ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Sessió:
Dia:
Hora:
Lloc:
Caràcter:

15/2014
20 de novembre de 2014
19:05 h a 23:10 h
Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa
Ordinari

Assistents
Presidenta accidental
M. Mercè Rosich Vilaró
Tinents d’alcalde
Josep Maria Sala Rovira
Antoni Llobet Mercadé
Miquel Davins Pey
Ramon Bacardit Reguant
Joan Calmet Piqué
Regidors i regidores
Sílvia Gratacós González
Maria Olga Sánchez Ruiz
Àuria Caus Rovira
Jordi Serracanta Espinalt
M. Jesús Pérez Alonso
Sònia Diaz Casado
Ruth Guerrero Rodríguez
José Luis Irujo Fatuarte
Pere Culell Oliveras
Mireia Estefanell Medina
Joan Vinyes Sabata
Xavier Javaloyes Vilalta
Domingo Beltran Arnaldos
Joan Comas Blanch
Albert Pericas Riu
Sebastià Llort Prat
Adam Majó Garriga
Jordi Masdeu Valverde
Secretari general
José Luis González Leal
Interventor
Josep Trullàs Flotats
Absent justificat
President
Valentí Junyent Torras

ORDRE DEL DIA

I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 14, que va tenir
lloc el dia 16 d’octubre de 2014.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9369, de 8 d’octubre de 2014,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 23/2014, dins del
Pressupost municipal vigent.

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10144, de 31 d’octubre de
2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 24/2014,
dins del Pressupost municipal vigent.

2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9981, de 31 d’octubre de
2014, sobre substitució de l’alcalde titular pel segon tinent d’alcalde durant els
dies 1 i 2 de novembre de 2014.

2.4

Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció per al seguiment del Pla
d’Ajust previst a l’RDL 4/2012, de 24 de febrer (3r trimestre 2014).

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la modificació dels
estatuts del Consorci Urbanístic l’Agulla.

4.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1

Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’ampliació en 120 mensualitats dels
reintegraments dels saldos deutors resultants a càrrec de l’Ajuntament de
Manresa, en les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l’estat
dels anys 2008 i 2009.

4.1.2

Dictamen sobre informar favorablement, si escau, la revisió de tarifes del servei
públic d’autotaxis de la ciutat de Manresa per a l’exercici 2015.

4.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concertació d’operacions de préstec
per al refinançament de préstecs del Pla de pagament a proveïdors dels RDL
4/2012 i 8/2013.

4.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la cessió gratuïta de domini a favor del
Consorci Urbanístic l’Agulla, d’una finca de titularitat municipal ubicada al terme
municipal de Sant Fruitós de Bages.
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4.1.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 25/2014 dins del Pressupost municipal vigent.

4.1.6

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 27/2014 dins del Pressupost municipal vigent.

4.1.7

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària 4910.489.20 – Tecnologies i societat de la informació.
Subvencions nominatives.

4.1.8

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària 4222.489.20 - Sistemes productius locals. Subvencions
nominatives.

4.1.9

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària d’Esports 3411.489.20 – Esport de lleure i competició.
Subvencions nominatives.

4.2

Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

4.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’acceptació de la participació de
l’Ajuntament de Manresa en l’organització especial Bages Turisme.

4.2.2

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del XIè
Concurs d’idees emprenedores i Pla d’empresa del Projecte “Idees joves”.

4.2.3

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del
projecte “La Universitat Emprèn 2014-2015. 6a edició”.

5.

ÀREA DE TERRITORI

5.1

Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat

5.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del conveni urbanístic subscrit el dia
11 de novembre de 2014 entre l’Ajuntament de Manresa i Criteria Caixaholding,
SA, en l’àmbit de la modificació puntual del Pla especial Fàbrica Nova i Text
refós de la normativa a Manresa.

5.2

Regidoria delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat

5.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial
a favor de Fira de Manresa per un import de 2.160,06 € (IVA inclòs) per
despeses relatives a la Fira Ecoviure 2014.

6.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

Regidoria delegada d’Ensenyament

6.1.1

Dictamen sobre deixar sense efecte, si escau, el conveni signat entre
l’Ajuntament de Manresa i el Consorci per a l’Impuls de serveis educatius i
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socials (CISES) per al finançament i execució del projecte d’una llar d’infants,
aprovat en sessió del dia 17 de gener de 2011.
6.1.2

Dictamen sobre acceptació, si escau, d’una subvenció del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al finançament dels cicles
de formació específica de grau mitjà i/o superior d’arts plàstiques i disseny
impartits a l’Escola d’Art per al curs 2012-2013.

6.2

Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació

6.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla Local d’Infància i Adolescència
2014-2017.

7.

PROPOSICIONS

7.1

Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC i PP, per a la regulació i
implantació de coeficients reductors de l’edat de jubilació dels membres del
Cos de la Policia Local.

7.2

Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i PxC per a
l’aprovació del document de consens elaborat en relació a les implicacions de
la Resolució 577/X, del Parlament de Catalunya, sobre l’increment de la
pobresa i les desigualtats, en relació amb l’Ordenança de Civisme i
Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa.

7.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de la implicació de
l’Ajuntament de Manresa en el canvi de model energètic.

7.4

Proposició del Grup Municipal de la CUP en suport a la Iniciativa Legislativa
Popular per una llei del sistema educatiu de Catalunya.

7.5

Proposició del Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i PxC, d’adhesió de
l’Ajuntament de Manresa a la xarxa internacional de “Ciutats per la Vida –
Ciutats contra la Pena de Mort”, a proposta de la Comunitat de Sant’ Egidio de
Manresa.

7.6

Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i PxC, d’adhesió de
l’Ajuntament de Manresa a la Commemoració del Centenari de la
Mancomunitat de Catalunya.

7.7

Proposició del Grup Municipal d’ERC sobre la llicència esportiva espanyola
única.

8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

8.1

Dictamen sobre l’aprovació provisional, si escau, de les modificacions dels
articles de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de
subministrament d’aigua potable.

8.2

Dictamen sobre Informar favorablement, si escau, la revisió de tarifes del servei
públic de subministrament d’aigua potable per l’exercici 2015.
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II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.

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

10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 52, 53, 55, 56 i
57, que corresponen a les sessions amb caràcter reservat dels dies 7, 14, 21 i
28 d’octubre i 4 de novembre de 2014; i de l’acta núm. 51 de la sessió amb
caràcter públic del dia 30 de setembre.

11.

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

12.

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

Desenvolupament de la sessió
La presidenta accidental obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum
d’assistència necessari per a iniciar-la.
Informa que presidirà la sessió del ple atès que el titular de l’Alcaldia es troba
indisposat, la qual cosa li impedeix poder assistir-hi.
Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents:

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 14, que va tenir
lloc el dia 16 d’octubre de 2014.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió del Ple núm. 14 que correspon al dia 16 d’octubre de 2014, que s’ha entregat
als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcaldessa pregunta si hi ha
alguna observació a formular respecte al seu contingut.
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 24
membres presents.

2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9369, de 8 d’octubre de
2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
23/2014, dins del Pressupost municipal vigent.

Acta de la sessió plenària núm. 15, de 20 de novembre de 2014

5

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 23/2014, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions
pressupostàries, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost 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.”

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10144, de 31 d’octubre
de 2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
24/2014, dins del Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 24/2014, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i
transferències, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 del Reial Decret
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Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals i l’article 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici de 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 i 181, en relació amb
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que amb
relació al punt 2.1 les modificacions de crèdit fan referència a:
- 2.000 € per a una reparació del grup electrògen de la Florinda, amb motiu d’un
problema de subministrament elèctric que es produeix sovint i causa distorsions
en el funcionament de l’edifici.
- 4.380 € per reforçar el Programa de Joventut.
- 1.900 €, per dotar de material de neteja les netejadores contractades dins els
Plans d’ocupació.
- 2.319,38 € per reforçar els treballs de pintura antigrafit a les instal·lacions
esportives del Congost.
Pel que fa al punt 2.2, les modificacions de crèdit fan referència a:
- 1.500 € per reforçar una partida d’Energia elèctrica dins el Programa de Joventut.
- Dues subvencions rebudes, una per a la Dinamització de gent gran del districte
Nord, de 2.789,06 €, i l’altra, de 3.458,44 €, per a Educació per a la salut en
l’àmbit de l’alimentació, en el programa “Pamboli”.
- 2.000 € per a efectuar la substitució d’equips repetidors de TV a la Barriada Mión.
- 5.000 € per a reparar la coberta de l’edifici de la Florinda.
- 1.000 € per a la retolació de làpides del Cementiri.
- Un reforç de 5.250 € per a augmentar la dotació per portar a terme el projecte
d’Observatori, de sistema d’indicadors i coneixement de la realitat econòmica de
la ciutat.
- 2.700 € per a l’augment de la dotació per destinar-ho al premi Idees Joves.
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-

2.500 € amb destinació a la Policia Local, per a la compra de material.
10.000 € per reforçar la partida de vestuari de l’equipament de la Policia Local.
2.500 € per al manteniment ordinari de centres educatius.
9.000 € per reforçar la partida per a obres de millora de paviment i senyalització
horitzontal en diferents passos de vianants de la ciutat.
- Una subvenció de 7.000 € per al Programa Tocats de Lletra 2014 i per al reforç
de les partides conseqüents.
- Incorporar al pressupost una subvenció i una partida de despesa, d’acord amb el
conveni aprovat amb la Diputació el 13-10-2014, dins del Programa de promoció
turística, per a executar l’obra del camí de vianants a la C1411, entre el Pont Vell
i l’accés a l’estació de RENFE.
2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9981, de 31 d’octubre de
2014, sobre substitució de l’alcalde titular pel segon tinent d’alcalde
durant els dies 1 i 2 de novembre de 2014.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Que durant els dies 1 i 2 de novembre de 2014, amb motiu de l’absència temporal
de l'alcalde titular i de la primera tinent d’alcalde, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran
assumides transitòriament pel segon tinent d’alcalde, senyor Josep M. Sala Rovira, que
substituirà amb caràcter d’alcalde accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució al segon tinent d’alcalde, senyor Josep M. Sala
Rovira.
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment i
als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb l'art. 13.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament, als
efectes corresponents.”

2.4

Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció per al seguiment del
Pla d’Ajust previst a l’RDL 4/2012, de 24 de febrer (3r trimestre 2014).

El secretari presenta l’Informe trimestral d’Intervenció corresponent al Pla d’Ajust
previst a l’RDL 4/2012, de 24 de febrer (3r trimestre 2014) el qual es transcriu a
continuació:
“JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l'Ajuntament de Manresa, en
relació a l'execució del pla d'ajust, que esmenta l'article 10 de l'Ordre HAP/2015/2012,
d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i amb la finalitat de completar la informació
continguda en els informes de seguiment d'ingressos, seguiment de despeses i
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seguiment de magnituds i endeutament, corresponents a l'exercici de 2014, tercer
trimestre, formula les següents consideracions:
Primera. - Seguiment d'ingressos
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust dels ingressos no
financers són degudes, bàsicament al major import previst per ingressos procedents
de la Comunitat Autònoma, i degut també a que al pla d’ajust no es va preveure cap
ingrés de capital i , en canvi, tant en la previsió pel pressupost del 2014 com en la
projecció anual estimada pel 2014 sí que s’han previst ingressos de capital.
Segona. - Seguiment de despeses
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, de les despeses corrents,
són degudes, bàsicament, a la política de restricció de despeses duta a terme per la
Corporació. En aquest sentit, cal assenyalar, bàsicament, el menor cost destinat al
capítol de personal .
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, de les despeses
de capital , són degudes, a que es va preveure al pla d’ajust molt poca despesa de
capital ( tampoc no es va preveure cap ingrés de capital ), i, en canvi, tant en el
pressupost pel 2014 com en la projecció anual estimada pel 2014 sí que s’han previst
tant despeses com ingressos de capital.
Les desviacions de l'estimació anual en relació amb el pla d'ajust de les
despeses financeres es deuen a a la diferència de l’import del préstec concertat a l’
ampar del disposat en el RDL 4/2012 previst inicialment en relació a l’import definitiu,
per la qual cosa les amortitzacions a retornar anuals són inferiors a les previstes
inicialment.
El període mitjà de pagament a proveïdors encara no ha arribat a l'objectiu
proposat, tot i així ha experimentat una disminució significativa gràcies a les noves
operacions de tresoreria concertades i al préstec de mandat concertat de 859.988,84
euros, per eixugar el romanent de tresoreria negatiu per a despeses generals de
2013.
Tercera. - Seguiment de magnituds i endeutament
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust de l'endeutament
adquireixen significat com a conseqüència de:
-L’operació realitzada a l'empara del que disposa el RDL 4/2012 i s'expliquen,
bàsicament, per la diferència entre l' import del préstec, estimat inicialment i l' import
definitiu formalitzat.
-L’operació de re finançament de 4 préstecs concertada el segon trimestre del
2014.
-El préstec de mandat concertat aquest any per saldar el romanent de
tresoreria negatiu per a despeses generals de 2013 .
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust de les magnituds
financeres i pressupostàries s'analitzen a continuació

Acta de la sessió plenària núm. 15, de 20 de novembre de 2014

11

a) Les magnituds referents a estalvi brut, estalvi net, saldo d'operacions no
financeres, són conseqüència, com és sabut, de les dades contingudes en els
informes de seguiment d'ingressos, de seguiment de despeses i de l'endeutament.
b) La desviació de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, dels ajustos SEC,
és el resultat de la previsió realitzada d'aquests ajustos el 31 de desembre de 2014.
c) La desviació de l'estimació anual de la capacitat de finançament, és el
resultat dels anteriors subapartats.”

La presidenta proposa alterar l’ordre del dia i tractar tot seguit el punt 6.2.1, sobre el
Pla Local d’Infància i Adolescència 2014-2017, atès que s’ha presentat una sol·licitud
de compareixença en el Ple per part d’un grup de nens i nenes.

6.2

Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació

6.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla Local d’Infància i
Adolescència 2014-2017.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Serveis Socials, de 10 de
novembre de 2014, que es transcriu a continuació:
“Des de fa anys, la ciutat de Manresa compta amb un seguit d’equipaments, serveis i
programes adreçats al benestar dels infants de la ciutat que vetllen per la garantia dels
seus drets.
L’actual Programa de Govern municipal assenyala com una de les actuacions
previstes l’elaboració d’un Pla d’Infància i Adolescència. El seu objectiu és la
continuïtat, revisió i millora del que ja es fa i l’impuls de propostes que responguin a
nous reptes, superant polítiques fragmentades. Fer-ho, per tant, des d’una visió global
i holística dels infants i les seves necessitats, creant sinèrgies que optimitzin els
recursos i els seus resultats.
Amb aquesta finalitat, es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’elaboració d’una
diagnosi de la situació actual que servís com a punts de partida per conèixer
necessitats, recursos i propostes i, a partir d’aquí, poder elaborar un Pla d’Infància i
Adolescència. El seu informe ha permès un debat intern i amb les entitats que formen
part del Comissió d’infància del Consell de Serveis Socials. Fruit d’aquest procés, s’ha
procedit a l’elaboració de la proposta del Pla que s’ha fet arribar a entitats i
representants polítics per poder incorporar suggeriments i/o esmenes.
La proposta de Pla local d’Infància que s’ha elaborat es basa en quatre línies
estratègiques: L’Infant com a protagonista actiu de la ciutat, Infància i relacions
familiars, Infància i estils de vida i Infància vulnerable i exclusió social. A partir
d’aquests eixos, s’estableixen objectius estratègics, específics i actuacions, tenint en
compte la implicació de totes les regidories i també les aportacions d’algunes entitats
socials que treballen directament amb infants. En aquests context s’incorporen totes
les accions que venen realitzant-se, però també se’n proposen de noves. Ho fa des
d’una perspectiva unitària, integradora i global, amb el compromís d’un treball
coordinat i compromès per part de diferents actors, inclòs els propis menors. En els
seus principis rectors s’estableix una metodologia de funcionament que asseguri la
Acta de la sessió plenària núm. 15, de 20 de novembre de 2014

12

coordinació i la transversalitat en la seva execució. El Pla detalla també el mètode
d’avaluació a seguir, imprescindible pel seu bon funcionament.
Tanmateix, el pla s’ajusta totalment als principis assenyalats a la Convenció sobre els
Drets dels Infants i als principis i requisits que marca l’UNICEF pel reconeixement de
les Ciutats Amigues de la Infància: L’interès superior de l’Infant, la no discriminació
per cap mena de raó, el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament físic,
mental, espiritual, moral, psicològic i social. També preveu promoure la seva
participació activa com a ciutadans subjectes de dret.
Tanmateix, el pla és un instrument bàsic i estratègic pel desenvolupament dels
compromisos contrets de cara al benestar integral dels infants a la nostra Ciutat, i un
full de ruta pels propers quatre anys. La seva execució s’haurà de concretar a través
d’una programació anual de els actuacions que s’hi detallen, amb el seu corresponent
pressupost.
Vist l’informe emès pel cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic el 10 de novembre
de 2014, l’informe emès per la cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Programes
el 10 de novembre de 2014.
Per tot això, la regidora delegada de Serveis Socials, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents:
ACORD
PRIMER.- Aprovar el “Pla Local d’Infància i Adolescència 2014 - 2017”, d’acord amb el
text que s’adjunta.”
PLA LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
2014-2017
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1. PRESENTACIÓ
Els infants són el tresor més valuós que tenim com a societat ja que del seu desenvolupament
saludable i harmònic en depèn el benestar no sols actual, sinó de futur. D’aquí el fort interès
dels governs i administracions en desenvolupar estratègies que afavoreixin el benestar dels
infants i que ho facin des d’una perspectiva àmplia, des de la promoció i la prevenció a
l’actuació decidida de protecció davant situacions de vulnerabilitat. Aquest treball implica
treballar colze a colze amb la societat civil, amb les entitats i col·lectius, i coordinar i sumar
esforços en aquesta línia.
La nostra ciutat fa temps que ve treballant a favor de la infància i compte amb un seguit de
serveis i recursos que cal posar en valor. No obstant, sense desmerèixer el treball que ja es be
fent, una de les fites i prioritats que ens varem proposar en l’actual Programa de Govern, és
l’elaboració d’un Pla d’Infància. L’objectiu és ordenar i millorar els actuals serveis, així com
identificar les millores a fer, proposar-se nous reptes i consensuar actuacions amb la
participació de la ciutadania. Es tracta de superar la fragmentació d’actuacions i potenciar, al
màxim, la coordinació entre serveis i agents implicats, amb una mirada holística i integral de la
infància que englobi, en una sola mirada, tots els aspectes que incideixen sobre el seu
benestar i, en concret, possibilitar un treball coordinat dins de la pròpia administració i amb les
entitats.
El Pla d’Infància que us presentem és fruit d’una àmplia reflexió sobre la situació actual, el que
tenim, el que podem millorar i el que podem incorporar. És important assenyalar els seus
principis rectors, que marquen una manera de fer, una metodologia que n’impregna les
propostes, però que també ha de regir la seva execució : la transversalitat, el treball en xarxa,
l’adaptabilitat. No sols hem de mirar la infància de forma global i integradora, sinó que
necessitem actuar de la mateixa manera, prioritzant i coordinant l’acció de forma conjunta. Ens
proposem fer-ho a través de quatre eixos estratègics i diversos objectius i actuacions, on tots i
totes som convidats a participar-hi.
Val a dir, també, que l’Ajuntament recentment va aprovar, amb el consens de tots els grups
municipals, la proposta de demanar formalment formar part de la xarxa de Ciutats Amigues
amb la Infància, promoguda per l’UNICEF. El Pla ha de ser un instrument que articuli la nostra
voluntat de treballar a favor dels nostres infants i del compromís local de l’aplicació de la
Convenció sobre els drets de l’infant. Però també un instrument que ens ha de possibilitar
poder compartir experiències i bones pràctiques amb altres municipis.
L’execució del Pla, previst pel període 2014-2017 és tot un repte, però alhora una eina que ens
permet avançar cap a un model de ciutat a on els infants puguin créixer amb la seguretat i
oportunitats necessàries per poder ser adults responsables, participatius, i amb projectes de
vida que els realitzin com a persona. En una paraula, treballar per la seva felicitat d’ara i demà.
Ben segur que val la pena.
Manresa, 30 d’octubre de 2014
Maria Mercè Rosich i Vilaró
Regidora de serveis socials, acollida, cooperació i sanitat.
Ajuntament de Manresa
Acta de la sessió plenària núm. 15, de 20 de novembre de 2014

14

2. JUSTIFICACIÓ DEL PLA

Amb l’aprovació de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats en la
Infància i l’Adolescència s’estableix un nou marc normatiu pel que fa a la infància i
l’adolescència a Catalunya. L’entrada en vigor d’aquesta nova llei, a banda de promoure i
regular les mesures per pal·liar les situacions de risc, incorpora i dicta actuacions pel que fa a la
prevenció, l'atenció, la promoció i la participació de la infància i l'adolescència. Aquest nou
context proporciona nous reptes i oportunitats per millorar la qualitat de vida dels infants i
adolescents del municipi de Manresa, i per tant, del conjunt de la seva ciutadania.
L’objectiu del PLIA és, per tant, ordenar i definir les actuacions municipals en matèria
d’infància i adolescència, i alhora, implicar els agents socials del territori, els infants i els
adolescents en una estratègia conjunta d’actuació.
A més, aquest pla d'intervenció ha d'abordar els àmbits en el que infants, adolescents i les
seves famílies es desenvolupen. Això és, la cultura, l’educació, les relacions socials, la salut,
l’urbanisme, el lleure o l’esport, entre d'altres. Aquesta premissa implica, per tant, la participació
i implicació activa de totes les regidories, departaments i persones.
La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència constitueix el marc de
referència de l’actuació municipal, atès que amplia una regulació bàsicament centrada en la
prevenció del desemparament i la protecció a una llei global per a tota la infància i
l’adolescència que incorpora també la promoció i l’atenció en tots els seus àmbits de la vida
quotidiana. Aquesta Llei defineix cinc conceptes fonamentals sobre els que s’estructuren els
drets i les oportunitats dels menors. Aquests conceptes, tal com s’estableix en el preàmbul,
són:

La promoció: és el conjunt d’actuacions socials que es desenvolupen
‘‘encara que res vagi evidentment malament’’, perquè obeeixen a
objectius de millora social i responen a anhels o aspiracions col·lectius,
particularment als d’un benestar personal i social més gran.
La prevenció: és el conjunt d’actuacions socials destinades a preservar
l’infant o l’adolescent de les situacions que són perjudicials per al seu sa
desenvolupament integral o per al seu benestar.
L’atenció: és el conjunt d’actuacions socials per a ‘‘quan les coses
comencen a anar malament’’ o per a quan només van ‘‘una mica
malament’’ i existeix la probabilitat, i no la certesa, que el
desenvolupament integral de l’infant o l’adolescent en pot resultar afectat
negativament. La conseqüència jurídica d’aquests casos és la declaració
de risc.
La protecció: és el conjunt d’actuacions socials reservades per a ‘‘quan
les coses van malament’’, quan el desenvolupament integral de l’infant o
l’adolescent sembla clar que resulta seriosament afectat, en vista dels
coneixements científics actuals. Una de les seves conseqüències
jurídiques és la declaració de desemparament.
La participació de l’infant i l’adolescent en tot el que l’afecta és el que
configurarà l’estatus de ciutadà o ciutadana. És inimaginable el disseny
de polítiques públiques en qualsevol àmbit elaborat d’esquena a la
ciutadania afectada. La llei ofereix la promoció d’òrgans de participació
per tal que els infants i els adolescents puguin participar activament en la
vida pública. El concepte de prevenció resulta transversal a aquests tres
tipus d’actuacions socials: si bé, en primera instància, té molt a veure
amb l’atenció i la promoció, en darrera instància persegueix evitar haver
de recórrer a la declaració de situacions de desemparament, però també
a la promoció del benestar de tot aquest conjunt de població.
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Les competències sobre la participació, promoció, prevenció i atenció recauen en els ens
locals, mentre que les mesures de protecció són competència de la Generalitat de Catalunya.
Atès que els quatre primers conceptes doten d’una mirada integral sobre la persona infant o
adolescent, pren sentit la implicació de tots els sectors per garantir el benestar i la seguretat
dels menors.
El PLIA, tant en la diagnosi com en el pla d’acció té en compte aquests nivells d’intervenció
d’una manera transversal als diferents àmbits de la vida dels infants i els adolescents.
Per tant, els àmbits d’anàlisi corresponen a àmbits “naturals” de la vida dels infants i
adolescents i no pas a una perspectiva sectorial basada en l’organització municipal. Així,
diversos agents i departaments municipals incideixen en els diferents àmbits de la vida dels
infants i adolescents.

3. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES I BREU DESCRIPCIÓ DE LA POBLACIÓ
INFANTIL PER ÀMBITS

3.1. Dades sociodemogràfiques de la població
Manresa , segons el padró d’habitants, actualment té 14.100 infants i joves menors de 18 anys,
sobre una població total de 76.170 habitants, el que representa un 18,51 % de la població
manresana ( dades a 1 de gener de 2013 ).

Franja d’edat

Homes

Dones

Total

De 0 a 2 anys

1.266

1.138

2.404

De 3 a 5 anys

1.415

1.341

2.756

De 6 a 11 anys

2.532

2.332

4.864

De 12 a 15 anys

1.371

1.326

2.697

De 16 a 17 anys

734

645

1.379

Població de 0 a 17
anys

7.318

6.782

14.100

Total població de
Manresa

37.289

38.881

76.170

Entre 2008 i 2013 ha augmentat considerablement la població entre 0 i 17 anys per l’augment
de la natalitat fins a 2010 i la gran intensitat de moviments residencials, especialment els
procedents de l’estranger, on les entrades han estat molt superiors a les sortides. Actualment,
el tram d’edat infantil més abundant és el de 0 a 5 anys, però la natalitat està començant a
davallar. En els pròxims anys s'espera un augment considerable de població entre 6 i 11 anys i
posteriorment serà la població adolescent la que anirà en augment, fent important l’adequació
d’espais i programes per adolescents:
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La població infantil (franja superior) es concentra a la zona nord (carretera Santpedor).
Segueixen els diferents barris de Ponent, Llevant i Centre, dins la trama urbana.

De tota la població menor de 17 anys, els de nacionalitat estrangera representen un 24%,
1
destacant de manera molt predominant els infants i joves de nacionalitat marroquina . La
població infantil i juvenil d'origen estranger és, no obstant, superior. Amb el temps els infants
que han nascut al país o que porten un temps de llarga durada tendeixen a nacionalitzar-se.
Entre 2008 i 2012 es mantenen els canvis residencials de sortida i entrada de població infantil i
adolescent. Cauen en canvi, les entrades de població menor de 17 anys procedent de
l’estranger, que fins 2008 havien estat molt importants i que han contribuït a fer augmentar la
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població infantil i adolescent. La natalitat ha caigut els últims dos anys i tots els estudis
prospectius apunten que es mantingui aquesta tendència en els propers anys.
Inscripcions de persones entre
0 i 17 anys
Alta

2008

2009

2010

2011

2012

Evolució

1.842

1.489

1.602

1.466

1.388

Procedència Espanyola

445

357

485

499

495

Procedència Estrangera

378

165

133

108

55

Naixement

967

912

946

828

799

Omissió (no inscrit a Manresa)

50

55

38

31

39

Baixa

612

622

597

633

615

Baixa Per No Renovació

74

42

62

51

31

Defunció

5

4

4

4

3

Destinació Espanyola

491

522

491

476

481

Destinació Estrangera

15

24

19

31

33

Inclusió Indeguda

27

30

21

71

67

Saldo (Altes-Baixes)

1.230

867

1.005

833

773

La població infantil es troba, fins als 16 anys, escolaritzada en la seva majoria a centres
educatius de la pròpia ciutat. La ciutat compta amb 42 centres educatius:
Centres educatius de Manresa
Privats*

Públics

Total

Escola Bressol

9

8

17

Primària

2

12

14

Secundària

0

5

5

Primària i
Secundària

6

0

6

17

25

42

Total

* En el cas de Primària i Secundària tots són centres concertats.

A data 24 d’octubre de 2013 l’OME ( Oficina Municipal d’Escolarització) constaven els següents
infants i adolescents:
Infants i adolescents escolaritzats a Manresa. 2013.
Privats
Escola Bressol

Públics

Total

238*

597

835

Primària

2.944

4.556

7.500

Secundària

1.317

1.811

3.128

Total

4.499

6.964

11.463

* Aquest total d’infants és a febrer de 2013.

3.2. Diagnosi dels àmbits del Pla Local d’Infància i Adolescència.
A continuació fem una síntesi dels diferents àmbits temàtics que s’estructuren a la diagnosi
realitzada al 2013.
3.2.1. Principals necessitats detectades en l’àmbit de la salut
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L’article 44 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència defineix
el contingut del dret a la salut dels infants i adolescents. Aquest article detalla els aspectes de
prevenció, la protecció i la promoció que les diferents administracions han de garantir. Dins el
marc de les competències locals, els Ajuntaments tenen una missió especialment important en:
•

Promoure l’accés universal de tota la població infantil i adolescent als serveis sanitaris.

•

Liderar accions d’educació sanitària i foment hàbits de salut i alimentació.

•

Col·laborar en la tasca de prevenció, detecció i tractament de problemes de salut
mental i addiccions .

Les necessitats detectades han de contextualitzar-se dins la bona salut general que
presenta la infància i l’adolescència de Manresa: els riscos de salut detectats tenen a
veure més amb hàbits i comportaments poc saludables que amb problemes manifestos de
salut.
Segons el Programa de Detecció Precoç de Problemes de Salut en Escolars per al curs
2010-2011, el 87,9% dels infants de 4rt de primària (9-10 anys) consideren que el seu
estat de salut és bo o molt bo. Segons l’enquesta a alumnes de 1r d’ESO feta per aquest
PLIA, el 94% dels adolescents d’entre 12 i 13 anys consideren que el seu estat de salut és
més aviat bo, i ‘només’ un 7% de l’alumnat ha faltat a classe més de 10 vegades per
motius de salut durant el curs.

Petita infància (0-3 anys)
Necessitat de reforçar la detecció de problemes de salut des de la petita infància: la
detecció precoç de problemes de salut entre els més petits depèn de la capacitat d’observació i
acció de les famílies i dels professionals en contacte amb la infància
Alguns professionals entrevistats destaquen que la xarxa de detecció i derivació en la petita
infància no estaria sent del tot àgil ni eficaç, especialment pel que fa a la detecció de trastorns
afectius, de relació i de comunicació, que són els que més estan augmentant i arriben
majoritàriament al CDIAP després dels 2 anys, quan podrien ser detectables abans.
Els possibles motius de què la detecció i derivació precoç no estigui funcionant del tot serien:
• Les consultes i revisions pediàtriques als CAPs no sempre aconsegueixen detectar
trastorns determinats, com l’autisme lleu i d’altres de tipus emocional, afectiu o de
comunicació. Sovint també passen desapercebudes situacions familiars rellevants, com
depressions o trastorns mentals en els pares.
•

El Protocol Enxarxa 08240 per la franja d’edat de 0 a 3 anys no s’està aplicant a totes
les zones de Manresa.

