municipals són limitades, i al nostre
entendre, insuficients com a mecanisme redistributiu.
ATÈS que és possible establir sistemes per aprofundir en la progressivitat fiscal dels
impostos municipals, com per exemple mitjançant ordenances de subvencions, com ja
s’han aplicat en altres ajuntaments, on es tenen en compte variables com la renda de
la persona.
ATÈS que cal trobar noves fórmules imaginatives tan per implantar els impostos a la
gent més desfavorida, com de condonació a la gent que no els pot pagar

Per tot això, l’Ajuntament de MANRESA pren els següents

ACORDS
PRIMER: Impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus públics municipals
dels serveis, equipaments i activitats que presta aquest ajuntament, i que s’ajusti per a
cada persona a la seva renda individual o familiar, constituint un criteri polític central
des de la perspectiva de la redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de
renda i de situació personal i familiar.
SEGON: L’elaboració d’una convocatòria de subvencions que tingui com objectiu
introduir elements de progressivitat fiscal als impostos municipals, inclòs l'IBI, on es
tinguin en compte criteris de renda i de situació personal i familiar.
TERCER: Crear una comissió de tarifació social, amb representants dels diferents
grups municipals, tècnics municipals, i entitats socials de la ciutat, per tal de
desenvolupar una proposta de tarifació social sobre els preus públics dels serveis,
equipaments, activitats municipals i impostos municipals, per implementar-se durant el
proper any fiscal.”

L’alcalde dóna la paraula al senyor Lluís Cano Herrera, en representació del Sindicat
CCOO Catalunya Central, perquè defensi la proposició 6.6.

El senyor Lluís Cano, en representació de Comissions Obreres - Catalunya
Central (CCOO), agraeix al GMCUP la seva avinença a presentar aquesta proposició
i al sindicat de CCOO la possibilitat de poder intervenir en el Ple.
Diu que basarà la defensa de la moció en tres apartats, un en el sentit que aquesta
moció és necessària perquè estem en una societat cada cop més desigual, un segon
punt perquè és una moció justa socialment i justa en el seu procediment, que s’ha
seguit fins a poder-la portar en aquest ple; i un tercer punt perquè es viable i perquè en
altres ciutats similars a Manresa ho estan duent a terme.
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Pel que fa al primer apartat, la seva necessitat, diu que la Diputació de Barcelona feia
públiques unes dades de finals de febrer, segons les quals el 46,70% de manresans i
manresanes que estaven a l’atur s’havien quedat sense cobrar cap tipus de prestació.
Es pot dir que aquesta dada es podria manipular però ha consultat una altra entitat
completament capitalista, contrària als seus ideals, i l’OCDE diu que Espanya és l’estat
on ha crescut més la desigualtat dins la seva pròpia organització, i que les persones
més pobres han perdut 1/3 de la seva capacitat d’ingressos mensuals. En canvi, a
l’altre extrem 47.000 persones s’han convertit en milionàries, la qual cosa suposa més
desigualtat en la societat.
Diu que aquestes són dades objectives i d’aquí la necessitat d’aquesta moció.
Pel que fa al segon apartat, perquè és justa en el procediment, perquè s’ha intentat
que no sigui una moció d’Iniciativa per Catalunya-Verds, sinó que sigui una moció que
s’ha treballat al costat de les entitats que treballen tot el que és l’entorn social, com
CCOO, Càritas, Creu Roja, el Col·legi de Treball Social de Catalunya, Esquerra Unida,
però falten entitats perquè no totes tenen el mateix criteri sobre serveis socials.
Manifesta que no creuen ni en paternalismes ni en individualismes, sinó en un treball
d’empoderament de la societat civil i en un treball cooperatiu que aporti a que les
persones se’n surtin per elles mateixes. No creu que no hi hagi ningú que no vulgui
pagar els seus impostos. Creu que hi ha gent que no pot pagar els seus impostos.
Pel que fa a la viabilitat de la moció, creu que és viable perquè els acords que diu la
moció són molt genèrics, però no només per això sinó perquè són reals en ciutats que,
a més, governen diferents colors polítics, com són Terrassa, Cerdanyola, Santa
Perpètua, i ciutats governades per Convergència i Unió com Mataró i Vic, les quals les
apliquen de manera diferent però hi és.
El senyor Cano manifesta que no ve a defensar cap color polític i que va oferir a totes
les entitats que han treballat al seu costat la possibilitat de defensar la moció, però que
van declinar la petició per no tenir malestar amb ningú, cosa que troba lògica i
respectable.
Fa referència a una reflexió que s’ha fet a començament del ple sobre els 5,5 M€ de
morositat i diu que les ciutats que estan aplicant la tarifació social han aconseguit
disminuir el seu dèficit perquè persones que no se’n podien fer càrrec, han pogut ferse càrrec d’aquesta despesa.
Acaba la seva intervenció demanant l’aprovació d’aquesta moció perquè és
necessària, perquè és justa i perquè és viable.

L’alcalde dóna la paraula al representant del GMCUP perquè defensi la moció que
han presentat.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, explica que han
entrat aquesta moció presentada per Iniciativa per Catalunya-Verds perquè, com ja
han manifestat altres vegades en aquest saló de plens, totes les entitats de la ciutat
haurien de poder presentar mocions. Tot i que el Reglament Orgànic Municipal no ho
permet, en altres municipis sí que és possible i es van comprometre a donar la paraula
a qualsevol entitat que vulgui presentar mocions davant del Ple.
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Diu que quan Iniciativa per Catalunya-Verds va demanar si podien entrar la moció no
van tenir cap problema. Tot i que és una moció que ha fet Iniciativa i que el GMCUP
segurament l’hauria fet diferent, creu que va en la direcció correcta i que la votaran
favorablement.
La tarifació social és necessària i imprescindible perquè hi ha molta gent a la ciutat
amb dificultats i perquè cal que les administracions públiques facin un repartiment més
equitatiu i que, tan aviat com sigui possible, s’hauria d’implementar a Manresa.
Demana el vot favorable de la resta de grups municipals.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que les
dades aportades són dades d’institucions, que són reals i que formen part de la
realitat, però que el que cal fer és intentar minimitzar aquests processos en què molts
ciutadans es veuen immersos sense voler perquè la precarietat, la crisi, fa que no es
puguin atendre les obligacions fiscals; i perquè els conciutadans puguin estar tranquils
amb la seva fiscalitat municipal, d’impostos municipals i tenir accés als drets inherents
als serveis que presta el món municipal.
El GMPP considera que les actuals ordenances ja disposen d’una
mecanismes que permeten aquests objectius que persegueix la moció,
comparteix.
Diu que en el cas que aquests mecanismes no hi siguin es busca la manera
se d’acord entre administració i administrat perquè aquest pugui fer front a
obligacions fiscals.

sèrie de
els quals
de posarles seves

Diu que desconeix què fan altres ciutats, però el que no pot compartir és que l’IBI sigui
un tema redistributiu, ja que forma part del patrimoni que cadascú té, i el patrimoni no
és redistributiu. En el cas de problemes puntuals l’administració ha de fer costat
perquè pugui fer front al seu pagament i tothom té l’obligació de fer front als impostos
sobre el seu patrimoni.
El GMPP comprèn el que s’exposa en la moció, entén que les ordenances fiscals de
l’Ajuntament de Manresa puguin tenir buits que en determinats moments no es pugui
donar una resposta adequada, però que hi ha els mecanismes suficients per poder ferhi front i que l’administració pot arribar a solucions amb la ciutadania, com s’està fent,
però no comparteixen que l’IBI sigui un element redistributiu.
Per aquestes raons el GMPP s’abstindrà en la votació.

La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, diu que la preocupació per
la dramàtica situació econòmica que es viu és compartida i agraeix la voluntat de
suggerir possibles fórmules per pal·liar els efectes de la crisi sobre els ciutadans més
vulnerables.
El GMERC no comparteix la fórmula proposada ja que en el mateix sac es posen els
preus públics, que comporten les escoles-bressol, l’escola de música, però també
d’entrades al carrer del Balç o de publicacions editades per l’Ajuntament, de transport
públic, d’activitats físiques, etc. Es parla de taxes com la recollida d’escombraries,
l’obertura de negoci, els guals, d’impostos com l’IBI, de vehicles, etc. és a dir, que es
vol aplicar una mateixa fórmula a conceptes diferents.
Acta de la sessió plenària núm. 4, de 20 de març de 2014

43

Considera que sí que és cert que cal aplicar fórmules imaginatives i mesures
concretes per a cada necessitat concreta i, tant a proposta de l’equip de govern com
de l’oposició, ja s’estan aplicant mesures al respecte, potser insuficients, però l’esforç
s’està fent.
Pel que fa a la creació d’una comissió, el GMERC creu que des del Pacte de Ciutat per
a la promoció econòmica i la cohesió social que, a proposta del seu grup, es va
aprovar i s’està tirant endavant, ja hi són representats tant els grups municipals com
els agents socials i que compta amb el suport dels tècnics municipals i és oberta a
rebre l’adhesió i l’aportació de totes aquelles entitats que vulguin sumar-s’hi i és des
d’aquest marc que es podria aconseguir un ampli acord per tirar endavant aquestes
mesures.
Per tot l’exposat el GMERC no donarà suport a la moció i s’abstindrà, tot i que
comparteix el fons, però no la forma amb què es proposa aplicar-ho.

El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que el seu
grup està d’acord amb la situació que es planteja en la moció i que és necessari
avançar en aquesta línia.
Avui es planteja aquesta moció d’una forma global, però aquesta inquietud ha estat
present de forma permanent, com es dedueix del fet que el GMPSC ha anat introduint
elements de tenir en compte el nivell de renda i la situació social en l’aplicació
d’algunes taxes i alguns preus públics, concretament en el Ple de les ordenances
fiscals del 2013, vigents per a enguany, es van introduir dos d’aquests elements, que
segurament seran insuficients atesa la dura realitat social, però vol fer esment que no
és el primer cop que es parla d’aquesta problemàtica.
Explica que quan se’ls va presentar aquesta moció van proposar la introducció
d’elements que creien que farien avançar en el consens necessari per aplicar aquests
tipus de mesures d’una forma factible i realista i sobretot aclaridora, ja que és cert que
com ha dit la senyora Estefanell, en algun moment quan es llegeixen els acords hi ha
una distinció inadequada entre el que es pretén com a concepte, i la seva aplicació en
la realitat.
El GMPSC està més en la línia de redefinir aquesta moció, tot i que estan d’acord que
els ajuntaments han d’avançar en aquest sentit, les experiències d’altres ajuntaments
governats pel PSC afronten aquesta realitat des de la creació de comissions
disciplinars, en la mesura de la modificació de tot allò que és possible, i s’estan fent
avenços, no tant en l’IBI que és un impost que ve molt reglat i sobre el que no es
poden aplicar ni reduccions ni subvencions, tema que ha estat fruit de debats
plantejats pel GMCUP, però el GMPSC està en aquesta línia i no donaran suport a la
moció, tot i que seguiran fent propostes en la línia del que creuen que és factible
defensar.
El GMPSC s’abstindrà en la votació.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, del Grup Municipal de CiU,
diu que les explicacions que s’han fet al respecte són afirmacions i situacions amb què
tots hi estaran d’acord.
La situació de la ciutat de Manresa en molts aspectes no és la que tots desitjarien que
fos però com a responsables del govern s’està intentant fer front a totes aquelles
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necessitats que es fan paleses per tal d’habilitar els recursos i se solucionin de forma
particular i puntualment.
Es manifesta d’acord amb el fons però no en la forma i creu que, sense mala fe, però
amb un cert desconeixement, es presenta un revolutum de taxes, impostos i preus
públics que es posen dins del mateix sarró.
Mentre en qüestions de preus públics i taxes la corporació municipal té capacitat per
introduir modificacions i esmenes per intentar ser progressius i analítics, en altres
qüestions com són els impostos la capacitat reguladora és tan taxada que, o bé les
bonificacions són obligatòries o són potestatives, no protestatives com diu la moció.
Les potestatives són limitades però aquelles que fan referència a l’IBI l’Ajuntament ja
fa anys que les aplica. Abans s’aplicaven d’una forma genèrica i des del 2013
s’apliquen en funció de criteris de renda, quan les situacions són difícils, és la manera
més justa de poder-les aplicar.
L’Ajuntament de Manresa ja fa anys que ha tingut en compte i ve aplicant bonificacions
allà on es poden aplicar.
Explica que els impostos com a tals, malgrat que la intenció sigui bona, en cap cas es
poden condonar i l’únic que ho pot fer és qui ha creat l’impost, en aquest cas l’Estat, i
ha de venir regulat per llei.
Els ajuntaments no tenen tanta capacitat de maniobra i com ha dit el senyor Irujo,
propostes que s’han presentat durant el decurs dels dos darrers anys, temps que
porten governant la ciutat, han estat analitzades i majoritàriament s’han aprovat i s’han
incorporat en les ordenances fiscals.
Recorda les ajudes en tema de plusvàlues, seguint uns barems que tenen a veure
amb la renda i darrerament unes ajudes per IBI, de forma puntual i per a casos
excepcionals, que sempre vénen amb informes, com està estipulat, de caràcter social
o com a conseqüència de la creació d’alguna comissió interna, on tècnics i polítics
analitzen quins casos són susceptibles de rebre-les.
Pel que fa a l’aportació del GMERC sobre el pacte de ciutat, on hi ha representats
partits polítics i entitats socials, econòmiques i sindicals de la ciutat de Manresa, creu
que crear més entitats, comissions i ens no beneficia ni dóna flexibilitat, sinó que cal
omplir de contingut i redimensionar el que ja es té i que en els casos puntuals que
quedin fora de l’àmbit de les ordenances, una forma de poder-ho introduir o analitzar
com a pas previ, podria ser en el si de la comissió del pacte de ciutat.
El GMCiU votarà desfavorablement la moció, tot i que entén el seu contingut, però
sempre amb la reflexió que l’equip de govern té molt present quines són les
necessitats i que es va adequant a la seva resolució.