•

Les llars d’infants perden pes en la detecció precoç d’infància en risc, degut a què la
crisi econòmica fa que algunes famílies, especialment les més afectades per la
precarietat econòmica, no apuntin els seus fills i filles a les escoles bressol. Les
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Escoles Bressol són un espai de detecció precoç d’infants amb algun tipus de risc
familiar, educatiu, econòmic o de salut.
Augment dels trastorns emocionals, afectius o de comportament en la petita infància: el
CDIAP (Centre de desenvolupament i Atenció Precoç) apunta a un augment dels trastorns de
comunicació i relació entre la petita infància. Aquest tipus de trastorns són els segons més
importants després dels trastorns de llenguatge i requereixen una acció molt precoç per
restablir els vincles afectius, especialment els familiars. La causa d’aquests trastorns pot ser
neurològica però es poden agreujar per problemes mentals i econòmics dels pares.
La incidència de problemes afectius també és posada de relleu pel protocol Enxarxa 08240,
que ressalta les següents problemàtiques de salut en la infància de 0 a 3 anys:

•

Infants molt actius, traspuant agressivitat.

•

Infants amb dificultats emocionals (dificultats d’adaptació, irritabilitat, agressivitat).

•

Infants amb alimentació inadequada.

•

Infants amb dificultats en el creixement i desenvolupament general segons l’edat
cronològica.

•

Infants amb altres problemes de salut.

•

Infants que no tenen les revisions pediàtriques ni les vacunacions al dia.

Diagnòstic principal del total d'infants atesos al CDIAP Bages 2011-2012
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Tipus de transtorn

2011

2012

Desenvolupament del
llenguatge

155

155

Afectius i emocionals

126

155

Regulació i comportament

106

103

Desenvolupament motor

85

88

Psicomotor

95

80

Relació o comunicació

72

75

Variant de la normalitat

62

49

Expressió somàtica

19

21

Desenvolupament cognitiu

15

10

Auditiu

2

2

Visual

2

1

Altres transtorns

114

108

Total atesos

853

847

Segona infància (4-11 anys)
Desestructuració d’àpats i hàbits inadequats d’alimentació:
L’estudi elaborat per la FUB (Fundació Universitària del Bages) sobre salut i hàbits dels
alumnes de 4rt de primària (9 i 10 anys) mostren els següents resultats sobre hàbits
alimentaris: és de destacar un nivell d’obesitat del 23,5% entre els infants entre 9 i 10 anys i un
infraconsum de llegums, patates, ous, peix i cereals, que contrasta amb un excessiu consum de
dolços, pastisseria, embotit i refrescos.
En relació als hàbits alimentaris, i des d’un punt de vista qualitatiu, es detecta un abús de
refrescos, brioxeria, patates fregides, begudes energètiques, sucs artificials... Es considera que
alguns pares cedeixen molt en l’alimentació dels fills o bé els falta coneixement sobre aquest
tema. D’altra banda, des de la pròpia escola es detecten alumnes que van a l’escola sense
esmorzar o/i que no porten res per menjar durant l’hora del patí, però les dates mostrarien que
aquesta problemàtica afecta més a alumnat de secundària que no de primària. No existeix un
protocol d’actuació definit entre totes les escoles o instituts sobre com intervenir davant
d’aquetes situacions.
Trastorns emocionals, afectius o de comportament en la segona infància: el Protocol
Enxarxa 08240 de 3 a 6 anys i de 6 a 12 anys i institucions com el CSMIJ (salut mental infanto
juvenil) i la Fundació AMPANS atenen cada cop més infants amb trastorns mentals, sovint
vinculats a factors sociofamiliars agreujants o desencadenants.
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Adolescència (12-18 anys)
Desestructuració d’àpats i hàbits inadequats d’alimentació i de son: des dels instituts es
detecten adolescents que van a l’escola sense esmorzar i no porten res per menjar al pati.
Aquest patró va unit en alguns casos a una dieta poc equilibrada.
L’enquesta a alumnat de 1r d’ESO realitzada en la diagnosi del PLIA ha preguntat sobre dos
hàbits bàsics que preocupaven especialment els professionals entrevistats per la realització
d’aquesta diagnosi. Els hàbits alimentaris, concretament els hàbits d’esmorzar; i els hàbits de
son (hora d’anar a dormir). En relació a l’alimentació matinal, tres de cada quatre adolescents
enquestats – edats de 12-13 anys majoritàriament- esmorzen alguna cosa al matí (la majoria
fan un esmorzar complert, és a dir beuen i mengen alguna cosa, d’altres fan un esmorzar
incomplert i porten alguna cosa per menjar durant l’hora del pati). Un de cada quatre infants no
té un bon hàbit d’alimentació matinal en el sentit de no menjar res abans d’anar a l’institut
(13%) o bé a l’hora del patí (7%), o en cap de les dues ocasions (3%, que seria el grup més
preocupant):
L’esmorzar del matí es composa gairebé sempre de llet, cereals, galetes, magdalenes o
torrades. En molt poca mesura de fruita, però tampoc és habitual la pastisseria o l’embotit per
esmorzar. A l’hora del pati, aproximadament el 80% dels infants esmorzen un entrepà, sòl o
amb algun suc o làctic. Un 4% pren fruita i un 16% restant pren brioxeria, galetes patates
fregides, llaminadures, barretes o similars. Cal matissar, però, que no sempre es porta el
mateix cada matí. És habitual que els infants vagin variant d’esmorzar en funció del dia.
En relació als hàbits de son, el 83% dels infants de 1r d’ESO acostuma a dormir un mínim de 7
hores (suposant que es lleven a les 7 h per anar a l’institut ). La gran majoria d’aquests dormen
probablement 8 o més hores i per tant tindrien uns hàbits correctes de son. Hi ha un 17% que
marxa a dormir a les 12 h de la nit o després i que per tant tindria un dèficit d’hores de son
continuades durant la nit. Aquest dèficit d’hores de son pot afectar negativament la seva
activitat i estat anímic durant el dia.
És destacable que els mals hàbits d’alimentació al matí van relacionats amb els mals hàbits de
son. És a dir, qui té mals hàbits en un aspecte té moltes més probabilitats de tenir mals hàbits
en l’altre. Ho veiem en la gràfica a continuació:

Un 6,6% dels infants enquestats tindrien risc de desestructuració d’hàbits, en el sentit de portar
una alimentació matinal incorrecta i no dormir suficient (les dues condicions simultànies).
Aquesta desestructuració d’hàbits va molt fortament relacionada amb un major risc de fracàs
escolar, fins al punt de què els adolescents amb mals hàbits d’esmorzar i dormir tenen el triple
de risc escolar que la resta (risc escolar entès com a infants que suspenen tres o més
assignatures.) L’estreta relació entre hàbits i èxit escolar estaria indicant que la millora del
rendiment educatiu passa per treballar els hàbits alimentaris i de son. Possiblement, les
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activitats de reforç escolar sobre nens amb desestructuració d’hàbits tindran poc impacte si no
s’acompanyen al mateix temps d’accions per corregir aquests hàbits.
Trastorns emocionals, afectius o de comportament en l’adolescència: des dels instituts i
des del Programa Salut i Escola (consultori d’infermeria que fa atenció directa als instituts) es
detecten casos freqüents de TDAHs (Trastorn de dèficit d’atenció i hiperactivitat) i altres tipus
de trastorns, com els d’ansietat, alimentaris, o els relacionats amb el consum de drogues. La
Fundació AMPANS rep un nombre creixent d’adolescents amb trastorns de salut mental i de
conducta que acaben sent discapacitats (la Fundació, de fet, atén a persones amb discapacitat,
però assumeix amb mesura creixent patologies de salut mental entre infants i adolescents).
El CSMIJ (Centre públic de Salut Mental Infantil i Adolescent) aporta les següents dades,
referents al conjunt de poblacions que atén (Bages, Berguedà, Solsonès i la Cerdanya) i
relatives al conjunt de menors de 18 anys atesos (les dades no estan desglossades per edats):
•

Visites al CSMIJ l’any 2012: Percentatge de diagnòstics sobre el total de 3.178 infants i
adolescents atesos des de la Catalunya central.

Diagnòstics

% d'infants i joves atesos

TDAH

40%

Trast. adaptatius

15%

Trast. per ansietat (*)

10%

T. espectre autista

10%

Codi V

•

5%

Trast. afectius

4%

Trast. conducta

4%

Trast. dels esfínters

3%

Trast de l’alimentació

3%

TOC

1%

Tics

1%

Trast. del son

1%

Trast. psicòtics

1%

Altres...

3%

Aclariments fets pel CSMIJ a les dades aportades:
o

Un 40% de les visites fetes corresponen a un diagnòstic de Trastorn per dèficit
d’atenció i hiperactivitat (TDAH), aquestes xifres concorden amb les d’altres
CSMIJ, de Catalunya, que treballen amb un model biopsicosocial d’orientació
cognitivo-conductual. No totes reben tractament farmacològic (es fan grups, per
pares i afectats i un 20% reben tractament farmacològic). La sobremedicació
suposada del TDAH per part d’alguns metges, pediatres, etc. està per
demostrar.

o

El número de pacients atesos per trastorns de l’alimentació al Bages, Berguedà
i Solsonès ha estat de 76 (20 casos d’anorèxia nerviosa, 8 de bulímia nerviosa
i 48 no especificats). Seguint el Protocol d’actuació per a l’atenció als TCA
totes les derivacions per TCA s’han atès abans de 15 dies. En tots els casos
de tractament per TCA es realitza també seguiment i tractament de la família,
ja que es considera indispensable la col·laboració de la família per la bona
evolució del trastorn.
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o

A l’apartat del codi V trobem les alteracions de la dinàmica familiar i alteracions
de les relacions intrafamiliars, com els problemes de relació paterno-filials, que
a vegades són greus donat que molts d’aquest usuaris tenen pares que
presenten psicopatologia, i per tant, pot haver casos que, tot i estar inclosos a
l’apartat de factors no atribuïbles a trastorns mentals, mereixen atenció o/i
tractament.

o

Nombre Total de Pacients atesos al CSMIJ l’any 2012: 3.178 (a Bages,
Berguedà, Solsonès, Cerdanya. La prevalença és del 5,8% de la població de
les quatre comarques. El promig a Catalunya és del 4%. Aquesta dada en
principi indica que el CSMIJ del Bages, Berguedà, Solsonès i Cerdanya avalua
moltes persones i té una bona accessibilitat.

o

Programa TMG (trastorns mentals greus): el nombre de pacients al programa
TMG és de 321. En la major part de casos la família o tutors dels pacients han
rebut tractament familiar de forma individual, ja que és indispensable en el
tractament de nens i adolescents.

Addicció prematura a les drogues: des de la Policia Local, els programa Salut i Escola i des
de l’Àrea de Salut es detecta un consum de marihuana entre adolescents cada cop més
precoç, vinculat l’entrada als instituts (als 12 anys). Es considera que molts adolescents
tendeixen a veure aquest consum com a normal. Es detecten també alguns casos
d’adolescents que trafiquen per obtenir ingressos, no es disposa de dades al respecte.
A 2012, la Policia Local va aixecar 36 actes de sanció administrativa a menors d’edat per
consum de substàncies a la via pública. El volum de sancions no ha variat gaire en els últims
anys:
• Any 2009: 35 Actes
•

Any 2010: 38 Actes

•

Any 2011: 34 Actes

•

Any 2012: 36 Actes

Aquest fet queda contrastat per l’enquesta a alumnat de 1r d’ESO del PLIA, on s’ indica que un
8% dels adolescents d’entre 12 i 13 anys afirma que li han ofert droga una vegada; i un altre
8% afirma que li han ofert més d’una vegada. La pregunta no implica consum, però l’anàlisi del
perfil del 16% d’alumnes amb exposició al consum de porros i altres drogues mostra que es
tracta d’adolescents amb un risc elevat a altres nivells, especialment d’hàbits, però també
educatius, familiars i de salut.
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3.2.2. Principals necessitats detectades en l’àmbit de l’ensenyament.
L’article 13 i 48 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
defineixen el contingut del dret a l’educació dels infants i adolescents. Dins el marc de les
competències locals, els Ajuntaments tenen una missió especialment important en:
•

Facilitar l’accés als recursos educatius obligatoris i no obligatoris, incloent els recursos
d’educació en el lleure.

•

Fomentar l’escola inclusiva i igualitària.

•

Detectar i actuar en casos d’absentisme i abandonament escolar.

•

Facilitar el reforç escolar d’infants i adolescents amb dificultats.

Els aspectes destacats cal contextualitzar-los en el procés de canvi demogràfic que afecta a la
població infantil i adolescent.
Aquest canvi demogràfic indica un canvi de tendència en la natalitat que fa que la població de
0 a 3 comenci a decréixer. Això – juntament amb d’altres factors com l’augment de l’atur- està
començant a provocar una davallada de la demanda de places a les escoles bressol. De fet, la
demanda de places de P3 ja està començant a entrar en una fase de davallada que es notarà
sobre tot a partir de 2015.
La població de primària augmenta per l’impuls que va suposar l’augment de natalitat previ a la
crisi. Aquest augment d’alumnat a primària serà temporal, si no remunta de nou la natalitat o la
immigració.
A nivell de secundària, de moment el volum de places es mantindria relativament estable però
augmentarà en els pròxims 2-7 anys, a mesura que l’augment d’alumnat de primària
(actualment en els cursos de primer a cinquè de primària aproximadament) es traslladi a
secundària.

Escoles Bressol
Dificultats econòmiques de les famílies per accedir a les escoles bressol: Manresa té
actualment una bona disponibilitat de places d’escola bressol públiques i concertades. Per al
curs 2013-2014 Manresa ha ofert un total de 631 places per un total de 1.799 infants en edat
de primer cicle d’infantil. Tot i així, la major precarietat econòmica de les famílies, la disminució
de la natalitat dels últims anys i l’augment de les quotes mensuals i de matrícula de les escoles
bressol públiques en els dos darrers anys dificulten en part l’accés a l’escolaritat en aquesta
etapa.
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2

Ensenyament Obligatori: Infantil , Primària i Secundària
Desordres familiars que dificulten el rendiment educatiu
•

Tant des de les escoles com des dels Serveis Socials, es detecten casos de famílies
amb dificultats i manca d’habilitats parentals en l’educació dels seus fills, com la falta
d’adquisició d’hàbits bàsics i normes dins la llar, relacions conflictives addiccions,
trastorns o discapacitats en el si de la família que afecten negativament el rendiment
educatiu dels fills . Aquestes famílies sovint presenten un perfil de risc social, i més
quan tenen problemes econòmics afegits per cobrir les necessitats bàsiques.

•

L’EAP (Equip d’Atenció Psicopedagògica) del Bages detecta un nombre creixent
d’alumnes amb NEE (Necessitats Educatives Especials) d’arrel socioeconòmica,
derivades de situacions familiars i econòmiques desfavorables. No s’han aportat dades
per aquest estudi que quantifiquin quin és el volum i augment concret d’aquest tipus de
NEE. D’altra banda, la Fundació Ampans també atén un nombre creixent d’alumnes
derivats de l’escola ordinària que presenten trastorns mentals i conductuals que poden
haver estat precipitats com situacions familiars desfavorables (possiblement es sobre la
base d’una predisposició natural) i agreujades per situacions econòmiques
desfavorides.

•

Les famílies dels infants afectats per aquestes situacions requeririen un
acompanyament proper en la tasca educativa dels fills, molt especialment si aquests
tenen necessitats educatives especials. Sovint, les activitats habituals dirigides als
pares (conferències, xerrades...) per parlar sobre l’educació dels fills no són suficients
ni efectives per aquest tipus de famílies. Segons els professionals consultats, amb
freqüència els pares amb més dificultats per educar els seus fills no se senten còmodes
o integrats en les activitats que es fan per al conjunt dels pares. Es considera que pot
ser més efectiu fer activitats més específiques dirigides a tractar les seves
problemàtiques concretes.

•

La desestructuració d’hàbits en la vida dels infants i adolescents té a veure amb la
manca de pautes d’alimentació, d’hores de dormir, l’incompliment de les
responsabilitats de l’escola (deures), la no participació en les tasques domèstiques,
estil de lleure nociu (excés de TV i videojocs, per exemple ). Tot plegat genera
conductes de no implicació ni responsabilització sobre els estudis i formes de relació
que poden dificultar la convivència. Hi ha una relació estreta entre la manca d’hàbits
bàsics (alimentaris, de neteja, hores de son ... ) i el fracàs escolar. Les dades de
l’enquesta a alumnat de 1r d’ESO corroboren aquesta relació:

2

L’etapa infantil de 3 1 5 anys no és obligatòria però es calcula que la segueixen entorn al 97% dels infants al conjunt
de Catalunya.
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•

En relació als hàbits, una problemàtica important és la alteració de les pautes
alimentàries i de son que es dóna especialment a partir de la secundària, quan
l’adolescent comença a tenir més autonomia. L’enquesta realitzada a alumnat de 1r
d’ESO revela per exemple que un 25% de l’alumnat de 1r d’ESO se salta algun dels
àpats matinals (esmorzar a casa o/i a l’hora del pati) i que un 17% marxa a dormir a les
12 de la nit o més tard (dorm per tant menys de 8 hores al dia). Més de la meitat dels
adolescents entre 12 i 13 anys que van a dormir tard també se salten algun àpat
matinal.

Dificultat econòmica de les famílies per fer front a les despeses escolars
•

Els professionals consultats per aquesta diagnosi coincideixen a afirmar que hi ha
infants que es troben en una situació econòmica molt precària. Infants que passen fred
a casa o llur família està en risc de perdre l’habitatge. L’apartat anterior ‘Infància i
adolescència en risc d’exclusió social’ aportava algunes dades al respecte: es pot
estimar que entre un 18 i 22% de la població infantil i adolescent viu en famílies amb
dificultats econòmiques.

•

Les famílies amb problemes econòmics tenen dificultats per pagar les despeses de
material, activitats i excursions que es fan a l’escola. Tota aquesta situació provoca en
els fills privacions materials, angoixa, inestabilitat residencial, menor accés a activitats
extraescolars, etc. Tots ells són factors que dificulten el rendiment escolar. Segons el
resultats de l’enquesta a 1r d’ESO feta per aquest PLIA, el percentatge de famílies que
no poden pagar el material és del 10%, ascendint fins al 16% en el cas de les
excursions.

•

L’Ajuntament de Manresa ha concedit ajuts per a material escolar i llibres a un total de
1.712 alumnes pel curs 2014-15, que en euros representen 110.000 euros. Durant el
curs 2013-14 es va concedir a un total 1.841 alumnes amb la mateixa dotació
econòmica que aquest curs.
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•

Les dificultats per pagar el material escolar que afecta a famílies amb pocs recursos
afecta majoritàriament a famílies estrangeres: entre aquestes, les dificultats per pagar
afectarien a un 30% mentre que en el cas de les famílies autòctones només un 2% no
pot fer front al pagament de material.

Desmotivació, fracàs i abandó prematur dels estudis
•

Segons l’estudi de Diagnosi de Manresa Inclusió, l’abandonament prematur escolar no
és una decisió puntual de l’estudiant, sinó un procés de desvinculació progressiva de
l’escola que té l’origen molt abans que el problema es manifesti. Aquesta desafecció
dels alumnes es demostra en forma de problemes disciplinaris, absentisme, baixes
qualificacions o assignatures a les quals no es presenten. Tots aquests indicadors es
manifesten i s’acumulen durant totes les fases educatives de la primària i la secundària,
encara que el procés de fracàs escolar s’accentua en l’educació secundària obligatòria.
L’abandó escolar és, per tant, la culminació d’un procés de desafecció i desvinculació
progressiva de l’alumne amb l’entorn escolar.

•

Els professionals coincideixen en afirmar que els preocupa la desmotivació d’alguns
adolescents per assistir a les classes i l’absentisme escolar.
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•

Els resultats de l’enquesta a 1r d’ESO del PLIA mostra que amb el pas a secundària, el
percentatge d’alumnes que suspèn 2 o més assignatures passa a ser del 33%.
D’aquests, pràcticament la meitat no rep cal reforç escolar. El percentatge d’alumnat
que suspèn dues o més assignatures a 1r d’ESO es superior amb el 17% d’alumnat
que acaba primària amb alguna assignatura suspesa.

Dades de l’enquesta a alumnat de 1r ESO sobre assignatures suspeses i reforç escolar a
primària i secundària:
Durant sisè de Primària vas
rebre algun tipus de reforç
escolar?

Cap o una assignatura a sisè de
Primària

Una o més assignatures
suspeses a sisè de primària

No

61%

7%

Sí, alguna vegada

15%

5%

8%

5%

Sí, tot el curs

Estàs rebent actualment algun
tipus de reforç escolar fora de
l'horari d''institut?

Cap o una assignatura suspesa
a la segona avaluació de 1º
ESO

Dues o més assignatures
suspeses a la segona avaluació
1º ESO

No

45%

16%

Sí, alguna vegada

11%

5%

Sí, cada setmana

10%

12%

•

D’altra banda, la desmotivació en adolescents genera actituds i comportaments que
sobrepassen a molts pares i educadors. Els professionals consideren prioritari trobar
maneres per recolzar especial a les famílies d’aquests adolescents per tal que puguin
afavorir els estudis dels fills. La desmotivació i l’abandó escolar afecta especialment els
nois.

•

La desmotivació pels estudis apunta a una necessitat major d’orientació professional:
l’alumnat amb risc de fracàs escolar és també el que mostra una major desorientació
respecte a què fer després de l’institut.
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•

La desmotivació per estudiar es trasllada actualment al procés d’inserció laboral degut
a la crisi. La falta de perspectives d’inserció laboral i d’accés a la formació dóna lloc a
formació de grups d’adolescents i joves que es passen el dia al carrer.

•

El nivell d’estudis dels pares és un factor generalment relacionat amb l’èxit educatiu
dels fills. Així, a més nivell educatiu dels pares, major rendiment educatiu dels fills, i
viceversa. La població adulta entre 18 i 65 anys amb estudis superiors es concentra en
els barris de la zona nord de Manresa: Passeig i Rodalies, Poble Nou, Carretera
Santpedor.... En canvi, la població adulta entre 18 i 65 anys amb estudis primaris o
inferiors es concentra als barris de Pare Sant Ignasi Puig (56,2%), Balconada (53%),
Font dels Capellans (49%), Sant Pau (47%) i nucli Antic (44%). En aquests barris es
pot donar una major índex de fracàs escolar entre els infants i adolescents. Tots
aquests barris són barris envellits excepte el Nucli Antic, on coincideix molta població
infantil i un baix nivell d’estudis de la població adulta.

•

A l’igual que el Protocol Enxarxa 08240, l’enquesta realitzada en el marc del PLIA a
alumnat de 1r d’ESO mostra que el risc de fracàs escolar va lligat especialment al
risc familiar, al risc econòmic i al risc de desestructuració d’hàbits. És a dir, amb
una freqüència significativament elevada, l’alumnat amb fracàs escolar presenta
situacions familiars amb dificultats, una situació econòmica precària, i hàbits alimentaris
i d’anar a dormir poc adequats per a l’estudi.

Font: Enquesta a 1r d’ESO per al PLIA de Manresa
El risc de fracàs escolar (que no vol dir que hagi d’acabar sent fracàs efectivament) afectaria a
un 21,3% de l’alumnat de primer curs de la ESO, els quals haurien suspès tres o més
assignatures en la darrera avaluació. Si atenem al risc ‘elevat’, (haver suspès tres o més i no
fer cap tipus de reforç escolar), ens situem en un 10,6% de l’alumnat total de 1r ESO.
Desigualtats educatives de l’alumnat d’origen estranger
En sí mateix, l’origen estranger dels pares no té perquè ser un factor de risc. Tot i així,
empíricament es demostra una vinculació clara entre l’origen estranger dels pares i una situació
econòmica precària que afecta, al seu torn, a un menor accés a activitats extraescolars i de
lleure i a un major risc de fracàs escolar. A banda del risc econòmic, l’estrangeria dels pares pot
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també estar afectant si va vinculada a baix nivell educatiu i si va vinculada al fet d’haver emigrat
amb els fills (és a dir, que els pares i els fills han estat nouvinguts).
•

Addicionalment, es detecta una escassa participació de les famílies d’origen immigrant
als centres escolars dels fills: per desigualtats econòmiques, accés desigual a la
informació, falta d’orientació i referents que facin una acollida inicial, per dificultats
d’idioma, prejudicis de la població autòctona, etc. L’anterior provoca que alguns pares
3
d’origen immigrant no puguin fer un bon seguiment de l’escolarització dels fills .

•

El factor territorial es decisiu en la distribució de l’alumnat d’origen estranger, per això
es concentra en algunes escoles públiques ubicades en els barris on hi ha més
població d’origen estranger. Concretament, l’Escola Renaixença, l’Escola Pare Ignasi
Puig, l’Escola Pare Algué i l’Escola Ítaca tenen un percentatge d’alumnat estranger més
elevat.

•

A més, existeix una problemàtica específica dels adolescents d’entre 12 i 17 anys
vinguts en els darrers anys procedents de l’estranger. La seva edat fa molt difícil la
seva integració en l’educació secundària, si bé és cert que els adolescents nouvinguts
s’han reduït de manera dràstica en els últims anys (115 a 2008 i 18 a 2012). Hi ha una
especial preocupació per part d’alguns col·legis i instituts sobre els menors d’origen
Xinés, amb els que costa molt establir relació.

•

A través del Programa Espai Jove es detecten menors entre 16 i 18 anys sense permís
de treball i sense la ESO que no poden accedir a cap recurs formatiu ni laboral. En
alguns casos, a més, es tracta de joves amb pocs o sense referents familiars a
Catalunya. La manca de perspectives tant formatives com laborals els aboca al carrer o
els situa en un risc elevat d’exclusió social. La única via de subsistència a la que poden
accedir, a banda del treball submergit, és la RMI (Renda Mínima d’Inserció).

Desigualtats educatives de l’alumnat amb discapacitat o amb trastorns
Les dades mostren que a 2012 un 1,75% dels infants i adolescents de Manresa (de 0 a 15
anys) tenen una discapacitat reconeguda legalment. Es tracta d’un percentatge lleugerament
superior al conjunt de la Província de Barcelona. Això no s’ha d’interpretar necessàriament com
una major prevalença sinó que també pot ser degut a una millor cobertura i proximitat de les
institucions destinades a diagnosticar i valorar les discapacitats en infants. La població infantil
amb discapacitats pot tenir necessitats educatives especials, que han de ser cobertes per
l’escola ordinària o bé per les escoles d’educació especial (en el cas de Manresa, la més
pròxima seria l’Escola Especial Jeroni de Moragas, de la Fundació Ampans).

Persones reconegudes legalment com a
disminuïdes per edat. Any 2012
Fins a 4 anys
Entre 5 i 15 anys
Total població de 0 a 15 anys amb
disminució reconeguda legalment
Total població de 0 a 15 anys
% població de 0 a 15 amb disminucions
reconegudes sobre el total de població
de 0 a 15 anys
Font: Idescat (Institut Català d’Estadística)

Manresa 2012
25
187
212

Província de Barcelona
2012
1.461
10.755
12.216

21.075

908.243

1,75%

1,35%

En relació a l’atenció de les necessitats educatives de la població amb discapacitat, la diagnosi
ressalta dos aspectes:
3

Una anàlisi en detall d’aquesta situació l’ofereix l’estudi Esport i Lleure per a la Integració del Programa
Immigració i Ciutadania, de l’any 2010.
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•

Tot i que hi ha voluntat d’establir una escola inclusiva, hi ha dificultats de tirar-la
endavant i fer-la realment inclusiva. Hi ha encara un dèficit en la qualificació del
professorat i en els recursos de l’escola ordinària per atendre alumnat amb
discapacitats. També són encara escassos (tot i que molt valorats) els projectes
d’interrelació i treball conjunt entre les escoles d’educació especial i les escoles
ordinàries. Les activitats de lleure que s’organitzen fora de l’escola, a nivell municipal,
tampoc acostumen a tenir en compte la integració dels infants amb discapacitats.

•

A més de l’atenció d’alumnat amb discapacitats, l’Escola Jeroni de Moragas (Fundació
AMPANS) rep un considerable nombre d’ infants i adolescents amb malalties mentals,
trastorns conductuals i trastorns dissociat que els impedeixen seguir en l’escola
ordinària. Destaquen en aquest sentit els alumnes derivats d’instituts com Cal Gravat i
Lluís de Peguera. No es tracta d’alumnat discapacitat pròpiament, però sí amb
patologies que els incapaciten en els estudis. Tant les escoles especials com les
ordinàries (especialment) tenen un camí a recórrer en l’atenció adequada d’aquestes
casos (formació del professorat en aquest tipus de trastorns, tècniques adequades per
atendre-les, etc.).

Formació ocupacional
Falta d’opcions de formació per al treball
•

Entre els joves que no es treuen els estudis obligatoris, en les memòries de serveis
socials municipals queda palès que es detecta una manca de places per PQPIs
(Programes de Qualificació Professional Inicial i Escoles Taller. Han augmentat les
cases d’oficis, que ha fet que molts dels joves s’hagin pogut reenganxar als estudis
però la demanda continua sent superior a l’oferta. No es disposa de dades per
quantificar aquesta situació, però tanmateix preocupa que hi hagi adolescents a la
ciutat que es trobin sense opcions de formació i amb poques possibilitats d’aconseguir
feina. La manca de formació i feina de manera simultània durant un temps continuat és
un element que pot conduir a l’exclusió social.

3.2.3. Principals necessitats detectades en l’àmbit del lleure, esports i activitats
extraescolars
L’accés a activitats de lleure, siguin esportives, culturals, socials... té un gran valor per la vida
dels infants i adolescents. El lleure té valor en sí mateix, perquè representa moments de gaudi,
experimentació i descoberta.
A més, l’accés a activitats de lleure mostra una vinculació gran i positiva amb l’èxit escolar.
Aquest és un fet constatat per diversos estudis, com els estudis de diagnosi realitzats per
Manresa Inclusió, que destaquen que les activitats de lleure reforcen bons hàbits socials,
culturals i de salut, esdevenint un eina de prevenció de múltiples riscos. El valor del lleure és
constatat també per l’enquesta a alumnes de 1r d’ESO feta per al PLIA: com es veu en el
diagrama a continuació, els infants amb risc de no accedir al lleure (que no fan cap extraescolar
4
ni cap pràctica esportiva, formal o informal, al menys una hora a la setmana ) són infants amb
un risc de fracàs escolar quasi el doble més elevat que entre la resta d’adolescents de la
mateixa edat. El risc de salut (sentir que no es té una bona salut i faltar més de deu dies a
classe durant el curs per motius de salut) i el risc econòmic (que la família tingui problemes per
pagar el material escolar i que l’adolescent consideri que la situació econòmica dins la llar és
més aviat dolenta) són riscos que també van associats a la falta d’accés a activitats
extraescolars. Cal matisar que les associacions entre formes de risc no impliquen relacions de
causa-efecte: simplement ens indiquen que hi ha situacions de risc que generalment venen
acompanyades d’altres (es donen conjuntament), configurant patrons d’infància ‘multirisc’.

4

Aquesta doble condició afecta a un 10,6% dels infants enquestats.
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A Manresa hi ha un accés bastant generalitzat dels infants a les activitats extraescolars. Un
72% fa activitats setmanals fora de l’escola. Una mica més de la meitat d’aquests alumnes fa
dues o més activitats. Un 27%, en canvi, no realitza cap activitat fora de l’escola.

L’activitat extraescolar més habituals és clarament l’esport (de fet, és notable l’important accés
de la infància de Manresa al món de l’esport i als seus múltiples clubs esportius, com veurem
més endavant). Després de l’esport, els idiomes són l’activitat més habitual. A distància
segueixen altres activitats més minoritàries com el reforç escolar i activitats artístiques com la
dansa, la música o el teatre.
Hi ha un patró de gènere en la realització d’activitats extraescolars: mentre que els nens
s’aboquen a activitats esportives, les noies diversifiquen més les opcions, incloent-ne d’altres
de tipus més artístic o educatiu: Així, un 86% dels nois que fan extraescolars fa una activitat
esportiva –únicament o juntament amb d’altres activitats, si en fa vàries. En el cas de les noies,
aquest percentatge baixa al 56%.
A més de les activitats extraescolars continuades durant el curs, a Manresa hi ha oportunitats
de lleure més puntuals o informals, lligades a les festes, a l’agenda d’activitats culturals i als
equipaments de la ciutat.
Veiem a continuació els principals reptes de la ciutat per millorar les oportunitats de lleure i
activitats extraescolars de la seva infància i adolescència:
Accés a les activitats extraescolars
Menor accés a les activitats extraescolars entre els infants i adolescents d’origen immigrant i en
general entre les famílies amb dificultats econòmiques Segons hem comentat a l’inici d’aquest
apartat, a Manresa hi ha un 27% d’adolescents de 12 a 13 anys que no tenen accés a activitats
extraescolars. El tret més rellevant d’aquest grup és que es tracta en la seva majoria de nois i
noies d’origen estranger: si analitzem l’accés a les activitats extraescolars en funció del a
procedència dels pares, veiem que el 85% dels adolescents d’origen autòcton fan activitats
extraescolars mentre que en el cas de fills de pares estrangers, el percentatge cau a un 39%.
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Les desigualtats més grans a Manresa entre els adolescents autòctons i d’origen estranger
tenen a veure amb la pitjor situació econòmica i el menor accés a activitats de lleure
(extraescolars i activitats esportives) dels segons. Dos factors de desigualtat habitualment van
vinculats:

Com s’ha dit, la majoria d’ infants i adolescents que fan activitats extraescolars ho fan amb
activitat esportiva. Es detecten dificultats d’algunes famílies continuar pagant les quotes dels
clubs, malgrat que els clubs facin l’esforç d’encabir a tothom i ser flexibles en les formes i
terminis de pagament.
Una altre iniciativa a valorar per fer accessible l’esport a tots els infants i adolescents de la
ciutat, és la de l’associació de futbol DIAPO, que ha creat un club de futbol sense quota.
D’altra banda, el projecte Joves del Nucli Antic, ha aconseguit organitzar entorn a l’esport a
molts adolescents del nucli antic que passaven molt de temps al carrer. El projecte esportiu és
gratuït i per tant accessible als adolescents amb més dificultats econòmiques. L’esport es
combina amb altres activitats socioculturals dirigides a millorar la integració social (ha estat per
això explicat en l’apartat de infància en risc).
Finalment, un altre projecte dirigit a igualar l’accés a l’esport és el programa ‘Natació a l’escola’,
de l’Àrea d’esports, que permet que tots els infants tinguin 12 hores gratuïtes de classes de
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natació. El projecte és molt valuós però es considera insuficient per garantir un domini suficient
de l’aigua a tots els infants.
Fluctuació en les activitats extraescolars organitzades per les AMPA. Una part important
de l’oferta d’activitats extraescolars de Manresa són organitzades per les AMPA de les escoles.
Les AMPA permeten d’aquesta manera oferir opcions extraescolars pròximes i generalment a
preus assequibles. Tanmateix, segons els tècnics consultats per la redacció del PLIA, l’oferta
d’activitats extraescolars lligada a les AMPA de les escoles públiques és bastant oscil·lant i
desigual en funció de les escoles i de la junta del moment de cada AMPA. Les escoles
concertades tenen línies d’activitats extraescolars més estables, generalment organitzades per
la pròpia escola, amb la col·laboració del AMPA en alguns casos.
També es destaca que les AMPAs es van orientar en els últims anys a organitzar seccions
esportives, per accedir a subvencions del Pla Català de l’Esport. El suport econòmic del Pla ha
disminuït en els últims anys i comença a desaparèixer aquesta via d’iniciació a l’esport per a
molts infants.
Pràctica esportiva
Manresa destaca per tenir una xarxa de clubs molt variada: existeixen unes 80 entitats
esportives, la majoria amb escola esportiva per a públic infantil i adolescent. Sens dubte,
aquesta xarxa contribueix al baix risc de no accés al lleure que es detecta a Manresa.
Aproximadament vuit de cada deu alumnes de 1r d’ESO practica un esport amb regularitat
(més d’una hora a la setmana), amb independència de si aquest esport és practica formalment
dins d’un club o de manera informal en algun espai lliure i pel propi compte (sortir a córrer o fer
bicicleta podrien caure en alguns casos dins d’aquesta categoria). Dos de cada deu alumnes,
aproximadament, no practiquen cap esport amb regularitat.

L’elevat nivell de pràctica esportiva també és detectat entre l’alumnat de 4º de primària (9-11
anys) a través de les revisions d’infermeria que es realitzen anualment a alumnat de 4rt de
primària dins del Programa de Detecció Precoç de Problemes de Salut en Escolars:
Manca d’espais cèntrics per la pràctica esportiva a l’aire lliure: Manresa compta amb bons
equipaments esportius, com el nou Ateneu les Bases, la zona esportiva del Congost o el
Pujolet. Es considera en canvi que en algunes zones de la ciutat, com el Barri Antic, falten
espais d’ús lliure per a la pràctica esportiva no reglada (canxes de Basket i futbol, zones
d’skate, etc.) especialment per adolescents i preadolescents, que no sempre poden desplaçarse a altres zones de la ciutat. Cal, tanmateix, reglamentar els usos d’aquests espais per tal que
no siguin monopolitzats per uns pocs grups i per tal que no generin problemes de convivència
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amb l’entorn. Aquesta demanda lliga amb les fetes a nivell d’urbanisme, sobre la manca
d’espais a la ciutat per a adolescents en la zona de Barri Antic.
Agenda d’activitats i equipaments socioculturals
Falta d’activitats de lleure durant les vacances i els caps de setmana per al públic
adolescent En relació a la valoració de les oportunitats de lleure, és de destacar que un 56%
dels adolescents enquestats consideren que durant els caps de setmana i les vacances, a
Manresa no s’organitzen activitats interessants per a persones de la seva edat (aquest és els
segon aspecte pitjor valorat de la ciutat). Per contra, la gran majoria dels enquestats estan
d’acord en què Manresa disposa de bons equipaments culturals i de bons pavellons i espais a
l’aire lliure per la pràctica de l’esport. De fet, aquests recursos són els més valorats de la ciutat.
En menor mesura, es valoren positivament els espais a l’aire lliure per reunir-se i passar-ho bé,
però aquesta consideració varia força en funció del barri de residència dels adolescents: és
més alta entre els que viuen a la zona de la Carretera de Santpedor i és més baixa entre els
que viuen al barri de Poble Nou, Vic-Remei o Valldaura.
Accés relativament baix a les activitats culturals per part del públic adolescent.
L’enquesta a alumnat de 1r ESO va preguntar sobre la freqüència amb què s’assisteix els
adolescents a les festes de Manresa o a espectacles culturals dins de la ciutat. Menys d’un
20% diuen anar sovint a espectacles culturals, i una mica més d’un 30% diuen anar sovint o
sempre a les festes de Manresa.

Atraure públic adolescent als equipaments i activitats culturals és un repte general de totes les
ciutats . Algunes iniciatives a Manresa que estan donant bons resultats són el programa de
teatre ‘Platea jove’ de l’associació ‘El Galliner’, i Imagina’t:.
Les biblioteques generals i veïnals són probablement l’equipament cultural més utilitzat pel
públic adolescent. Són espais que s’utilitzen sobre tot per fer els deures, per utilitzar internet, i
com a lloc de trobada amb amics.
Des de l’Àrea de cultura de l’Ajuntament de Manresa es té cura de què totes les festes i
equipaments culturals comptin amb una programació infantil. Les biblioteques tenen també un
espai infantil molt ben valorat.

3.2.4. Principals necessitats detectades en l’àmbit de la infància i adolescència en risc
social.
L’article 77 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència està
defineix el contingut de la prevenció del risc social entre els infants i adolescents. Aquest article
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detalla els aspectes de prevenció, la protecció i la promoció que les diferents administracions
han de garantir. Dins el marc de les competències locals, els Ajuntaments tenen una missió
especialment important en:
• Garantir benestar material bàsic
•

Detectar i actuar davant de les situacions de maltractament o negligència (seguint els
protocols establerts a aquest efecte)

•

Detectar i actuar davant de situacions de risc desenvolupant programes integrals
d’atenció i polítiques preventives.

•

Fer atenció des de Centres Oberts i altres serveis directes per als infants i adolescents
en situació de risc (acompanyament, atenció al domicili...)

•

Ajudar a les famílies (orientació i programes socioeducatius)

Article 102.2. Són situacions de risc:
a) La manca d’atenció física o psíquica de l’infant o l’adolescent pels progenitors, o pels titulars
de la tutela o de la guarda, que comporti un perjudici lleu per a la salut física o emocional de
l’infant o l’adolescent.
b) La dificultat greu per a dispensar l’atenció física i psíquica adequada a l’infant o l’adolescent
per part dels progenitors o dels titulars de la tutela o de la guarda.
c) La utilització, pels progenitors o pels titulars de la tutela o de la guarda, del càstig físic o
emocional sobre l’infant o l’adolescent que, sense constituir un episodi greu o un patró crònic
de violència, en perjudiqui el desenvolupament.
d) Les mancances que, pel fet que no poden ésser adequadament compensades en l’àmbit
familiar, ni impulsades des d’aquest mateix àmbit per a llur tractament mitjançant els serveis i
recursos normalitzats, puguin produir la marginació, la
inadaptació o el desemparament de l’infant o l’adolescent.
e) La manca d’escolarització en edat obligatòria, l’absentisme i l’abandó escolar.
f) El conflicte obert i crònic entre els progenitors, separats o no, quan anteposen llurs
necessitats a les de l’infant o l’adolescent.
g) La incapacitat o la impossibilitat dels progenitors o els titulars de la tutela o de la guarda de
controlar la conducta de l’infant o l’adolescent que provoqui un perill evident de fer-se mal o de
perjudicar terceres persones.
h) Les pràctiques discriminatòries, pels progenitors o titulars de la tutela o de la guarda, contra
les nenes o les noies, que comportin un perjudici per a llur benestar i llur salut mental i física,
incloent-hi el risc de patir l’ablació o la mutilació genital femenina i la violència exercida contra
elles.
i) Qualsevol altra circumstància que, en el cas que persisteixi, pugui evolucionar i derivar en el
desemparament de l’infant o l’adolescent.

Situacions familiars en situació de vulnerabilitat
Des de Serveis Socials es detecten infants i adolescents que creixen en ambients familiars
desfavorables per al seu desenvolupament i per la seva salut mental i física. Els factors de risc
poden anar associats a problemes familiars, relacions familiars conflictives, problemes de salut
mental o discapacitat dels pares, etc... Alguns d’aquests casos deriven en desemparament i
maltractament.
Els casos de risc familiar sovint corresponen a famílies amb necessitats estructurals ateses per
Serveis Socials des d’abans de la crisi econòmica. La precarietat econòmica complica les
situacions de risc familiar. Però al mateix temps, la situació de crisi actual fa que els esforços
de les administracions quedin més diversificats entre diversos col·lectius, cosa que en ocasions
comporta una davallada en l’atenció als col·lectius amb necessitats estructurals, com les
referides al risc familiar (font: Diagnosi Manresa Inclusió 2012).
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Els casos d’infants i adolescents amb situacions familiars més preocupants són derivats a
5
l’EAIA (Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència) .Els equips de l’EBAS (Equips Bàsics
d’Atenció Social) tenen un paper primordial en aquesta derivació.
Els EAIA reben els casos en situació de desemparament o en risc d'estar-hi que detecten els
serveis socials bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d'Atenció a la
Infància i l'Adolescència. Fan el diagnòstic, la valoració dels infants i del seu entorn
sociofamiliar, i proposen les mesures més adequades per a cada cas.
Durant tot l’any 2012 l’EAIA ha realitzat un total de de 260 intervencions en infants/adolescents
de Manresa:

MANRESA
2012
2011

Suport tècnic als professionals dels
Equips Basics d’Atenció Social
Primària, EBASP
92
102

Atenció a menors amb
expedient de protecció a
la DGAIA
168
170

TOTAL
260
272

L’enquesta a estudiants de 1r d’ESO realitzada en el marc del PLIA posa de relleu que un 76%
dels infants enquestats conviuen en unitats familiars amb la presència dels dos progenitors i
amb o sense altres familiars. El 24 % restant conviu amb l’absència d’algun dels progenitors.,
i/o amb altres familiars ( avis, tiets , etc )
A nivell de risc els estudis ens diuen que la monoparentalitat o absència dels dos progenitors (
a càrrec de tiets, avis, etc ) es correlaciona amb un major risc en d’altres àmbits, especialment
el risc de fracàs escolar. Cal matisar que la presència d’avis a la unitat de convivència
contraresta de manera important aquest efecte: així, les unitats monoparentals amb avis
presenten menys risc que altres formes de convivència no nuclears, com les monoparentals
sense avis, un dels pares amb una nova parella o combinacions atípiques de familiars i no
familiars.
Quan es pregunta als infants sobre quines persones els cuiden principalment (podien indicar
fins a tres persones) observem que el 74% nombre al pare i la mare (amb o sense altres
persones). Un 21% es refereixen només a la mare, sola o amb altres familiars, que no són el
pare. Només un 2% anomenen el pare amb o sense altres familiars que no són la mare.
Finalment, un 3% afirmen que ni el pare ni la mare són els que els cuiden principalment. Es
tracta d’infants que diuen ser cuidats principalment pels avis o bé que conviuen amb persones
no familiars.
Quan es pregunta als infants sobre el clima de convivència dins de les seves llars, més del 90%
afirmen que la convivència és més aviat bona. L’àmbit familiar destaca com l’espai on la
convivència es valora més positivament, per sobre d’altres espais com el barri (87%) o la classe
a l’institut (80%), que són espais també importants però amb un menor impacte a nivell afectiu
que la convivència familiar. ‘Només’ un 7% considera que la convivència dins la seva llar és
dolenta. És un percentatge baix, que cal valorar positivament, però que al mateix temps s’ha
d’interpretar dins la resistència que provoquen aquest tipus de preguntes a ser contestades en
negatiu.
Precarietat econòmica de famílies amb fills a càrrec
La crisi econòmica ha colpejat de manera especialment forta a Manresa. Fins a l’any 2007, la
ciutat tenia un indicador de renta i un d'ocupació superiors a la mitjana de la província de
Barcelona. A partir de 2008 aquests indicadors cauen en picat fins a situar-se per sota de la

5

Els equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) estan formats per professionals de la psicologia, la
pedagogia, l'assistència social i l'educació social, i estan distribuïts per tot el territori de Catalunya. Són centres que
pertanyen a la Generalitat de Catalunya.
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mitjana provincial: és a dir, la caiguda d’aquests indicadors ha estat més acusada a Manresa
que al conjunt de la província:

Font: Programa Hermes de la Diputació de Barcelona

Font: Programa Hermes de la Diputació de Barcelona
La falta d’ingressos degut a l’atur de llarga durada i l’esgotament d’altres recursos (prestacions i
oportunitats de feina puntuals en l’economia informal) fa que moltes famílies no puguin cobrir
les necessitats materials bàsiques dels fills i hagin de privar-los d’oportunitats de lleure i
educació. L’empobriment econòmic, quan es prolonga, acaba provocant un empobriment social
i personal de les famílies.
Segons l’informe de Diagnosi de Manresa Inclusió de 2012 “La pobresa es concentra en
famílies monoparentals, nouvingudes i nombroses (...) Els professionals dels serveis socials de
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l’Ajuntament de Manresa manifesten que actualment estan notant un augment d’angoixa en els
infants de famílies que es troben en situació de pobresa o precarietat econòmica important. La
situació d’angoixa que viuen els pares i les mares està repercutint amb l’estat emocional de la
infància. Aquesta situació d’angoixa dels menors d’edat també està repercutint en l’àmbit
escolar: cada vegada hi ha més famílies a la nostra ciutat que no poden assumir les quotes de
llibres i materials que demanen les escoles i això repercuteix directament amb la infància i que
genera una desigualtat entre els infants d’una mateixa escola. Òbviament no cal dir com
incideix aquesta manca o igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu en l’èxit o fracàs escolar
d’aquests infants”.
Va a dir que davant d’aquest fet l’Ajuntament ha posat en marxa, a partir del curs escolar 20131014 un programa d’ajuts escolars destinats a les famílies amb menys recursos
La situació econòmica també ha estat abordada a l’enquesta a alumnat de 1r d’ESO. Coincidint
amb l’informe de Diagnosi de Manresa Inclusió de 2012, les dades de l’enquesta mostren la
6
vinculació entre el risc econòmic i el risc familiar, de salut i escolar en els infants. Sobre la
incidència de la pobresa econòmica en el pagament de material escolar i excursions, veure
capítol d’Ensenyament. Segons l’enquesta, un 18,8% de l’alumnat de 1r d’ESO mostraria
indicis d’estar en una situació de risc econòmic. Aquest indicador és molt similar al percentatge
de nens/es que s’han acollit al programa d’ajusts escolars durant l’any 2013, en els que la
renda per càpita no superava en cap cas els 419 € mensuals.
A 2013, els serveis socials de l’Ajuntament de Manresa han atès 3.281 usuaris menors de 17
anys (2.870 a 2011). Sobre un total de 14.100 persones de 0 a 17 anys empadronades a 2013,
tenim un 23,2% d’infància i adolescència atesa pels Serveis Socials de Manresa. Òbviament,
no totes aquestes persones són ateses per problemàtiques de pobresa però si que és un
indicador clar de l’impacta de la crisi en famílies amb infants.

Problemes de salut mental
Es detecten infants i adolescents amb estats d’angoixa I i depressió, trastorns afectius i I
emocionals, trastorns de conducta i addiccions que poden arribar a ser altament discapacitats.
En alguns casos són factors de risc familiar els que desencadenen problemes de salut mental.
A l’apartat de Salut d’aquest document s’aborden en profunditat els trastorns emocionals,
afectius o de comportament, i s’aporten dades i valoracions del CSMIJ (Centre de Salut Mental
d’Infants i Adolescents) i del CDIAPB (Centre de Detecció i Atenció Precoç), si bé afecten
àmbits territorials més grans que Manresa però que ens poden servir d’indicadors.
Habitatge insegur i inapropiat
La caiguda en picat dels nivells d’ocupació i dels nivells de renda, i l’esgotament de moltes
prestacions contributives porta a moltes famílies a haver de viure sota el risc de perdre el seu
habitatge o haver de viure en situacions marginals de residència: famílies amb ordres de
desnonament, famílies que han de viure acollides per familiars, o rellogant habitacions en pisos
sobreocupats, o en infrahabitatges. Aquestes situacions comporten una alta mobilitat
residencial, formes de convivència inadequades per als infants i adolescents i un deteriorament
de les relacions de veïnatge i comunitàries.
En relació a l’estat dels habitatges de Manresa, podem destacar l’avanç de dades del Censo de
Población y Vivienda de 2011. Segons aquest cens, un 7,1% dels habitatges habitats de
Manresa té un estat deficient, dolent o ruïnós. Es tracta d’un percentatge similar al de la
província de Barcelona (7,5%). D’altra banda, un 12,6% dels habitatges de Manresa han estat
construïts abans de l’any 1.920 (tenen per tant una antiguitat de més de 90 anys). Aquest
percentatge és al conjunt de la província del 8,8%. Aquestes dades no ens diuen, però, quin
volum d’habitatges antics o en mal estat estan habitats per infants.
6

Veure la definició d’aquest concepte a la nota al peu nº3.
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Estat i any de construcció dels immobles destinats a habitatge de Manresa. Comparació
amb la Província de Barcelona. Dades de 2011.
Estat dels immobles destinats a
habitatge. Any 2011

Manresa

Província de
Barcelona

Ruinós

131

8.323

0,3%

0,3%

Dolent

573

27.056

1,5%

1,0%

Manresa (%)

Província de
Barcelona (%)

Deficient

1.980

164.687

5,2%

6,2%

Bo

35.220

2.464.512

92,9%

92,5%

100,0%

100,0%

Total habitatges

37.904

2.664.578

Any de construcció dels immobles destinats a
habitatge

Manresa

Província de Barcelona

Manresa (%) Província de Barcelona (%)

Abans de 1900

3.076

135.924

8,1%

De 1900 a 1920

1.718

99.256

4,5%

5,1%
3,7%

De 1921 a 1940

1.244

119.689

3,3%

4,5%

De 1941 a 1950

918

97.482

2,4%

3,7%

De 1951 a 1960

3.251

236.757

8,6%

8,9%

De 1961 a 1970

537.121
634.992
237.452
330.344
235.561

12,4%

20,2%

18,6%

23,8%

De 2002 a 2011

4.711
7.041
3.665
4.750
7.530

19,9%

8,8%

Total habitatges

37.904

2.664.578

100,0%

100,0%

De 1971 a 1980
De 1981 a 1990
De 1991 a 2001

9,7%

8,9%

12,5%

12,4%

Font: Censo de población y vivienda de 2011. Instituto Nacional de Estadística
Fracàs escolar i falta d’alternatives
Es detecta i preocupa l’elevada desafecció educativa entre els adolescents. El món laboral els
ofereix poques alternatives d’ocupació i realització personal. Aquesta qüestió és tractada de
manera específica i en profunditat en l’apartat d’Ensenyament d’aquest document.
Interrelació entre les problemàtiques familiars, la desestructuració d’hàbits, la precarietat
econòmica i la desmotivació i l’abandonament dels estudis
Les problemàtiques destacades anteriorment es presenten molt sovint de manera
interrelacionada en uns mateixos alumnes. Així es desprèn de les valoracions del projecte
Enxarxa 08240 de Manresa 8 Projecte de treball en xarxa per la detecció i prevenció de
situacions de vulnerabilitat en la infància): les comissions socials de cada centre educatiu, amb
la participació de professionals del centre escolar, l’EAP, l’EBAS i el CAP de cada zona, permet
fer una detecció bastant exhaustiva d’infants amb algun tipus de risc o dificultat social o
educativa. Les valoracions qualitatives del projecte donen compte de la incidència i interrelació
entre problemàtiques de tipus familiar, falta d’hàbits, precarietat econòmica, desmotivació i
abandó escolar. Per al curs 2011-2012 Enxarxa ha atès 950 infants i adolescents a tot
Manresa. Això suposaria prop d’un 7% de la població de menys entre 0 i 17 anys.
Dificultats d’integració dels adolescents estrangers nouvinguts en els últims anys,
especialment si no disposen de permís de treball
L’arribada de persones estrangeres en edat adolescent sempre ha revestit un especial risc, per
les dificultats d’integrar-los en el sistema educatiu i per la manca, actualment, de sortides en el
món laboral. La manca d’oportunitats laborals, és causa i conseqüència alhora de les dificultats
d’obtenir o renovar un permís de treball o inclús de residència. La manca de permís de treball
també limita les oportunitats de formació per al treball d’aquest adolescents majors de 16 anys,
que en molts casos queden abocats a l’economia submergida o a viure de prestacions socials.
Com veiem en el gràfic a continuació, l’estructura d’edats de la població estrangera a Manresa
presenta una major proporció d’infants i adolescents que a la resta de la província de
Barcelona:
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Centrant l’atenció en els adolescents de nacionalitat extracomunitària arribats entre 2008 i 2012
a Manresa (grup que considerem de major risc dins el col·lectiu de nouvinguts), s’observa que
arriben pràcticament a parts iguals procedents directament de l’estranger o d’altres municipis
catalans i espanyols. Entre 2008 i 2012 han arribat 506 adolescents amb les característiques
descrites, però el volum decreix per la davallada d’arribades directes des de l’estranger. Les
nacionalitats predominants els dos últims anys (2011 i 2012) han estat en primer lloc la
marroquina i, a molta distancia, la xinesa, seguides després per nacionalitats llatinoamericanes:
L’Espai Jove, projecte de Serveis Socials adreçat a atendre adolescents i joves en medi obert,
atén específicament a adolescents i joves estrangers que presenten situacions d’especial risc.
A la memòria de 2013 de l’Espai Jove, es destaquen els següents factors de risc entre els
adolescents estrangers a Manresa:

Memòria 2013 de l’Espai Jove:
•

Augment de casos d’usuaris amb possibles trastorns mentals (alguns diagnosticats).

•

Tot i la millora en aquest àmbit amb el projecte Puntal, segueix havent necessitat de
reforç escolar per a molts joves que no queda coberta.

•

Segueix la preocupació per part d’alguns col·legis i instituts sobre els menors d’origen
Xinés, amb els que costa establir relació.

•

Segueixen donant-se casos d’absentisme escolar, algun d’ells no notificats.
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•

Augment molt considerable de la dificultat de trobar feina per part de joves que fins ara
treballaven normalment, així com de molts dels pares de família d’aquest joves, fet que
suposa un augment de la pobresa i del risc d’exclusió.

•

L’augment de les cases d’oficis ha fet que molts dels joves s’hagin pogut reenganxar
als estudis. Però la demanda no es pot cobrir amb l’oferta actual.

•

Augment de menors ’entre 16 i 18 anys sense permís de residència i sense la ESO que
no poden accedir a cap recurs formatiu ni laboral.

•

Seguim detectant casos de Menors amb Referents Familiars.

3.2.5. Principals canals i oportunitats de participació dels infants i adolescents a
Manresa.
La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència,
inclou diversos articles destinats a fomentar la participació activa dels infants i adolescents en
7
els afers públics de la ciutat que els afecten . L’objectiu de la participació és doble:
•

aconseguir que la pressa de decisions tingui en compte els interessos i opinions dels
infants i adolescents, fent així de les ciutats un lloc més adient per a ells;

•

promoure des de la infància una ciutadania activa i capaç d’implicar-se i
coresponsabilitzar-se en la millora de les ciutats.

La participació té per tant un objectiu clarament de promoció de la infància, a diferència d’altres
àmbits que poden tenir un objectiu més centrat en la protecció, ’atenció o la prevenció. En tant
que es tracta d’un àmbit de promoció, no parlarem tant de ‘necessitats’ de participació sinó
d’oportunitats i canals de participació.
En desenvolupament de la Llei 14/2010, al juliol de 2013 s’ha aprovat el Decret 200/2013, de
23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de
Catalunya. Aquest decret defineix el procés per crear el Consell Nacional dels Infants i els
Adolescents de Catalunya (CNIAC). Segons aquest reglament, la base del funcionament del
Consell Nacional ha de ser els consells d’infants que ja funcionen al territori, tals com els
8
Consells Locals d’Infància .

7

Article 34. Dret de participació

1. Els infants i els adolescents tenen el dret de participar plenament en els nuclis de convivència més immediats i en
la vida social, cultural, artística i recreativa de llur entorn. Els poders públics els han d’oferir les oportunitats
necessàries perquè s’incorporin progressivament a la ciutadania activa, d’acord amb llur grau de desenvolupament
personal.
2. Les administracions públiques han d’establir procediments destinats a recollir les opinions dels infants i els
adolescents amb relació a les polítiques, les normes, els projectes, els programes o les decisions que els afecten.
8

Es pot consultar el contingut del Decret a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6425/1311384.pdf
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Accés a la informació
Un primer requisit per a què es doni participació efectiva és tenir accés a la informació. En
aquest apartat es destaquen els canals existents a Manresa per garantir a tots els infants i
adolescents l’accés a informació rellevant sobre la ciutat i sobre els seus interessos vitals.
Garantir l’accés a la informació implica donar-la en un llenguatge comprensible i a través d’uns
canals adequats a cada edat.
•

Oficina Jove de la Generalitat: S’ha obert a mitjans de 2013 l’Oficina Jove de la
Generalitat, que integra tots els recursos d'informació i orientació per a joves. L’Oficina
Jove està destinada a tots els joves de la comarca. Des de l’Àrea de Joventut es vol
prioritzar en aquest punt la informació dirigida a l’emancipació, la formació i el treball, ja
que són les més demandades. Actualment està ubicada al Centre Cívic Joan Amades.

•

Web www.manresajove.com: Un nou recurs per als adolescents i joves de Manresa
és el web Manresajove.com, Aquest espai està destinat a centralitzar tota la informació
d’interès juvenil i la informació relativa al Consell d’Adolescents i Joves.

•

Casal La Kampana: el casal de joves La Kampana, gestionat per serveis socials, atén
persones d’entre 14 i 25 anys. Inclou entre les seves diverses funcions la d’atendre
demandes d’informació i assessorament per part de joves. Bona part del públic que
atén aquest espai són adolescents i joves del nucli antic.