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

El senyor Lluís Cano, en representació de Comissions Obreres - Catalunya
Central (CCOO), fa una reflexió general dient que ha trobat a faltar la paraula “cohesió
social”, que és del que tracta la moció, fins i tot en la seva pròpia intervenció, i convida
tots els grups municipals a pensar-hi.
En resposta a les intervencions dels diferents grups municipals, s’adreça al GMPP per
dir que actualment hi ha persones que estan deixant de fer esport perquè no es poden
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pagar la revisió mèdica. Li pregunta si no creu que l’IBI ha de ser redistributiu, igual
que creu que suposa que l’impost de successions ha de desaparèixer, cosa que no
comparteix.
Pel que fa a la intervenció del GMERC tampoc entén i no veu on està el problema, ja
que aquesta moció l’han estat treballant amb les entitats socials de la ciutat des del
mes de novembre. Insisteix que no és una moció d’Iniciativa ja que només l’ha liderat
de manera distributiva al costat de les entitats, les quals no han volgut tenir cap
enfrontament amb cap partit polític. Demana que no es personalitzi cap a Iniciativa i no
veu cap mena de dificultat ni en barrejar preus públics i taxes, donat que són serveis
que ofereix l’Ajuntament, ni amb les maneres com s’ha fet aquest procés.
Amb relació a la intervenció del GMPSC diu que el vot era d’esperar i que estaran
amatents a la seva proposta de tarifació social, però lamenta que no puguin votar a
favor de la moció que ha presentat, ja que creu que és molt genèrica i molta gent s’hi
pot sentir còmoda, però esperava el seu vot favorable.
Pel que fa al GMCiU diu que el senyor Sala parlava de bonificacions i tornant a
repassar la moció en el seu punt segon diu: “L’elaboració d’una convocatòria de
subvencions .....”, creu que sí és possible subvencionar, no bonificar.
Diu que potser tindrà poc coneixement d’economia però intenta fer les poques coses
que fa, ben fetes, i lamenta que el tracti així.
Des d’Iniciativa no volen medalles, però estan contents que després d’un any de
presentar la moció de transparència l’Ajuntament hagi millorat en aquest aspecte.
L’únic que demanen és que després de presentar aquesta moció, ja sigui a través del
Pacte de ciutat o d’un grup municipal, l’Ajuntament de Manresa apliqui la tarifació
social. Si ha de ser amb una moció no aprovada, però si l’Ajuntament s’hi posa, ja
estaran contents.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 6.6 a votació, i
el Ple la rebutja per 10 vots negatius (10 GMCiU), 12 abstencions (4 GMPSC, 3
GMERC, 3 GMPP i 2 GMPxC), i 2 vots afirmatius (2 GMCUP).

L’alcalde reprèn l’ordre del dia amb la proposició 6.1.

6.1

Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP, PxC i CUP, de
suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la
UNESCO de la portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP, PxC i
CUP, de 5 de març de 2014, que es transcriu a continuació:
“El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants
de la Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres
monestirs i catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota
l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància de la seva església abacial, construïda
de nou i dedicada el 1032, i per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest
personatge cabdal va depassar els dos centenars de títols. Malgrat els espolis, les
destruccions i les restauracions patides al llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui
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conserva un element històric que, per davant de tots els altres, continua assegurant-li
un lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada esculpida.
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu
ressò en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran
en moltes esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en
aquests mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses
produccions escultòriques del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea
rossellonesa- manifestaria també la seva influència més o menys propera en tota una
sèrie de treballs escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat del
segle.
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la
complexitat iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es
convertís en un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe
Morgades el 1893, i que els estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra cabdal
de l’escultura romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el
patrimoni històrico-artístic i l’alerta per alguns aspectes del seu estat material van fer
que s’emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació.
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes
que han posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element
singular i únic en el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per
l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès,
va posar de relleu la importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat en el
seu context històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i
com a element clau d’una capitalitat cultural que es vol projectar al món.
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i
compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un
valor universal excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions que
han de guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre
l'ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de les candidatures de
Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya,
l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar
l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la
Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada
per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.
Per tot això, es proposa:
PRIMER. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria
de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la
UNESCO.
SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General
del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.”

L’alcalde informa que en la Junta de Portaveus es va facultar el regidor de Cultura,
senyor Joan Calmet, perquè fes una defensa única d’aquesta proposició que ha estat
presentada per tots els grups municipals actualment presents en el Consistori.
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El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, diu que l’origen d’aquesta
proposició es deu a una carta que s’ha rebut de l’Ajuntament de Ripoll en la qual
demanaven que el Ple de l’Ajuntament de Manresa es manifestés amb relació a la
candidatura que la ciutat de Ripoll presentarà davant de la UNESCO perquè la
Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll sigui declarada Patrimoni Mundial de
la Humanitat.
Considera que no cal estendre’s sobre les característiques arquitectòniques de la
portalada ni tampoc sobre la magnificència de l’obra, perquè pensa que són
àmpliament conegudes per tothom. En qualsevol cas, entenen que la demanda que es
fa des de Ripoll és perquè hi hagi un gruix social important al país que doni suport a
aquesta aspiració, la qual comparteixen. Els va semblar oportú que la proposició no
només la presentés l’equip de govern sinó que fos conjunta de tots els grups
municipals per considerar que tothom s’hi sentiria còmode i voldria votar-la
favorablement.
Per tot això, demana el vot favorable a la moció.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 6.1
dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP, PxC i CUP, i el Ple l’aprova per 22
vots afirmatius (9 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i 2
abstencions (1 GMCiU i 1 GMPSC), i per tant esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que la Sra. Olga Sánchez i el Sr. José Luis Irujo, es trobaven fora
de la sala en el moment de la votació.

6.2

Proposició dels Grups Municipals d’ERC i CUP per tal d’impulsar
l’ampliació del Parc de l’Agulla.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals d’ERC i CUP, de 14 de març
de 2014, que es transcriu a continuació:
“El 25 d’abril de 2002, un seguit d’entitats manresanes i bagenques signaven la
Declaració de l’Agulla amb la finalitat de posar de relleu els valors naturals, ambientals,
patrimonials i de lleure dels espais a l’entorn del parc de l’Agulla. La declaració també
alertava dels riscos i amenaces derivats de la massificació del parc per la seva
atractivitat com a ús de lleure i les pressions urbanístiques del seu entorn. Finalment
feia una crida a les institucions locals, comarcals i nacionals a impulsar la preservació i
revalorització d’aquest entorn natural.
El parc de l’Agulla ha estat un punt de referència per al lleure dels ciutadans dels
municipis del pla de Bages des del 1982, quan va ser creat per Aigües de Manresa a
l’entorn del llac que el 1974 es va construir com a dipòsit d’aigua de la ciutat. D’ell en
surten o hi arriben molts dels recorreguts que els ciutadans del Pla de Bages utilitzen a
les hores de lleure o per a la pràctica de l’esport, i que relliguen diversos indrets de
gran interès ecològic i paisatgístic com els aiguamolls de la Bòbila, els plans de les
Torres o la Sèquia. A més a més, els espais del seu entorn són una peça fonamental
per assegurar la continuïtat del corredor agrícola entre els regadius del Poal i
Viladordis, la connexió entre les conques del Llobregat i el Cardener i el tancament de
l’Anella Verda de Manresa pel nord.
En aquest context, i fruit de la pressió popular, el 2007 es constitueix el Consorci de
l’Agulla, format pels ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, amb la clara
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voluntat de preservar aquest entorn natural, millorar la seva accessibilitat i requalificar
19 hectàrees a l’entorn del turó dels Quatre Cantons com a espai lliure per destinar-les
a l’ampliació del parc. El consorci era una eina inèdita en el planejament i la gestió
d’un àmbit supramunicipal i tenia per finalitat la tramitació dels instruments de
planejament, de desenvolupament i de gestió urbanística necessaris dins del seu
àmbit territorial per tal d’assolir els objectius marcats.
Paral·lelament, l’Ajuntament de Manresa i l’empresa Projectes Territorials del Bages
signaven un conveni que permetia la creació del Parc Tecnològic, dins els terrens
compresos entre la ronda Nord de la ciutat, el parc de l’Agulla i el ramal de Viladordis
de la Sèquia. Aquest conveni, a més, va possibilitar l’obtenció com a sòl públic no
urbanitzable d’un terreny de 190.676 m² a l’entorn del turó dels Quatre Cantons i que
havia de permetre l’ampliació del parc de l’Agulla. Aquestes 19 hectàrees van ser
cedides de forma gratuïta per Projectes Territorials del Bages a l’Ajuntament de
Manresa de manera provisional, amb el compromís de posar-les a disposició del
Consorci de l’Agulla, una vegada aquest estigués constituït. Aquest mateix conveni
establia que la urbanització, gestió i manteniment d’aquests terrenys havia d’anar a
càrrec del Consorci. La urbanització d’aquest espai lliure havia de tenir les
característiques pròpies d’un gran parc supramunicipal i s’establia com a import unitari
mínim a invertir per la seva urbanització la quantitat de 4 euros per metre quadrat.
L’any 2010 el Consorci de l’agulla convoca un concurs d’idees per definir el
planejament i usos del seu àmbit. Les propostes van ser exposades a la Casa Lluvià,
seu del Col·legi d’Arquitectes i en va sortir guanyadora la de l’equip CSA-CarracedoSotoca SLP, que va entregar l’avantprojecte a principis del 2011.
Des d’aleshores no s’ha avançat en cap més actuació.
És per tot això que els grups municipals d’ERC i la CUP proposen al ple municipal
l’adopció dels següents acords:
-

Primer: que l’Ajuntament de Manresa faci la cessió de les 19 hectàrees del turó
dels Quatre Cantons rebudes gratuïtament de Projectes Territorials del Bages, al
Consorci de l’Agulla per tal que aquest pugui iniciar les actuacions d’urbanització
previstes.

-

Segon: que l’Ajuntament de Manresa emplaci al Consorci de l’Agulla a aprovar
l’avanç de pla, d’acord amb els treballs realitzats per l’equip CSA–Carracedo
Sotoca SLP, abans de l’estiu de 2014.

-

Tercer: que s’aprofiti l’exposició pública de l’avanç de pla per fer difusió i obrir un
debat ciutadà sobre la formalització i els usos que hauria de tenir l’ampliació del
parc de l’Agulla.

-

Quart: que el Consorci de l’Agulla inici la tramitació del planejament necessari i es
faci l’aprovació provisional abans d’acabar aquest legislatura per tal que els
ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages puguin incloure les modificacions
en els seus corresponents planejaments urbanístics.

-

Cinquè: que l’Ajuntament de Manresa emplaci el Consorci de l’Agulla a destinar
els seus recursos econòmics a iniciar la urbanització de les 19 hectàrees del turó
dels Quatre Cantons, tal i com s’estableix a l’article Novè el Conveni del Parc
Tecnològic.
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-

Sisè: que l’Ajuntament de Manresa informi dels acords presos a l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages i el Consorci de l’Agulla.”

El secretari presenta l’emena de substitució del Grup Municipal de CiU a la proposició
6.2 dels Grups Municipals d’ERC i CUP, de 20 de març de 2014, la qual es transcriu a
continuació:
“Atès que el 25 d’abril de 2002, un seguit d’entitats manresanes i bagenques signaven
la Declaració de l’Agulla amb la finalitat de posar de relleu els valors naturals,
ambientals, patrimonials i de lleure dels espais a l’entorn del parc de l’Agulla. La
declaració també alertava dels riscos i amenaces derivats de la massificació del parc
per la seva atractivitat com a ús de lleure i les pressions urbanístiques del seu entorn.
Finalment feia una crida a les institucions locals, comarcals i nacionals a impulsar la
preservació i revalorització d’aquest entorn natural.
El parc de l’Agulla ha estat un punt de referència per al lleure dels ciutadans dels
municipis del pla de Bages des del 1982, quan va ser creat per Aigües de Manresa a
l’entorn del llac que el 1974 es va construir com a dipòsit d’aigua de la ciutat. D’ell en
surten o hi arriben molts dels recorreguts que els ciutadans del Pla de Bages utilitzen a
les hores de lleure o per a la pràctica de l’esport, i que relliguen diversos indrets de
gran interès ecològic i paisatgístic com els aiguamolls de la Bòbila, els plans de les
Torres o la Sèquia. A més a més, els espais del seu entorn són una peça fonamental
per assegurar la continuïtat del corredor agrícola entre els regadius del Poal i
Viladordis, la connexió entre les conques del Llobregat i el Cardener i el tancament de
l’Anella Verda de Manresa pel nord.
En aquest context, i fruit de la pressió popular, el 2007 es constitueix el Consorci
Urbanístic de l’Agulla, format pels ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages,
amb la clara voluntat de preservar aquest entorn natural, millorar la seva accessibilitat i
ampliar el parc amb la incorporació a aquest, d’un àmbit de 19 hectàrees a l’entorn del
turó dels Quatre Cantons. Aquests terrenys provenien de l’acord de cessió gratuïta per
part de la societat Projectes Territorials del Bages en el marc del desenvolupament del
Parc Tecnològic. La urbanització d’aquest espai lliure havia de tenir les
característiques pròpies d’un gran parc supramunicipal i s’establia com a import unitari
mínim a invertir per la seva urbanització la quantitat de 4 euros per metre quadrat.
L’any 2008 el Consorci de l’agulla convoca un concurs d’idees per definir el
planejament i usos del seu àmbit. Les propostes van ser exposades a la Casa Lluvià,
seu del Col·legi d’Arquitectes i en va sortir guanyadora la de l’equip CSA-CarracedoSotoca SLP, que va entregar l’avantprojecte l’any 2011.
A resultes de document entregat i de l’estudi del mateix, el Consorci de l’Agulla, a
proposta dels respectius equips tècnics municipals, creu convenient encomanar l’any
2013 al mateix equip redactor un document de síntesi que clarifiqui diferents aspectes
que dificultaven el desenvolupament de l’ampliació del Parc. Aquest document ha de
ser avaluat en el transcurs del present semestre.
Així mateix, en data de desembre de 2013, el Consorci de l’Agulla encarregà el
Projecte executiu d’urbanització i millora del Camí de l’Agulla a l’equip encapçalat per
l’arquitecte Jordi Fargas.
Per tot això, proposem que el ple adopti els següents, ACORDS:
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Primer.- Que el Consorci de l’Agulla estudiï la fórmula jurídicament possible per tal de
fer efectiva la disposició per part del Consorci de l’Agulla dels terrenys del turó dels
Quatre Cantons.
Segon.- Emplaçar al Consorci de l’Agulla a disposar d’una proposta d’Avantprojecte
de Pla Director Estratègic del Parc de l’Agulla en el menor temps possible.
Tercer.- Emplaçar al Consorci de l’Agulla a difondre i donar a conèixer, així com a
obrir un procés de debat ciutadà, entorn la proposta d’avantprojecte esmentat.
Quart.- Demanar al Consorci de l’Agulla, tot entenent la situació econòmica actual i el
marc regulador econòmic actual, a avançar en la redacció de projectes executius de
millora d’accessibilitat als espais públics existents en l’actualitat, per tal de poder-los
exectur en el moment que la situació així ho permeti.
Cinquè.- Donar trasllat dels presents acords a l’Ajuntament de Sant Fruitós i al
Consorci de l’Agulla.”

El secretari presenta l’emena de substitució del GMERC a l’esmena del GMCiU de la
proposició 6.2 dels GMERC i GMCUP, de 20 de març de 2014, que es transcriu a
continuació:
“El 25 d'abril de 2002, un seguit d'entitats manresanes i bagenques signaven la
Declaració de l’Agulla amb la finalitat de posar de relleu els valors naturals, ambientals,
patrimonials i de lleure dels espais a I'entorn del parc de I'Agulla. La declaració també
alertava dels riscos i amenaces derivats de la massificació del parc per la seva
atractivitat com a us de lleure i les pressions urbanístiques del seu entorn. Finalment
feia una crida a les institucions locals, comarcals i nacionals a impulsar la preservació i
revalorització d'aquest entorn natural.
El parc de I'Agulla ha estat un punt de referència per al lleure dels ciutadans dels
municipis del pla de Bages des del 1982, quan va ser creat per Aigües de Manresa a
l'entorn del llac que el 1974 es va construir com a dipòsit d'aigua de la ciutat. D'ell en
surten o hi arriben molts dels recorreguts que els ciutadans del Pla de Bages utilitzen a
les hores de lleure o per a la practica de I'esport, i que relliguen diversos indrets de
gran interès ecològic i paisatgístic com els aiguamolls de la Bòbila, els plans de les
Torres o la Sèquia. A més a més, els espais del seu entorn son una peça fonamental
per assegurar la continuïtat del corredor agrícola entre els regadius del Poal i
Viladordis, la connexió entre les conques del Llobregat i el Cardener i el tancament de
I'Anella Verda de Manresa pel nord.
En aquest context, i fruit de la pressió popular, el 2007 es constitueix el Consorci
urbanístic de I'Agulla, format pels ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages,
amb la clara voluntat de preservar aquest entorn natural, millorar la seva accessibilitat i
ampliar el parc amb la incorporació a aquest, d'un àmbit de 19 hectàrees a I'entorn del
turó dels Quatre Cantons. Aquests terrenys provenien de I'acord de cessió gratuïta per
part de la societat Projectes Territorials del Bages en el marc del desenvolupament del
Parc Tecnològic. La urbanització d'aquest espai lliure havia de tenir les
característiques pròpies d'un gran parc supramunicipal i s'establia com a import unitari
mínim a invertir per la seva urbanització la quantitat de 4 euros per metre quadrat.
L'any 2008 el Consorci de I'Agulla convoca un concurs d'idees per definir el
planejament i usos del seu àmbit. Les propostes van ser exposades a la Casa Lluvià,
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seu del Col·legi d'Arquitectes i en va sortir guanyadora la de I'equip CSA-CarracedoSotoca SLP, que va entregar I'avantprojecte I'any 2011.
A resultes de document entregat i de I'estudi del mateix, el Consorci de I’Agulla, a
proposta dels respectius equips tècnics municipals, creu convenient encomanar I'any
2013 al mateix equip redactor un document de síntesi que clarifiqui diferents aspectes
que dificultaven el desenvolupament de I'ampliació del Parc. Aquest document ha de
ser avaluat en el transcurs del present semestre.
Així mateix, en data de desembre de 2013, el Consorci de I'Agulla encarrega el
Projecte executiu d’urbanització i millora del Camí de I'Agulla a I'equip encapçalat per
I'arquitecte Jordi Fargas.
Per tot això, proposem que el ple adopti els següents, ACORDS:
Primer.- Que I'Ajuntament de Manresa faci la cessió de les 19 hectàrees del turó dels
Quatre Cantons, rebudes gratuïtament de Projectes Territorials del Bages, al Consorci
de I'Agulla, en compliment del punt vuitè del conveni del Parc Tecnològic, mitjançant la
fórmula jurídica ,més adequada.
Segon.- Emplaçar al Consorci de I'Agulla a aprovar I'avanç de pla urbanístic, d'acord
amb els treballs realitzats per I'equip CSA-Carrercedo Sotoca SLP i les posteriors
revisions i actualitzacions, abans de I'estiu de 2014, per tal que hi pugui haver un
període d'exposició pública que permeti un debat ampli amb totes les entitats que així
ho desitgin.
Tercer.- Emplaçar al Consorci de I'Agulla a difondre i donar a conèixer, així com a
obrir un procés de debat ciutadà, entorn la proposta d'avantprojecte esmentat.
Quart.- Demanar al Consorci de I'Agulla, tot entenent la situació econòmica actual, a
avançar en la redacció de projectes executius de millora d'accessibilitat als espais
públics existents en I'actualitat, per tal de poder-los executar per fases i en la mesura
que la situació econòmica ho permeti.
Cinquè.- Donar trasllat dels presents acords a I'Ajuntament de Sant Fruitós i al
Consorci de I'Agulla.”
L’alcalde indica que els representants dels grups proposants han comentant que
tenien la intenció de deixar la proposició sobre la taula i debatre-la en un proper Ple,
així que els cedeix la paraula perquè diguin si és correcta la interpretació de la
Presidència.
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, explica que van
presentar aquesta proposició amb la CUP amb l’objectiu que es prosseguís amb les
actuacions del conveni del Parc de l’Agulla. Diu que aquesta tarda han rebut una
esmena per part del grup del govern. Comenta que, sovint, quan es tracta de petites
diferències, s’acaben consensuant acords pocs minuts abans del Ple. ERC pretenia
mantenir la seva esmena en el sentit de manifestar la voluntat política de tirar
endavant l’acord per a la cessió de 19 hectàrees per part de l’Ajuntament de Manresa
al Consorci de l’Agulla. Com que les interpretacions no eren tant de caire polític sinó
de caire jurídic i administratiu, i davant la confiança i la voluntat de la resta de grups –
principalment del grup del govern- per arribar a un acord per tirar-ho endavant, han
preferit donar-se més temps.
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Diu que no retiren la proposició perquè no creguin que sigui necessària sinó que la
deixen sobre la taula perquè, o bé dins del mateix Consorci o bé en el proper Ple, es
tiri endavant.

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que si deixar
aquest tema un mes sobre la taula serveix per desencallar l’àmbit de l’Agulla,
aleshores pensa que es pot fer perquè el termini és raonable.
La proposició 6.2 queda sobre la taula per assentiment dels presents.
Es fa constar que la proposició 6.3 ja s’ha debatut com a primer punt de les
proposicions.
6.4

Proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP en suport a la
campanya de recollida de signatures “Signa un vot per la independència”.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP, de 15 de
març de 2014, que es transcriu a continuació:
“Atès que:
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés
sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva.
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el
símptoma més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del
2010 la darrera expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-S del
2012 i la Via Catalana de l’11-S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la
culminació de la voluntat inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en
un nou estat d’Europa. I de fer-ho democràticament.
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les eleccions del
2012, amb totes les seves derivades –Declaració de sobirania i del dret a decidir del
poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la
Transició Nacional– n’han fixat l’imprescindible full de ruta institucional.
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans
perquè el poble català exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a
l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per
fer-ho i que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement.
Sense pròrrogues possibles.
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible
la conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i
l’ANC mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la
complementarietat de llurs objectius fundacionals.
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han acordat
organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i
23 de març de 2014. La jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de
drets de petició a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament
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democràtica i pacífica del procés, així com fer divulgació mediàtica de la importància
estratègica d’aquesta demanda popular.
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se
als seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i
reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum
d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la
Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures.
L’AJUNTAMENT DE MANRESA ACORDA:
1. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot
per la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març
de 2014.
2. Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar la recollida de
signatures.
3. Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la
campanya ‘Signa un vot per la independència’.
4. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (c.
Ciutat, 1 - 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat”

El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, assenyala que no
s’estendrà en les explicacions perquè, de fet, l’acte principal de la campanya es va fer
aquesta mateixa setmana amb una presentació pública per part dels alcaldes que
donen suport a la jornada de recollida massiva de signatures.
Diu que si s’aprova aquest acord quedarà fixat el posicionament de l’Ajuntament de
Manresa a favor d’aquesta campanya. Troba lògic que Manresa s’adhereixi a la
campanya perquè està endegada per l’AMI, de la qual Manresa en forma part des dels
seus inicis. També remarca que és una mostra del treball conjunt institucional i social,
en el sentit que hi ha un acord entre l’AMI i l’ANC i això dóna més força al procés que
viu el país.
Si bé abans han parlat del Dret a Decidir, diu que dintre d’aquest Dret el posicionament
que tenen és a favor de la independència.

El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, també comenta que la
diferència amb la moció 6.3 és que aquella era en suport al Dret a Decidir, mentre que
la que estan debatent ara és en suport a la independència. Diu que segurament
aquesta proposició obtindrà els mateixos suports que la del Dret a Decidir, el que li
porta a pensar que els que estan en desacord amb l’statu quo són els que volen
exercir el dret a posar-ho en evidència. Creu que és una acció per anar sumant i per
posar de relleu el suport a la crida per sortir d’aquest estat que està maltractant
Catalunya des de fa temps i que impedeix que es puguin desenvolupar els nostres
ajuntaments, els serveis socials, etc.
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, entén que no han
d’haver-hi excuses per no celebrar el referèndum d’autodeterminació el proper 9 de
novembre. Malgrat això, davant de l’actitud antidemocràtica de l’estat espanyol es bo
tenir altres vies. Diu que la de signar un vot per la independència és una forma de tenir
un altre mecanisme democràtic, mitjançant el dret de petició, perquè la gent pugui
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decidir si volen deixar de formar part del regne d’Espanya. És per això que la CUP
dóna suport a la moció.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 6.4
dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP, i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius
(10 GMCiU, 3 GMERC i 2 GMCUP), 9 vots negatius (4 GMPSC, 3 GMPP i 2
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

6.5

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de crear una borsa de
terres de regadiu.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 15 de març de
2014, que es transcriu a continuació:
“Atès que el regadiu de Manresa, vinculat a la Sèquia i els seus ramals, té un gran
valor paisatgístic, cultural, mediambiental, econòmic i educatiu.
Atès que una part d’aquestes terres de regadiu resten sense treballar o es dediquen a
cultius de secà.
Atès que a Manresa hi ha persones i col·lectius interessades en accedir a terra de
conreu i no ho aconsegueixen.
Atès que a Manresa, les persones amb risc d’exclusió social i econòmica va creixent
any rere any, i aquestes terres poden ser molt útils per a ajudar en l’obtenció de
l’alimentació bàsica i per mantenir la cohesió social a la ciutat.
Proposa:
1. Que aquest Ajuntament realitzi un inventari de les terres de regadiu no cultivades o
destinades a cultius de secà i, un cop fet, es publiqui i es difongui a les entitats
potencialment interessades.
2. Que aquest Ajuntament es responsabilitzi de la gestió i promoció de borsa de terres
i faci d’interventor entre els propietaris d’aquestes terres i les persones i els col·lectius
interessats en accedir a la terra de cultiu.
3. Que aquestes dues actuacions es duguin a terme dins d’aquest mateix any 2014.”

El secretari presenta l’emena del Grup Municipal de CiU a la proposició 6.5 del Grup
Municipal de la CUP, de 20 de març de 2014, la qual es transcriu a continuació:
“Substituir el punt 1 dels acords per:
1. Que aquest Ajuntament realitzi un inventari de les terres de regadiu no cultivades o
destinades a cultiu de secà, i un cop fet es posi en contacte amb els propietaris de les
terres i les entitats potencialment interessades per a l’aprofitament del territori agrari.
Substituir el punt 2 dels acords per:
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2. Que aquest Ajuntament es responsabilitzi de la promoció de la borsa de terres i faci
d’interlocutor entre els propietaris d’aquestes terres i les persones i els col·lectius
interessats en accedir a la terra de cultiu.”

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que el 2009
l’Ajuntament de Manresa va encarregar un estudi sobre el regadiu de Manresa, el qual
es va presentar el 2010. Entén que se’l varen fer seus tots els grups municipals, així
com l’equip de govern i, de fet, en el web de l’Ajuntament es pot consultar aquest
estudi.
Assenyala que entre les moltes propostes que es fan en aquest estudi, hi ha
l’especificació que és necessària la intervenció pública per facilitar el mercat de terres.
Diu que en aquests moments hi ha una part important de terres del regadiu de la ciutat
que no estan cultivades o bé que es dediquen al secà, la qual cosa troba que és un
malbaratament d’un bé tan preuat.
Per això el seu grup fa dues propostes senzilles. D’una banda, que es faci una
diagnosi per saber quines són les terres que no s’estan utilitzant per allò que estan
destinades i, d’altra banda, que es facin gestions per posar a disposició de les moltes
persones que voldrien tenir accés a les terres de regadiu perquè les puguin cultivar.
Diu que l’Ajuntament hauria de fer el paper de mediació i agilització del mercat de les
terres, de lloguer o de venda, no tant per facilitar que els que tenen terres puguin
obtenir beneficis sinó per facilitar que no hi hagi cap tros de terra cultivable que no
estigui efectivament destinat a això.
El senyor Adam Majó comenta que l’equip de govern ha proposat unes petites
modificacions, sobre les quals pensa que no devaluen el sentit de la moció tot i que sí
que deixen una certa màniga ampla perquè facin de més o de menys. Per tant,
apel·len a la responsabilitat de l’equip de govern i els donen, de nou, un altre vot de
confiança –perquè diu que durant aquest mandat els n’han donat molts- per tal que
apliquin la moció en el seu sentit més ampli. També diu que si no ho fan així, ho
denunciaran o ho faran públic.