Estructures estables de participació
La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
preveu els Consells d’Infància i Adolescència com espais per excel·lència per vehicular la
participació dels infants i adolescents en les seves ciutats.
9

Consell d’Infants de Manresa : A Manresa el projecte va començar durant el curs 2007-08. El
consell està format per alumnes-delegats de 5è i 6è de les escoles de Manresa que cada any
decideixen participar. El Consell també fa diversos plenaris al llarg de l’any, on participen tots
els alumnes de 5è i 6è de les escoles vinculades al Consell. El Consell d’Infants és un espai
molt valorat pels professionals de l’Ajuntament i de l’àmbit educatiu. Aquests, valoren
especialment la preparació de les metodologies participatives, la dinamització efectiva i el
concepte de participació responsable que vehicula, donat que els infants s’han d’implicar en
l’execució de les propostes que consensuen. Des del seu començament, els infants del Consell
s’han implicat en accions de civisme, urbanisme, lleure, col·laboració amb accions de
sensibilització sobre els drets dels infants (durant la festa dels Drets dels Infants).
Consell d’Adolescents de Manresa: a principis de 2013 es va posar en marxa el Consell
d’Adolescents de Manresa, dirigit a adolescents entre 13 i 14 anys. Aquest consell vol donar
continuïtat al Consell d’Infants. El nou Consell està encara en fase inicial i està per redefinir
quina serà la millor metodologia de participació per al seu bon funcionament. La primera
convocatòria es va fer de manera exhaustiva, enviant informació a totes les llars amb
adolescents, amb l’objectiu d’atraure al Consell adolescents no associats. El funcionament del
nou Consell és independent dels instituts.
Consell de Joventut de Manresa: també a 2013 s’ha reactivat el Consell de Joventut. Aquest
consell està més lligat a les entitats juvenils de la ciutat, que són les que majorment tenen
presència, si bé els joves també poden participar a títol individual. Actualment el Consell el
formen representants de 8 entitats.
A banda dels consells d’infància, adolescència i joventut anteriorment mencionats, Manresa
compta amb molts altres consells sectorials, com el Consell de la Gent Gran, de la Dona, de
Serveis Socials, de la Cultura, de la Interculturalitat, de la Salut, de l’Esport, etc. Manresa
disposa a més d’una estructura de quatre Consells territorials, distribuïts per districte. Aquests
9

Web del Consell d’Infants de Manresa: http://consellinfantsmanresa.blogspot.com.es/
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consells canalitzen les demandes dels diferents barris i poden tractar temes relacionats amb la
infància i adolescència. Tots aquests consells, sectorials i de districte, tenen representació en el
Consell de Ciutat.

La participació a través d’associacions
A més dels consells, la participació estable de la població infantil i juvenil es pot donar també a
través de les associacions de la ciutat. Segons l’enquesta realitzada a 1r d’ESO per al PLIA
(Pla Local d’Infància i Adolescència) de Manresa, un 28% de l’alumnat adolescent d’entre 12 i
13 anys se sent vinculat a alguna associació o club. Es tracta principalment d’associacions
esportives (cal matisar que no tot l’alumnat que fa pràctica esportiva en un club o associació es
considera membre del mateix). Segueixen en importància les entitats culturals i folklòriques i les
entitats socials, tipus esplais i caus. Veiem, doncs, que l’associacionisme de tipus sociocultural,
que seria el més proper al concepte de participació cívica i pública que es vol fomentar, seria
minoritari en aquestes edats. L’associacionisme adolescent a Manresa va molt més lligat, en
canvi, a l’esport. Sens dubte les associacions esportives són també molt importants en la
transmissió de valors cívics i de participació activa. Caldria per tant tenir-les en compte en les
estructures i processos participatius de la ciutat.

3.2.6. Principals reptes de millora urbana
Un Casc urbà pensat per a tothom
Manresa té una orografia que fa difícil d’entrada les comunicacions i desplaçaments. El nucli
urbà de Manresa està travessat per vies de trànsit rodat. Es tracta d’un nucli urbà amb poca
cohesió, amb zones de vianants discontinues i un tramat antic i irregular.
Dins el nucli urbà, el Barri és una zona especialment que es troben a faltar espais verds. Hi ha
petites places ‘dures’, que en alguns casos s’han configurat més com espais de pas que
d’esbarjo i trobada.
El conjunt de la ciutat i especialment el Barri Antic presenta encara barreres arquitectòniques
que dificulten el passeig a persones grans, amb discapacitat, i també per als infants i les
famílies que porten infants en cotxet.
La millora de l'accessibilitat és una prioritat per a l’Àrea d’Urbanisme i per al conjunt de
l’Ajuntament. Tenint en compte les necessitats de la infància, s’està prioritzant l’eliminació de
les barreres arquitectòniques en l’entorn dels equipaments, les escoles i les parades de bus.
S’han fet obres per millorar l’accés rodat a dues escoles públiques, però queda molt per fer en
la renovació i modernització urbana de la ciutat. Actualment, en el Pla de Discapacitats i el Pla
de Manresa - Ciutat amiga de la Gent Gran. Juntament amb el PLIA, tenen també com un
objectiu principal millorar l’accessibilitat de la ciutat.
És de destacar que, segons l’enquesta a alumnat de 1r d’ESO feta per al PLIA, el 58% dels
adolescents consideren que els carrers, places i parcs de Manresa no estan ben cuidats. Dels
aspectes que es valoren a l’enquesta, és aquest el que treu una valoració més baixa.

Pocs usos en places i pistes de la ciutat per adolescents
El Barri Antic ofereix molts pocs espais de joc adaptats a infants i, sobre tot, adolescents. Els
espais del Barri Antic, com s’ha dit en l’apartat anterior, acostumen a ser places dures, la qual
cosa fa que molts cops els infants i adolescents tendeixin a utilitzar-les por jocs de patins,
skate, pilota... Aquest ús provoca de tant en tant conflictes d’ús amb el públic adult i gran, ja
que es tracta de places més aviat petites, concorregudes, pròximes a botigues i carrers de
trànsit rodat, i que fan alhora una funció de zona de pas. Hi ha un problema clar d’encabir
aquestes activitats dels adolescents en espais públics de proximitat dins la ciutat. Aquest
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problema pot anar en augment, donat que són les edats preadolescents i adolescents les que
previsiblement més augmentaran en els propers sis anys, segons s’ha vist en la introducció
d’aquest apartat.
La Plaça Sant Domènec, la Plaça Europa o la Plaça Catalunya, són exemples de places on
s’han donat incompatibilitats d’usos que han portat a queixes ciutadanes, especialment quan
arriba el bon temps i es formen grups d’adolescents que creen malestar entre la gent gran.
Integrar usos dins un mateix espai urbà és difícil, especialment al Barri Antic, on els espais són
petits. Per això des d’Urbanisme s’ha optat en alguns casos per fer espais específics, com
petits parcs infantils en recintes tancats. Però hi ha acord en què cal intentar trobar noves
solucions al repte de compaginar usos en les places i els espais verds.

Escassa varietat de zones de joc per a les diferents edats dels infants i joves
Hi ha 54 zones verdes a Manresa. La majoria són o contenen petits parcs per als més petits (26 anys). Per a la resta d’edats, especialment per als adolescents, falten espais verds i de joc. A
més, quan es creen, generen amb freqüència queixes veïnals, especialment per part de gent
gran i botiguers (per exemple per la pràctica de skate o pilota a les places, que genera
molèsties).
En relació a l’enquesta realitzada a alumnat de 1r d’ESO, un 26% dels enquestats consideren
que Manresa no té bons espais de lleure per els adolescents puguin reunir-se i passar-ho bé.
Aquesta consideració varia força en funció del barri de residència dels adolescents: és més
baixa entre els que viuen a la zona de la carretera de Santpedor -14%- i és en canvi més alta
entre els que viuen al barri de Poble Nou, Vic-Remei i Valldaura -49%).
D’altra banda, es considera que sempre s’aposta pel mateix tipus de parc infantil tradicional. Es
troben a faltar apostes més innovadores i participatives en el disseny i renovació de les zones
verdes. Des d’urbanisme s’alerta, tanmateix, de què en el passat hi ha hagut innovacions que
han acabat sent contraproduents per requerir més manteniment o per generar queixes de
veïns, per exemple per provocar més soroll.
Finalment, el mobiliari d’alguns parcs infantils importants, com el de Plaça Espanya, es troben
en un estat envellit, però cal esmentar que a finals de 2013 es va dissenyar una part dedicat a
la primera infància amb mobiliari nou.

Falta d’adequació d’alguns camins escolars
S’han fet diverses actuacions destinades a millorar la seguretat dels camins escolars, però
continua havent alguns punts crítics a tractar. Quant a les millores, cal destacar la presència de
policies locals a les sortides i entrades de les escoles (però sense que hi pugui haver una
cobertura diària), i també la millora de la senyalització, els aparcaments i l’accessibilitat en
l’entorn de les escoles. Durant el 2010 l’Ajuntament va realitzar a 2010 una enquesta als pares
de l’alumnat de totes les escoles i instituts de la ciutat per conèixer les pràctiques de mobilitat
diària de les famílies fins a les escoles, i així adaptar les accions de millora dels camins
escolars.
Quant als punts crítics que es continuen detectant en els camins escolars, destaca la necessitat
de millorar la seguretat del camí que alguns escolars fan des del barri de Sant Pau fins a
l’escola Serra i Húnter, a la Balconada. Un segon aspecte a millorar seria el col·lapse del trànsit
que provoquen diàriament determinades escoles molt cèntriques, com la Joviat.
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4. EL PLA 2014-2017

4.1. Principis Rectors del pla
El Pla Local d'Infància i Adolescència de Manresa suposa un exercici de planificació i, com a
tal, de definició d’objectius, criteris i actuacions a desenvolupar adreçades als infants i
adolescents, de manera que aquest document esdevé un referent per l’organització municipal.
El PLIA es fonamenta en tres principis bàsics: transversalitat, treball en xarxa i adaptabilitat.
Aquests principis impliquen una forma de treball, una metodologia clarament definida.

1. Transversalitat
En la mesura que el PLIA recull la intervenció municipal en els diferents àmbits que afecten als
infants i adolescents, ha de comptar amb els diversos serveis municipals que intervenen en la
promoció, la prevenció, l’atenció i la protecció dels menors. Aquest factor s’ha tingut present en
l'elaboració del Pla, en la mesura que des de l’inici del projecte s’ha recollit la perspectiva de les
diferents àrees o departaments municipals. La realitat dels infants ha de ser abordada des
d’una lògica de treball global.
La diagnosi de la situació de la infància i l’adolescència, i el pla d’acció del PLIA, s’ha realitzat
des de diferents perspectives: promoció, prevenció, atenció, protecció, i participació; i des de
diferents àmbits de treball: salut; educació i inserció laboral; esport, cultura i lleure; benestar
social; mobilitat i espai públic. Però les estratègies d’actuació, responen a estratègies
compartides, perquè les necessitats dels infants i els adolescents s’han de respondre des d’una
visió global, i això requereix de la coordinació entre les diferents polítiques sectorials.
Òbviament cada servei treballa des del seu coneixement especialitzat però la voluntat del PLIA
ha estat definir unes línies estratègiques d’actuació de manera conjunta i buscar respostes
coordinades.
L’objectiu final és millorar el servei que ofereix l’administració, i altres
agents que intervenen, per millorar les condicions i la qualitat de vida
dels infants i adolescents.

Per al bon desenvolupament de les estratègies de treball acordades en el PLIA, s’han de definir
les diferents responsabilitats de les diverses regidories implicades i establir els referents tècnics
encarregats de vetllar pel seu desenvolupament. Aquesta implicació i col·laboració entre
regidories i àrees requereix de diferents nivells: compartir informació, planificar conjuntament,
establir coordinacions, implementar accions, etc. És a dir, hi ha diferents graus i necessitats de
coordinació: intercanvi d’informació, aprofitament de recursos, planificació conjunta de
projectes, definició d’estratègies, implementació de programes, avaluació, etc.

2. Treball en xarxa
Per poder abordar el treball amb la infància i l’adolescència és fonamental introduir la
perspectiva del treball en xarxa, incorporant la visió i treball de les entitats, col·lectius, serveis i
institucions presents a la ciutat, des de l’àmbit públic o privat. Cal crear sinèrgies de
col·laboració que permetin sumar esforços a favor del benestar dels infants.. En aquest sentit,
es proposa treballar amb cinc nivells o graus de relació: conèixer, compartir, coordinar,
consensuar i créixer.
Tant en la fase de diagnòstic com d’implementació del pla es compta amb la participació activa
d’una comissió tècnica d’experts professionals d’entitats i serveis socials i d’ensenyament
especialitzats en la infància de la ciutat. No obstant, el Pla ha de possibilitar ampliar, dia
darrera dia, el nombre d’agents implicats, arribant al màxim possible d’entitats.
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3. Adaptabilitat
La voluntat del PLIA és aprofundir en l’experiència municipal acumulada i aprofitar al màxim els
recursos amb que compta la ciutat. L’elaboració del PLIA ha suposat un exercici d’ordenació i
sistematització, però també un exercici de planificació i definició d’objectius, criteris i actuacions
a desenvolupar des de l’organització municipal destinades als infants i adolescents, de manera
que aquest document esdevé el marc de referència i de suport en l’organització municipal en
matèria d’infància.
Aquest Pla té sentit en la mesura que es desenvolupi. El document per si sol no garanteix una
actuació integrada i coherent vers la infància i l’adolescència. Per tant, un cop definit i
consensuat, els programes d’actuació de l’Ajuntament han de tenir en compte allò que estableix
aquest Pla. El Pla, a la vegada, també s’haurà d’anar adaptant a les noves necessitats i
realitats que apareguin. Per això, tot i que el document del PLIA és en sí mateix un element
estàtic que realitza una fotografia en el temps que correspon a un moment determinat, el pla
d’actuació que defineix s’entén com un procés flexible que s’ha d’anar adaptant i adequant a
cada circumstància.
4.2. Orientació del Pla i criteris d’execució
4.2.1. Orientació del Pla
El Pla Local d’Infància i Adolescència 2014-2017 defineix les polítiques públiques municipals
per al benestar personal, familiar i social de tots els infants i adolescents de la nostra ciutat.
Treballem per al benestar infantil de tots els infants, des de la promoció, la prevenció i
l’orientació, entenent que aquesta és la situació majoritària de la infància a Manresa, per tal
d’afavorir les condicions òptimes per al desenvolupament de l’infant com a persona.
Però aquest Pla Local té molt present que tots els infants, tot i gaudir d’un creixement evolutiu
satisfactori en la majoria d’aspectes, sempre en algun moment o altre de la seva vida passen
per etapes de fragilitat. Les situacions de fragilitat són inherents al procés evolutiu de l’infant i
poden venir donades pel mateix cicle vital, per canvis estructurals familiars o per
esdeveniments socials quotidians. El coneixement d’aquests factors de fragilitat és clau per tal
de poder donar orientació i desenvolupar programes de suport als infants directament, però
també a les seves famílies i als educadors i les educadores.
És una prioritat ajudar l’infant a superar aquestes etapes amb normalitat i amb resiliència, és a
dir, amb aprenentatge i fortalesa per afrontar nous reptes, amb la qual cosa es preveu que
esdevinguin situacions de major dificultat. D’altra banda, també desenvoluparem programes
molt específics per a aquells grups d’infants i adolescents, que, si bé són minoritaris a la ciutat,
es troben en una situació de més vulnerabilitat i en risc d’exclusió social per diverses causes.
En aquests casos serà necessari establir programes de suport i tractament social per superar
la situació i per tal de prevenir l’exclusió social i/o el desemparament.
De la mateixa manera, per als infants i adolescents que ja es troben en una situació de risc
greu de maltractament i exclusió social, a més de totes les accions precedents, es garanteix el
desplegament del sistema de protecció en sentit ampli, amb visió de xarxa territorial per posar
en marxa les mesures necessàries de protecció i de rehabilitació segons les característiques de
cada infant i situació familiar.
4.2.2. Criteris d’execució
El PLIA estableix deu criteris bàsics que han d’orientar la seva execució.:
1. Incorporar la perspectiva de la infància a totes les polítiques municipals. La pròpia
Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència ho estableix com a
requeriment bàsic a complir. Cal que tots els serveis municipals amb incidència en la
infància i l’adolescència incorporin les necessitats d’aquests en la planificació i
execució de les seves actuacions.
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2. Protegir els nens i les nenes que es puguin trobar en situació de risc o vulnerabilitat,
però atendre tota la infància i adolescència. És fonamental potenciar la perspectiva
de la prevenció i la promoció, de manera que tots els infants i adolescents són objecte
de la nostra tasca. Això implica planificar i projectar serveis amb una perspectiva
àmplia amb un impacte de la tasca desenvolupada a llarg termini.
3. Donar resposta a les necessitats detectades en matèria d’infància i adolescència,
per això cal, definir un seguit de línies estratègiques, objectius generals i específics i
actuacions.
4. Tenir presents les necessitats de les diferents franges d’edat, i vetllar per la
continuïtat dels serveis que atenen a les diferents franges d’edat. Cal tenir present
que la infància i l’adolescència és un col·lectiu molt divers, que contempla una franja
d’edat molt amplia, de 0 a 18 anys, que té unes necessitats molt diferents segons
l’etapa. Això provoca que diferents serveis atenguin a diferents franges, fet que fa
necessari vetllar pel traspàs d’informació entre aquests professionals que atenen a la
infància en les seves diferents etapes.
5. Incidir en els elements de l’entorn dels infants que els afecten de manera
important en la seva integració i desenvolupament com a persones. Això comporta
cobrir les necessitats de les famílies, l’ per poder donar resposta a les
necessitats dels infants i adolescents.
6. Adequar els serveis i recursos municipals al nou marc legislatiu que estableix la
Llei dels Drets i les Oportunitats en la infància i l’adolescència.
7. Establir un marc general comú de treball, de manera que tots els serveis i els
projectes amb actuacions adreçades a la infància i l’adolescència siguin coherents des
d’una perspectiva global, per això cal potenciar la coordinació entre els diferents
serveis per a efectuar programes, projectes i accions de forma coordinada.
8. Optimitzar els recursos existents, per donar respostes a les necessitats dels infants
sense augmentar la despesa, aprofitant els serveis que ja funcionen i els professionals
implicats.
9. Establir un sistema estable de recollida de dades i actuacions que ens permeti fer
un seguiment i anàlisi de l’evolució de la situació per poder planificar i adequar els
serveis i recursos municipals. Per aconseguir-ho, és fonamental seguir compartint les
dades i els indicadors amb que es treballa des dels diferents serveis i, en la mesura del
possible, desenvolupar-ne de nous.
10. Establir una organització i sistema de treball que permeti desenvolupar les diferents
actuacions i realitzar un seguiment i avaluació d’aquestes.
4.3. Línies estratègiques del Pla
L’Ajuntament de Manresa i el municipi en general, a través de les seves entitats, té una
important tradició de treball amb i per a la infància, com posa de manifest la gran quantitat de
programes i serveis destinats a aquest col·lectiu.
El PLIA és concep com una eina i no com un objectiu en sí mateix: la finalitat és generar un
instrument per establir una estratègia global en matèria d’infància i adolescència i ajudar a
impulsar i planificar les polítiques destinades a millorar les condicions de vida dels infants i
adolescents.
Aquest Pla pretén donar continuïtat a molts dels projectes iniciats i fomentar-ne de nous.
S’estructura en 4 línies estratègiques per als propers 3 anys, 2014- 2017. Dins de cada línea

Acta de la sessió plenària núm. 15, de 20 de novembre de 2014

49

s’han identificat objectius generals i específics i les corresponents actuacions a desenvolupar.
Aquest Pla ha permès ordenar moltes de les línies de treball en un marc comú.
El PLIA posa de manifest aquesta voluntat de seguir impulsant aquest treball d’una manera
integrada i coordinada. De fet, des del punt de vista del Pla, un primer element que és
necessari abordar és la seva vinculació amb altres Plans municipals amb els que ha d’estar
estretament vinculat. En concret, cal destacar la necessària coordinació amb el Pla Local de
Joventut, ja que hi ha una franja d’edat que se solapa. Recordem que el PLIA té en compte la
franja d’edat que la Llei d’Infància estableix com a objecte de treball, els infants de 0 a 11 i els
adolescents de 12 fins a la majoria d’edat. Mentre que des del Pla Local de Joventut, la franja
que s’atén és dels 16 als 29 anys.

L’infant
com a
protagonista
actiu a la ciutat

4 LÍNIES
ESTRATÈGIQUES

Infància
vulnerable i
exclusió social
social

14 OBJECTIUS
GENERALS

PLIA
MANRESA

Infància i
relacions
familiars

41 OBJECTIUS
ESPECÍFICS

164 ACTUACIONS
Infància i estils
de vida

Línia estratègica 1. L’infant com a protagonista actiu a la ciutat
Fer la ciutat pròxima i accessible per als infants, sensibilitzant la ciutadania de les seves
capacitats i necessitats específiques i facilitant el protagonisme actiu dels infants en la
construcció de la ciutat.
Línia estratègica 2. Infància i relacions familiars
Promoure l’atenció a les famílies i el suport en el desenvolupament de les seves competències
parentals per afavorir la transmissió de vincles, valors i models positius per al creixement de
l’infant i l’adolescent com a persona.
Línia estratègica 3. Infància i estils de vida
Desenvolupament d’una xarxa d’equipaments, recursos i projectes d’acció socioeducativa de
proximitat per promoure hàbits i estils de vida saludables (físicament i emocionalment) i la
prevenció de conductes de risc, garantint l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a tots els
infants.
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Línia estratègica 4. Infància vulnerable i exclusió social
Millorar la detecció, l’atenció, el suport i el tractament d’aquelles situacions de més vulnerabilitat
i exclusió social dels infants i adolescents i les seves famílies.
Fer la ciutat pròxima i
accessible per als infants,
sensibilitzant la ciutadania
de les seves capacitats i
necessitats específiques i facilitant el protagonisme actiu dels infants en la construcció
de la ciutat.

Línia estratègica 1.
L’infant com a protagonista
protagonista actiu a la ciutat

OBJECTIU GENERAL 1:
Impulsar programes i accions per sensibilitzar
sensibilitzar a la ciutadana dels drets i de les
necessitats de cura, socioeducatives i emocionals dels infants i dels adolescents

1. Informar, divulgar i sensibilitzar sobre els drets dels infants.
 Celebració del Dia Internacional dels Drets dels Infants, programa d’actes i
divulgació social
 Campanya divulgativa sobre “ Manresa, ciutat amiga de la infància “
 Donar a conèixer, d’una manera planera i entenedora, els drets dels infants i les
responsabilitats en vers la seva protecció, reconeguts en textos legals nacionals o
internacionals
2. Informar i assessorar als agents socials de les capacitats i necessitats dels infants
 Suport i formació a les AMPES
 Facilitar eines i donar suport a mestres, educadors, monitors d’esplai i persones
que treballin amb infants en el desenvolupament de les seves funcions
socioeducatives.

OBJECTIU GENERAL 2:
Impulsar programes i accions per a la capacitació en drets, participació, igualtat i
no-discriminació, destinats als infants.
1. Formar els infants i joves en la defensa dels drets , la corresponsabilitat en els
deures, la igualtat social, la no-discriminació, la participació i la cultura de la Pau.
 Participació activa dels infants en la celebració de la Setmana dels Drets dels
Infants
 Visualització de les activitats del Consell d’Infants de Manresa
 Campanyes de sensibilització sobre la pau.
 Tallers de coeducació per infants de 3 a 12 anys
 Tallers preventius sobre relacions no abusives a joves de 12 a 16 anys
2. Difusió del Pla Municipal per a la Infància als mateixos infants.
 Publicació i difusió d’un resum del Pla adaptat als infants
 Incorporació de les propostes dels infants en relació a l’execució i avaluació anual
del Pla

OBJECTIU GENERAL 3:
Promoure processos i accions innovadores per fomentar la participació dels infants
a la ciutat,
ciutat especialment en aquells que els afecten.
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1. Continuar i potenciar projectes singulars de ciutat de participació dels infants.
 Pregó infantil de la Llum
 Manifest commemoratiu del Dia Internacional dels drets dels Infants, amb la seva
activa participació
 Continuïtat del Consell d’infants de Manresa i assegurar la presència en el Consell
de Ciutat.
 Desenvolupament i seguiment del Consell d’Adolescents
 Dinamització del Consell de Joves
2. Assegurar una participació activa i equilibrada de la infància dins la ciutat.
 Vetllar per la participació de l’alumnat de secundària en els diferents Consells
escolars de Centre i en el Consell Escolar Municipal.
 Assegurar la participació de les entitats veïnals i que treballen pels infants en el
conjunt de Manresa en la Festa dels Drets dels Infants
 Treballar perquè la “Setmana Jove“ garanteixi activitats distribuïdes territorialment, i
la participació dels joves de tota la ciutat.
3. Utilitzar i promoure la participació a través de les noves tecnologies.
 Difusió de l’informatiu i pàgina web de Manresa Jove
 Continuar mantenint la difusió de la pàgina web del Consell dels Infants en la que
puguin realitzar-se processos participatius
 Participació on-line en el Parlament Infantil de les Ciutats Amigues de la Infància
 Incloure en Aplicacions municipals temes d’infància en el marc de Manresa Smart
Citys.

OBJECTIU GENERAL 4:
Pensar la ciutat en clau d’infants,
d’infants apropant-la, fent-la accessible i segura. La
ciutat a la mida de l’infant.
1. Promoure un espai públic generador d’autonomia per a l’Infant, aprofitant els vincles
comunitaris i de solidaritat.
 Actuacions de manteniment i millora de l’accessibilitat als espais de joc i
equipaments infantils de lleure :ludoteques, casals infantils i esplais, parcs infantils,
àrees de joc ...
 Impuls i foment del Projecte “Patis Oberts”, per obrir els patis de les escoles a la
població infantil i juvenil fora de l’horari lectiu.
 Afavorir que els Plans de Desenvolupament comunitari als barris incorporin
mesures d’atenció a les necessitats dels seus infants
 Suport a activitats familiars i festives a l’espai públic adreçades a infants:
Celebració de Setmana de Jocs al carrers, Festa Major Infantil, Carnestoltes.
 Promoure espais públics de jocs lliure ( pilota, corre-cuita ... ) per infants distribuïts
territorialment de tal forma que faciliti un accés proper.
 Incrementar la vigilància i la seguretat a l’entrada i sortida de les escoles, a través
de major patrullatge de la policia local o incentivant un projecte de voluntariat que
hi doni suport.
 Fomentar la implicació dels comerços en la col·laboració de la seguretat dels
infants en el seu trànsit per la ciutat : Comerços amics de la infància.
 Elaborar un mapa d’espais de joc i lúdics pels infants i programar-ne de futurs
2. Garantir l’accessibilitat física a tots els infants a la ciutat, especialment per als
discapacitats.
 Assegurar la suspensió de barreres arquitectòniques dins i fora dels centres
educatius, especialment els municipals, prioritzant aquells que presentin especials
dificultats.
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Millores urbanístiques i de mobilitat per fomentar una ciutat accessible als infants,
treballant de forma conjunta amb la regidoria de la Gent Gran en el marc de la
Ciutat Amiga de la Gent Gran
Anàlisi i millora progressiva de l’accessibilitat als equipaments infantils de lleure i
culturals, esplai i casals infantils i àrees de joc.

3. Divulgar la informació dels recursos adreçats a la infància i adolescència a la Ciutat
 Incorporar a la web municipal un espai adreçat a la infància que aglutini de forma
unitària tots els serveis i recursos municipals existents adreçats al col·lectiu
 Incorporar un espai virtual d’activitats i esdeveniments adreçats als infants i
adolescents de la Ciutat, en el que l’administració i les entitats puguin divulgar les
seves activitats de forma conjunta..
 Publicació i difusió de guies i díptics de l’oferta esportiva i d’oci municipal adreçat a
infants.
4. Promoure l’accés dels infants i les seves famílies a la oferta cultural i lúdica de la
ciutat.
 Promoure les biblioteques veïnals dels barris, per tal d’assegurar l’accés a tothom a
la lectura
 Elaborar un programa d’activitats pel públic familiar al Museu Comarcal
 Celebració del Campi qui Jugui durant les Festes de Nadal
 Continuïtat a la programació d’activitats a l’estiu de “ Manresa Jove “, incorporant
activitats per adolescents
 Actuacions pel foment de la lectura infantil i préstec de llibres : L’hora del Conte,
Story Time, Club de lectura infantil, Joc de Caplletres, ...
 Suport a iniciatives que fomenten activitats culturals i lúdiques adreçades al públic
infantil i familiar : Imaginat, Programació del Kursaal,
 Projecte Reixics : apropar la música als infants de 2 anys.
 Activitats de suport a les escoles per la difusió i coneixement als infants i
adolescents de l’oferta cultural
5. Apropar l’administració als infants
 Creació de la figura del defensor de l’Infant
 Revisió del llenguatge a l’hora d’adreçar-se als infants i adolescents per tal de
adequar-lo a les seves capacitats i comprensió
6. Promoure uns valors de mobilitat sostenible a la ciutat i de respecte a l’entorn
natural i patrimonial a la infància i adolescència de Manresa.
 Promoció del transport públic adreçat a alumnes d’ESO
 Actes de sensibilització i accés al coneixement de l’Anella Verda destinada al públic
familiar
 Mantenir el Servei educatiu del Parc de la Sèquia i el Museu de la Tècnica
 Campanya de prevenció d’atropellaments i d’educació viària a les escoles
 Assegurar un Bus nocturn durant la Festa Major
 Campanya de difusió del patrimoni històric i cultural a les escoles
 Difusió del projecte “ Manresa 2022 “ a les escoles
 Campanya de difusió del patrimoni paisatgístic i natural de les escoles.
 Apadrinament d’espais de l’Anella Verda de Manresa per part de col·lectius d’infància.
 Custòdia urbana per part de col·lectius d’infància de parcs urbans.
Promoure l’atenció a les famílies i el suport en
el
desenvolupament
de
les
seves
competències parentals per afavorir la
transmissió de vincles, valors i models positius
per al creixement de l’infant i l’adolescent com a persona.