El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat,
comença dient que si la CUP està fent tants vots de confiança a l’equip de govern deu
ser perquè els estan complint tots, perquè sinó no els en farien tants.
Diu que coincideixen plenament amb la defensa que es fa en la moció del regadiu i de
l’activitat econòmica i els valors d’identitat, de paisatge i d’entorn natural que
proporciona. Amb tot, han presentat l’esmena bàsicament perquè en el primer acord
es diu que s’han de publicar i difondre les terres no cultivades i troba que amb això
s’ha de tenir en compte la legalitat, perquè no es poden fer públiques les dades de
caràcter personal dels propietaris. Comenta que cal modificar-ho i per això han
proposat que es posin en contacte els propietaris de les terres i les entitats
potencialment interessades en el seu aprofitament.
Pel que fa al segon acord, demanen modificar el que es diu en la moció de la CUP
sobre que l’Ajuntament ha de gestionar o fer d’interventor i proposen que es parli
d’interlocució entre els propietaris i els interessats en accedir a la terra.
Vol que consti que el document sobre el regadiu de la ciutat al qual la CUP ha fet
referència no es va aprovar per Ple, encara que sí que és un document de treball que
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utilitza l’equip de govern. També és cert que està a la pàgina web i, per tant, és un
element de treball per a la potenciació del regadiu.
Per tot el que ha exposat, demana el vot favorable a l’esmena proposada per CiU.

El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que les
diferències entre les dues propostes són mínimes i diu que és palesa la voluntat del
seu grup municipal d’avançar en aquest aspecte.
Troba que l’esmena de CiU proposa una diferència petita i diu que a vegades és
complicat saber fins a quin punt l’Ajuntament no tan sols vol, sinó que pot gestionar
terrenys privats.
Tot i que estan a favor del fons de la moció de la CUP i l’haurien votat a favor, com
que els sembla bé el matís que fa CiU en l’esmena perquè respecta la voluntat de la
moció i, a més a més, el grup proposant hi està d’acord, el vot d’ERC serà favorable a
l’esmena de CiU. Creu que d’aquesta manera se sumaran esforços per tirar endavant
el projecte.

La senyora Ruth Guerrero, regidora del Grup Municipal del PSC, diu que estan en
la mateixa línia del que ha comentat ERC perquè estan d’acord que es creï una borsa
de terres de regadiu i perquè també troben que és més votable l’esmena de CiU,
bàsicament per les competències que té l’Ajuntament i per la protecció de dades.
Diu que la voluntat hi és, i el més important és el fet que l’Ajuntament posi en contacte
els propietaris amb la gent interessada i que faci d’intermediari per afavorir que
realment hi ha un benefici per a la ciutat amb la utilització d’aquestes terres. Com que
veuen que amb l’esmena es compleix l’objectiu de la moció de la CUP, diu que el PSC
votarà a favor de l’esmena de CiU.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena del GMCiU
a la proposició 6.5 del GMCUP, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents, i, per tant, es declara acordat:
“Atès que el regadiu de Manresa, vinculat a la Sèquia i els seus ramals, té un gran
valor paisatgístic, cultural, mediambiental, econòmic i educatiu.
Atès que una part d’aquestes terres de regadiu resten sense treballar o es dediquen a
cultius de secà.”
Atès que a Manresa hi ha persones i col·lectius interessades en accedir a terra de
conreu i no ho aconsegueixen.
Atès que a Manresa, les persones amb risc d’exclusió social i econòmica va creixent
any rere any, i aquestes terres poden ser molt útils per a ajudar en l’obtenció de
l’alimentació bàsica i per mantenir la cohesió social a la ciutat.
Proposa:
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1. Que aquest Ajuntament realitzi un inventari de les terres de regadiu no cultivades o
destinades a cultiu de secà, i un cop fet es posi en contacte amb els propietaris de les
terres i les entitats potencialment interessades per a l’aprofitament del territori agrari.
2. Que aquest Ajuntament es responsabilitzi de la promoció de la borsa de terres i faci
d’interlocutor entre els propietaris d’aquestes terres i les persones i els col·lectius
interessats en accedir a la terra de cultiu.
3. Que aquestes dues actuacions es duguin a terme dins d’aquest mateix any 2014.”

Es fa constar que la proposició 6.6 ja s’ha debatut després de la proposició 6.3.

6.7

Proposició del Grup Municipal del PP perquè se sol·liciti a la UNESCO que
les Festes de la Llum siguin declarades Patrimoni Cultural Immaterial.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PP, de 16 de març de 2014,
que es transcriu a continuació:
“Atès que les Festes de la Llum de la nostra ciutat considerem que aglutinen el
requisits per a la seva consideració de Patrimoni Cultural Immaterial: Tradicional i
contemporani, Integrador, Representatiu, i basat en la comunitat.
Atès que es una expressió cultural en si, amb coneixement i tècniques que es
transmeten de generació en generació; el valor social i econòmic d’aquesta
transmissió de coneixements permet un important factor del manteniment de la
diversitat cultural enfront a la creixent globalització. La comprensió del patrimoni
cultural immaterial de diferents comunitats contribueix al diàleg entre cultures.
PROPOSEM:
Que la ciutat de Manresa presenti la seva candidatura per a l’any 2015 a
l’ Organització de les Nacions Unides per a l’ Educació, la Ciència i la Cultura de les
‘Festes de la Llum’ per a la seva declaració de Patrimoni Cultural Immaterial.”

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que
amb la proposició es vol impulsar que les Festes de la Llum siguin declarades
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat ja que tenen els elements integradors de
la festa, tradició, contemporaneïtat, són representatives del nostre territori, de la
cultura i estan basades pròpiament en la comunitat.
Diu que són els principals elements per poder presentar la candidatura i ser
declarades Patrimoni Cultural Immaterial.
Manifesta que fonamentalment com a expressió cultural, els coneixements que es
transmeten de generació en generació, construïdes amb el boca a boca i amb les
tradicions culturals, permeten que sigui un factor important dintre de la diversitat
cultural que tenim a la ciutat.
Creuen i veuen necessari posar l’accent amb la perspectiva de futur que representa el
fet de poder ser declarades Patrimoni Cultural Immaterial pels efectes i la promoció
indirecta que representaria per a la ciutat arreu del món i per donar efecte al Projecte
Manresa 2022.
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Acaba la intervenció dient que si entre tots se sumen esforços en la mateixa línia,
s’aconseguirà que la ciutat de Manresa tingui els vincles suficients per potenciar-la a
nivell turístic durant el mes de febrer per la declaració de Patrimoni Cultural Immaterial
i pel projecte Manresa 2022, que no té res a veure amb la proposta, però que forma
part de la idea del que volen per a la ciutat.
Demana el vot favorable a la proposició.

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que hi
ha una cosa més manresana que les Festes de la Llum, que és la contenció o la
vergonya i la por al ridícul.
Estan convençuts que les Festes de la Llum, ni pels fets ni per la forma, poden ser
candidates a ser Patrimoni Immaterial de la Humanitat, ni per la litúrgia, ni pels actes
que es fan avui en dia, amb la cercavila, la missa, ni pel fons, una llegenda cristiana i
religiosa, no tenen el pes suficient ni tant sols per plantejar la possibilitat de ser
considerades Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
Diu que no cal anar pel món fent el ridícul demanant el reconeixement d’una cosa que
no s’ho val.
Diu que la Festa de la Llum ens l’estimem els manresans i aquell dia qui més qui
menys fa alguna cosa de profit, però no s’ha de demanar una cosa que no té base per
ser demanada.
Acaba dient que votaran en contra de la proposició.

La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, inicia la intervenció dient
que el seu Grup s’abstindrà en la votació.
Diu que els hagués agradat votar a favor, ja que això voldria dir que els manresans
s’estimen la Festa de la Llum i que l’han mantinguda dins una tradició “in sécula
seculórum”, però no ha estat així.
Creu que la festa de la Llum no té el cos ni la tradició en el seu programa per
demanar-ho. Diu que el programa festiu durant els darrers anys s’ha modificat i els
elements que la vesteixen no són exclusius de la festa i no hi ha suficient tradició per
demanar el reconeixement.
Manifesta que els manresans esperen l’arribada del pont de la festa de la Llum, per
aprofitar les últimes rebaixes al Corte Inglés o per fer l’escapada a la neu.
Recorda que a Catalunya només estan reconegudes com a Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat els Castells i la Patum, com obra mestra.
Creu que la Festa de la Llum, tot i que és la nostra festivitat i ens l’estimem, no creu
que pugui tenir el mateix nivell.

La senyora Ma. Jesús Pérez, del Grup Municipal del PSC, diu que està orgullosa de
viure a Manresa per moltes coses, però una d’elles és per les Festes de la Llum.
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Està en desacord pel que s’ha dit, i creu que les Festes de la Llum, són les festes de
Manresa per excel·lència, on molta gent coneix Manresa precisament per aquesta
celebració.
Diu que encara tenim recent l’èxit de l’última celebració i recorda que amb el misteri o
miracle de la llum l’any 1345, arriba la solució als conflictes i plets dels manresans per
la construcció de la Sèquia, cosa que encara gaudim dels beneficis d’una obra única
d’enginyeria medieval.
Explica que les Festes de la Llum basades en un fet immaterial com és el misteri o el
miracle, són el reflex d’uns valors molts importants: l’esforç, la superació, la valentia, la
continuïtat i la persistència juntament amb la importància del col·lectiu sobre
l’individual, i sobretot, són un exemple de les actituds intransigents.
Afavoreixen l’autoestima i l’orgull de ser manresà, així com la cohesió social i la
participació ciutadana, ja que són a la vegada populars i festives, però també
religioses, profanes, tradicionals i modernes, i gràcies als diferents administradors es
renoven cada any sense allunyar-se de l’eix principal, el misteri o el miracle de la Llum.
La màgia i el misteri de la llum i de l’aigua estan sempre presents, sent un dels signes
d’identitat de Manresa que sovint està anomenada injustament com a ciutat gris.
Creu que sobren motius perquè les Festes de la Llum siguin declarades Patrimoni
Cultural Immaterial per la UNESCO, i diu que votaran favorablement a la proposició.

El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, del Grup Municipal de CiU,
manifesta que s’han fet algunes consideracions que poden ser subjectives i si es fa un
repàs de la llista dels elements que a l’estat espanyol han estat declarats Patrimoni
Cultural de la Humanitat es pot pensar quins són més o menys ridículs.
Diu que parlar de la Festa de la Llum com un dia en què els manresans aprofiten per
anar a comprar al Corte Inglés, es simplifica d’una manera una mica bèstia.
Explica que actualment la Festa de la Llum té dues consideracions del tipus
patrimonial i una tercera que està en marxa, ja que es va incloure dins el catàleg i
inventari del Patrimoni Immaterial de Manresa, aprovat per la unanimitat pel Ple
municipal.
Va ser triada en una votació popular a nivell de país l’any 2009 com un dels 10 tresors
del Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya – Andorra, i es va escollir juntament
entre les Havaneres de Calella de Palafrugell, els Balls dels Diables, la Festa Major de
Vilafranca, etc...i en aquests moments, i a iniciativa d’aquest Ple, està en tràmit la seva
inclusió en el catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.
Per poder incloure la Festa de la Llum a la llista del Patrimoni de la Humanitat per part
de la UNESCO explica que hi ha tot un procediment, alguns elements dels quals són
els criteris d’inclusió i la Llum els compleix perfectament, com és el fet de donar a
conèixer el patrimoni cultural i immaterial de la ciutat que l’acull, que la ciutat hagi
exercit al llarg del temps unes mesures de salvaguarda que han protegit aquest
element, i això es produeix, la Llum és una festa viva, activa i participativa, una festa
que té una àmplia participació de la comunitat.
Referent al que s’ha dit sobre si es faria el ridícul o no, diu que a l’estat espanyol i
davant la UNESCO aquesta consideració la tenen: la Dieta Mediterrània, la Falconeria,
la Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, els Castells, el Cant de la Sibil·la
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de Mallorca, el Flamenc, el Silbo Gomero, els Tribunals de regants del Mediterrani
espanyol, el Misteri d’Elx, la Patum de Berga. Creu que la Festa de la Llum no hi
desentona en absolut.
Acaba dient que el GMCiU votarà favorablement a la proposició.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, vol agrair el
suport de l’equip de govern i del grup municipal del PSC.
Manifesta que ells no han posat les argumentacions sobre la taula perquè es
pensaven que parlaven amb regidors de la ciutat de Manresa que tenien coneixement
del que signifiquen les festes i les tradicions de Manresa, i que s’estimen la ciutat.
Se sent satisfet de fer el ridícul i defensarà les Festes de la Llum, al saló de Plens,
anant de compres al Corte Inglés o fins i tot anant a esquiar aprofitant un pont de les
festes de la Llum.
Diu que Manresa es mereix un futur, no la visió grisa, estreta i excloent d’uns quants
regidors de la ciutat.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 6.7 a votació, i
el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (10 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMPP i 2 GMPxC),
2 vots negatius (2 GMCUP) i 3 abstencions (3 GMERC) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.8