Línia estratègica 2.
Infància i relacions familiars
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OBJECTIU GENERAL 1:
Facilitar informació, suport i orientació
orientació a les famílies durant la criança dels
fills, desenvolupant funcions i competències parentals en les diverses etapes
evolutives de la infància,
1. Enfortir i augmentar els serveis i programes educatius per a la petita infància ( 03anys) reforçant els programes de suport a la família.
 Aplicar el protocol “ En Xarxa 08240 “ adreçat a la petita infància a totes les zones de
Manresa, avançant cap a un protocol de coordinació a nivell de ciutat entre els àmbits
de sanitat, ensenyament, serveis socials i seguretat ciutadana, per assegurar la
detecció i seguiment d’infants en risc.
 Fomentar actuacions preventives adreçades a la petita infància atesos per serveis
socials, a través del projecte “ Menuts “ i “ No tant menuts “, del SSIF
2. Reforçar programes d’informació, formació, eines i acompanyament als progenitors
per desenvolupar les seves habilitats educatives i donar suport a les competències
parentals, segons les seves necessitats.
 Atenció i guiatge personalitat a famílies amb l’objectiu de millora de les habilitats
comunicatives amb els fills, i enfortir vincles familiars, a través del SSIF
 Tallers informatius i de suport educatiu a famílies amb fills adolescents del SSIF: “Estic
flipant”
 Consolidar l’escola de mares i mares “ El Calaix “ del SSIF
 Impulsar un Club de lectura infantil i juvenil per pares i mares
3. Reforçar i millorar les coordinacions de tots els serveis i recursos de serveis
socials, en col·laboració amb altres àmbits de benestar, per la detecció de prevenció
i atenció a infants en situació de fragilitat
 Atenció social, orientació i suport a les famílies des dels serveis socials bàsics.
 Garantir l’atenció a totes les demandes de servei d’ajuda a domicili de tipus
socioeducatiu que tenen com objectiu la millora d’atenció als menors dins la família.
 Desenvolupar tallers de promoció d’hàbits alimentaris i de salut a famílies en risc
d’exclusió social
 Vetllar per la capacitació específica d’aquelles famílies amb clares evidències de
vulnerabilitat ateses per serveis socials ( nouvinguts, monoparentals, baix nivell
d’instrucció, etc ) : Voluntariat per l’aprenentatge, tallers pràctics de cuina, etc .
 Programa de suport familiar en el marc de la Ludoteca Ludugurus
 Mantenir la xarxa de centres oberts municipals, per tal d’assegurar un seguiment
intensiu a infants amb risc social i les seves famílies

OBJECTIU GENERAL 2:
Promoure la solidaritat i ajuda mútua entre famílies per reforçar la seva xarxa
de suport i fomentar les relacions intergeneracionals.
1. Impulsar projectes de col·laboració i solidaritat entre famílies
 Assegurar la continuïtat del projecte de famílies col·laboradores“ Fer de tiets “, per
assegurar ampliar la xarxa de suport als menors amb poca xarxa familiar i, alhora,
ampliar el ventall de famílies col·laboradores
 Promoure actuacions per fomentar grups d’ajuda mútua i suport a les associacions de
famílies
 Promoure espais de trobada i intercanvi entre famílies : Mercat de la Joguina.
 Donar suport a projectes de voluntariat adreçats a la col·laboració entre famílies pel
cobriment de les necessitats bàsiques dels infants
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2. Fomentar una convivència harmònica dels infants i la gent gran
 Fomentar projectes intergeneracionals d’intercanvi i convivència, especialment entre
centres educatius i residències de persones grans.
 Endegar una línia de suport als avis que tenen al seu càrrec la criança dels seus néts.

OBJECTIU GENERAL 3:
Facilitar mesures de reforç a la conciliació de la vida familiar i laboral, i donar
suport a la qualitat i riquesa del temps familiar adreçat a la criança dels fils.

1. Afavorir la dedicació dels progenitors als fills i les filles, potenciant el temps de
criança i el temps educatiu.
 Campanya per promoure la responsabilitat compartida a la llar en l’àmbit domèstic
entre homes i dones que permeti una major conciliació familiar i laboral de tots els
membres i, alhora, una responsabilitat compartida i de qualitat en vers els infants
 Xerrades i activitats educatives sobre el joc, la joguina i els jocs en família
2. Potenciar les activitats de públic familiar per fomentar les relacions familiars i
enfortir els vincles familiars.
 Promoure rutes familiars per l’anella verda.
 Impulsar activitats de respecte i dinamització mediambiental orientades a la família :
Fem dissabte, Setmana de l’energia ...
 El Racó de l’Alba : per apropar les exposicions al públic familiar
 Festa Major infantil

Desenvolupament d’una xarxa d’equipaments,
recursos i projectes d’acció socioeducativa de
proximitat per promoure hàbits i estils de vida
saludables (físicament i emocionalment) i la
prevenció de conductes de risc, garantint l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a
tots els infants.

Línia estratègica
estratègica 3.
Infància i estils de vida

OBJECTIU GENERAL 1:
Aconseguir l’assoliment educatiu de l’infant que li permeti desenvolupar al
màxim les seves capacitats i oportunitats en totes les etapes escolars.

1. Assegurar la consolidació i sostenibilitat del conjunt de la xarxa pública d’escoles
bressol públiques
 Mantenir l’oferta d’escoles bressol municipal que asseguri una intervenció educativa
propera i coordinada amb l’àmbit familiar, i desenvolupar accions de suport a les
famílies.
 Vetllar per el manteniment de les llars d’infants de la Generalitat i una bona coordinació
pública a nivell de ciutat.
2. Impulsar programes de millora dels resultats escolars
 Donar suport al projecte Puntal, com a projecte innovador per afavorir l’èxit escolar dels
infants i adolescents de la ciutat.
 Mantenir e Projecte de Voluntariat per l’aprenentatge, en el marc de la Xarxa d’Inclusió
 Afavorir la tasca de reforç escolar que ofereixen les biblioteques veïnals.
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Reforç de català per alumnat nouvingut de secundària durant l’estiu
Suport a l’escolaritat dels infants que assisteixen dels centres oberts
Programa d’ajuts escolars a les escoles i els instituts
Projecte “ Laboràlia “ adreçada a tots els centres de secundària

3. Vetllar per l’atenció als infants amb necessitats educatives específiques.
 Vetllar per l’atenció dels infants amb necessitats educatives especials i afavorir una
educació inclusiva.
 Adhesió al protocol de menjadors escolars del Consell Comarcal, assegurant-ne la
complementarietat, en cas que quedin infants no atesos.
 Donar suport municipal a totes les iniciatives orientades a l’integració d’alumnat amb
discapacitats al sistema educatiu ordinari
 Suport tècnic, material i econòmic, dins les possibilitats pressupostàries, a entitats que
atenen infants amb discapacitats ( ARANS, Autistes, etc )
4. Millorar el Protocol d’Absentisme i fer-ne difusió per sensibilitzar la comunitat
educativa.
 Participar activament en la comissió d’absentisme escolar i seguiment del protocol per
a la prevenció de l’absentisme escolar a la comarca del Bages, basat en la Llei 14/210
de Drets i Oportunitats de la Infància
 Detecció de casos de menors no escolaritzats i intervenció a través de l’Oficina
municipal d’escolarització (OME )
 Seguiment de les famílies amb infants o adolescents absentismes amb l’objectiu de
potenciar la seva obligatorietat en el compliment de l’escolarització dels seus fills/es
 Mantenir activa l’OME durant el curs escolar per tal d’assegurar l’escolarització dels
infants nouvinguts durant el curs ( matricula viva )
5. Articular la interrelació de les escoles i el conjunt d’agents i dinàmiques educatives
al territori. Treballar amb la comunitat educativa a partir del triangle escola-famíliainfant.
 Suport, formació i col·laboració amb les AMPES
 Mantenir reunions amb tots els centres educatius per tal d’informar i coordinar
actuacions a nivell de ciutat
 Mantenir dinàmic el Consell Municipal Escolar, com plataforma de debat i consens de
la comunitat educativa de la Ciutat
 Impulsar i donar suport a iniciatives conjuntes escola-família
 Participació activa municipal a tots els consells escolars dels centres eductius
6. Afavorir la informació i d’accés dels infants i joves a recursos que afavoreixen el seu
desenvolupament acadèmic i personal, i apropar l’oferta als centres educatius
 Mantenir l’oferta municipal d’ensenyament artístics, impulsant programes que apropin
la creació artística a l’entorn educatiu.
 Impuls de l’Oficina Jove.
 Ampliar el projecte PIDCES ( Informació als centres de secundària ) a tots els centres
de la ciutat
 Continuar fomentant el “Projecte Corresponsals” per tal de mantenir unes bones vies
de comunicació amb els adolescents i joves.
 Projecte d’intervenció socioeducativa en medi obert orientat de forma prioritària a
adolescents i joves immigrants : Espai Jove
 Fira de l’estudiant
 Mantenir i ampliar, en el possible, els projectes per promoure l’èxit escolar i la transició
escola-treball (Laboràlia)
 Projectes que afavoreixin l’accés dels infants i joves a serveis culturals : “ Platea Jove “
“ Fem Dansa “, “ Fem òpera “, etc .
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OBJECTIU GENERAL 2:
Desenvolupar programes preventius
preventius i de detecció precoç per a la promoció de la
salut,
salut, els hàbits i els estils de vida saludables, tenint en compte especialment els
aspectes de desenvolupa
1. Generar actuacions de foment de conductes saludables en la infància i adolescència
de la nostra ciutat.
 Projecte “ Pamboli “, de foment d’hàbits saludables a les escoles
 Control i supervisió dels menús dels menjadors escolars
 Prevenció de la càries dental en els escolars
 Tallers de formació d’hàbits de vida saludables : Higiene i primers auxilis.
 Programa de detecció precoç en salut adreçat a escoles de primària, en col·laboració
amb la Clínica Universitària de Manresa
 Accions de sensibilització del programa de civisme adreçada a les escoles
 Programa de prevenció de drogodependències en adolescents
i actuacions
específiques adreçades a ells, en el marc del programa “Nits de Qualitat”
2. Desenvolupar programes per a la prevenció i l’abordatge de les conductes violentes i
de risc.
 Programa de prevenció de relacions abusives en la parella a secundària
 Elaborar una guia per a la detecció i l’actuació en situacions de violència masclista que
afecten a infants i adolescents
 Projectes de grup amb objectius socioeducatius i de prevenció de conductes de risc en
el marc dels serveis socials bàsics.
 Programa de mesures alternatives a la sanció administrativa per la tinença o consum
de drogues
 Mantenir el Consell Municipal de Drogues i la comissió tècnica de drogues, com a
forma de treball en xarxa.
 Campanya de prevenció del consum d’alcohol en adolescents: “ No et beguis la festa,
viu-la ! “
 Formació a professionals sobre conductes violentes i de risc en infants i adolescents
 Participació activa en el protocol per a la prevenció i la intervenció en situacions de
maltractaments a la infància i l’adolescència a la comarca del Bages

OBJECTIU GENERAL 3:
Promoure i incentivar el desenvolupament
desenvolupament de l’infanti
l’infanti adolescent a través del
lleure i l’oci, com a espai socioeducatiu privilegiat de socialització i creació.
1. Continuar potenciant el desenvolupament d’espais i equipaments socioeducatius de
lleure i complementació escolar, com a forma de compensar deficiències, afavorir la
igualtat d’oportunitats, la convivència i la cohesió social als barris.
 Continuar, garantir i reforçar l’atenció socioeducativa que es realitza des de serveis
social, reforçant el paper dels educadors socials com a figures claus de referència pels
infants i adolescents.
 Mantenir la xarxa de centres oberts municipals i impulsar un nou centre obert a la zona
nord, quan la situació econòmica ho permeti.
 Mantenir un programa d’activitats de lleure i esportives obertes a la ciutat
 Carta d’ajuts a les entitats d’esplai de la ciutat i suport a la formació de monitors i
directors d’esplai
 Col·laboració amb l’oferta lúdica existent a la ciutat oberta que es realitzi en espais
públics : Setmana des jocs al carrer, Moguda Parc de l’Agulla, etc.
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2. Reforçar i obrir noves línies d’oferta de recursos i equipaments informatius,
socioeducatius i de lleure associatiu incorporant-hi la franja adolescent (12-16 anys).
 Mantenir el centre del servei de caràcter preventiu d’atenció a l’adolescència i joventut :
Casal de Joves la Kampana
 Posar en marxa servei d’assessories especialitzades en temes de salut i lleure
orientades a adolescents en el marc de l’Oficina Jove
3. Millorar la coordinació dels serveis i actuacions socioeducatives territorials ( acció
socioeducativa dels centres de serveis socials, centres oberts,
centres i
equipaments de lleure, escoles i activitats extraescolars, etc ).
 Creació d’una taula sectorial amb representació de les entitats que donen serveis a
infants ( plans de desenvolupament, esplais, centres educatius, educadors socials,
centres oberts ... ) amb l’objectiu de poder conèixer-se i fer valoració conjunta del Pla
una vegada a l’any.
 Treball de la comissió d’infància en el marc del Consell de Serveis Socials.

OBJECTIU GENERAL 4:
4:
Promoure i incentivar el desenvolupament de l’infant a partir de les activitats
culturals
culturals i esportives que ajudin en el seu creixement personal

1. Promoure l’esport educatiu i de base i l’activitat física com hàbit de vida saludable i
prevenció del sedentarisme i l’obesitat Incentivar ajuts als clubs esportius per tal de promoure l’esport de base, assegurant la
no discriminació per raons econòmiques
 Potenciar l’esport escolar, i possibilitat a través de l’escola que tots els infants coneguin
els recursos esportius de la Ciutat.
 Impulsar i ampliar projectes esportius que tenen com a finalitat reforçar hàbits, normes i
valors que ajudin a desenvolupar la personalitat de superació personal i treball en equip
a infants i adolescents.
2. Promoure l’accés a la cultura de tots els infants i adolescents
 Impulsar i recolzar programes que apropin la creació artística i cultural a l’entorn
educatiu : un llibre Nou, Concurs de Punts de llibres, ...
 Potenciar activitats pedagògiques pel coneixement i participació en la cultura popular i
tradicional: Fira de la Mediterrània
 Donar suport a projectes d’accés, a través de l’escola, a l’oferta cultural i artística :
Anem al Teatre, Tallers de Teatre als Instituts, Música a les escoles ....

Línia estratègica 4.
Infància vulnerable i exclusió social

Millorar la detecció, l’atenció, el
suport i el tractament d’aquelles
situacions de més vulnerabilitat i
exclusió social dels infants i

adolescents i les seves famílies.

OBJECTIU GENERAL 1:
Identificar i actuar en famílies amb infants que presentin una situació de
necessitats bàsiques no cobertes i/o en situacions d’exclusió social, promovent
mesures d’atenció, prevenció, detecció i tractament a fi de disminuir la situació
de vulnerabilitat
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1. Reforçar l’atenció d’aquelles famílies que s’atenen als serveis socials amb manca de
necessitats bàsiques, insuficiència d’ingressos, problemes residencials i situacions
de manca de benestar.
 Prioritzar les famílies amb menors a l’hora d’aplicar el Programa d’ajudes
individualitzades
 Atenció i seguiment a les famílies amb menors que presenten una situació
d’intrahabitatge, treballant en el marc del Programa d’habitatge per aconseguir ampliar
la capacitat de resposta a les seves necessitats.
 Prioritzar des del SSIF les persones ateses pels serveis socials bàsics
 Desenvolupar tallers de capacitació en la cura dels seus fills a famílies en risc
d’exclusió social . Centres Oberts, SSIF, EBAS, etc
 Intensificar les coordinacions i el treball en xarxa amb les entitats i institucions que
treballen amb infància, amb l’objectiu de coordinar esforços ( Comissió d’Infància del
Consell Municipal de serveis socials, Iniciatives com Solidafesta...)
2. Promoure projectes d’atenció social preventiva que contribueixin a prevenir els
factors de cronificació de la pobresa infantil.
 Mantenir sistema de beques a l’oferta educativa municipal que asseguri l’accés
igualitari de les famílies : Escola Bressol, Conservatori de Música, Escola d’Art.
 Continuïtat del Programa d’ajuts escolars
 Continuïtat en la col·laboració en el Programa de Beques de Menjador que porta a
terme el Consell Comarcal.
 Dissenyar i posar en marxa l’Observatori de la Infància, que ens permeti coordinar i
analitzar amb detall les necessitats dels infants detectades a Manresa
3. Promoure l’atenció als nois i les noies immigrants sense referents familiars que
resideixen a la nostra ciutat i facilitar la seva inclusió social.
 Continuïtat del Projecte educatiu en medi obert “Espai Jove”
 Posta en marxa i impuls del projecte “ Acompanya’m “ de suport a adolescents i joves
immigrats sense xarxa social ni familiars de referència.

OBJECTIU GENERAL 2:
Prevenció de conductes de risc i resolució de conflictes d’adolescents i joves en
l’espai públic, com a lloc de socialització i que permet una acció socioeducativa
propera i preventiva.
1. Enfortir la intervenció socioeducativa en el medi obert, en el marc dels serveis
socials bàsics, adreçada als adolescents i joves i al seu entorn relacional més
immediat per tal de millorar les condicions de socialització i qualitat de vida
d’aquests.
 Mantenir el Projecte “ Joves Nucli Antic “ (JNA) com a eina socioeducativa de prevenció
en medi obert i as través de l’esport, i a ser possible ampliar-ho.
 Desenvolupar projectes d’intervenció sòcio-comunitària experimentals des dels serveis
socials bàsics amb les entitats del territori.
2. Prioritzar la gestió dels conflictes de l’àmbit social a l’espai públic amb una
intervenció intensiva per a la restitució de les condicions de convivència.
 Realitzar des dels serveis socials bàsics accions pedagògiques pel foment del civisme.
 Continuïtat del Projecte “Civisme i Compromís” d’alternativa socioeducativa a les
mesures alternatives a les sancions administratives per incompliment de l’ordenança de
civisme
 Continuïtat del projecte de mediació comunitària “ Enllaç “
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OBJECTIU GENERAL 3:
Prevenir, detectar i abordar situacions de famílies amb patrons de relació de
violència intrafamiliar i atendre els infants que viuen situacions de violència
masclista prevenint la cronificació i estancament de les situacions.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
1. Promoure el bon tracte a la infància i prevenir el maltractament infantil.
• Fer una campanya de difusió per donar a conèixer el telèfon d’Infància Respon.
• Elaborar un catàleg de bon tracte al menor orientat a tots els professionals que
intervenen en el seu benestar.
2. Continuar treballant en l’atenció i la intervenció dels serveis socials en casos de
violència masclista.
• Prioritzar l’atenció individual i/o grupal a dones mares víctimes de violència masclista.
• Mantenir i millorar l’Alberg municipal per a dones i els seus fills/es víctimes de violència
masclista.
• Potenciar el projecte de voluntariat d’acompanyament a dones i els seus fills/es que
estan a l’Alberg Municipal per a casos de violència.
3. Formar als professionals en la prevenció, detecció i atenció per a noies adolescents
que viuen situacions de relacions abusives de parella o altres manifestacions de
violència masclista.
• Formació per als professionals dins del pla propi de l’Ajuntament o acollint-nos a la
oferta formativa de la Diputació de Barcelona.

5. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA
5.1. SEGUIMENT DEL PLA
El Pla Local d’Infància i Adolescència de Manresa integra diversos òrgans i eines de seguiment
i avaluació, alguns dels quals s’han establert durant el procés de participació de l’elaboració de
la diagnosi del Pla i altres s’han de crear en el moment de l’aprovació del PLIA.
La secció de serveis socials de l’Ajuntament de Manresa li correspon dirigir i coordinar les
actuacions necessàries per l’elaboració i aprovació del Pla, així com ser l’impulsor de fomentar
actuacions transversals per promoure el benestar de la infància i adolescència de la nostra
ciutat. També li correspon executar el seguiment i l’avaluació del Pla.
Per promoure el desenvolupament de les funcions d’execució, seguiment i avaluació del PLIA,
l’Ajuntament de Manresa crearà, en el plaç de tres mesos a partir de la seva aprovació, una
Comissió d’Infància Municipal. A la vegada, per tal de poder realitzar una avaluació externa
amb els agents del territori que treballen en l’àmbit d’infància es va crear en el moment de
l’elaboració de la diagnosi una Comissió d’Infància que pertany del Consell Municipal de
Serveis socials.
5.2. ÒRGANS DE SEGUIMENT
5.2.1. Comissió d’Infància Municipal
Membres participants:
La comissió serà liderada per la Regidora de serveis socials de l’Ajuntament de Manresa.
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Formaran part de la Comissió:
• Cultura
• Ensenyament
• Esports
• Acollida
• Joventut
• Medi Ambient
• Participació ciutadana
• Sanitat
• Seguretat ciutadana
• Cooperació
• Urbanisme
• Serveis socials
La comissió podrà convidar a altres regidories si es considera oportú.

Objectius:
•
•
•
•

Seguiment de les actuacions incloses al Pla d’Infància, i concreció de la seva execució
( detall de les actuacions, calendari i pressupost de cada una d’elles )
Impulsar accions conjuntes dins el marc del Pla d’Infància.
Avaluar l’impacta de les actuacions.
Prioritzar línees de treball segons el context social de la ciutat.

5.2.2. Comissió d’Infància del Consell Municipal de serveis socials.
Membres participants:
La comissió serà liderada per la Regidora de serveis socials de l’Ajuntament de Manresa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Institut Català de la Salut.
Fundació Althaia
Centre d’Estimulació i Atenció Precoç del Bages. CDIAPB
Fundació Cots.
Servei d’Atenció Infància i Adolescència. SAIA.
Servei Català de la Salut.
Creu Roja.
Departament d’Ensenyament.
Ajuntament de Manresa
Fundació AMPANS
Partits polítics governants.

Aquesta comissió es podrà ampliar amb entitats i institucions que treballin en l’àmbit de la
infància i adolescència.
Objectius:
•
•
•
•

Millorar el coneixement de l’activitat pròpia de cada entitat per cada entitat per facilitar
la coordinació entre l’Ajuntament i les entitats, i entre les pròpies entitats.
Validar el diagnòstic previ a l’elaboració del Pla d’acció.
Validar i fer aportacions al PLIA.
Aportar informació sobre la situació de la infància per tenir una diagnosi permanent
compartida com a ciutat.
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Indicadors d’avaluació dels òrgans de seguiment del Pla:
Les dues Comissions de seguiment s’avaluaran anualment tenint en compte els següents
indicadors:
•

•

Indicadors quantitatius:
o Nombre de reunions anuals convocades.
o Nombre de persones participants en les reunions.
o Percentatge d’assistència a les reunions de les persones convocades.
o Nombre d’accions realitzades i participació de regidories en cada una d’elles
o Nombre de participants en les accions
Indicadors qualitatius:
o Nivell de satisfacció de les persones participants.
o Nivell de participació de les persones participants ( permanència en les accions
)
o Valoració de la utilitat de les reunions de les Comissions.

5.3. L’AVALUACIÓ DEL PLA
Els objectius que persegueix l’avaluació del PLIA de la ciutat de Manresa són:
•
•
•

Conèixer el procés de desenvolupament del Pla en cada una de les línees
estratègiques marcades.
Comprovar el grau d’execució de les actuacions previstes anualment.
Verificar l’efectivitat de les actuacions recollides al Pla en relació a la consecució dels
objectius marcats i el seu impactes sobre la societat manresana.

El Pla marca el camí a seguir i les actuacions a portar a terme. Cada actuació requerirà de la
seva pròpia dinàmica operativa.
La tipologia d’avaluacions que es duran a terme són:
• Avaluació externa.
• Avaluació interna.
5.3.1. L’avaluació externa.
L’avaluació externa serà realitzada per els propis infants i adolescents de la ciutat, agents
socials claus, i famílies de la ciutat. Es realitzarà al finalitzar el Pla, aquesta avaluació tindrà
com a finalitat analitzar:
•
•

•
•
•

L’acompliment de les actuacions realitzades i dels objectius marcats.
L’impacta de les actuacions en funció de:
o L’objectiu que corresponen
o La satisfacció de les persones o entitats que hi ha participat.
o La transformació que hagi provocat les diverses actuacions del Pla.
La metodologia emprada.
El seguiment i avaluació del propi Pla.
El cost de les actuacions realitzades.

Aquests paràmetres, purament descriptius, s’hauran de relacionar entre ells i ens han de servir
per fer una valoració en profunditat de:
1.
2.
3.
4.

Els canvis i resultats aconseguits.
La percepció de la ciutadania en relació al Pla.
La satisfacció dels propis infants i adolescents.
Els reptes als quals no s’han donat resposta.
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Les tècniques a utilitzar en aquest tipus d’avaluació seran:
•
•
•
•

entrevistes amb profunditat a informadors clau.
Enquesta a la població infantil i adolescent.
Taules d’experts d’infància i adolescència.
Enquesta a una mostra de la població en general de Manresa.

La fase d’avaluació es començarà a treballar l’últim trimestre de 2016 –preparació de materials,
selecció de mostreig,...- i es realitzarà durant el primer semestre de 2017. es redactarà un
informe d’avaluació del Pla, del qual es donarà compte a la corporació municipal i a la població
en general.

5.3.2. L’avaluació interna
Anualment s’avaluaran els objectius del Pla, per tant és una avaluació continua i final. Per a
realitzar-ho es tindrà en compte:
•

•
•
•
•
•

Taula d’indicadors en relació als objectius marcats durant l’any: Mesuraran el grau
d’acompliment de les accions, la població participant (diverses edats i quantitat), la
valoració i satisfacció dels usuaris, valoració dels agents implicats al Pla, el pressupost
i els recursos destinats.
Memòries de les regidories implicades a la Comissió Municipal d’Infància.
Memòries dels agents participants de la Comissió d’Infància del Consell Municipal de
serveis socials.
Enquestes d’avaluació realitzades als infants participants.
Nombre de queixes i suggeriments rebuts, presencialment, telefònicament o a través
de la xarxa.
Grau d’acompliment de les coordinacions i acords realitzats en torn el Pla amb entitats
o institucions del territori.

Aquesta avaluació es realitzarà durant el primer trimestre de l’any següent que s’hagi acabat
l’execució anual del Pla, i té una dimensió orientativa de cara a re definir els objectius i les
actuacions de l’any en curs. S’elaborarà un document intern, a disposició de les entitats i de qui
ho demani.”

La senyora Àuria Caus, regidora delegada de Participació Ciutadana, Joventut i
Gent Gran, informa que aquest Pla d’Infància i Adolescència de Manresa que es porta
a l’aprovació del Ple vetlla per la promoció, la prevenció, l’atenció, la protecció i la
participació de tots els infants en tots els àmbits de la seva vida quotidiana.
Diu que es tracta d’un pla molt treballat, reconegut per la UNICEF, que ha permès que
Manresa esdevingui Ciutat Amiga de la Infància.
La seva execució va des d’aquest any 2014 fins l’any 2017 i comprèn quatre línies
estratègiques que van des de l’Infant com a protagonista de la ciutat, l’infant i les seves
relacions familiars, l’infant i els estils de vida, i l’infant vulnerable i l’exclusió social.
Aquest Pla va més enllà de l’àmbit de l’educació, i la seva execució és un repte però
alhora també és una eina que permetrà que els nens i nenes puguin créixer amb la
seguretat i amb les oportunitats necessàries per desenvolupar-se com a adults.
Demana el vot favorable al dictamen.
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La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, inicia la seva intervenció
dient que avui ens hem de felicitar pel 25è aniversari del Dia Mundial dels Drets dels
Infants.
En referència al Pla que presenta l’equip de govern diu que hi ha una bona primera
part de diagnosi, partint de les dades facilitades a l’Ajuntament per part d’altres
administracions: Ensenyament, CEDIAP de la Generalitat i Consell Comarcal.
Explica que tot i que els ajuntaments tenen poques competències directes és
l’administració més propera i per tant és un tema cabdal perquè la resta
d’administracions puguin exercir les seves responsabilitats.
Diu que el Pla bàsicament fa referència a la Llei 14/2010 dels Drets i les Oportunitats
de la Infància i l’Adolescència, i és ben veritat que hi ha un abans i un després
d’aquesta Llei, que defineix tota la protecció que ha de tenir un infant.
Aquesta Llei compromet a totes les administracions a complir amb les obligacions, que
creuen que per part de l’Ajuntament, haurien de tenir més rellevància dins el Pla,
perquè més enllà de voluntats i accions per promoure la convivència, s’ha de donar
prioritat a allò que és d’obligat compliment per la Llei i, en canvi, aquesta competència
pot quedar diluïda enmig de la resta d’accions.
Les dues obligacions que té l’administració local són: protegir l’infant, tant
psicològicament com físicament davant de qualsevol possibilitat de maltractament, i
lluitar contra l’absentisme escolar.
Els consta que la primera obligació es compleix perfectament des dels Serveis Socials
bàsics, però queda pendent de certificar si es disposen de tots els mecanismes
necessaris per evitar l’absentisme escolar i garantir la plena escolarització en l’edat
obligatòria, ja que sovint es veuen nois i noies en horari escolar pel carrer.
La Llei determina que fins i tot en aquests casos poden ser portats a fiscalia i
denunciar els pares per negligència.
Conclou la seva intervenció dient que és un Pla correcte i donaran el suport votant
favorablement, però caldrà trobar la complicitat i la implicació necessària per trobar
tots els mecanismes, no necessàriament econòmics, per dur-lo a terme i que no quedi
simplement en una declaració d’intencions.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, inicia la
intervenció dient que el dictamen que es porta a l’aprovació del Ple sobre el Pla Local
d’Infància i Adolescència a la ciutat de Manresa forma part d’un engranatge més del
que representa la formació de les lleis i que les administracions han de vetllar pels
interessos dels ciutadans.
L’Ajuntament de Manresa ha posat a l’abast una eina per tenir un instrument que està
ben elaborat, que està format per una sèrie de diagnosi que intenta aglutinar els
esforços de molts col·lectius i de molts tècnics, tant de l’Ajuntament com de fora de
l’Ajuntament, permetent tenir aquest document que ha de servir com un element més
per poder treballar en benefici del futur de la Infància.
Es tracta d’una eina que tindrem al nostre abast i que caldrà dotar-la de pressupost
any rere any, independentment del govern que hi hagi a l’Ajuntament de Manresa i que
les entitats i les associacions caldrà que vetllin per al seu compliment.
El GMPP se sent orgullós i satisfet d’aquest Pla, però s’ha de continuar treballant
perquè sigui un pla viu i s’actualitzi any rere any per part de tots els agents implicats.
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Celebren que avui sigui el dia Internacional de la Infància i l’Adolescència, i també que
aquest Pla estigui reconegut internacionalment per la UNICEF i que es disposi d’una
bona eina per al futur dels nostres fills.