Proposició del Grup Municipal de PxC per demanar reforç del control
fronterer a Ceuta i Melilla.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 16 de març de 2014,
que es transcriu a continuació:
“Atès que Ceuta i Melilla han esdevingut punts fronterers que registren assaltaments
massius d’immigrants que burlen les tanques que separen el Marroc d’ambdues ciutats
per accedir de manera irregular a Espanya i Europa. L’estimació del Ministeri de
l’Interior ha xifrat en 8.602 els intents d’entrades d’immigrants per la tanca fronterera
de Ceuta i en 20.951 els de la tanca Melilla entre els anys 2005 i 2012. L’any 2013 els
intents per arribar clandestinament a Ceuta i Melilla des del Marroc van augmentar un
64% respecte l’any anterior. La Guàrdia Civil va comptabilitzar 1.667 casos
d’immigrants que van provar a passar irregularment a ambdues ciutats autònomes. En
els dos primers mesos del present any ja s’ha registrat l’entrada de 574 immigrants
irregulars a través de la tanca fronterera de Melilla en almenys cinc intents d’assalts
massius protagonitzats per prop de 3.000 immigrants. A Ceuta també s’han registrat
intents d’entrades massives per part de prop d’un miler d’immigrants.
Atesa la violència que ha caracteritzat algunes de les recents entrades irregulars
d’immigrants a Ceuta i Melilla, en què han tingut lloc llançaments de pedres, pals i
ampolles per part dels assaltants contra agents de la Guàrdia Civil, resultant-ne ferits
tres d’ells.
Atès que les regularitzacions massives d’immigrants tenen un efecte crida que fomenta
l’arribada de més immigrants il·legals. Premiar amb el permís de residència els qui
accedeixen de manera clandestina a un país no frena l’arribada d’immigrants
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irregulars, ans el contrari, l’exposa a patir una major pressió migratòria en el futur. Les
regularitzacions massives portades a terme pel Govern d’Espanya els anys 2001 (PP) i
2005 (PSOE) han obert les portes a l’arribada de més immigrants il·legals que, atrets
pel descontrol en la gestió del fenomen migratori, han entrat de manera clandestina a
l’espera d’obtenir permisos de residència.
Atès que el Govern del Marroc ha notificat al Govern d’Espanya que podrien estar a
l’espera d’assaltar les tanques frontereres de Ceuta i Melilla milers d’immigrants
indocumentats que es troben amagats a campaments improvisats en el massís del
Gurugú, així com a les muntanyes d’Afrah i Selouane. Enfront una amenaça d’aquesta
envergadura cal destinar els efectius i mitjans necessaris per dur a terme les tasques
de control i vigilància i repel·lir els intents d’entrada irregulars en els perímetres
fronterers de Ceuta i Melilla, que s’estenen al llarg de 8,2 i 11 quilòmetres
respectivament. Els recursos que la UE destina a la vigilància de les fronteres són
insuficients i l’Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta ha manifestat
l’escassetat de material amb què compta l’Institut Armat, a més de qualificar de ‘remei
casolà’ l’enviament d’agents antiavalots a Melilla que ni tan sols podran per fer servir
les eines de treball reglamentàries. Cal posar en marxa mesures dissuasòries que
posin de manifest la inviolabilitat de les fronteres de l’Estat Espanyol.
Atès que la immigració il·legal és un lucratiu negoci per a les màfies. Segons l’ONU
aquesta activitat genera una xifra de negoci de 100 milions d’euros anuals amb el
trànsit de 55.000 immigrants clandestins entre Àfrica i Europa. Algunes d’aquestes
persones acaben sent víctimes de xarxes d’explotació laboral o d’explotació sexual.
Atès que Espanya travessa una greu situació econòmica amb una taxa d’atur superior
al 25%, pèrdua progressiva de poder adquisitiu dels sous i un augment del nombre de
famílies sota el llindar de la pobresa. La capacitat d’acollida està desbordada i llançar
un missatge d’esperança i de possibilitat de millora a persones en situació de
desesperació i misèria constitueix una irresponsabilitat i un engany.
Atès el drama humà que implica la immigració il·legal en tant que ha comportat la mort
de moltes persones per cansament, ofegades a la mar, o bé deshidratades. El passat
any 2013 130 immigrants van morir tractant d’arribar a Espanya.
Atès que la immigració il·legal és en gran mesura una avantsala de la delinqüència,
perquè els immigrants irregulars no poden obtenir un permís de treball i per tant troben
en els furts i els robatoris una de les poques vies per assegurar la pròpia manutenció.
En cas de treballar ho fan de manera irregular, sense cap garantia per fer respectar els
seus drets laborals, i estan exposats a l’explotació a mans d’empresaris que busquen
fer negoci a costa de la misèria i la indefensió d’aquestes persones. D’altra banda
acudeixen a l’Administració per beneficiar-se d’un sistema de protecció social que no
han contribuït a generar.
El Grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Instar el Govern d’Espanya a adequar l’Acord entre el Regne d’Espanya i el
Regne del Marroc relatiu a la circulació de persones, el trànsit i la readmissió
d’estrangers entrats il·legalment, així com la Llei d’estrangeria, per tal de possibilitar la
devolució immediata dels immigrants il·legals procedents del Marroc interceptats a
territori espanyol.
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Segon.- Instar el Ministeri de Defensa a planificar el desplegament de les Forces
Armades amb el nombre d’efectius i equipaments necessaris per frenar la forta pressió
migratòria clandestina que té lloc a la frontera de Ceuta i Melilla amb el Marroc.
Tercer.- Manifestar a la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona i a la Guàrdia
Civil de Manresa el suport d’aquest Ajuntament per les actuacions dutes a terme a
Ceuta i Melilla en resposta als assalts d’immigrants que tracten d’arribar a Espanya i
Europa burlant la legislació i agredint els agents de l’Institut Armat.
Quart.- Instar el Govern del Marroc a suspendre el procés de regularització
d’immigrants il·legals que va iniciar el passat 1 de gener de 2014 i que s’allargarà fins
que acabi el present any.
Cinquè.- Reprovar la comissària europea d’Interior, Cecília Mälmstrom, per utilitzar les
xarxes socials com a canal oficial de comunicació entre la Comissió Europea i el
Govern d’Espanya, i instar-la a fer una rectificació pública per apuntar contra la
Guàrdia Civil com a responsables de la mort de 15 immigrants que es van ofegar quan
tractaven d’arribar a Ceuta nedant.
Sisè.- Donar trasllat a la Representació de la Comissió Europea a Catalunya i les Illes
Balears, la Delegació del Govern d’Espanya a Barcelona, a la sotsdelegació de
Defensa a Barcelona, a l’Ambaixada del Regne del Marroc a Espanya i al Parlament
de Catalunya.”

El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, explica que el
Ministeri de l’Interior ha anunciat la posada en marxa, amb caràcter d’urgència, de
millores a la tanca de Melilla, amb una inversió al voltant del milió i mig d’euros, al
mateix temps que s’ha descartat la presència de l’exèrcit pel reforç de la Guàrdia Civil
com va passar l’any 2005.
El GMPxC considera que la presència de l’exèrcit, com a mesura de prevenció i
dissuasió, és més que necessària, i el fet de la proximitat de les casernes prop de la
zona afectada representaria una despesa menys costosa que la inversió que s’ha
posat en marxa.
Diu que aquestes mesures suposaran la col·locació d’una tanca “antitrepa” d’uns 15
km de perímetre, tant a la tanca interior com a l’exterior, la col·locació de tres torres
amb càmeres tèrmiques de vigilància, i eliminació d’uns elements de tanca –els feixosque ajuden els immigrants a saltar la tanca. Els centenars d’immigrants que intenten
creuar les tanques ronden el miler i no només són d’origen subsaharià sinó que també
procedeixen de Síria.
El tancament de les duanes de Beni-Enzar i Farhana ha provocat retards en el
subministrament d’aliments procedents del Marroc i en el pas fronterer de Beni-Enzar,
el principal dels quatre que separen Melilla del Marroc. Els incidents contra els agents,
provocats pels portadors marroquins que creuen amb les mercaderies, són continus.
Aquest increment d’incidents ha obligat a efectuar tancaments temporals d’aquests
llocs fronterers, que s’han reforçat amb Unitats d’intervenció de la Policia Local i del
Grup de reserva de seguretat de la Guàrdia Civil, format per uns 40 agents, davant la
sospita que aquesta vegada, en lloc de saltar la tanca, intentin entrar “a la carrera” per
les portes de la frontera.
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Segons fonts de la Unió federal de la policia, la situació és cada cop més insostenible,
ja que els incidents són continus i els agents fronterers són els principals damnificats i
asseguren que el problema requereix de voluntat diplomàtica entre Espanya i el
Marroc.
Aquesta problemàtica exigeix solucions ja que és innegable la determinació i la
desesperació dels qui decideixen fer el pas per travessar la frontera de la forma que
sigui. Per un flotador per creuar nedant les màfies cobren 45€ als immigrants, obtenir
una plaça en una embarcació costa 1.000€ i entrar amb un vehicle kamikaze 4.000€,
però el més car és comprar documentació falsa per 6.000€. L’única forma gratuïta és
saltar la tanca.
Segons Interior hi ha 30.000 subsaharians al Marroc esperant per entrar a Espanya,
tot i que algunes ONG creuen que la xifra és exagerada per justificar les devolucions
en calent que proposa el govern i que el GMPxC també voldria que es fes.
Diu que el president de Melilla, el senyor Juan José Imbroda, ha acusat a partits
progressistes de provocar un efecte trucada amb la seves crítiques a l’actuació de la
Guàrdia Civil, a les fronteres de les ciutats autònomes, obligant-la a no poder actuar
amb els elements antidisturbis de què disposa per defensar les fronteres espanyoles;
és a dir, només cal posar una catifa i unes hostesses com a comitè de recepció per als
immigrants il·legals.
Destaca les dures condicions que viuen els guàrdies civils que vigilen les fronteres de
Ceuta i Melilla, i només en aquesta última ciutat un centenar han resultat ferits aquests
dos darrers anys com a conseqüència de les agressions de què han estat objecte per
part d’immigrants, que recalca que són il·legals.
Diu que, a més a més, la Comissària Europea d’Interior, la senyora Cecília Malmström,
ha demanant explicacions per la tragèdia del passat dia 6 de febrer, quan és a
Brussel·les a qui s’hauria de demanar explicacions per la poca implicació envers la
frontera sud comunitària.
Acaba la seva intervenció manifestant que la nostra societat no podrà assumir durant
molts anys aquesta situació, que cal invertir en els països d’origen per millorar la seva
situació, però el que el GMPxC considera un despropòsit és invertir en els països
d’origen i mantenir-los aquí. Creu que la UE ha d’assumir la seva responsabilitat per
evitar tragèdies similars en el futur.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, recorda que la
corporació no acostuma a respondre ni a debatre les mocions que presenta Plataforma
per Catalunya, però creu que de vegades es creua la línia i que l’explicació que ha fet
el regidor de PxC ho ha deixat prou clar.
El GMCUP considera que avui havia de demanar la paraula i que no ens podem
quedar callats quan es diuen segons quines coses.
El GMCUP ja ha mostrat en altres plens el seu desacord amb la vigent Llei
d’estrangeria i amb les mesures actuals, ja que és una llei injusta i inhumana, feta pel
PSOE, reforçada pel PP amb el suport de CiU, però que actualment està aplicant el
Partit Popular com tothom sap.
Tothom coneix les imatges del que va passar a Ceuta, els 15 assassinats de persones
que intentaven sobreviure dins de l’aigua, a les quals se’ls va llançar més de 150 boles
Acta de la sessió plenària núm. 4, de 20 de març de 2014

64

de goma, com ha reconegut el Ministre d’Interior. Si això no és inhumà i salvatge, es
pregunta Què és la humanitat i en què ens estem convertint?.
Els feixistes de Plataforma per Catalunya sembla que no en tenen prou i volen més
violència, més por, més morts, més ciutadans de primera i de segona i creu que això
no es pot permetre i que no ens podem quedar callats i calia dir alguna cosa al
respecte.
El GMCUP continuarà sense respondre a les provocacions de PxC, però arriba un
moment que no poden romandre callats.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 6.8 a votació, i
el Ple la rebutja per 17 vots negatius (10 GMCiU, 3 GMERC, 2 GMPP i 2 GMCUP),
2 vots afirmatius (2 GMPxC), i 5 abstencions (4 GMPSC i 1 GMPP).
Es fa constar que la regidora senyora Ruth Guerrero del GMPSC i el regidor
senyor Joan Comas del GMPP, es trobaven absents de la sala en el moment de
la votació.

6.9

Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP, PxC i CUP,
perquè sigui vinculant el resultat de la consulta popular sobre el Teatre
Conservatori.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP, PxC i
CUP, de 17 de març de 2014, que es transcriu a continuació:
“Atès que actualment l’Ajuntament de Manresa està realitzant els treballs relatius a
l’elaboració del Pla d’Ordenació Municipal de Manresa (POUM), que es troba en fase
de redacció.
Atès que aquest document és el que ha de marcar les directrius urbanístiques en
relació a la projecció actual i futura dels espais urbans i dels edificis de la nostra ciutat.
Atès que el teatre Conservatori és un equipament actualment en ús que acull algunes
activitats dins del món de les arts escèniques de Manresa.
Atès que les perspectives de manteniment i conservació de l’expressat edifici, com a
tema d'especial transcendència per als interessos dels veïns, han generat un viu debat
ciutadà, fruit de la futura reordenació de l’espai de la Plaça Sant Domènec en el marc
de les previsions del POUM.
Atès que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa ha decidit organitzar una consulta,
amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, sobre la permanència de l’edifici del Teatre
Conservatori a la Plaça de Sant Domènec en el planejament municipal.
Atès que les consultes populars per via de referèndum d'àmbit municipal són només
consultives, per la qual cosa no haurien de vincular jurídicament, els grups polítics sota
signants volen manifestar la seva voluntat d’atorgar a la consulta un caràcter vinculant.
Es per tot això que els grups polítics municipals de l’Ajuntament de Manresa sota
signants proposem l’acord següent:
L’Ajuntament de Manresa considerarà el resultat de la consulta d’iniciativa popular
organitzada per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa com a vinculant, de manera
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que aquest condicionarà les actuacions urbanístiques que el planejament municipal
hagi de preveure en relació a la conservació o desaparició de l’edifici del Teatre
Conservatori de la Plaça Sant Domènec de Manresa.”

La senyora Àuria Caus, regidora delegada de Participació Ciutadana, diu que
l’equip de govern, en el marc de desenvolupament del nou Pla General, va proposar
fer una consulta ciutadana pel futur de l’àmbit del teatre Conservatori, amb la voluntat
que el resultat sigui políticament vinculant, tal com ja es va fer amb la consulta sobre el
Parc Vila Closes.
Tenint en compte que les consultes populars d’àmbit municipal són consultives, el
GMCiU presenta i signa conjuntament amb la resta de grups municipals aquesta
proposició per tal de donar pes a la voluntat de donar caràcter vinculant a la consulta i
que la decisió ciutadana quedi reflectida en el futur POUM.
En nom de l’equip de govern agraeix a la resta de grups municipals que s’hagin sumat
a aquesta voluntat que el que fa és donar força a la decisió dels ciutadans.