La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, inicia la intervenció
felicitant l’equip de govern per aquest Pla. Pensen que és un molt bon Pla i un molt
bon instrument i comparteixen els objectius, les línies estratègiques i les accions que
planteja.
No obstant això, diu que la part negativa, i ho diu per la seva experiència com a
regidora d’ensenyament en l’anterior equip de govern, és que no aparegui el fet que
Manresa és una ciutat educadora des de fa molts anys, i que està adherida a la Xarxa
de ciutats educadores, aspecte que no ha sabut trobar en aquest document.
Diu que ja fa anys que, tant des de l’equip de govern com des de l’oposició, es va
treballar conjuntament perquè Manresa fos una ciutat educadora, i creu que val la
pena recordar aquest fet.
Acaba la seva intervenció dient que votaran a favor del dictamen i diu al grup de nens i
nenes que es troben a la Sala de Plens que tenen un paper molt important. Els
demana que sobretot han de saber per què serveix el Pla que es presenta a
l’aprovació del Ple i que tenen el dret i el deure de poder demanar al govern de la
ciutat, tant ara com en el futur, que aquest Pla es compleixi. De la mateixa manera que
els que participen en el Consell d’Infants, que després podran participar al Consell de
Joves, etc, han de saber que existeixen aquestes coses, que s’ha de seguir vetllant i
que poden demanar a l’Ajuntament que es compleixi.
Encoratja els nens i nenes a seguir treballant i participant a la ciutat.
En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa sotmet a votació el dictamen
6.2.1, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

La senyora alcaldessa, explica que avui és un dia especial perquè s’aprova el Pla
Local d’Infància i Adolescència a Manresa.
Diu que el Pla va més enllà, fins i tot de la xarxa de ciutats educadores perquè té una
visió més psicosocial.
Avui dia 20 de novembre, coincidint amb la celebració del Ple municipal, fa 25 anys de
l’aprovació de la Convenció dels Drets dels Infants, i l’equip de govern va pensar que
la millora manera de demostrar que creu en aquest Pla, era destacar l’element clau del
Pla, la participació.
Diu que la participació és un dels drets fonamentals dels infants, fer-los participar com
a persones que tenen veu, vot i criteri.
Diu que a la sala hi ha presents un grup de nens i nenes representants d’escoles de la
ciutat que volen llegir un manifest, per demanar als polítics i a la ciutadania el que ells
consideren que ha de ser una ciutat com Manresa.
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Agraeix el treball que han fet les tècniques de la regidoria de Serveis Socials, Acollida i
Cooperació, i Ensenyament, que han treballat intensament en l’elaboració de tots els
actes que es porten a terme aquesta setmana amb motiu dels drets dels Infants.

Tot seguit dóna la paraula al grup de nens i nenes per tal que llegeixin el manifest
següent:
“Avui, 20 de novembre de 2014 celebrem que fa 25 anys l’Assemblea General de les Nacions
Unides va aprovar la Convenció dels Drets dels Infants. També avui el nostre Ajuntament
aprova un Pla d’Infància, amb la voluntat de seguir i millorar les actuacions que es realitzen a la
ciutat en favor dels nens i nenes que viuen a Manresa.
Per tot això avui és un dia molt especial per a nosaltres, perquè ens sentim contents de que
se’ns tingui en compte, de que es pensi en el nostre benestar i es treballi perquè tots i cada un
de nosaltres pugui gaudir dels drets més elementals per poder créixer de forma saludable,
desenvolupar les nostres capacitats i poder participar i ajudar a que la nostra ciutat cada dia
sigui millor.
Som conscients i ens alegrem de que els nostres drets siguin respectats i defensats a Manresa
i que una de les prioritats de l’Ajuntament sigui la nostra felicitat. Sabem que el Pla que avui
s’aprova recull propostes que tenen com a finalitat poder respondre a les nostres demandes, i
que hi ha un compromís ferm de comptar amb la nostra participació. Per això, al mateix temps
que us agraïm l’esforç de tots i totes, ens agradaria fer-vos saber algunes de les nostres
preocupacions i aspiracions, perquè es tingui en compta a l’hora de concretar les actuacions
que s’inclouen amb aquest Pla. Us les expliquem :
•

Tenir una ciutat amiga de tots els infants: A la nostra ciutat hi ha infants que són
pobres o infants que tenen una discapacitat. Aquests infants han de tenir una atenció
especial pels seus drets. Tots els infants tenen dret a un lleure sense discriminació.
Les activitats de lleure haurien d’estar preparades perquè infants discapacitats també hi
poguessin participar i els infants pobres hi poguessin anar de forma gratuïta. I ajudar a
que tots els infants tinguessin els llibres i material escolar quan comencem les escoles.

•

Tenir una ciutat que ens tingui presents: Ens agradaria que les persones que
governen a la ciutat ens continuïn tenint en compte, i ho facin sobretot alhora de
prendre decisions que ens afectin, i que se’ns expliqui perquè no es pot fer quan el que
demanem sigui impossible. Ens agradaria una ciutat que ens tingui present per exercir
el nostre dret a la participació. Tenim un Consell d’Infants al que se li ha de continuar
demanant la opinió sobre decisions de coses que ens afecten, potser podríem crear el
Defensor dels Infants, potser l’Alcalde o regidors i regidores podrien venir a les nostres
escoles a explicar-nos el que volen fer i que poguéssim fer propostes, o ens podríeu
passar enquestes.

•

Tenir una ciutat més neta i amb respecte pel medi ambient: Hi ha persones que no
respecten la ciutat: fan destrosses, embruten, fan soroll a la nit, beuen molt, no
controlen els seus gossos, llencen coses que estan noves Ens agradaria tenir una
ciutat més solidària. Voldríem demanar a tothom que respecti i estimi la ciutat, i
potser l’Ajuntament hi podria ajudar posant més lavabos públics, més fonts, posar més
papereres, un espai de joc pels gossos i pipi-can i ensenyar a tothom que les coses es
poden aprofitar si estan en bon estat: la roba, els mobles,... Ningú hauria de llançar el
menjar. I tothom hauria d’aprendre a reciclar. Que tothom utilitzés més el transport
públic per així no contaminar tant la ciutat.

•

Tenir una ciutat amb més espais per jugar i moure’ns: Trobem a faltar parcs
pensats per els més petits i també espais pensats pels que tenim més de 10 anys,
perquè amb els tobogans i gronxadors ja ens avorrim. A més quan s’espatllen les
coses que hi ha, o algú les fa malbé, s’haurien d’arreglar ràpid. Ens agradaria tenir una
ciutat amb més espai per poder exercir el nostre dret a jugar. Potser podríem ajudar66
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vos a fer un parc infantil per totes les edats o potser es podrien obrir els patis d’algunes
escoles per tenir més pistes de bàsquet i futbol, o veure com tenir més carril bici per
anar amb bici de forma segura.
•

Tenir una ciutat més segura per a tothom: els infants quan anem sols pel carrer a
vegades tenim por que ens atropellin, tenim por a passar per carrers poc il·luminats i
sobretot si no estan ben cuidats. Ens agradaria tenir una ciutat cada cop més segura
per practicar el nostre dret a la llibertat. Potser podríem posar més semàfors i millorar
la il·luminació en alguns carrers, i més policies per aquells llocs que ens fan por, i més
rellotges ja que la majoria d’infants quan anem sols no portem rellotge ni mòbil per
saber l’hora.

•

Tenir una ciutat que ajudi a les famílies: Hi ha infants que veuen poc els seus pares,
o tenen pares que se’n preocupen poc perquè sempre treballen o estan malalts, nens
que van estressats amb tantes activitats extraescolars, infants que no són escoltats i
que les seves famílies no els tracten bé. Però també tenim nens i nenes que manen
sobre els seus pares, i que no son respectuosos amb pares i avis, cosa que no està be.
Ens agradaria una ciutat que ajudi a totes aquestes famílies per poder exercir el nostre
dret a comprensió i afecte per part de les famílies i la societat. L’Ajuntament podria
ajudar a aquestes famílies a aprendre que se’ns ha de tractar bé, que necessitem els
nostres pares i mares, que ens han d’escoltar i que volem jugar amb ells i elles.

Sabem que amb l’aprovació del Pla d’Infància teniu intenció de fer tot això i molt més, però us
demanem que no us en oblideu. Els compromisos s’han de complir, i per això us demanem que
ho feu, que no us descuideu de nosaltres. Volem que ens demaneu, de tant en tant, com ho
veiem, la nostra opinió, i que ens expliqueu les coses, tant si poden fer-se com no. D’aquesta
manera aprendrem a estimar la ciutat, la nostra ciutat .
Per últim donar-vos les gràcies, un cop més, per haver pensat amb nosaltres, pel treball que
feu a favor nostre i per la voluntat de seguir treballant en la garantia dels nostres drets.
Gràcies.”

L’alcaldessa agraeix la intervenció i la participació dels nens i nenes, dels pares i
mares que els han acompanyat i dels mestres que han col·laborat en el manifest.
Tot seguit reprèn l’ordre del dia a partir del punt 3.
3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la modificació
dels estatuts del Consorci Urbanístic l’Agulla.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 6 de novembre de 2014, que es
transcriu a continuació:
“L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, estableix un termini d’un any per a l’adaptació
dels estatuts dels consorcis a les seves previsions, especialment en allò relatiu a
l’adscripció a l’Administració que es determini d’acord amb els criteris continguts a la
disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, introduïda per la
pròpia llei 27/2013, al règim jurídic del personal i també al règim comptable i financer.
Com a conseqüència del precepte anteriorment esmentat, la Junta General del
Consorci Urbanístic L’Agulla, en sessió del dia 25 de març de 2014, va aprovar
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inicialment l’adaptació del text dels seus estatuts i es va publicar l’anunci corresponent
al BOPB del dia 22 d’abril de 2014 i al DOGC núm . 6717, de 30 de setembre de 2014,
a l’efecte que els interessats poguessin presentar les al·legacions que consideressin
convenients.
Transcorregut el termini d’informació pública, no s’han presentat al·legacions ni
suggeriments al text de modificació dels estatuts del Consorci Urbanístic L’Agulla, per
la qual cosa han esdevingut definitius i és procedent la seva ratificació pels òrgans de
govern dels dos membres integrants del Consorci: el Ple de l’Ajuntament de Manresa i
el Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Per tot això, com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, en ús de les
atribucions conferides per la normativa vigent de règim local, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
Acord
Primer. Ratificar l’acord de modificació dels estatuts del Consorci Urbanístic L’Agulla,
aprovada inicialment per acord de la Junta General del Consorci en sessió del dia 25
de març de 2014, i que ha esdevingut definitiva al no haver-se presentat al·legacions
durant el tràmit d’informació pública. Tot això de conformitat amb el text que s’adjunta
com annex a aquest acord i del qual es part integrant a tots els efectes.
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci Urbanístic L’Agulla i a l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages.”
“ANNEX
MODIFICACIÓ
DELS
ESTATUTS
DEL
CONSORCI
URBANÍSTIC
PER
AL
DESENVOLUPAMENT DELS SECTORS DE SÒL URBANITZABLE NO PROGRAMAT I SÒL
NO URBANITZABLE DELS TERMES MUNICIPALS DE MANRESA I SANT FRUITÓS DE
BAGES A L’ENTORN DEL PARC DE L’AGULLA. DENOMINAT “L’AGULLA”
Art. 1.- Es modifica l’art. 4, que resta amb la següent redacció:
Art 4.- Personalitat jurídica i adscripció.
1. El consorci gaudeix de personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar.
2. El consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa en aplicació dels criteris continguts
a la disposició addicional 20 ena de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Art 2.- Es modifica l’art. 5, que resta amb la següent redacció:
Art. 5.- Fonts Normatives
El consorci es regirà pels presents estatuts, per la legislació de règim local, per la
legislació urbanística aplicable en quant al règim de la seva activitat, per la legislació
sobre Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu,
per d’altres normes bàsiques i no bàsiques d’aplicació al conjunt de les Administracions
Públiques, i per la legislació civil i mercantil, en cada cas aplicable.
Art. 3.- Es modifica el primer paràgraf de l’art. 6, que resta amb la següent redacció:
Art. 6.- Naturalesa jurídica
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1. A tots els efectes el Consorci tindrà la consideració d’entitat urbanística especial i
condició d’administració urbanística actuant, tot de conformitat amb el que determinen
els preceptes corresponents de la legislació urbanística Catalana.
2. D’acord amb l’anterior, el Consorci pot formular i tramitar qualsevol figura de
planejament urbanístic derivat, i també formular, tramitar i aprovar definitivament els
instruments de gestió corresponents.
No es modifica la resta del precepte.
Art. 4.- Es modifica la rúbrica i la primera frase de l’art. 11, que resta amb la següent
redacció:
Art. 11.- Finalitats i competències
Les finalitats del consorci, per a la consecució de les quals ostenta plenes
competències, són:
No es modifica la resta del precepte.
Art. 5.- Es modifica l’art. 15, que resta amb la següent redacció:
Art. 15.- Òrgans del Consorci:
Els òrgans del Consorci són:
a) La Junta General
b) El President
c) El Vice-president
d) El Gerent, amb caràcter potestatiu
e) La Comissió Especial de Comptes
Art. 6.- Es modifica l’art. 24, que resta amb la següent redacció:
Art. 24.- Règim del personal i funcions reservades
1. El personal al servei del consorci podrà ser funcionari o laboral procedent
exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les Administracions que hi
participen, el seu règim jurídic serà l’aplicable al personal d’adscripció i les seves
retribucions en cap cas podran superar les establerts en els llocs de treball equivalents
a aquella.
2. El Consorci estarà assistit per una secretaria i una intervenció i comptarà amb una
tresoreria.
3. Els càrrecs de secretaria i intervenció, així com la tresoreria seran exercits pels
funcionaris que exerceixin aquestes funcions en algun dels municipis consorciats. En
tot cas aquests funcionaris podran delegar aquestes funcions en un altre funcionari de
carrera de la respectiva corporació. La tresoreria podrà ser exercida també per un
funcionari de qualsevol dels municipis.
4. El desenvolupament de les funcions es farà en règim d’acumulació amb les del
municipi d’origen en els termes establerts a la legislació aplicable.
5. Per acord de la Junta General es determinarà lliurement a quin ajuntament o
ajuntaments correspondrà, de forma conjunta o compartida, acumular la secretaria, la
intervenció i la tresoreria del consorci.
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Art. 7.- Es modifica l’art. 26, que resta amb la següent redacció:
Art. 26.- Dels recursos del consorci
1. La hisenda del consorci podrà nodrir-se dels següents recursos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Els ingressos procedents del seu patrimoni i altre de dret privat.
Els tributs propis classificats en taxes i contribucions especials
Les subvencions
Les aportacions directes i indirectes dels ajuntaments consorciats.
Els percebuts en concepte de preus públics.
El producte de les operacions de crèdit.
El producte de les multes i sancions en l'àmbit de les seves competències.
Les altres prestacions de dret públic.

2. De ser suficients per al funcionament del Consorci, els ingressos diferents de les
aportacions provinents dels municipis consorciats poden ser substituïts, en tot o en
part, pels procedents de la resta de recursos enumerats a l’apartat anterior.

Art. 8.- Es modifica l’art. 28, al que s’afegeixen dos nous paràgrafs amb la següent
redacció:
Es durà a terme una auditoria dels comptes anuals que serà responsabilitat de la
intervenció de l’Ajuntament de Manresa.
El pressupost del consorci formarà part dels pressupostos de l’Ajuntament de Manresa
i, igualment, els seus comptes s’inclouran en el compte general de l'Ajuntament de
Manresa.
Disposició final.
Aquestes modificacions entraran en vigor l’endemà de la seva darrera publicació al Butlletí
Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Tret de les referides al
règim jurídic del personal contingudes a l’art. 24. i les pressupostàries i comptables que
entraran en vigor el dia 1 de gener de l’any següent a la seva publicació.”

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, informa que el
dictamen que es porta a aprovació tracta de la ratificació de la modificació dels
Estatuts del Consorci Urbanístic l’Agulla.
Aquesta modificació ve donada per la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, la qual obliga els consorcis a adaptar els seus estatuts a les
directrius que la llei marca.
Diu que en sessió de la Junta General del Consorci, de 25 de març de 2014, es va
aprovar inicialment la modificació dels Estatuts i durant el període d’exposició no s’han
presentat al·legacions, per la qual cosa procedeix la seva ratificació per part del ple.
Explica que la modificació fa referència als següents aspectes:
La primera es refereix a la menció que LRSAL fa dins dels Estatuts del consorci.
La segona és l’adscripció de l’Ajuntament de Manresa com a municipi més gran dels
dos que en formen part.
En tercer lloc hi ha el sotmetiment del règim comptable de l’administració local i les
auditories a càrrec d’Intervenció de l’Ajuntament de Manresa.
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La consolidació del pressupost del Consorci amb el pressupost de l’Ajuntament al qual
resta adscrit.
També hi ha una referència que el personal que es pugui adscriure a aquest consorci
ha de ser personal que ja sigui part de l’estructura funcionarial d’un o dels dos
ajuntaments.
Demana el vot favorable al dictamen.
En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa sotmet el dictamen 3.1 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.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1

Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’ampliació en 120 mensualitats
dels reintegraments dels saldos deutors resultants a càrrec de
l’Ajuntament de Manresa, en les liquidacions definitives de la participació
en els tributs de l’estat dels anys 2008 i 2009.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 7 de
novembre de 2014, que es transcriu a continuació:
“Al Reial Decret llei 12/2014 de 12 de setembre, pel que es concedeixen suplements
de crèdit i crèdits extraordinaris al pressupost dels Ministeris d’Assumptes Exteriors i
de Cooperació, d’Educació, Cultura i Esport, de Foment i d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient; i a la seva disposició addicional única, permet ampliar en 120
mensualitats els reintegraments dels saldos deutors resultants a càrrec de les Entitats
locals en les liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat dels anys
2008 i 2009, i amb tota una sèrie de condicions a acomplir.
Dita petició s’haurà d’aprovar pel Ple de la corporació local, i es remetrà per
l’Interventor al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per mitjans telemàtics i
amb signatura electrònica, amb anterioritat al 30 de novembre del 2014.
Vist l’informe de l’Interventor de data 7 de novembre del 2014.
Per tot això el Tinent d’alcalde d’Hisenda i Governació, proposa al Ple de la Corporació
municipal l’adopció de l’acord següent:
PRIMER: Aprovar la petició d’ampliar en 120 mensualitats, els reintegraments
dels saldos deutors resultants a càrrec de l’ajuntament de Manresa, en les
liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat dels anys 2008 i
2009.
SEGON: Si s’aprova l’acord anterior; remetre dita aprovació, al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, per mitjans telemàtics i amb signatura
electrònica, abans del 30 de novembre del 2014.”
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que
d’acord amb l’RDL 12/2014, de 12 de setembre, es permet ampliar en 120
mensualitats el deute que l’Ajuntament de Manresa té envers l’estat, per tal de retornar
aquelles liquidacions o la part de l’any 2008 i 2009 que en el seu moment l’estat va
pagar amb escreix.
Diu que un cop feta aquesta liquidació surt favorable a retornar a l’estat i, tal com ha
evolucionat el deute, quedarien 84 mensualitats per retornar el deute pendent que,
amb aquest RDL, s’amplia a 204 per fer front a aquests retorns.
Explica que no suposa cap cost afegit i que representa una millora en la disponibilitat
de recursos de l’Ajuntament, de l’ordre d’uns 298.000 € anuals. El deute actual està al
voltant dels 3,5 MEUR.
Demana el vot favorable al dictamen.
En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa 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 informar favorablement, si escau, la revisió de tarifes del
servei públic d’autotaxis de la ciutat de Manresa per a l’exercici 2015.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 31
d’octubre de 2014, que es transcriu a continuació:
“Primer.- Vistes les sol·licituds presentades per a la revisió de tarifes del servei públic
d’autotaxis de la ciutat de Manresa per a l’exercici 2015 que es detallen:
1.- Sol·licitud presentada el dia 7 d’octubre de 2014 pel senyor Francesc Manel
Rodríguez Rodríguez, en representació de l’Associació de Radiotaxi Manresa,
proposant un increment de les tarifes del 2,1% i l’aprovació del quadre tarifari
següent:
Component tarifari

Tarifa mòdul 1 Tarifa mòdul 2

Baixada de bandera

2,55

2,15

Quilòmetre recorregut

1,35

1,20

19,00

19,00

Hora d’espera
Suplements:
Servei telefònic

1,70

Maletes

1,15

Animals domèstics

1,15

Sortida estació

1,15

Serveis especials(bodes, funerals,
...-inclou dues hores d’espera-)

62,00

Tarifa 1: Caps de setmana, festius i laborables de 20:00 a 08:00
Tarifa 2: Laborables de 08:00 a 20:00
Suplement de 3,00€ per la nit del dia 24/12 a 25/12 i la nit de 31/12 a 01/01.
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2.- Sol·licitud presentada el dia 22 d’octubre de 2014 pel senyor Francesc Manel
Rodríguez Rodríguez, en representació de l’Associació de Radiotaxi Manresa,
sol·licitant que no es tingui en compte la sol·licitud i les tarifes presentades el dia 7
d’octubre de 2014, abans ressenyada, i es tingui en compte l’estudi econòmic que
s’acompanya a la sol·licitud, proposant el manteniment de les tarifes actuals, que
són les següents:
Component tarifari

Tarifa mòdul 1

Tarifa mòdul 2

Baixada de bandera

2,50

2,15

Quilòmetre recorregut

1,30

1,15

18,68

18,68

Hora d’espera
Suplements:
Servei telefònic

1,65

Maletes

1,10

Animals domèstics

1,15

Sortida estació

1,10

Serveis especials(bodes, funerals, ...inclou dues hores d’espera-)

60,70

Tarifa 1: Caps de setmana, festius i laborables de 20:00 a 08:00
Tarifa 2: Laborables de 08:00 a 20:00
Suplement de 2,00€ per la nit del dia 24/12 a 25/12 i la nit de 31/12 a 01/01.
Segon.- Vist l’informe emès pel cap de Secció de Tresoreria de 24 d’octubre de 2014,
segons el qual:
“3. Examinat el pressupost d’explotació presentat i la seva comparativa amb el de
l’any 2014, s’observa:
[../..]
- L’increment mitjà total de les despeses d’un 1,35%, és el que justificaria
l’increment de més en les tarifes aprovades l’any passat i vigents per al present
any 2014.
4. El no increment de tarifes per a l’any 2015, que proposa l’Associació de
Radiotaxi de Manresa, compensa l’increment mitjà d eles despeses d’un 1,35%
amb l’increment de les tarifes que s’aprovà per aquest any 2014, i que tal com es
va exposar en el meu informe de data 31/10/2013, deia el següent:
“ Es proposa per tant l’increment demanat, però tenint en compte per a la propera
revisió, que caldrà compensar aquest major increment per diferència entre la puja
real (3,45%) i la proposta base (2,1%); i que ens dona un increment en excés
sobre la puja de la despesa d’un 1,35% (3,45% - 2,1%)”
Per tot això, en base a l’anàlisi de les dades presentades per l’esmentada
Associació de Radio Taxi Manresa, i de les conclusions del present informe, es
proposa NO incrementar les tarifes per a l’any 2015.”
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FONAMENTS DE DRET
Els articles 2.1 i 3.1 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre règim procedimental dels
preus autoritzats i comunicats, disposen:
2.1 Els expedients d’implantació i de modificació de tarifes dels serveis esmentats, que
no siguin realitzats per les corporacions locals per si mateixes o mitjançant òrgans
exclusivament dependents d’elles, s’iniciaran amb la sol·licitud de l’entitat que el realitzi
davant la corporació local.[../..]
3.1 En el termini de 30 dies a comptar des de l’endemà de la presentació de la
sol·licitud, el Ple de la Corporació Local emetrà un informe motivat sobre aquesta,
basant-se en la documentació exigida al sol·licitant per aquest Decret i les normes que
el despleguin, el qual haurà d’expressar la tarifa resultant de les consideracions
tècniques esmentades i disposicions relatives al manteniment de l’equilibri financer del
servei. L’informe del Ple haurà de referir-se, si s’escau, al sistema simplificat
d’actualització previst a la Disposició addicional 1 d’aquest Decret.
L’apartat 1 de l’article 42 de la Llei 30/1992, de 30 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix:
1. L'Administració està obligada a dictar resolució expressa en tots els procediments i
a notificar-la qualsevol que sigui la seva forma d'iniciació.
En els casos de prescripció, renúncia del dret, caducitat del procediment o desistiment
de la sol·licitud, així com la desaparició sobrevinguda de l'objecte del procediment, la
resolució consistirà a la declaració de la circumstància que concorri en cada cas, amb
indicació dels fets produïts i les normes aplicables. [../..]
El President de la Comissió Informativa d’Hisenda i Governació, proposa al Ple de la
Corporació Municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Tenir per desistida la sol·licitud presentada el dia 7 d’octubre de 2014 pel
senyor Francesc Manel Rodríguez Rodríguez, en representació de
l’Associació de Radiotaxi Manresa, per haver-se presentat una nova
sol·licitud amb posterioritat que substitueix aquesta.
SEGON: Informar de forma favorable la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei
públic d’autotaxis de la ciutat de Manresa per a l’exercici 2015, presentada
en data 22 d’octubre de 2014 pel senyor Francesc Manel Rodríguez
Rodríguez, en representació de l’Associació de Radiotaxi Manresa, en base
a l’informe tècnic elaborat al respecte, i mantenir les tarifes actualment
vigents, i que es detallen a continuació:
Component tarifari

Tarifa mòdul 1

Tarifa mòdul 2

Baixada de bandera

2,50

2,15

Quilòmetre recorregut

1,30

1,15

18,68

18,68

Hora d’espera
Suplements:
Servei telefònic

1,65

Maletes

1,10

Acta de la sessió plenària núm. 15, de 20 de novembre de 2014

74

Animals domèstics

1,15

Sortida estació

1,10

Serveis especials(bodes, funerals, inclou dues hores d’espera-)

60,70

Els gossos pigall, cotxets de nen/a i les cadires de rodes son gratuïts.
Tarifa 1 : Caps de setmana, dies festius i laborables de 20.00 hores a 8.00
hores.
Tarifa 2: Laborables de 8.00 a 20.00 hores.
Suplement de 2€, per a dos dies:
De les 20 hores del dia 24 de desembre a les 20 hores del dia 25 de
desembre,
i de les 20 hores del dia 31 de desembre a les 20 hores del dia 1 de gener.
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb expressió dels
mitjans d’impugnació que siguin procedents.”
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que
d’acord amb la sol·licitud d’actualització de preus presentada pel representant de
l’Associació de Radiotaxi de la ciutat, en què es proposa un increment zero, es
presenta una proposta d’aprovació de tarifes per a l’any 2015, igual que la del 2014,
per la qual cosa no caldrà la validació per part de la Comissió de Preus de Catalunya.
Demana el vot favorable al dictamen.
En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa sotmet el dictamen 4.1.2 a votació
i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (10 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPxC
i 2 GMCUP) i 3 abstencions (3 GMPP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

4.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concertació d’operacions de
préstec per al refinançament de préstecs del Pla de pagament a
proveïdors dels RDL 4/2012 i 8/2013.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 12 de
novembre de 2014, que es transcriu a continuació:
“L’ajuntament de Manresa signà el mes de maig del 2012, 11 préstecs amb diferents
entitats financeres, en el marc del Reial Decret llei 4/2012 de 24 de febrer, pel que es
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, i per
un import de 7.242.495,55€.
Més endavant i al mes de desembre de l’any 2013, es signà 1 préstec amb una entitat
financera, en el marc del Reial Decret llei 8/2013 de 28 de juny, de mesures urgents
contra la morositat de les administracions públiques i de recolzament a entitats locals
amb problemes financers, i per un import de 2.771.604,86€.
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Com sigui que al Reial Decret llei 8/2014 de 4 de juliol, d’aprovació de mesures
urgents per al creixement, la competitivitat i la eficiència i a la Llei 18/2014 de 15
d’octubre d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i la
eficiència, disposen la possibilitat de refinançar durant l’any 2014 aquests préstecs
amb tota una sèrie de condicions i havent de sol.licitar prèviament, autorització del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Vist l’informe de l’Interventor de data 12 de novembre en el que certifica l’estalvi
financer anual que es produirà com a conseqüència de la subscripció de les noves
operacions d’endeutament.
Per tot això el Tinent d’alcalde d’Hisenda i Governació, proposa al Ple de la Corporació
municipal l’adopció de l’acord següent:
Concertar les següents operacions de préstec, totes elles condicionades a
l’autorització prèvia del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, pels
següents imports i condicions:
Amb Caixabank S.A.:
Import: 6.508.589,59€
Tipus interès: Euribor 90 dies + 1,45%
Comissions: sense
Termini: fins maig 2022.
Amb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.:
Import: 2.000.000€
Tipus interès: Euribor 90 dies + 2,10%
Comissions: sense
Carència: fins 5/12/2015
Termini: fins 31/12/2023.
Dites operacions seran per a refinançar els següents préstecs del Reial Decret
Llei 4/2012, amb els imports i condicions següents:
Totalment refinançats:
Entitat
Import
Sabadell
Caja
Ahorros
Mediterráneo
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria
Catalunya Banc
Cajamar
Bankinter
Santander
Banc Popular
Caixabank
Banesto
Bankia
Total

Tipus interès
275.352,81€ Euribor 90 dies + 5,25%
250.298,69€ Euribor 90 dies + 5,25%
465.722,20€ Euribor 90 dies + 5,25%
649.859,94€
250.403,57€
250.796,14€
744.771,26€
587.114,33€
747.626,55€
325.849,56€
1.960.794,54€
6.508.589,59€

Euribor 90 dies + 5,25%
Euribor 90 dies + 5,25%
Euribor 90 dies + 5,25%
Euribor 90 dies + 5,25%
Euribor 90 dies + 5,25%
Euribor 90 dies + 5,25%
Euribor 90 dies + 5,25%
Euribor 90 dies + 5,25%
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I parcialment refinançat el següent préstec del Reial Decret Llei 8/2013:
Entitat
Sabadell
Total

Import inicial
Import a
Tipus interès
signat
refinançar
2.771.604,86€
2.000.000€ 3,34% fix
2.000.000€

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que la
normativa fins ara existent impedia que els plans de proveïdors poguessin tenir
modificacions respecte de les condicions fixades per l’Estat, però amb el nou RDL
8/2014, de 4 de juliol, es permet que els ajuntaments puguin refinançar els préstecs a
proveïdors.
Diu que l’ajuntament tenia concertats uns préstecs dels anys 2012 i del 2013 que ara
es podran refinançar amb millors condicions, amb la salvetat que fins ara els préstecs
concedits tenien l’aval de l’estat i els nous préstecs el perden i l’únic aval és el de la
pròpia corporació.
Explica que es van portar a terme un seguit de consultes i de negociacions amb les
entitats bancàries i el resultat ha estat que dels 9.280.000€ pendents de retornar de les
dues operacions de préstecs a proveïdors, Caixabank en refinança 6.508.589,59 € i el
BBVA en refinança 2.000.000 €.
Diu que les condicions han canviat respecte de la situació anterior, en el sentit que la
part que es refinança amb Caixabank el tipus d’interès serà de l’1,45 % + Euribor a 90
dies, que passarà a ser d’un 1,53%, mentre que actualment s’estava pagant el 5,25%+
l’Euribor a 90 dies, que suposava el 5,33%, i que correspon a l’operació signada el
2012.
Pel que fa al BBVA la proposta no és tan atractiva, però també és diferent respecte de
la situació anterior. Els 2.000.000 € es refinancen al 2,10% + Euribor a 90 dies, que
seria el 2,18%. En aquest cas correspon a l’operació feta el 2013 i les condicions no
eren del 5,33 sinó del 3,34 fix, amb el Banc de Sabadell.
D’aquesta operació 2 MEUR passarien al BBVA al 2,18% i la resta, de 771.604,86,
quedarien amb el Banc Sabadell al 3,34% fix. Els períodes de retorn no canvien i
només es modifica el tipus d’interès.
Tenint en compte que, un cop aprovat el dictamen cal demanar autorització al govern
central, aquesta tramitació es preveu que sigui efectiva a partir de l’1 d’abril de 2015,
suposarà una rebaixa d’interessos de 202.000 € en el pressupost del 2015.
Demana el vot favorable al dictamen.
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, intervé per
manifestar que el seu grup s’abstindrà, tot i que el refinançament el veuen bé.
Diu que el GMCUP no està d’acord amb el pla de pagament que, tot i que ha servit per
pagar els proveïdors, ha servit per finançar els bancs, que fins ara s’enduien un 5,25%
i que ara serà d’un 1,5 o 2%.
Afegeix que si el pla s’hagués fet d’una altra forma, serien uns diners que haurien
quedat per a l’Ajuntament i que només han servit per a enriquir la banca.
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En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa sotmet el dictamen 4.1.3 a votació
i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (10 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC i 3 GMPP)
i 4 abstencions (2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