L’alcalde explica que aquesta iniciativa va sorgir en una Junta de Portaveus
extraordinària que va tenir lloc el dia 4 de març calia oficialitzar-la en un Ple, a petició i
a proposta del Grup municipal del PSC, proposició que s’ha fet conjuntament entre tots
els grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Manresa.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació la proposició 6.9 la
qual s’aprova per la unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.10

Proposició del Grup Municipal del PSC sobre la inclusió de Manresa a la
Xarxa Exprés.cat i sobre millores urgents al servei de bus entre Manresa i
Barcelona.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 17 de març de
2014, que es transcriu a continuació:
“Atès que l’Honorable Conseller de Territori, Santi Vila, va ser el dia 13 de setembre de
2013 a la seu de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa on, entre altres anuncis,
va assegurar que aviat hi hauria millores al servei de Bus entre Manresa i Barcelona.
Atès que ja han passat més de sis mesos des d’aquella visita i de l’anunci fet pel
conseller, i que en l’àmbit d’aquest servei, no s’ha notat cap canvi significatiu i,
tanmateix, no és pot dir el mateix del que sí que ha succeït a d’altres municipis
catalans com ara la veïna ciutat d’Igualada que ja ha estat inclosa (igual que Sabadell,
Terrassa, Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Vilafranca i Vall de Tenes) en la xarxa
Exprés.cat.
Atès que fins al moment no hi ha ni una data fixada, ni definició de les característiques
i millores que suposarà la inclusió de la línia de Manresa-Barcelona a la Xarxa
Expres.cat.
És per això que, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple Municipal l’adopció dels
següents,
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ACORDS:
1. L’Ajuntament de Manresa insta al Departament de Territori de la Generalitat a
què en un termini no superior als tres mesos, inclogui la ciutat de Manresa a la
Xarxa Exprés.cat, tal i com ja s’ha fet a d’altres municipis de Catalunya, alguns
d’ells amb una menor població i, per tant, amb una menor clientela potencial
d’usuaris.
2. L’Ajuntament exigeix que al Departament l’adopció de mesures urgents que
evitin les reiterades incidències que provoquen que no poques vegades els
autobusos no directes (els que fan parada a Monistrol i a Olesa de Montserrat)
vagin tan plens que fins a 20 persones hagin de fer una part important del
trajecte dempeus al passadís o asseguts a les escales de les portes.”

El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que la
inquietud per millorar el transport públic entre Manresa i Barcelona és constant des de
fa molts anys.
Creu que s’han d’adoptar acords puntuals per millores concretes i que aquestes es
facin efectives.
El passat mes de setembre el conseller Santi Vila va anunciar millores en el servei
d’autobusos entre Manresa i Barcelona, però aquestes millores no han arribat i la
percepció de molts manresans és que aquestes sí que les tenen en d’altres municipis
com Igualada, cosa que els ha sorprès el tracte diferencial que han tingut al respecte.
Demana al Departament de Territori de la Generalitat que inclogui la ciutat de Manresa
a la xarxa Exprés.cat per tal que la ciutat disposi de la mateixa freqüència d’autobusos
directes i ràpids fins a Barcelona.
Demana el vot favorable a la proposició.

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que la
comparació amb Igualada no ha estat gaire afortunada ja que tant ells com nosaltres
disposem de la línia de ferrocarrils de la Generalitat i en canvi Manresa disposa de la
Renfe i ells no. Creu que aquesta és la raó del per què a ells ja els han inclòs a la
xarxa Expres.cat.
Entenen que el transport públic amb la capital del país ha de millorar i que els
ferrocarrils juguen un paper fonamental dintre del transport públic. Creu que amb una
inversió raonable es podria tenir un desplaçament fins al centre de Barcelona en
menys d’una hora amb el ferrocarril.
El principal esforç s’ha de centrar en la millora de rodalies i concretament per la línia
que arriba a l’estació del Nord, però també és cert que l’autobús ha de ser
complementari al servei ferroviari ja que arriba a llocs diferents on no hi arriba el tren.
Celebren que la Generalitat hagi decidit incloure Manresa a la xarxa Exprés.cat, i que
aquest transport sigui complementari al transport ferroviari i per això votaran a favor de
la proposició.
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El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Municipal del PP, manifesta que el
seu grup votarà favorablement a la proposició ja que entenen que la connexió amb
Barcelona ha de ser àgil i amb unes condicions idònies de servei.
Diu que tant l’augment de la freqüència com de la capacitat dels autobusos és
fonamental per evitar situacions de sobreocupació dels vehicles.

El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que donaran el vot
favorable a la proposició. Diu que invertir en transport públic és sempre sostenible en
el temps i tant Manresa com la Comarca necessiten d’aquestes millores.
Coincideixen amb el regidor de la CUP que aquest transport ha de ser complementari,
ja que Manresa necessita millores en tots els sentits. Pel que fa a la xarxa viària de la
C-16 i millores de la C-55, millores en la Renfe, sobretot en les zones de Montcada i
Reixac, Vacarisses i Terrassa, i per tant és important i convenient que tot i que ja
estigui inclosa en aquesta Xarxa, les millores arribin aviat.

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat de Mobilitat, manifesta que exposarà
els motius pel quals emetran el vot favorable a la proposició.
Estan d’acord que el transport públic necessita millores sobretot pel que fa a les
comunicacions amb el sud del país.
Explica que la Conselleria de Territori el passat mes de setembre va fer una exposició
a Manresa sobre l’elaboració d’un Pla integral de mobilitat de la Comarca en relació
amb Barcelona i el mes de gener d’aquest any ja han presentat el Pla de millora de la
mobilitat amb la previsió de posar en funcionament la línia exprés Berga-ManresaBarcelona.
Diu que l’actual servei que uneix la ciutat amb Barcelona, ja té força prestacions
similars a les de la xarxa Exprés com ara el número d’expedicions, on actualment
tenim 23 autobusos diaris. La integració a la xarxa exprés comportaria, a més, una
millora en relació a la qualitat del servei, la informació a l’usuari, la velocitat comercial i
segurament alguna expedició més.
No creu que es pugui comparar Igualada amb Manresa, ja que ells no disposen de la
línia de Renfe i se n’alegren que hagin aconseguit millores donada la situació precària
que tenen amb el transport públic amb Barcelona.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 6.10 a votació, i
el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

Es fa constar que a l’entrar en el coneixement de la proposició 6.11 s’incorpora a la
sessió la senyora M. Mercè Rosich.

6.11

Proposició del Grup Municipal del PSC sobre l’adopció de mesures
urgents que facilitin la reobertura immediata de les biblioteques veïnals
que gestiona la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa.
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El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 17 de març de
2014, que es transcriu a continuació:
“Atès que actualment les biblioteques veïnals que gestiona la Federació
d’Associacions de Veïns de Manresa estan tancades perquè l’entitat local, com a
conseqüència de l’actual pròrroga pressupostària, no disposa de recursos econòmics
garantits com per poder disposar del personal que les atén.
Atès que les biblioteques veïnals de Manresa són un servei molt útil per a la
ciutadania, un programa que segons el regidor de Ciutadania i Barris del nostre
Ajuntament s’ha de mantenir en el futur perquè atén a un nombre de nens i joves
(d’entre 7 i 14 anys) de la ciutat proper als 2.500 usuaris/mes.
Atès que l’Ajuntament de Manresa té el compromís de fer dos pagaments a la
Federació (de 7.650 euros al mes de març i de 6.750 euros el mes de maig) en
compliment de convenis signats (Xarxa de Biblioteques Veïnals i Pla de
Desenvolupament Comunitari) amb l’entitat, però que actualment i per serveis ja
prestats i justificats de 2013, encara se li deuen a l’entitat un total de gairebé 50.000
euros.
Atès que una part molt important d’aquests diners que es deuen a la FAVM, es deuen
alhora a l’Ajuntament (que els ha de traspassar després a la Federació) des del
Departament de Benestar i Família de la Generalitat que no ha abonat encara a
l’Ajuntament una part important dels seus compromisos econòmics signats dins el
contracte programa pel Pla de Desenvolupament Comunitari de l’any passat,
ACORDS:
1. Instar al Departament de Benestar i Família de la Generalitat a que aboni amb
caràcter d’Urgència la part econòmica compromesa dins el contracte programa pel Pla
de Desenvolupament Comunitari de l’any passat, un fet que milloraria la liquidés
econòmica de la Federació d’Associació de Veïns de Manresa i que permetria la
reobertura de les biblioteques veïnals de Manresa que ara són tancades.
2. L’Ajuntament de Manresa es compromet a mantenir intacta en el proper pressupost
municipal de 2014 la quantitat econòmica destinada l’any 2013 tant pel projectes de
Xarxa de Biblioteques Veïnals de Manresa com per al Pla de Desenvolupament
Comunitari.”

La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, manifesta que
presenten aquesta moció perquè el Departament de Benestar i Família de la
Generalitat i l’Ajuntament de Manresa prenguin mesures urgents per poder facilitar
l’obertura immediata de les biblioteques veïnals que gestiona la Federació
d’Associacions de Veïns de Manresa.
Recorda que fa uns mesos ja van presentar una moció en què es demanava a
l’Ajuntament de Manresa que pogués facilitar el pagament del deute pendent amb la
Federació d’Associacions de Veïns per poder mantenir el Pla de Desenvolupament
Comunitari.
Explica que ja van alertar del risc pel personal d’acabar al carrer, provocant que els
usuaris dels serveis que presten les Associacions de veïns a través dels Plans de
Dinamització es veurien greument afectats. També es va incidir sobre la feina que es
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fa sobretot pel que fa a la cohesió social i on les Associacions de veïns fan un servei
molt efectiu i que segurament l’Ajuntament no podria assumir.
La situació actual és que els treballadors estan al carrer, les biblioteques veïnals es
troben tancades i que les Associacions de Veïns encara tenen un deute de l’any 2013
de 50.000,00 euros.
Saben que és un efecte que va en cadena, saben que es demana a l’Ajuntament de
Manresa, saben que la Generalitat té el deute inicial i que l’Ajuntament de Manresa es
troba amb un pressupost prorrogat, fets que segurament dificulten aquesta situació
però també saben tota la situació anterior plantejada.
Demanen que en el proper pressupost l’Ajuntament de Manresa es comprometi que la
quantitat destinada a la gestió de la xarxa de biblioteques veïnals quedi intacta.
Coneixen el patiment de la Federació d’Associació de Veïns a través dels mitjans de
comunicació i per això volen transmetre al Ple i fer extensiu el que ja es va publicar
perquè es pugui debatre i s’agafi el compromís per part del govern.
Vol matisar que les biblioteques veïnals són un espai on els nens, nenes i joves poden
fer els deures, on troben un espai de relació i cohesió social, on s’han fet projectes
d’incorporació de nouvinguts, que també els permet tenir un punt d’accés a internet per
poder fer els treballs, un llarg etcètera que volien que quedés reflectit en el Ple.
Demana el vot favorable al dictamen.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que
quan va sortir la notícia ja es van manifestar públicament. Creuen que aquest i d’altres
serveis s’han de mantenir tal i com ha explicat la regidora del PSC, no són espais per
passar l’estona, són espais importants.
Diu que quan es talla la despesa i només es pensa en els números els que acaben
patint són el més desfavorits, que són els que fan ús d’aquest servei .
Creuen que és molt important mantenir uns mínims socials i culturals per a la ciutat, i
per això encoratgen l’equip de govern perquè faci els possibles perquè com a mínim
de cara a l’any vinent hi pugui haver una partida pressupostària.

El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, manifesta que
estan d’acord amb la proposta i creuen que els espais de les biblioteques són
importants i positius.
Coneixen la situació econòmica de l’Ajuntament de Manresa, però seria bo fer un
estudi per veure si es pot tirar endavant per tal que les Associacions de veïns puguin
disposar d’aquests espais.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, agraeix la tasca
que fa la Federació d’Associacions de Veïns de la ciutat Manresa.
Diu que tant aquesta Federació com d’altres entitats treballen desinteressadament pels
diferents col·lectius i serveis que presten.
Recolzen i votaran a favor de la proposta. Demanen si es podran agilitzar els
pagaments per part de la Generalitat de Catalunya per poder fer l’avançament i així la
Federació d’Associacions de Veïns pugui mantenir el servei.
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Sol·liciten a l’equip de govern que com a mínim la despesa pel 2014 sigui la mateixa
que l’assignada per al 2013.
Diu que tothom ja coneix la tasca que desenvolupa la Federació d’Associacions de
Veïns, ja que li és inherent a l’activitat i al servei que desenvolupa pròpiament respecte
a les biblioteques.
Acaba la intervenció dient que votaran a favor de la proposició.

La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, manifesta que la falta de
liquiditat i endarreriment de pagament per part de les administracions acaba
repercutint tant en proveïdors com en els prestadors de serveis i finalment en els
usuaris.
Diu que amb la situació actual cal ser molt curosos de com fem la gestió dels recursos
públics tant des de l’administració com des de les associacions i entitats i vetllar
perquè aquests recursos es destinin a la finalitat que estava prevista.
Creuen que cal tenir cura amb les eines de cohesió social com són les biblioteques
veïnals perquè puguin continuar exercint la seva funció i per això donaran suport a la
proposició.

El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans,
manifesta que votaran a favor de la proposta, ja que entenen la seva intenció i el seu
sentit.
Respecte al primer acord de la proposició, diu que pretén formalitzar per escrit el que
s’està dient al Ple, és a dir empènyer, demanar, insistir que la Generalitat pagui el
deute, però la Generalitat no paga perquè tampoc no cobra.
Referent al segon acord, l’assumeixen ja que creuen amb el projecte i el defensen ja
que al pressupost ja hi consta la partida pressupostària.
Dintre de la més absoluta cordialitat i moderació i el sentit més positiu, vol afegir
algunes consideracions respecte el que s’ha dit. En primer lloc, diu que l’import que
surt als tres pressupostos que ha realitzat l’equip de govern, hi consta la partida
pressupostària, demostrant així una clara voluntat política i un coneixement del tema,
la xarxa de biblioteques veïnals s’ha mantingut i en el pressupost del 2014 també hi
surt.
En segon lloc, i referent a la programació dels pagaments, diu que és cert que
l’Ajuntament no es troba al dia en els pagaments, però la xarxa de biblioteques va
rebre el 50% de l’import, i la resta es pagarà durant aquest mes de març i maig.
Reconeix en tercer lloc, que s’ha pagat el 50% amb un retard important, però la
voluntat hi era i pel que fa al Pla comunitari es van avançar 12.000 euros, quan el
mateix conveni estipula que no es poden fer pagaments fins que la Generalitat no
pagui.
Manifesta que hi ha dues biblioteques que no han tancat, la de la Font i la de les
Escodines, que no formen part de la xarxa i depenen de la Federació. Creu que hi pot
haver incidit un problema de gestió o de coses sobrevingudes que la mateixa
Federació s’ha trobat i sobretot tenint en compte l’espoli de caixa que van deixar els
comptes a zero, perdent un marge de maniobra que ara no tenen.
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També creu que hi ha qüestions de criteri sobre en què es gasten determinades
partides, com per exemple el fet de tancar la xarxa de biblioteques però, en canvi, es
fan calendaris i revistes, cosa que es podrien estalviar determinades despeses en
benefici d’unes altres que tenen un caràcter clarament inclusiu i social, i ho diu des de
la més absoluta franquesa i cordialitat.
La conclusió final és que l’equip de govern creu en el projecte, el defensa i ho tiraran
endavant.