4.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la cessió gratuïta de domini a
favor del Consorci Urbanístic l’Agulla, d’una finca de titularitat municipal
ubicada al terme municipal de Sant Fruitós de Bages.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 20
d’octubre de 2014, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. Per resolució d’alcaldia de 18 de juny de 2014, fou incoat el procediment de cessió
gratuïta del domini de la finca que es descriu a continuació, a favor del CONSORCI
URBANÍSTIC L’AGULLA, amb la finalitat de destinar-la a parc supramunicipal:
 Descripció: Terreny de 190.676,96 m2 de superfície i de forma irregular,
destinat a futur parc supramunicipal, que es correspon amb les parcel·les 44
(parcialment), 45, 46 i 81 del polígon 3 de Rústica de Sant Fruitós de Bages.
 Límits: Al nord, amb les finques de Roser de Gomis i Alexandre Obiols
Castells; al sud, part amb el terreny de la Generalitat de Catalunya ocupada
pels Bombers i part amb la carretera de Vic; a l’est, amb les finques del Sr.
Antoni Mensa Garriga i Miquel Soler Graell; i a l’oest, part amb el límit del terme
municipal de Manresa, i part amb camí públic.
 Dades urbanístiques:
Classificació: Sòl No Urbanitzable, regulat en el capítol 6 del Pla general de
Sant Fruitós de Bages.
Qualificació: Terreny inclòs dins del Pla especial Àrea de l’Agulla, PE 10 (art.
205 del Pla general de Sant Fruitós de Bages), per a sòl d’ús públic i col·lectiu
d’abast comarcal, pendent de desenvolupar.
 Títol: Correspon a l’Ajuntament de Manresa, per l’Acta de Cessió de 20 de
desembre de 2006, per la qual el Sr. Xavier Isart Rueda, en representació de
Projectes Territorials del Bages SA, cedeix la finca indicada a l’Ajuntament de
Manresa, representat per l’alcalde president senyor Josep Camprubí
Duocastella, i assistit pel secretari de l’Ajuntament de Manresa senyor Alfred
Lacasa Tribó, que actuà com a fedatari públic.
 Inscripció registral:
La finca consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Manresa, Tom
3.270, Llibre 209, Full 109, Finca 7.756 de Sant Fruitós de Bages, restant
pendent d’inscripció a favor de l’Ajuntament de Manresa.
 Dades cadastrals:
Referències: Tot i que en la descripció registral consta que aquesta finca està
formada per les parcel·les cadastrals 44, 45, 46, 81 i 85 del polígon 3 de rústica
de Sant Fruitós de Bages, s’ha pogut comprovar que les parcel·les cadastrals
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que realment formen part d’aquesta són les parcel·les 44 (parcialment), 45, 46 i
81.
 Càrregues: No consten càrregues ni gravàmens.
 Qualificació jurídica: Bé Patrimonial.
 Valoració: 724.572,45 euros.
 Inventari: La finca figura inscrita al full número 331.154 de l’Inventari general
consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament.
II. En compliment del que prescriu l’article 211 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article
49.3 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decrets 336/1988, de 17
d’octubre, aquest expedient ha estat exposat al públic per un termini de 30 dies hàbils
comptats des del dia 16 de juliol al 20 d’agost de 2014, ambdós inclosos, previ anunci
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 15 de juliol de 2014, sense
que durant el període d’exposició pública s’hagi rebut cap al·legació ni reclamació”.
III. De la incoació de l’expedient se n’ha donat compte al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, mitjançant ofici de l’alcalde
president de 12 de setembre de 2014, de conformitat amb el que estableix l’article 49.3
del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
IV. En data 20 d’octubre de 2014, la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals ha tramès informe favorable a la
cessió.
V. El tècnic d’administració general de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió
Patrimonial i Inversions ha emès un informe jurídic, en data 20 d’octubre de 2014, on
fa constar que la cessió gratuïta del domini de la finca descrita en el punt primer, a
favor del CONSORCI URBANÍSTIC L’AGULLA, s’ajusta a dret.
Consideracions jurídiques
1. Règim jurídic aplicable. El règim jurídic aplicable ve constituït pels articles 211 i 212
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en concordança amb els articles 49 i 50 del
Reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL), aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
Aquest articles preveuen que les entitats locals puguin cedir gratuïtament a altres
administracions o entitats públiques béns immobles patrimonials per a fins que
redundin en benefici dels habitants del terme municipal.
2. Procediment. La cessió gratuïta del domini d’un immoble requereix la instrucció d’un
expedient, d’acord amb els requisits i les prescripcions de l’article 49 del RPEL.
Abans que l’òrgan competent aprovi la cessió, l’expedient s’ha de sotmetre a
informació pública per un període mínim de 30 dies, i se n’ha de donar compte al
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat. Ambdós
tràmits han estat complerts, tal com s’ha exposat en els antecedents II i III d’aquest
dictamen.
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Així mateix, és necessari l’informe previ del secretari i l’interventor de la corporació, de
conformitat amb l’article 179.1 lletra b) del TRLMRLC.
3. Òrgan competent i quòrum qualificat. L’òrgan competent per acordar la cessió
gratuïta de la finca és el Ple de la Corporació, de conformitat amb els articles 214.1 del
TRLMRLC i 41.1 del RPEL.
L’adopció de l’acord requereix el quòrum de votació especial de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb els articles 114.3 lletra
n) i 214.2 del TRLMRLC i 41.2 del RPEL.
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer.- CEDIR gratuïtament a favor del CONSORCI URBANÍSTIC L’AGULLA el
domini de la finca inscrita a l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions
d’aquest Ajuntament com a bé patrimonial amb el número 331.154, que respon a la
descripció següent:
 Descripció: Terreny de 190.676,96 m2 de superfície i de forma irregular,
destinat a futur parc supramunicipal, que es correspon amb les parcel·les 44
(parcialment), 45, 46 i 81 del polígon 3 de Rústica de Sant Fruitós de Bages.
 Límits: Al nord, amb les finques de Roser de Gomis i Alexandre Obiols
Castells; al sud, part amb el terreny de la Generalitat de Catalunya ocupada
pels Bombers i part amb la carretera de Vic; a l’est, amb les finques del Sr.
Antoni Mensa Garriga i Miquel Soler Graell; i a l’oest, part amb el límit del terme
municipal de Manresa, i part amb camí públic.
 Dades urbanístiques:
Classificació: Sòl No Urbanitzable, regulat en el capítol 6 del Pla general de
Sant Fruitós de Bages.
Qualificació: Terreny inclòs dins del Pla especial Àrea de l’Agulla, PE 10 (art.
205 del Pla general de Sant Fruitós de Bages), per a sòl d’ús públic i col·lectiu
d’abast comarcal, pendent de desenvolupar.
 Títol: Correspon a l’Ajuntament de Manresa, per l’Acta de Cessió de 20 de
desembre de 2006, per la qual el Sr. Xavier Isart Rueda, en representació de
Projectes Territorials del Bages SA, cedeix la finca indicada a l’Ajuntament de
Manresa, representat per l’alcalde president senyor Josep Camprubí
Duocastella, i assistit pel secretari de l’Ajuntament de Manresa senyor Alfred
Lacasa Tribó, que actuà com a fedatari públic.
 Inscripció registral:
La finca consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Manresa, Tom
3.270, Llibre 209, Full 109, Finca 7.756 de Sant Fruitós de Bages, restant
pendent d’inscripció a favor de l’Ajuntament de Manresa.
 Dades cadastrals:
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Referències: Tot i que en la descripció registral consta que aquesta finca està
formada per les parcel·les cadastrals 44, 45, 46, 81 i 85 del polígon 3 de rústica
de Sant Fruitós de Bages, s’ha pogut comprovar que les parcel·les cadastrals
que realment formen part d’aquesta són les parcel·les 44 (parcialment), 45, 46 i
81.
 Càrregues: No consten càrregues ni gravàmens.
 Qualificació jurídica: Bé Patrimonial.
 Valoració: 724.572,45 euros.
La finca objecte de cessió es correspon amb la que es contempla en el plànol adjunt
amb aquest dictamen.
Segon.- FIXAR com a condicions de la cessió acordada en el punt anterior, les
següents:
1. La finca que se cedeix s’ha de destinar exclusivament a la creació d’un gran
parc supramunicipal, en el termes i les condicions establertes en el conveni
urbanístic subscrit entre l’Ajuntament de Manresa i la societat Projectes
Territorials del Bages SA en data 13 de juny de 2005 que s’adjunta amb aquest
dictamen.
2. Si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5
anys o deixa de destinar-se a l’esmentada finalitat, revertirà automàticament de
ple dret a favor de l’Ajuntament, en els termes que resulten de l’article 50 del
RPEL.
3. Així mateix, operarà la reversió automàtica de la finca cedida, amb les
instal·lacions i construccions existents sobre ella, a favor de l’Ajuntament de
Manresa, en el cas que es produeixi la dissolució del CONSORCI URBANÍSTIC
L’AGULLA. En aquest cas, la reversió es produirà per la simple aportació del
certificat de dissolució del consorci o, si escau, amb la certificació que acrediti
la baixa del consorci en el Registre d’Ens Locals de Catalunya.
Tercer.- FACULTAR l’Alcalde President de l’Ajuntament de Manresa per signar els
documents administratius o notarials que siguin necessaris per formalitzar la cessió de
la finca acordada en el punt primer, fins a la seva inscripció en el registre de la
propietat.”
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat,
informa que aquest dictamen té el seu origen en un conveni signat l’any 2005 entre
l’Ajuntament de Manresa i la societat Projectes Territorial del Bages (PTB).
Explica que en aquest conveni hi havia el compromís per part de PTB de cedir una
finca de 190.000 m2 i escaig, ubicada al terme de Sant Fruitós de Bages, cessió que
es va fer a favor de l’Ajuntament de Manresa, amb el compromís que fos traspassat a
l’organisme que es creés entre els Ajuntaments de Sant Fruitós i de Manresa. Aquest
organisme es va crear l’any 2006 amb el nom de Consorci Urbanístic l’Agulla.
Diu que el destí final d’aquests terrenys, que també recull el conveni, és la creació d’un
gran parc intermunicipal.
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L’any 2007 l’Ajuntament de Manresa va iniciar el procediment de cessió dels terrenys a
favor del Consorci, tràmit que va rebre l’informe desfavorable per part de la Direcció
General d’Administració Local i que va quedar aturat.
Arran de l’acord de l’Ajuntament de Manresa el 2014 de reiniciar el procediment per fer
efectiva la cessió gratuïta, el 18 de juny d’enguany es va incoar novament el
procediment i aquesta vegada s’ha informat favorablement.
L’acord inclou un parell de clàusules de reversió, una vinculada al destí pel qual es fa
la cessió, que consisteix que la finca hauria de destinar-se a l’ampliació d’aquest gran
parc i es fixa un termini de 5 anys. En el cas que no es destini per a aquest fi
s’aplicaria la clàusula de reversió. La segona clàusula de reversió preveu que en cas
de dissolució del consorci aquests terrenys tornin a l’origen que seria l’Ajuntament de
Manresa.
Demana el vot favorable al dictamen.
En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa sotmet el dictamen 4.1.4 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’alcaldessa proposa el debat conjunt i la votació separada dels punts 4.1.5 i
4.1.6 de l’ordre del dia.

4.1.5

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 25/2014 dins del Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 10 de novembre de
2014, que es transcriu a continuació:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2015, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris, a fi i efecte
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit i de crèdits
extraordinaris, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris, per
a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden
demorar fins a l’exercici del 2015.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 25/2014 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 25/2014 s’exposarà al públic, previ
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anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin
presentat reclamacions.”
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4.1.6

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 27/2014 dins del Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 12 de novembre de
2014, que es transcriu a continuació:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2015, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris, degudament
informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris, per a finançar els costos
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici
del 2015.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 27/2014 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de l’ aplicació pressupostària que es crea, en
la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 27/2014 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin
presentat reclamacions.”
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que amb
relació a l’expedient de modificació de crèdits núm. 25/2014 hi ha les modificacions
següents:
-

-

-

Es reforça la partida d’aportació al Consorci de Residus, amb 293.000 €, per fer
front a les factures d’octubre i novembre i part de la de setembre, amb la qual
cosa quedaria regularitzat fins a novembre de 2014.
Un reforç de partida per a les Jornades de Medicina de l’Esport, de 2.500 €.
Un reforç de la partida del Condomini del Palau Firal, de 22.000 €. Diu que en
el pressupost del 2014 només es van preveure 50.000 € per al seu
funcionament durant 6 mesos, ja que la voluntat era dissoldre’l, però com que
l’acord es va endarrerir, s’ha hagut de fer front a les despeses del segon
semestre que amb 22.000 € quedaran cobertes.
La consignació d’una partida per fer una aportació al fons patrimonial del
Consorci CONGIAC, amb una previsió inicial de 10.000€.
Un reforç de 1.050 € en una partida de mobiliari per a Intervenció.
Un reforç de 2.800 € per a una subvenció nominativa del Club Natació
Minorisa.
Un reforç de 12.000 € per subvencionar l’Associació del Polígon dels Trullols,
per a la implantació de la fibra òptica.
Un reforç de 15.000 € per a la partida de Promoció de la cultura popular i
tradicional, per fer front als compromisos amb la Fundació Fira d’Espectacles
d’Arrel Tradicional.

Pel que fa al punt 4.1.6, sobre l’expedient de modificació de crèdits núm. 27/2014, és
un canvi de partides únic en què es destinen 20.000 € per finançar l’adquisició i
muntatge d’un piló de càrrega intel·ligent per a vehicles elèctrics, la ubicació del qual
està pendent de determinar.
Diu que aquest canvi es finança amb sobrants de la partida d’inversions de la venda
de la parcel·la de l’Avinguda Universitària.
Pel que fa a l’anterior explica que té diferents fonts de finançament, però la principal
són sobrants del Capítol I que s’han anat acumulant en el decurs de l’any 2014.
Demana el vot favorable a ambdós canvis de partides.
En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa sotmet el dictamen 4.1.5 a votació
i el Ple l’aprova per 10 vots afirmatius (10 GMCiU) i 14 abstencions (4 GMPSC, 3
GMERC, 3 GMPP. 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que els senyors Domingo Beltrán, del GMPP, i José Luis Irujo, del
GMPSC, es trobaven fora de la sala en el moment de la votació.

L’alcaldessa sotmet el dictamen 4.1.6 a votació i el Ple l’aprova per 10 vots
afirmatius (10 GMCiU) i 14 abstencions (4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i
2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
Es fa constar que els senyors Domingo Beltrán, del GMPP, i José Luis Irujo, del
GMPSC, es trobaven fora de la sala en el moment de la votació.
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4.1.7

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària 4910.489.20 – Tecnologies i societat de la informació.
Subvencions nominatives.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 21 d’octubre de
2014, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
El Ple de la Corporació va aprovar inicialment el Pressupost municipal per al 2014, el
qual va quedar aprovat definitivament el dia 1 de juliol de 2014.
A l’aplicació pressupostària 4910.489.20 del pressupost municipal es va consignar
nominativament una subvenció a favor del Centre d’Innovació en Productivitat ( CIP),
Fundació Privada, per un import de 39.000,00 euros.
En data 21 d’octubre de 2014 el Cap de la secció d’Activitat Econòmica ha emès
informe en relació a la modificació de l’aplicació pressupostària 4910.489.20Tecnologies i societat de la informació. Subvencions nominatives. Aquesta modificació
consisteix en reduir en 9.000,00 euros la consignació a favor del Centre d’Innovació en
Productivitat ( CIP) i consignar aquest import en la mateixa aplicació pressupostària, a
favor de la Fundació CTM Centre Tecnològic.
Consideracions legals
L’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, preveu
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006, de 18 d juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de l’esmentada llei així com a l’article 23 de les bases
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de
l’Ajuntament de Manresa
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus
beneficiaris.
D’acord amb l‘article 7è de les Bases d’execució del pressupost municipal, les
característiques de les transferències de crèdit que es porten a aprovació requereixen
de l’adopció d’un acord del Ple municipal.
La seva tramitació haurà de seguir allò previst als articles 169, 170 i 171 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei
d’Hisendes locals i 20 i 22 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la LRHL

Per tot l’exposat, el Regidor delegat d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació
d’adopció del següent:
ACORD
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària 4910.489.20
relativa a subvencions nominatives de manera que la nova redacció serà la següent:
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Aplicació pressupostaria 4910.489.20Tecnologies i societat de la informació. Subvencions nominatives............Total 39.000,00
Subvenció Centre d’Innovació en Productivitat ( CIP), Fundació Privada .........30.000,00
Fundació CTM- Centre Tecnològic ......................................................................9.000,00

Segon. Sotmetre a exposició pública l’expedient de modificació d’aquesta aplicació
pressupostària per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de manera que de
no presentar-se’n cap s’entendrà la modificació difinitivament aprovada, cas en el que
es publicarà el text de l’acord elevat a definitiu al BOP a efectes de la seva entrada en
vigor.
Tercer. Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura
de tota aquella documentació que sigui adient per a l’efectivitat dels acords presos.”

La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç
i Turisme, informa que el dictamen fa referència a una modificació de les subvencions
nominatives previstes inicialment en el pressupost de 2014, a favor de la Fundació
privada Centre d’Innovació en Productivitat (CIP).
Diu que un dels objectes d’aquesta fundació era la realització d’accions per a temes de
Tecnologies i societat de la Informació, per tal d’incentivar i fomentar el seu ús.
Explica que aquesta fundació es troba actualment en concurs de creditors i per tal de
continuar amb aquesta tasca s’ha cregut convenient que aquesta partida, creada
inicialment amb 39.000 €, es modifiqui a favor del Centre Tecnològic de Manresa,
perquè compleixi aquestes funcions, i dins del marc aprovat per la Generalitat de
Catalunya del Pla RIS3CAT, de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de
Catalunya.
La modificació de la subvenció passa a ser de 9.000 € per al Centre Tecnològic de
Manresa, i la resta queda com estava previst.
Demana el vot favorable al dictamen.
En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa sotmet el dictamen 4.1.7 a votació
i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (10 GMCiU i 3 GMERC) i 11 abstencions (4
GMPSC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

4.1.8

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària 4222.489.20 - Sistemes productius locals. Subvencions
nominatives.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 20
d’octubre de 2014, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
El Ple de la Corporació va aprovar inicialment el Pressupost municipal per al 2014, el
qual va quedar aprovat definitivament el dia 1 de juliol de 2014.
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A l’aplicació pressupostària 4222.489.20 del pressupost municipal es va consignar
nominativament una subvenció a favor de diferents Associacions d’Empresaris,
d’acord amb la redacció següent
Aplicació pressupostaria 4222.489.20Sistemes productius locals. Subvencions nominatives..................................15.000,00
Conveni Associació empresaris PI. Bufalvent.....................................................7.500,00
Conveni Associació empresaris Els Dolors ........................................................2.500,00
Conveni Associació empresaris PI Pont Nou......................................................2.500,00
Conveni Associació empresaris Els Trullols .......................................................2.500,00

Així mateix, des de la secció de Xarxes i Eficiència Energètica s’ha proposat la
modificació de crèdit consistent en la disminució de la quantitat de 12.000,00 euros de
l’aplicació pressupostària 4590.227.06- Xarxa Urbana d’infraestructures i destinar
aquest import a augmentar l’aplicació pressupostària 4222.489.20, amb la finalitat de
fomentar el desplegament de la fibra òptica.
En data 31 d’octubre de 2014 la tècnica d’Activitat Econòmica ha emès informe en
relació a la modificació de l’aplicació pressupostària 4222.489.20- Sistemes productius
locals. Subvencions nominatives. Aquesta modificació consisteix en augmentar el
12.000,00€ aquesta aplicació pressupostària i consignar aquesta quantitat a favor de
l’Associació d’empresaris dels Trullols per tal de destinar-la al foment del
desplegament de la fibra òptica al Polígon dels Trullols.

Consideracions legals
L’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, preveu
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006, de 18 d juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de l’esmentada llei així com a l’article 23 de les bases
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de
l’Ajuntament de Manresa
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus
beneficiaris.
D’acord amb l‘article 7è de les Bases d’execució del pressupost municipal, les
característiques de les transferències de crèdit que es porten a aprovació requereixen
de l’adopció d’un acord del Ple municipal.
La seva tramitació haurà de seguir allò previst als articles 169, 170 i 171 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei
d’Hisendes locals i 20 i 22 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la LRHL

Per tot l’exposat, el Regidor delegat d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació
d’adopció del següent:
ACORD

Acta de la sessió plenària núm. 15, de 20 de novembre de 2014

90

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària 4222.489.20
relativa a subvencions nominatives de manera que la nova redacció serà:
Aplicació pressupostaria 4222.489.20Sistemes productius locals. Subvencions nominatives..................................27.000,00
Conveni Associació empresaris PI. Bufalvent.....................................................7.500,00
Conveni Associació empresaris Els Dolors ........................................................2.500,00
Conveni Associació empresaris PI Pont Nou......................................................2.500,00
Conveni Associació empresaris Els Trullols .......................................................2.500,00
Conveni Associació empresaris Els Trullols (fibra òptica) .................................12.000,00

Segon. Sotmetre a exposició pública l’expedient de modificació d’aquesta aplicació
pressupostària per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de manera que de
no presentar-se’n cap s’entendrà la modificació difinitivament aprovada, cas en el que
es publicarà el text de l’acord elevat a definitiu al BOP a efectes de la seva entrada en
vigor.
Tercer. Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura
de tota aquella documentació que sigui adient per a l’efectivitat dels acords presos.”
La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç
i Turisme, diu que com ha explicat el senyor Sala en el punt 4.1.5, hi havia una
modificació de crèdit de 12.000 € a favor de l’Associació d’empresaris dels Trullols.
El Polígon dels Trullols és l’únic polígon de Manresa amb associació d’empresaris que
no disposa del servei de fibra òptica. Hi va haver un pla en què des de l’any 2010 fins
el 2013 diferents polígons de la ciutat han tingut l’estesa d’aquest servei, i aquesta és
una demanda que hi havia per part dels empresaris d’aquest polígon, que compta amb
més de 60 empreses ubicades, per tenir les mateixes condicions de competitivitat que
la resta.
En aquest sentit s’ha considerat convenient fer un reforç perquè es pugui fer l’estesa
abans de final d’any i la partida de subvencions nominatives es veurà modificada amb
aquest import.
Demana el vot favorable al dictamen.
En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa sotmet el dictamen 4.1.8 a votació
i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (10 GMCiU, 3 GMERC i 2 GMPxC) i 9
abstencions (4 GMPSC, 3 GMPP i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.9

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària d’Esports 3411.489.20 – Esport de lleure i competició.
Subvencions nominatives.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 7 de novembre de
2014, que es transcriu a continuació:
“El Ple de la Corporació va aprovar inicialment el Pressupost municipal per al 2014,
quedant aprovat definitivament el dia 1 de juliol de 2014.
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Aplicació pressupostària 3411 489 20:
Esport de lleure i competició. Subvencions Nominatives: ____

_Total..28.000,00

Club Atlètic Manresa
Manresa Futbol Sala
Club Gimnàstic Manresa

14.400,00
11.800,00
1.800,00

En data 30 d’octubre del 2014, la Cap de Servei d’Ensenyament Cultura i Esports va
informar de la necessitat d’ampliar aquesta partida. Aquesta modificació consisteix en
ampliar en 2.800€ l’aplicació pressupostària , per ser destinats a subvencionar l’entitat
“Club Natació Minorisa. Per tant, l’aplicació pressupostària 3411 489 20 quedarà amb
un total de 30.800€.
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de l’ esmentada llei així com a l’article 23 de les bases
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de l’
Ajuntament de Manresa.
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus
beneficiaris.
D’acord amb l’article 7è de les Bases d’execució del pressupost municipal, les
característiques de les transferències de crèdit que es porten a aprovació requereixen
de l’adopció d’un acord del ple municipal.
La seva tramitació haurà de seguir allò previst als articles 169, 170 i 171 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
d’hisendes locals i 20 i 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.
Per tot l’ exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària, 3411 489 20
relativa a subvencions nominatives de tal manera que la nova redacció serà:
Aplicació pressupostària 3411 489 20:
Esport de lleure i competició. Subvencions Nominatives: ____

_Total..30.800,00

Club Atlètic Manresa
Manresa Futbol Sala
Club Gimnàstic Manresa
Club Natació Minorisa

14.400,00
11.800,00
1.800,00
2.800,00

Segon.- Sotmetre a exposició pública l'expedient de modificació de les esmentades
aplicacions pressupostàries per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal
manera que de no presentar-se’n cap s'entendrà la modificació definitivament
aprovada, cas en el que es publicarà el text de l'acord elevat a definitiu al BOP a
efectes de la seva entrada en vigor.
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Tercer.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura
de quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.”
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que
aquest expedient també fa referència al punt 4.1.5, per tal de dotar la partida
pressupostària per donar una subvenció al Club Natació Minorisa.
Diu que en el moment en què es van fer les subvencions de lliure concurrència
aquesta entitat encara no estava donada d’alta al registre d’associacions i no va poder
sol·licitar-la.
Un cop donada d’alta l’única possibilitat per poder optar és fer-ho per aquesta via de la
subvenció nominativa per import de 2.800 €.
Demana el vot favorable al dictamen.
En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa sotmet el dictamen 4.1.9 a votació
i el Ple l’aprova per 15 vots afirmatius (10 GMCiU, 3 GMERC i 2 GMPxC) i 9
abstencions (4 GMPSC, 3 GMPP i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït.