La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, manifesta que
comparteix part de les reflexions fetes pel regidor Calmet, però vol matisar que les
aportacions que ha rebut la Federació d’Associacions de Veïns per dur a terme el seu
Pla de Desenvolupament Comunitari han tingut retallades.
Diu que han hagut de fer un esforç de gestió i d’autoorganització per ajustar el que
estaven fent.
Creu que no es pot barrejar un tema intern, referent a l’espoli que van patir, perquè
l’equip de govern no pugui fer front a unes despeses ni tampoc que sigui una excusa
per dir que no poden fer front als pagaments.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 6.11 a votació, i
el Ple l’aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.12

Proposició del Grup Municipal d’ERC per a la instal·lació de senyals viaris
a les entrades de Manresa que la identifiquin com a Municipi per la
Independència.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 17 de març de 2014,
que es transcriu a continuació:
“El 19 d’octubre de 2009 l’ajuntament de Manresa va aprovar una moció a favor de
celebrar a la nostra ciutat una consulta per la independència amb la següent pregunta:
"Està d'acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret, independent,
democràtic i social, integrat a la Unió Europea?"
La consulta es va celebrar el 25 d’abril de 2010, amb una participació de gairebé
12.000 ciutadans, el 95,49 % dels quals es van manifestar a favor del sí.
L’octubre del 2011 l’ajuntament de la nostra ciutat va aprovar adherir-se a l’Associació
de Municipis per la Independència (AMI).
El 2012 el consistori va aprovar la moció a favor de la campanya “Penja-la i no la
despengis fins a la independència” per penjar una bandera estelada a la façana de
l’edifici consistorial.
Així mateix el proppassat 17 de febrer de 2012 el ple de l'ajuntament va aprovar una
moció que l'instava a ingressar els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya, quan
fos legalment possible.
El 21 de març de 2013 el consistori va aprovar una moció a favor de la sobirania
fiscal.
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El 23 de gener de 2013 el Parlament de Catalunya aprovava la declaració de
Catalunya com a subjecte polític i jurídic sobirà, declaració que va ser també ratificada
per majoria al nostre ajuntament el més següent.
Així doncs, aquest ajuntament s’ha manifestat de forma clara en moltes ocasions a
favor del procés de transició nacional que ens ha de portar a poder decidir el nostre
futur per aconseguir la independència del nostre país, i poder celebrar la consulta el
proper 9 de novembre tal i com el Parlament de Catalunya ha decidit.
La visualització d’aquest procés és important perquè reforça la voluntat del nostre
poble en exercir el dret a decidir.
Per aquests motius el nostre grup municipal proposa:
Instal·lar a totes les vies d’accés a la ciutat de Manresa senyals viaris que identifiquin
la nostra ciutat com a “Municipi per la independència”.

El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que
presenten una moció que va en la mateixa línia d’algunes que ja s’han aprovat en
aquest mateix Ple, però amb una clara manifestació de visibilitat del procés que ha
endegat aquest país.
Diu que el Consistori ja s’ha manifestat democràticament moltes vegades a favor del
procés de transició nacional, s’han aprovat les adhesions a les Declaracions de
Sobirania, a la Declaració de sobirania fiscal, s’ha declarat membre de l’Associació de
Municipis per la Independència, etcètera...
Diu que més enllà dels textos polítics i de la voluntat democràtica, els sembla que és
molt important la visibilitat del procés, un procés viu en què, una de les grans coses
que té és que és un procés molt transversal i col·lectiu.
Per tant, més enllà de les voluntats individuals, quan un participa en un procés
col·lectiu, també és un procés que ens reforça a nosaltres mateixos.
Manifesta que el més important és participar en aspectes col·lectius, i és en aquest
sentit que Manresa, com a capital de Comarca, que en moltes ocasions s’ha mostrat
favorable al dret a decidir i que Catalunya pugui decidir la voluntat d’ésser un estat
independent, sigui un referent visible a les entrades de la ciutat.
Demanen que allò que s’ha aprovat en aquest Ple, que Manresa és un municipi per la
Independència, sigui visible i es manifesti de forma clara a les entrades de la ciutat.
Demana el vot favorable a la proposició.

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, manifesta que
entenen el sentit de la proposició i que és una proposta lògica ja que Manresa és
membre de l’Associació de Municipis per la Independència.
Diu que hi ha catorze entrades a la ciutat de Manresa i s’intentarà acomplir l’acord de
Ple en el transcurs d’aquest any.
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 6.12 a votació, i
el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (11 GMCiU i 3 GMERC), 9 vots negatius (4
GMPSC, 3 GMPP i 2 GMPxC ) i 2 abstencions (2 GMCUP), i per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que el senyor Adam Majó del GMCUP es trobava fora de la sala en
el moment de la votació.

7.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

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, l’alcalde
sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de l’assumpte sobrevingut
presentat, la qual s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents.

7.1

Aprovar la Memòria i el Pla de Sanejament financer per al període 2014 a
2019, que s’incorporen com a annex a) i b) del present dictamen.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 19 de
març de 2014, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
A partir de les dificultats detectades per aquest exercici 2014 quan a la consecució de
l’objectiu d’ajustament del pressupost municipal, cosa que ha suposat la pròrroga de
l’exercici anterior, s’han estudiat diferents mesures per tal de poder proposar al Ple de
la corporació un pressupost ajustat a la realitat i adequat a les circumstàncies socials i
econòmiques que ens envolten.
Una de les mesures que es veu factible és el refinançament de diferents operacions
d’endeutament que l’ajuntament té en l’actualitat amb dues entitats financeres: Banc
Bilbao Vizcaya-Argentaria i Catalunya Banc i que signifiquen el 51,66% del deute total
a llarg termini.
Per tal de poder tirar endavant aquesta operació de reestructuració del deute el Ple
municipal ha d’aprovar un Pla de Sanejament, el qual haurà de ser autoritzat per
l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma que tingui atribuïda la Tutela Financera,
concretament la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la
Generalitat de Catalunya, perquè, amb posterioritat, el Ple municipal pugui aprovar les
operacions de refinançament.
El termini màxim d’aquest Pla de Sanejament financer esmentat és de 5 anys (exercici
corrent i 5 més) pel que ha de ser pel període 2014 a 2019.
Com a conseqüència de l’exposat, s’està gestionant el refinançament de 9 préstecs,
amb una carència de 18 mesos en les amortitzacions de capital, que són els següents:

Acta de la sessió plenària núm. 4, de 20 de març de 2014

74

Entitat

BBVA
BBVA
BBVA
BCLE
BBVA
CATALUNYA BANC
CATALUNYA BANC
CATALUNYA BANC
CATALUNYA BANC

Previsió de
Data signatura Import inicial signat Capital pendent
a 15.05.2014
a refinançar
12/05/2006
6.975.137,00 € 4.185.072,00 €
23/03/2007
7.035.000,00 € 3.341.625,00 €
19/02/2008
17.171.800,29 € 11.557.942,55 €
18/03/2008
7.280.771,00 € 5.504.973,20 €
03/03/2009
1.000.000,00 €
675.000,00 €
13/02/2009
11/03/2009
01/02/2010
18/02/2010

TOTALS

2.200.000,00 €
1.098.125,00 €
9.089.990,03 €
2.500.000,00 €

1.276.418,94 €
768.687,61 €
6.533.430,32 €
1.448.226,35 €

54.350.823,32 € 35.291.375,97 €

Consideracions jurídiques
L’article 53 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
La disposició addicional 24a del reial decret Llei 20/2011 de 30 de març, de mesures
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit
públic.
La disposició final 13.1a de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2013.
La disposició addicional 74a de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per al 2014, sota el títol de “refinançament d’operacions de crèdit i
règim d’endeutament aplicable a entitats dependents o vinculades a entitats locals”, la
qual estableix com a excepció les operacions de refinançament a entitats amb estalvi
net negatiu o volum de deute viu per sobre de l’establert a l’article 53 del Text Refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’article 9 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de
tutela financera dels ens locals.
Per tot això, i vist l’informe de l’interventor municipal de data 19 de març 2014, es
proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar la Memòria i el Pla de Sanejament financer per al període 2014 a
2019, que s’incorporen com a annex a) i b) del present dictamen.
SEGON.- Si s’aprova l’acord primer, trametre l’esmentada Memòria i Pla de
Sanejament financer per al període 2014 a 2019, a la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, també per a la seva aprovació, segons el previst a l’article 9
de l’Ordre ECF/138/2007 i a la disposició addicional 74ena de la Llei 22/2013 de 23 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014.”
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ANNEX A
“Memòria que formula Valentí Junyent i Torras, Alcalde de l’Ajuntament de Manresa,
en relació a les hipòtesis utilitzades en l’elaboració del Pla de Sanejament 2014 a
2019.
PREVISIÓ D’INGRESSOS
Augment o decrement previst en relació a l’exercici anterior:
CAPÍTOL

ANY 2015

ANY 2016

ANY 2017

ANY 2018

ANY 2019

1
2
3
4
5
8

0%
0%
0%
-2.477.959€
0,5%
0%

1%
1%
1%
5%
1%
0%

1%
1%
1%
0%
1%
0%

1%
1%
1%
0%
1%
0%

1%
1%
1%
2%
1%
0%

El capítol 4 a l’exercici 2015, disminueix per l’import de 2.477.959€, ja que al 2014,
hem previst subvencions a rebre corresponents a l’any 2013 i per tant en l’exercici
2015 tornarem a valors més similars als de l’any 2013.
L’augment previst dels capítols 1 al 5, es justifica, bàsicament , per l’increment de
tarifes de les diferents ordenances fiscals i el creixement vegetatiu.
Pel que fa als capítols 6 i 7, suposem uns imports segons els compromisos i acords
que tenim pel que fa a les subvencions de capital que hem de rebre fins a la data
actual, i les alienacions possibles.
Pel 2017 hem previst la concertació d’un préstec de 2.000.000€ per a inversions,
igualment pels anys 2018 i 2019, es preveu concertar un préstec de 9.000.000€ cada
any.
Aquests imports es veuen reflectits al capítol 9 d’ingressos dels anys 2017, 2018 i
2019, i aniríem tenint les despeses d’amortització d’aquests préstecs ( capítol 9 de
despeses ) a partir de l’any 2019 respecte del primer préstec de 2.0000.000€ i els
interessos ( capítol 3 de despeses ) a partir de l’any de la signatura de cada préstec.
El possible finançament d’inversions mitjançant contribucions especials, quotes
urbanístiques i subvencions no s’ha considerat, donat que el possible import de futur,
es veurà compensat amb l’import de les inversions a realitzar.
PREVISIÓ DE DESPESES
CAPÍTOL
1
2
4

Any 2015
-171.750€
0,5%
-60.476€

Any 2016
0%
0%
-5%

Any 2017
0,5%
1%
2%

Any 2018
2%
5%
2%

Any 2019
2%
2%
0%

El capítol 1 de l’any 2015, es justifica bàsicament per les possibles jubilacions de
personal que no seran cobertes degut a la redistribució de les seves tasques entre la
resta de personal encara en actiu; i es considera que amb el creixement de l’economia
a partir del 2017, permetrà augments moderats de les retribucions.
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El manteniment per l’any 2016 pel que fa al capítol 2, es justifica pel fet de continuar
atenent els serveis obligatoris, mantenint els serveis de caràcter voluntari i tenint en
compte diferents mesures de polítiques d’estalvi . A partir del 2017 i amb les
concertacions de nous préstecs per a inversions, s’augmentarà la despesa recurrent
per a aquestes inversions; i que per tant farà augmentar les despeses corrents del
capítol 2.
Les xifres previstes ens els capítols 3 i 9, relatives a interessos i amortitzacions, s’han
calculat en funció dels préstecs actuals més el nous que es signarien, amb el
refinançament de 9 d’aquests préstecs, que tindrien una carència d’amortització de 18
mesos i fent tanmateix, una estimació de futur; encara que arribat el cas es podria
valorar, alguna alternativa financera per si no es signés el refinançament d’alguns
d’aquests 9 préstecs.
A les xifres que figuren en els capítols 6 i 7 esta previst poder fer front a les
expropiacions forçoses per ministeri de la llei; i a les inversions i transferències de
capital finançades amb els préstecs que a partir del 2017 es concertaran. Les xifres
que figuren en el capítol 7 del pressupost de despeses corresponen a les despeses
plurianuals compromeses mitjançant acords fins a la data actual.
El capítol 8 coincideix exactament amb el capítol 8 d’ingressos.
La previsió del Romanent per a despeses generals evoluciona en funció del resultat
pressupostari.
El refinançament en tot cas, dels 9 préstecs durant aquest any 2014, ens ha de servir
per millorar l’equilibri financer i com a conseqüència totes les ràtios financeres que
figuren en el present Pla.
Amb tot això, i com es pot veure en el model complimentat, a l’any 2019 les ràtios
financeres són correctes assolint els objectius següents :
Capacitat de retorn: Amortització anual : POSITIVA ( 1,10 % )
Capacitat de retorn: Deute viu per crèdits a ll/t : POSITIVA ( 23,14 % )
Capacitat de retorn: Deute viu per crèdits i avals a ll/t : POSITIVA ( 22,59% )
Romanent de Tresoreria : POSITIU ( 0,99% )
Volum de deute sobre ingressos corrents : INFERIOR A 75 % ( 64,60 % )”
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, assenyala que
en l’última Comissió Informativa d’Economia i Governació es va aportar informació
sobre el contingut d’aquest dictamen tot i que no es va poder incloure en l’ordre del dia
amb normalitat.
Explica que el Pla de Sanejament és un exercici necessari per poder tirar endavant el
pressupost del 2014, ja que per fer-ho és imprescindible reestructurar el deute i com
que el nivell de deute de l’Ajuntament de Manresa està al 104,88% (entre el 75 i el
110%), la Generalitat l’ha d’autoritzar.
Diu que el Pla és un exercici teòric amb el qual es pot constatar que les projeccions
detallades any a any tenen un grau de garanties força considerables, el que permet
assegurar que efectivament es compliran. Però, en el fons, el que pretén el Pla és
poder garantir que, malgrat la reestructuració del deute, la situació nova que es genera
respecte les càrregues financeres podrà ser assumida en el decurs d’aquests 5 anys.
El Pla de Sanejament garanteix que es compleixen els requisits que estableix la
Generalitat, però també cal que el Ple municipal l’aprovi per poder-lo trametre a les
entitats financeres, les quals el demanen per determinar les comissions de risc i tancar
les operacions de refinançament que ha sol·licitat l’Ajuntament.
A continuació, el senyor Josep M. Sala resumeix el contingut del Pla de Sanejament.
Diu que la generació d’ingressos i la generació de despeses preveu uns increments
força prudents –especialment per als ingressos-, cosa que permet albirar que en els 5
anys que contempla el Pla, l’Ajuntament de Manresa podrà fer front al seu deute
passat (que és el deute actual) juntament amb la seva reestructuració.
A més, comenta que per al 2017 -tot i que esperen que pugui ser una mica abans- es
veu la possibilitat de generar nou endeutament, de forma que es podrien començar a
fer noves inversions a la ciutat. Si al 2017 els plans d’inversions es fan amb unes xifres
relativament prudents, al 2018 i al 2019 agafen una velocitat de creuer important.
Per tot el que ha explicat, demana el vot favorable dels assistents.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que tot i que
és cert que aquest Pla de Sanejament va ser explicat a la Comissió Informativa, no ha
estat fins poc abans del Ple que se’ls ha donat la documentació. Per això no poden
votar-lo favorablement, malgrat que diu que si l’haguessin tingut tampoc el votarien a
favor.
Assenyala que en un punt anterior han explicat què pensa la CUP d’aquesta austeritat,
i diu que no només ho han manifestat avui sinó que ho han fet palès moltes vegades.
Diu que no es pot permetre que siguin els bancs qui dirigeixin la política d’aquest
Ajuntament, tal i com està passant. Es va amb pressupost prorrogat i no es pot tancar
el nou fins que els bancs no donin permís. Creuen que aquesta no és la manera de
funcionar i, per això, la CUP ha plantejat alternatives. Han demanat que es faci una
auditoria per saber quina part del deute és il·legítim i fins que això no se sàpiga, la
CUP no votarà favorablement cap Pla de Sanejament ni cap altre pla a instàncies
d’altres administracions, doncs diu que el que fan és hipotecar la política municipal
d’aquest Ajuntament -en aquest cas concret fins al 2019-. Per tot això, diu que la CUP
votarà en contra.
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El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, entén que el Pla
de Sanejament és un pas previ important perquè l’Ajuntament de Manresa pugui
aprovar es pressupost 2014. Diu que aquest Pla mostra acuradament el volum de
deute que pot assumir l’Ajuntament i ha de permetre que en un parell d’anys es tingui
la capacitat suficient com per poder tornar a fer inversions a la ciutat de Manresa.
Diu que el PP entén que és un document propi d’aquest govern i per això no el votaran
en contra, però sí que s’abstindran.

El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, declara que
s’abstindran en la votació del dictamen perquè veuen que el Pla s’ha de poder aprovar
si es vol tancar el pressupost per al 2014, i és un requisit que demana la Generalitat.
Així doncs, no votaran en contra perquè entenen que el govern municipal, dintre de la
seva responsabilitat, ha de presentar aquest Pla. Assenyala que els agradaria poder-lo
votar favorablement, però admet que per a un grup de l’oposició és difícil donar el
vistiplau a uns números que marquen la previsió a un termini tan llarg.
Diu que les congratulacions que es feien quan parlaven sobre el tancament de
l’exercici 2013 s’haurien de treballar al llarg del temps i de forma contínua. El PSC és
més partidari de treballar des de la coherència i la responsabilitat de cada moment que
no pas des de la congratulació que es fa un cop a l’any, si és que les coses han anat
bé.
En base a les consideracions que ha fet, diu que l’abstenció del PSC es fa en positiu.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, manifesta
agraïment per la claredat de la CUP i diu que a partir d’ara s’obliden de la CUP per
tirar endavant temes econòmics per a la ciutat de Manresa, atès que no tenen interès
en què prosperi el pressupost 2014.
Agraeix també el posicionament del PP i del PSC perquè la seva abstenció no deixa
de ser un vot de confiança en la possibilitat que es podrà avançar en el pressupost
2014 i diu que en el debat pressupostari ja discutiran tot allò que considerin adient.
A part d’aquests agraïments, vol comentar un parell de qüestions: una, sobre l’entrega
de la documentació del Pla de Sanejament, i l’altra, sobre el per què es demana la
reestructuració del deute bancari.
Pel que fa a la primera qüestió, diu que malgrat que n’havien parlat a la Comissió
Informativa d’Economia i Governació, la documentació del Pla s’ha pogut entregar
avui. Explica que perquè el Ple pogués aprovar el Pla de Sanejament era necessari
que primerament l’aprovés la Direcció General de Política Financera. S’havien
d’ajustar petits detalls del projecte que, encara que no tenien massa importància, fins
que no se’n tingués la validació definitiva no es podia signar ni distribuir, i es corria el
risc que s’hagués de posposar fins un Ple extraordinari posterior. Diu que, finalment,
s’ha pogut portar a aquest Ple que era el que desitjava l’equip de govern perquè
d’aquesta forma no ha fet falta convocar una sessió extraordinària.
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Pel que fa a la segona qüestió, el senyor Josep M. Sala diu que el Pla de Sanejament
és una obligació per a l’Ajuntament però, a més, ajuda a tirar endavant perquè si
realment es ratifiquen les informacions que han arribat dels bancs, d’aquest Pla es
dedueix que en els propers mesos es podran pagar els proveïdors a 60 dies, cosa que
fa anys que aquesta Corporació no podia fer. Diu que aquest és un dels objectius que
es busca amb el Pla de Sanejament, la reestructuració del deute i el projecte de
pressupost del 2014, que espera que en les properes setmanes es pugui discutir i durlo al Ple per a la seva aprovació.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 7.1 a votació, i el
Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU), 12 abstencions (4 GMPSC, 3
GMERC, 3 GMPP i 2 GMPxC) i 2 vots negatius (2 GMCUP) i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

8.

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

9.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 6, 7, 8 i 9,
que corresponen a les sessions amb caràcter reservat dels dies 11, 18 i
25 de febrer i 4 de març de 2014, respectivament.

Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local en les seves sessions núm. 6, 7, 8 i 9, que corresponen a les sessions
amb caràcter reservat dels dies 11, 18 i 25 de febrer i 4 de març de 2014,
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.

10.

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

Data
d'entrada

Organisme

Remitent

Dep. de Territori i
Generalitat de Sostenibilitat
17-02-2014
Catalunya
Direcció General de
Transports i Mobilitat

27-02-2014

Generalitat de Departament de la
Catalunya
Presidència

Acord municipal
Acord de Ple 19-12-2013
-Proposició dels Grups Municipals de CiU i ERC sobre el
sector del taxi.
Acord de Ple 18-02-2014
-Rebuig a la modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
-De suport a Acció Cultural del País Valencià.
-De suport a la Resolució 497/x del Parlament de Catalunya,
de reconeixement de l’estelada.
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Dep. de Territori i
Generalitat de Sostenibilitat
03-03-2014
Catalunya
Servei Territorial de
Carreteres de BCN
Àrea de
Autoritat del
11-03-2014
Barcelona
Transport Metropolità
14-03-2014

Generalitat
Valenciana

Acord de Ple 16-01-2014
-Actuacions de millora a la carretera C- 55.

Acord de Ple de 18-02-2014
-Rebuig a la pujada tarifària de l’ATM.
Acord de Ple de 18-02-2014
Gabinet del President -De suport a Acció Cultural del País Valencià.

11.

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

11.1

Pregunta del Grup Municipal de la CUP, sobre les propostes del
document “Estat, ús i dinamització del regadiu de Manresa”.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 17 de març de 2014,
que es transcriu a continuació:
“1. L’any 2010 es va elaborar un document titulat Estat, ús i dinamització del regadiu
de Manresa. Aquest document fou aprovat en ple i conté una trentena de propostes a
impulsar. Quantes d’aquestes propostes s’han fet realitat, ni que sigui parcialment?
Quines són?”

El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat, diu
que de les 32 propostes que estableix aquest document, 9 són exclusivament
atribuïbles a l’acció directa de l’Ajuntament de Manresa. En les 23 restants es
combinen diferents elements i diu que l’Ajuntament ha de fer de col·laborador i
facilitador, però deixa clar que s’hi estableixen altres actors com associacions,
col·lectius, administracions, etc.
Tot seguit, detalla les propostes que s’han realitzat de forma parcial o total:
-

Millora de les condicions i entorn dels punts de venda en espais municipals
Presència i imatge del producte local a través de la restauració
Divulgació de l’oferta del producte local i la seva organització a través de mitjans
Altres actuacions de promoció: presència en fires
Desenvolupament de funcions socials de l’horticultura
Aproximació dels coneixements hortícoles a la ciutadania
Realització d’activitats formatives a l’entorn de l’activitat agrària
Activitats de descoberta lúdicopedagògiques de l’activitat agrària del regadiu
Reaprofitament dels residus urbans en l’activitat agrària
Actualització de la propietat del regadiu
Protecció del sòl agrícola
Ordenació específica de determinats sectors del regadiu
Preservació del patrimoni agrari del regadiu
Preservació i condicionament de les infraestructures d’aigua
Millores ambientals relacionades amb el cicle de l’aigua
Aplicació de criteris paisatgístics de les intervencions públiques o privades
Categorització de la xarxa de camins i senders del regadiu
Conservació de la xarxa viària de servei agrícola
Condicionament dels itineraris principals per a la pràctica lúdica
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11.2

Pregunta del Grup Municipal d’ERC, sobre l’aplicació de l’Ordenança de
Civisme.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 17 de març de 2014, que
es transcriu a continuació:
“Al Ple del 19 de juliol de 2012 aprovàvem la modificació de l'ordenança de civisme.
Alguns articles de la qual han estat discutits des d'abans de l'aprovació.
Al Ple de febrer de 2013 s'aprovava, a proposta del regidor de Barris i Ciutadania, la
convocatòria d'una comissió per valorar l'aplicació de l'ordenança, concretament en els
articles 36.2, apartats C i D, i l'article 79, apartats E i F. En aquell Ple el nostre grup va
demanar la revisió de l'Ordenança i no es limites als articles esmentats.
Les conclusions de la Comissió havien de fer-se publiques no mes tard del 31 de maig
del 2013, no ens consta que hagi estat convocada i si ho ha estat, no en coneixem els
resultats.
Veient que l'ordenança continua generant controvèrsia i per tal de conèixer l'abast real
d'aplicació demanem:
1- Des de l'entrada en vigor de l'Ordenança, quantes sancions s'han imposat per
infringir els següents articles?
Article 14, apartat 1
Art. 16, apartat 1
Art. 23 apartat 2
Art. 29
Art. 31
Art. 36.2, apartats C i D
Art. 49
Art 79 aparts E i F
2- Quantes, o quines, accions dels Serveis Socials ha motivat l'aplicació dels articles
23, apartat 1 i l'article 24?”

La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Seguretat Ciutadana, informa que
el número de sancions que s’han imposat per la infracció dels articles demanats han
estat els següents:
Article infringit
Número de sancions
Article 14, apartat 1
13
Art. 16, apartat 1
11
Art. 23 apartat 2
1
Art. 29
49
Art. 31
141
Art. 36.2, apartats C i D
2
Art. 49
12
Art 79 apartats E i F
2
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Matisa que s’estan referint a sancions. Diu que és important comentar que una
presumpta infracció dóna lloc a un expedient sancionador, el qual podrà acabar, o no,
en una sanció.

La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i
Cooperació, informa que pel que fa a l’article 23, apartat 1, la Policia Local ha
constatat 11 casos de mendicitat al carrer durant els anys 2012, 2013 i 2014. En la
majoria dels casos, la mateixa Policia Local ha informat a les persones què poden fer
per ser assistides per Serveis Socials.
Amb relació a l’article 24, diu que s’ha intervingut fent l’exploració de cada cas i, si és
necessari, es localitza a la persona en el mateix lloc on la Policia informa que se la va
trobar i se li ofereixen les ajudes pròpies de Serveis Socials, sempre que les persones
ho vulguin. Diu que el que no fa Serveis Socials és intervenir quan la mendicitat és
agressiva, perquè en aquest cas s’hi intervé des de la Policia Local.
També diu que quan es troben persones al carrer hi actuen dos serveis: la Policia
Local, per un costat, però també els Educadors de carrer.

11.3

Pregunta del Grup Municipal de la CUP, sobre el Pla Municipal
d’Habitatge.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 19 de març de 2014,
que es transcriu a continuació:
“2. Quan ja han passat més de dos mesos des que aquest ple vam aprovar una moció
que proposava elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge i sancionar aquelles
entitats financeres o grans empreses que mantinguin habitatges desocupats, quines
accions ha realitzat l’equip de govern per la primera de les qüestions i quan creu que
aquest municipi estarà en condicions de començar a aplicar les mesures necessàries
per tal d’alliberar habitatges per a ús social?”

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat,
respon que a dia d’avui s’està realitzant la radiografia de la situació actual dels
immobles amb destinació a ús d’habitatge a la ciutat. A la vegada, s’estan realitzant
feines d’assessorament via altres administracions locals que estan més avançades en
aquest aspecte, i amb la Secretaria d’Habitatge en quant a la possibilitat d’obrir
expedients. Diu que també s’està en el procés de creació d’una comissió
interdepartamental, atès que aquest és un àmbit que afecta a 3 regidories diferents.
Diu, però, que ara per ara no estan en condicions de poder posar dates a l’aplicació de
les mesures.

11.4

Pregunta del Grup Municipal de la CUP, sobre la manca d’habitatge social.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 19 de març de 2014,
que es transcriu a continuació:

Acta de la sessió plenària núm. 4, de 20 de març de 2014

85

“3. Avui mateix s’ha celebrat un seminari a Terrassa sobre la problemàtica de l’accés a
l’habitatge. Hi ha assistit el senyor alcalde o algú representant d’aquest Ajuntament?
En cas afirmatiu, quines noves solucions per la manca d’habitatge social a la ciutat hi
ha recollit?”

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat,
informa que ell mateix i alguns tècnics municipals han assistit al seminari que s’ha fet a
Terrassa sobre la problemàtica de l’accés a l’habitatge, però troba frívol i precipitat que
justament en tornar de la jornada anunciïn les solucions amb les quals hagin pogut
pensar.

Tot seguit, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta
en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............ i
correlatius fins el número..........

El secretari

Vist i plau
L’alcalde
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