4.2

Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

4.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’acceptació de la participació de
l’Ajuntament de Manresa en l’organització especial Bages Turisme.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Comerç i Turisme, de 7
de novembre de 2014, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
El Consell Comarcal del Bages i el Consell d’Alcaldes, conscients del potencial turístic
de la comarca i de la necessitat d’apostar per un model de desenvolupament turístic
integrador, sostenible i transversal a nivell comarcal, treballen des de fa temps en la
dinamització del turisme mitjançant el desenvolupament de projectes d’abast comarcal,
així com en la promoció turística del Bages.
Per això, s’ha considerat adient la creació de Bages Turisme, una organització
especial sense personalitat jurídica pròpia que tindrà com a finalitat la planificació, la
gestió i la promoció del turisme a la comarca del Bages.
Per portar a terme el procés de constitució, el Ple del Consell Comarcal del Bages, en
sessió del dia 30 de juny de 2014, va aprovar inicialment les normes reguladores de
l’organització especial Bages Turisme, i va sotmetre l’acord a informació pública, a
l’efecte que les persones interessades poguessin examinar l’expedient i presentar-hi
les reclamacions que creguessin oportunes, en el benentès que en cas que no se’n
presenti cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
Malgrat que es tracti d’una organització diferenciada del Consell Comarcal del Bages,
també hi participaran també representats dels ajuntaments i altres entitats locals de la
comarca, d’empreses privades, d’entitats sense ànim de lucre, d’agents econòmics i
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socials així com també d’entitats no territorials, d’organitzacions i d’associacions
representatives del Bages i de Catalunya de l’àmbit turístic que manifestin la seva
voluntat de fer-ho.
Així mateix, les pròpies normes reguladores estableixen que la necessària participació
de l’Ajuntament de Manresa en el sentit d’ostentar, de forma alterna i juntament amb el
Consell Comarcal del Bages, la Presidència i la Vicepresidència del Consell
d’Administració Plenari.
L’Ajuntament de Manresa considera important l’existència d’aquest ens per intensificar
els treballs relacionats amb la creació de producte turístic i la millora de la
competitivitat del territori.
En data 7 de novembre de 2014 la Tècnica d’Administració General ha emès informe
amb relació a l’acceptació de la participació en aquesta organització.
Consideracions legals
1.
Competències municipals. D’acord amb l’article 66.3 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 els municipis tenen competències pròpies en matèria de turisme.
En aquest mateix sentit, l’article 68 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de
Catalunya determina que correspon als ajuntaments la promoció i protecció dels
recursos turístics d’interès municipal.
2.
Règim jurídic. L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local atribueix als municipis la potestat reglamentària i d’autoorganització i,
en concordança amb l’article 5 del mateix cos legal, els faculta per a realitzar tot tipus
d’actes per al compliment de les seves finalitats.
Tampoc no cal oblidar que l’article 27 de la Llei 13/2002 estableix que les
administracions turístiques poden utilitzar tots aquells mitjans de promoció establerts
en l’esmentada llei i tots aquells altres que considerin necessaris per al foment del
turisme i la promoció i protecció dels recursos turístic.
Per aquest motiu i en virtut de l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, els ens locals
poden fixar les seves pròpies normes d’organització i funcionament així com el règim
d’incorporació i participació d’altres entitats. Aquestes normes d’organització i
funcionament es troben contingudes en les normes reguladores de l’Organització
especial “ Bages Turisme”.
3.
Procediment. L’article 6 de les normes reguladores de l’organització especial “
Bages turisme” determina que Bages Turisme és una organització diferenciada del
Consell Comarcal del Bages si bé hi podran participar, entre d’altres, representants
dels ajuntaments i d’altres entitats locals de la comarca que manifestin la seva voluntat
de fer-ho.
En tot cas segons aquest article, la incorporació de nous representants requerirà
l’acord de l’òrgan competent que tingui atribuïda la competència per demanar-la, amb
adhesió expressa a les seves normes, i l’acord del Consell d’Administració del Plenari.
4. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de la
Corporació en aplicació de l’article 50 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
Acta de la sessió plenària núm. 15, de 20 de novembre de 2014

94

de les entitats locals que atribueix al Ple l’aprovació dels acords relatius a la
participació en organitzacions supramunicipals.
Així mateix, l’article 38 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, estableix com a competència plenària el nomenament de representants de la
Corporació en òrgans col·legiats.
Per tot això, com a regidora delegada de Comerç i Turisme, proposo al Ple de la
corporació d’adopció del següent
ACORD
Primer. Acceptar la participació de l’Ajuntament de Manresa en l’organització especial
“Bages Turisme” i adherir-se a les seves Normes reguladores, de conformitat amb el
text que s’adjunta com annex a aquest acord i del qual és part integrant a tots els
efectes.
Segon. Designar com a representats municipals en el Consell d’Administració Plenari
de l’organització especial “Bages Turisme”, les persones que a continuació es
relacionen:
Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa
Sílvia Gratacós González, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç i
Turisme
Tercer. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Bages. “
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La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç
i Turisme, informa que el dictamen que es presenta proposa la participació i l’adhesió
de l’Ajuntament de Manresa en l’organització especial “Bages Turisme”, que dependrà
del Consell Comarcal del Bages.
Diu que un dels objectius principals d’aquesta organització és el foment de les
polítiques turístiques que fan referència a la comarca, amb la voluntat que tots els
ajuntaments del Bages s’hi adhereixin.
Properament es farà un ple del Consell d’Alcaldes al Consell Comarcal en què es
constituirà aquesta organització especial, amb la voluntat d’agrupar totes les polítiques
turístiques de cadascun dels municipis i fer una política conjunta i coordinada.
Diu que aquest ens tindrà participació pública i privada, amb una governança alterna
prevista en els estatuts, en què inicialment la presidència correspondrà a l’alcalde de
Manresa, de forma alterna amb la presidència del Consell Comarcal del Bages.
Demana el vot favorable per a l’adhesió a “Bages Turisme” i a les normes reguladores
d’aquesta organització especial.
En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa sotmet el dictamen 4.2.1 a votació
i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (10 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPxC
i 2 GMCUP) i 3 abstencions (3 GMPP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

4.2.2

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del
XIè Concurs d’idees emprenedores i Pla d’empresa del Projecte “Idees
joves”.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció Econòmica, de
28 d’octubre de 2014, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
L’Ajuntament de Manresa porta a terme el projecte “Idees Joves” amb l’objectiu de
fomentar la creativitat i la generació d’idees entre els joves i de potenciar entre
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aquests, actituds positives vers la cultura emprenedora, és a dir, fomentar activament
els valors empresarials i eliminar la por a assumir riscos.
Aquest projecte consisteix en diferents actuacions en els centres educatius com són
seminaris de sensibilització i tallers grupals amb l’objectiu de treballar la idea
emprenedora a través de diferents punts de vista.
Una altra de les actuacions d’aquest projecte és el concurs d’Idees emprenedores i Pla
d’empresa per tal de desenvolupar el potencial creatiu dels joves en l’àmbit de la
generació d’idees empresarials i premiar aquells que desenvolupin una idea fins a la
realització del pla d’empresa.
En data 13 i 28 d’octubre de 2014 la Tècnica de la secció d’Activitat Econòmica i la
Tècnica d’Administració General han emes sengles informes relatiu a l’aprovació de
les bases d’aquest concurs.
Consideracions legals
1.
Règim jurídic. L’atorgament d’aquests premis per part de les Administracions
Públiques reuneix les característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions, atorga als fons públics constitutius de
subvencions.
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’Administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei,
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17.
2.
Procediment d’aprovació. L’article 124 de l’esmentat Reglament d’Obres,
Activitats i serveis dels ens locals estableix la necessitat d’elaborar unes bases
reguladores de la concessió de subvencions, les quals s’han de sotmetre a informació
pública per un termini de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la
Província, al tauler d’anuncis i una referència al DOGC.
3.
Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació de les Bases, tal i com
estableix l’article 128.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la
Corporació
Per tot això, la regidora delegada de Promoció Econòmica proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores del XIè Concurs d’idees
emprenedores i Pla d’empresa del Projecte “Idees Joves”, d’acord amb el text que
s’adjunta a aquest dictamen.
Segon. Sotmetre aquestes bases a informació pública per un termini de 20 dies
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler
d’anuncis de la Corporació. Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”
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““ IDEES JOVES”
Bases XI Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa
1.

Objecte

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

Condicions de participació

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

Característiques de les propostes

Les propostes poden ser presentades individualment o en grups màxim de tres persones. En
cas de presentar-se en grup, es designarà un representant o interlocutor únic.
El treball es pot presentar imprès o en format “pdf” (enviar per correu electrònic a
cedem@ajmanresa.cat.), seguint el guió annex.1, tenint en compte:
 Màxim de 15 pàgines en la presentació del projecte d’idees
 La documentació enviada per e.mail o penjada en xarxes virtuals ha d’estar
correctament identificada.
 En cas d’haver-hi una maqueta del projecte, aquesta no es lliurarà físicament. Caldrà
adjuntar una fotografia (format “jpg”) d’aquesta en suport digital junt amb el treball (cd,
dvd o llapis de memòria) o enviar-la per correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat.
 Si es vol incloure gravacions de vídeos (anuncis...) la duració màxima ha de ser màxim
de 1 minut i s’ha de presentar en format mpg, avi o wmv. (no s’accepten vídeos penjats
al youtube)
 Els suports digitals que acompanyen la documentació presentada (cd, dvd, llapis de
memòria) han d’estar degudament identificats amb el nom del projecte. L’Ajuntament
de Manresa no es compromet el retorn d’aquests suports digitals.
4.

Presentació de les propostes

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini que s’estableixi en la corresponent
convocatòria.
El lloc de presentació serà el mateix centre educatiu on estigui matriculat, a l’Ajuntament de
Manresa. Plaça Major,1 de Manresa o al Centre de Desenvolupament Empresarial-CEDEMPalau Firal de Manresa, polígon industrial Els Dolors . C/ Castelladral, 5-7 de Manresa o per
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qualsevol dels mitjans admesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Als efectes del que preveu aquest precepte, es fa constar que l’Ajuntament de Manresa no té
subscrit cap conveni de col·laboració amb l’Administració General de l’Estat ni amb la
Generalitat de Catalunya per a la presentació d’escrits i documentació.
5.

Jurat

El Jurat estarà format per:
- La regidora delegada de promoció Econòmica
- Dos tècnics del Servei d’Activitat Econòmica i Promoció de la ciutat
En cas que el jurat ho cregui convenient, es podrà deixar desert algun dels premis.
El jurat donarà a conèixer els guanyadors durant el mes de maig de 2015.
A través de la participació en aquestes bases, s’autoritza a l’Ajuntament de Manresa a difondre
el nom dels guanyadors i dels seus projectes presentats.
El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs els projectes que incompleixin els
requisits i les condicions establertes en aquestes bases.
L’Ajuntament de Manresa donarà instruccions als guanyadors per posar-se en contacte i
facilitar les seves dades personals i altres que consideri necessàries.
L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret d’excloure del concurs les propostes guanyadores
dels autors amb els quals hagi estat impossible contactar i obtenir la informació abans
especificada.
6.

Premis

A atorgar per part de l’Ajuntament de Manresa
Premi millor idea empresarial: 500€
Accèssit millor idea empresarial: 250€
Categoria Batxillerats i Cicles formatius Grau Superior:
Premi millor pla de viabilitat I: :500€
Accèssit millor pla de viabilitat I: 250€
Categoria Cicles formatius de Grau Mig:
Premi millor pla de viabilitat II: 500€
Accèssit millor pla de viabilitat II: 250€
Premis especials:
Premi al projecte més innovador: 150€
Premi al projecte més ben treballat: 150€
Premi al projecte més ben desenvolupat: 150€
A atorgar per part de la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya
Premi al millor projecte cooperatiu: Xec per valor 150€ a gastar en qualsevol
cooperativa membre de la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya

Aquests imports són bruts, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquests el percentatge de
retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable.
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Els premis monetaris es podran complementar amb alguna sortida relacionada amb
emprenedoria. Els premiats menors d’edat hauran d’anar acompanyats d’un tutor del centre
educatiu corresponent.
El pressupost i
convocatòria.
7.

l’aplicació pressupostària a la que s’imputen es fixarà en la corresponent

Criteris de valoració

Els criteris de valoració seran els següents:
Es valorarà els diferents conceptes del 1 al 10, fent la mitja en cada apartat.
Tenir en compte:
 (1) Material no obligatori que només es tindrà en compte al fer la mitja si es
presenta.
 (2) Obligatori presentar-ho en la categoria de Pla de Viabilitat
Criteris de valoracions
A- Presentació
Estructura (introducció, desenvolupament i resultats)
Ús adequat de la llengua (faltes ortografia...)
Capacitat de síntesi
Presentació formal escrita
Logo coherent amb servei o producte
Maqueta, anuncis, díptics... (1)
B- Innovació
Capacitat d’innovació (Identificat ser un nou servei/producte en el territori
o unes millores competitives dels existents)
Resposta a una necessitat
Descripció del producte o servei
Procés de producció o prestació de servei (model de negoci)
Anàlisi DAFO
C- Desenvolupament
Preu coherent (viabilitat comercial)
Mercat on es dirigeix
Perfil clients
Competidors
Promoció i publicitat:
50% de la valoració és la descripció del pla de comunicació i la resta del
50% els materials que acompanyen i la seva relació amb el
producte/servei:díptics, vídeos anuncis, power point...
Organització i recursos humans
Recursos materials necessaris per dur a terme l’activitat
D- Pla econòmic financer (2)
Inversions necessàries
Recursos econòmics disponibles
Càlcul punt mort (despeses fitxes i variables)
Pèrdues i guanys

Es valorarà fins a 10 punts cada un dels apartats A a D anteriors. Resultarà guanyadora la idea
(A+B+C) i el pla de viabilitat (A+B+C+D) I i II que rebi més puntuació:
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Premi millor idea empresarial: A+B+C
Premi millor pla de viabilitat I i II: A+B+C+D
Premis especials:
Premi al projecte més innovador: B
Premi al projecte més ben treballat: A
Premi al projecte més ben desenvolupat: C
Premi al millor projecte cooperatiu: A i C (per aquelles propostes on l'organització i
recursos humans es prevegin sota la formula d'empresa cooperativa)
Els premis especials seran incompatibles amb els projectes guanyadors a la millor idea
empresarial i millor pla d’empresa I i II, i als seus corresponents accèssits
8.

Propietat intel·lectual

Els participants cedeixen expressament a l’Ajuntament de Manresa, durant tot el termini de
vigència dels drets d’autor i per tot l’àmbit territorial universal els drets de reproducció total i
parcial i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant
gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients,
incloses les plataformes en línia, webs corporatives i entorn 2.0.
9.

Protecció de dades

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de
l’Ajuntament així per al seu tractament informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació
vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Manresa
10.

Interpretació

Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui
presentar en relació a la interpretació d'aquestes bases.”

La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç
i Turisme, informa que el dictamen proposa aprovar les Bases reguladores de la XIa
edició del projecte “Idees Joves”, Concurs d’idees emprenedores i pla d’empresa, que
comprèn el curs 2014-2015.
Diu que aquest projecte, que ja va per l’onzena edició, té una gran acollida per part
dels alumnes d’educació, de Grau i de Batxillerat, en què cada any s’hi presenten més
d’un centenar de projectes.
El dictamen proposa l’aprovació inicial de les bases reguladores del concurs i la seva
exposició pública i demana el vot favorable.
En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa sotmet el dictamen 4.2.2 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.
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4.2.3

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del
projecte “La Universitat Emprèn 2014-2015. 6a edició”.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció Econòmica, de
28 d’octubre de 2014, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
L´ajuntament de Manresa desenvolupa diverses polítiques de foment de
l´emprenedoria i de suport a l´emprenedor, amb l´objectiu estratègic de fomentar la
cultura emprenedora i la creació d´empreses, incrementant projectes conjunts entre
universitats, centres de recerca i empreses i la transferència de tecnologia i
coneixement. Una de les línies a treballar és el projecte La Universitat Emprèn
La Universitat Emprèn és un projecte que vol fomentar i sensibilitzar la cultura
emprenedora i la creació d´empreses entre els joves universitaris de Manresa, per tal
d´incrementar a mig i llarg termini en número d´iniciatives i projectes empresarials
promogudes per aquests col·lectius.
En el marc d’aquest projecte, l’Ajuntament de Manresa, els Estudis d’empresa de la
Fundació Universitària del Bages (FUB), l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de
Manresa (EPSEM), i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) acorden realitzar una
actuació conjunta consistent en fomentar el desenvolupament de projectes
empresarials. Durant el desenvolupament del programa hi haurà sessions formatives,
tutories i finalment un concurs on es premiaran els millors projectes presentats
Aquest concurs vol premiar aquells treballs seleccionats per participar en el banc de
projectes així com també els millors plans d’empresa presentats pels alumnes.
En dates 13 i 28 d’octubre de 2014 la tècnica de la secció d’Activitat Econòmica i la
Tècnica d’Administració General han emes sengles informes relatiu a l’aprovació de
les bases d’aquest projecte i convocatòria del mateix.
Consideracions legals
1.
Règim jurídic. L’atorgament d’aquests premis per part de les Administracions
Públiques reuneix les característiques que l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions, atorga als fons públics constitutius de
subvencions.
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’Administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei,
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17.
2.
Procediment d’aprovació. L’article 124 de l’esmentat Reglament d’Obres,
Activitats i serveis dels ens locals estableix la necessitat d’elaborar unes bases
reguladores de la concessió de subvencions, les quals s’han de sotmetre a informació
pública per un termini de 20 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la
Província, al tauler d’anuncis i una referència al DOGC.
3.
Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació de les Bases, tal i com
estableix l’article 128.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis és el Ple de la
Corporació
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Per tot això, la regidora delegada de Promoció Econòmica proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:

ACORD
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores del projecte “La Universitat Emprèn
2014-2015. 6à edició” d’acord amb el text que s’adjunta a aquest dictamen.
Segon. Sotmetre aquestes bases a informació pública per un termini de 20 dies
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler
d’anuncis de la Corporació. Una referència d’aquest anunci s’inserirà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Tercer. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.
Quart. Convocar concurs públic per l’atorgament del premis derivats del projecte “La
Universitat Emprèn 2014-2015. 6à edició” amb els termes següents:
Normativa de la convocatòria. Les bases de la convocatòria del projecte “La Universitat
Emprèn 2014-2015. 6à edició” poden recollir-se a les dependències municipals, així
com consultar-se a la web municipals http://www. ajmanresa.cat/
Crèdit pressupostari al que s’imputen els premis: La dotació dels premis del concurs
és d’un màxim de 3.250,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 422.1.481.00
de l‘exercici 2014.
Termini: El termini de presentació del formulari per participar en el projecte s’inicia
l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i finalitzarà el dia 31 de juliol de 2015.
Tramitació: La tramitació s’efectua en règim de concurrència competitiva i la seva
resolució s’efectua tal i com es disposa a les bases del concurs. La resolució s’ha
d’adoptar en el termini de tres mesos a partir de l’endemà de l’acabament del termini
de presentació dels projectes presentats. Transcorregut el termini fixat sense que
s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud de
participació.
Resolució i notificació. La resolució es notificarà al 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’acord anterior al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
tauler d’anuncis de la corporació.”

Acta de la sessió plenària núm. 15, de 20 de novembre de 2014

112

“LA UNIVERSITAT EMPRÈN 2014-2015 – 6ª EDICIÓ Bases de participació
1.

Presentació

La Universitat Emprèn és un projecte que vol fomentar i sensibilitzar la cultura emprenedora i la creació
d’empreses entre els joves universitaris de Manresa, per tal d’incrementar a mig i llarg termini el
número d’iniciatives i projectes empresarials promogudes per aquests col·lectius.
Els seus principals objectius són:


Aprofitar el potencial innovador de la universitat per a la generació de noves empreses,
com també augmentar i estendre les vies per comercialitzar les tecnologies i els
coneixements generats a la universitat.
Fomentar la creació d’empreses innovadores intensives en el coneixement i donar suport
per crear-les.
Detectar possibles emprenedors per poder donar resposta a les seves necessitats en la
creació d’empreses.
Oferir assessorament a projectes empresarials de joves universitaris.
Organitzar sessions sobre emprenedoria i innovació.
Motivar l’esperit emprenedor dels universitaris, per tal de que apliquin els coneixements
adquirits i les experiències al desenvolupament de serveis i productes viables
comercialment.
Contribuir amb noves fórmules de suport a la creació de llocs de treball i dinamització
econòmica del nostre entorn.









En el marc d’aquest projecte, l’Ajuntament de Manresa, els Estudis d’Empresa de la Fundació
Universitària del Bages (FUB), l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), i la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) acorden realitzar una actuació conjunta consistent en fomentar
el desenvolupament de projectes empresarials. Durant el desenvolupament del programa hi haurà
sessions formatives, tutories i finalment un concurs on es premiaran els millors projectes presentats.
Tot aquest procediment, des de l’entrada de la sol·licitud, on es farà una breu descripció del projecte a
desenvolupar, fins a l’entrega de premis del concurs, engloben el projecte la Universitat Emprèn 20142015.
2.

Beneficiaris

Seran beneficiaris del projecte, alumnes universitaris del Campus Manresa, de forma individual o amb
grup d’un màxim de quatre alumnes per grup (es valorarà si hi ha grups interdisciplinaris, formats per
alumnes de diferents universitats, i amb diferents especialitats, ja que poden aportar diferents punts de
vista que enriqueixin més el projecte).
Per tal d’accedir al programa es podrà fer per dues vies.
2.1 Per lliure:
•

Poden participar al concurs els alumnes matriculats en el curs acadèmic 2013-2014 o
2014-2015 de l’EPSEM, FUB i UOC de la Catalunya Central i que desenvolupin un projecte
partint d’una idea pròpia. No es permet presentar el mateix projecte dos anys
consecutius.

2.2 Mitjançant el banc de projectes:
•

Poden participar al concurs els alumnes matriculats en el curs acadèmic 2013-2014 o
2014-2015 de l’EPSEM, FUB i UOC de la Catalunya Central i que assisteixin a la jornada de
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presentació del programa que inclou la presentació dels projectes tècnics a
desenvolupar. No es permet presentar el mateix projecte dos anys consecutius.
Es crearà un banc de màxim 10 idees provinents de treballs de fi de grau o fi de màster
desenvolupats per alumnes de l’EPSEM i/o estudis de l’àmbit de la Salut de la FUB. La
captació d’aquests treballs es farà mitjançant el professorat de les universitat FUB i EPSEM.
Per poder-hi participar, caldrà que el projecte hagi estat escollit.
L’elecció d’aquests treballs correspondrà al professorat de les universitats FUB i EPSEM i els
seleccionats podran accedir a participar en el programa d’aquest banc de projectes. Els
autors dels treballs seleccionats i que acceptin participar en el programa rebran un premi de
100 euros per cadascun dels projectes escollits.
L’acceptació i la participació del seu treball en aquest banc de projectes implica
necessàriament que els autors dels treballs seleccionats exposin mitjançant una presentació
de no més de 5 minuts, el seu projecte als estudiants de les diferents universitats de
Manresa, en el marc d’una jornada de presentació del programa.
Així mateix l’acceptació de la participació també comporta la cessió dels drets d’explotació de
la propietat intel·lectual així com els drets de la propietat industrial que es puguin derivar
d’aquesta explotació a favor dels alumnes que desenvolupin el projecte. Aquests drets
inclouen, en particular, el dret de reproducció, el dret de distribució, el dret de transformació
i el dret de comunicació pública.
Els estudiants que participin com a oients a la jornada podran escollir qualsevol dels treballs
presentats durant la mateixa jornada. El professorat de cada centre podrà decidir si el seu
alumnat ha de treballar en grup o ho pot fer individualment. Un mateix projecte podrà ser
escollit per més d’una persona o grup.
Altrament l’autor del projecte també tindrà l’opció d’integrar-se en un dels grups que hagi
escollit desenvolupar la seva idea. Això li donarà la possibilitat també d’optar a la resta de
premis establerts en les presents bases. Només podrà participar en un grup i optar a un sol
premi.
Els treballs en grup seran d’un màxim de 4 persones. Excepcionalment, i a criteri de la comissió
organitzadora, es podran crear grups amb més estudiants.
3.

Condicions del projecte
1.

Es crearà una plataforma dins la web de Manresa Campus Universitari, amb enllaç directe des
de la web de totes les institucions universitàries, on els alumnes que vulguin participar
desenvolupant un projecte d’empresa, podran omplir un formulari en què s’especificarà la idea
que es vol desenvolupar, les dades personals dels participants, així com també s’indicarà el
centre universitari en què estan inscrits.

2.

Durant el curs 2014-2015 les entitats que promouen el projecte organitzaran sessions
formatives i actes relacionats amb el món de l’empresa.

3.

El CEDEM posarà a disposició de tots els participants els seus tècnics, per a l’assessorament en
l’elaboració dels plans de viabilitat.

4.

Els participants hauran de facilitar tota la informació que requereixi la comissió organitzadora.

5.

Els projectes empresarials han de ser originals. L’autor o els autors seran els únics responsables
enfront de qualsevol incidència que per aquest motiu es pugui produir.
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4.

6.

Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament de Manresa, la UOC, ESEPM i
la FUB del contingut de les propostes presentades i en seran responsables davant de tercers.

7.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i el no compliment de
les mateixes significarà la desqualificació immediata.
Dotació de premis

4.1 Premis programa banc de projectes
Es lliuraran un màxim de 10 premis d’un import de 100 euros a cadascun als autors dels projectes
escollits i que participin en programa del banc de projectes, d’acord amb les condicions fixades
Aquests import de 100 euros és brut, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquest el percentatge de
retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable.
4.2 Premis universitat emprèn



Premi al millor pla d’empresa 1.500 €
Accèssit al millor pla d’empresa 750 €

Els participants dels projectes guanyadors tindran també:


La FUB: Pels participants dels projectes guanyadors al millor pla d’empresa tindran un 75% de
descompte sobre el preu de matrícula en un postgrau de l’àmbit d’empresa de la FUB. En la resta de
premis es podrà gaudir d’un descompte del 50% en un postgrau de l’àmbit d’empresa de la FUB (els
postgraus s’hauran de realitzar durant els dos cursos següents a la convocatòria dels Premis).



EPSEM concedirà una unitat, a escollir, a cada un dels premiats dins el Programa de Tallers
d’Extensió Universitària UPC (la matricula haurà de fer-se durant el curs acadèmic immediatament
següent a la convocatòria dels Premis)



La UOC concedirà una unitat, a escollir, a cada un dels premiats dins el Programa de gestió i direcció
de microempreses (s’hauran de realitzar durant els dos cursos següents a la convocatòria dels
Premis)
En aquest enllaç hi trobareu tota la informació sobre aquestes unitats:
http://www.uoc.edu/portal/ca/business-school/formacio-pimes/oferta-formativa/index.html
Aquests imports són bruts, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquests el percentatge de
retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable.
Aquests premis no són acumulables.
L’Ajuntament de Manresa donarà instruccions als guanyadors per posar-se en contacte i
facilitar les seves dades personals i altres que consideri necessàries.
L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret d’excloure del concurs les propostes guanyadores
dels autors amb els quals hagi estat impossible contactar i obtenir la informació abans
especificada.
5.

Termini de presentació i selecció de projectes Universitat Empren
5.1 Termini de presentació dels projectes
El termini de presentació dels projectes finalitzarà el 31 de juliol del 2015. Es podran dipositar
a les oficines de qualsevol dels centres universitaris participants : FUB, EPSEM i UOC- Manresa i
a les oficines del CEDEM. Palau Firal. Polígon Industrial Els Dolors. C/ Castelladral, 5-7. Manresa
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La documentació que cal presentar és:
 Formulari d’inscripció
 Fotocòpia NIF, NIE o passaport dels membres integrants del projecte d’empresa
 Projecte empresarial (en paper i format digital)
 Maquetes, vídeos i altre documentació que es cregui adient
5.2 Sistema d’avaluació
La valoració dels projectes participants seguirà els següents criteris:
Aspectes del contingut:
 Innovació i originalitat del projecte (de 0 a 10 punts)
 Projectes empresarials de base tecnològica o intensives en coneixement (de 0 a 10 punts)
 Analítica dels factors condicionants (de 0 a 10 punts)
 Formulació estratègica (de 0 a 10 punts)
 Concreció dels objectius (de 0 a 10 punts)
 Viabilitat tècnica (de 0 a 10 punts)
 Viabilitat econòmica i financera (de 0 a 10 punts)
 Potencial de creació d’ocupació i qualitat (de 0 a 10 punts)
 Potencial internacional (de 0 a 5 punts)
 Aprofitament dels recursos disponibles (de 0 a 5 punts)
 Responsabilitat social cooperativa (de 0 a 5 punts)
 Aplicació de sistemes d’avaluació (de 0 a 5 punts)
 Perfil de l’equip emprenedor i caràcter multidisciplinari d’aquest (de 0 a 10 punts)
 Presentació general del projecte (documentació, redactat, maquetes, anuncis,...) (de 0 a 10
punts)
Els 10 projectes que obtinguin més puntuació hauran de presentar a un jurat el seu treball dins
la jornada final que tindrà lloc durant el mes d’octubre de 2015. La puntuació obtinguda en la
valoració del contingut serà el 70% del total. La presentació oral serà valorada pel jurat amb
una puntuació d’1 a 10, ponderada al 30% i que serà sumada a la valoració tècnica que donarà
lloc als projectes guanyadors (0,7 * total punts contingut) + (0,3 * total punts oral)
El nom dels finalistes serà comunicat almenys una setmana abans del lliurament de premis, i el
nom dels premiats es farà públic durant l’acte de lliurament.
5.3 Jurat
Per tal de premiar els projectes presentats es constituirà un comitè de selecció en el qual es
diferenciaran dos grups d’avaluació amb finalitats específiques:
 Valoració del contingut:
Una comissió tècnica realitzarà la primera valoració dels projectes presentats. La comissió
està formada per 2 tècnics del Servei d’Activitat Econòmica i Promoció de la ciutat de
l’Ajuntament de Manresa i un representat de l’entitat GEST
 Valoració final:
Un jurat seleccionarà els projectes guanyadors segons la valoració de la comissió tècnica i
la presentació oral dels finalistes. Aquest estarà format per un representant de cada una
de les entitats organitzadores i persones qualificades en l’àmbit empresarial. Les decisions
del jurat són inapel·lables.
Aquest concurs es podrà declarar desert en qualsevol de les categories per falta de qualitat dels
projectes presentats.
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El comitè de selecció es reserva el dret a resoldre qualsevol circumstància no prevista en
aquests criteris, com també d’interpretar-los.
A través de la participació en aquestes bases, s’autoritza a l’Ajuntament de Manresa a difondre
el nom dels guanyadors i dels seus projectes presentats.
El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs els projectes que incompleixin els
requisits i les condicions establertes en aquestes bases.
6. Confidencialitat
Les entitats organitzadores del projecte garanteixen la confidencialitat dels projectes presentats, així
com tota la documentació presentada, de manera que la informació serà propietat exclusiva dels seus
autors.
Malgrat tot, podran difondre’s les característiques generals dels treballs així com el nom dels
participants i els projectes.
7. Comissió del projecte
La direcció, organització i seguiment del projecte serà a càrrec d’una Comissió directora, integrada per
representants de cadascuna de les institucions participants: l’Ajuntament de Manresa, la FUB, l’EPSEM i
la UOC.
La Comissió organitzadora decidirà sobre els diferents assumptes que derivats de l’aplicació de les
presents bases, així com resoldrà sobre els dubtes que en el transcurs de l’execució del projecte es
puguin plantejar.
8. Protecció de dades.
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades
facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del registre de documents de l’Ajuntament per al seu
tractament informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a
l’Ajuntament de Manresa.”

La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç
i Turisme, informa que aquest dictamen és la continuació del projecte anterior, però
en aquest cas amb relació a l’àmbit universitari.
Diu que en aquest projecte “La Universitat Emprèn 2014-2015. 6a edició” hi participen
les tres universitats ubicades a Manresa, la FUB, l’EPSEM i la UOC.
Aquesta sisena edició té una dotació de 3.250€ en premis, en la qual hi poden
participar tots els estudiants que siguin de la comarca i que estiguin cursant estudis de
Grau dins les universitats de la ciutat.
Demana el vot favorable al dictamen.
En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa sotmet el dictamen 4.2.3 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.
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5.

ÀREA DE TERRITORI

5.1

Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat

5.1.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del conveni urbanístic
subscrit el dia 11 de novembre de 2014 entre l’Ajuntament de Manresa i
Criteria Caixaholding, SA, en l’àmbit de la modificació puntual del Pla
especial Fàbrica Nova i Text refós de la normativa a Manresa.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat,
d’11 de novembre de 2014, que es transcriu a continuació:
I.

“Antecedents

El Pla General d’Ordenació Urbana de Manresa aprovat l’any 1997 va configurar
l’àmbit del Pla especial “Fàbrica Nova” com a una operació de transformació urbana de
més de 6,5 hectàrees amb un paper estratègic en el conjunt de la ciutat.
Les determinacions del Pla general en aquest àmbit van ser objecte d’una primera
modificació puntual aprovada definitivament en data 15 de desembre de 2004 per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. Aquesta modificació puntual, entre
d’altres aspectes, reforçava l’atractivitat comercial i d’oci de la ciutat en aquest punt,
contemplava la implantació de majors i millors equipaments en l’àmbit i alhora establia
càrregues d’urbanització fora del sector.
Simultàniament a la modificació puntual de Pla General, en la mateixa data de 15 de
desembre de 2004 la Comissió Territorial d’Urbanisme va aprovar definitivament el
“Pla Especial de Fàbrica Nova”, que concretava i desenvolupava les previsions del
planejament general; i seguidament es tramità i aprovà el Projecte de reparcel·lació,
aprovat definitivament en data 10 de gener de 2006 per l’Ajuntament de Manresa.
Posteriorment es va redactar una modificació puntual del Pla especial Fàbrica Nova i
Text refós de la normativa, el qual fou aprovat en data 27 de juliol de 2012; modificació
que tenia entre els seus objectius ajustar la superfície comercial permesa a la
legislació vigent en la matèria, ajustar formalment els límits de la zonificació dels
equipaments i del sòl privat, delimitar un espai en subsòl destinat a equipament
cultural, i determinar l’execució de les càrregues urbanístiques lligades en diverses
fases.
Entre les càrregues establertes a aquesta darrera modificació es contemplava la
construcció del pavelló poliesportiu model PAV-3 recollit a les fitxes del Consell Català
de l’Esport, totalment a càrrec dels promotors i la seva posterior cessió a l’Ajuntament
de Manresa; al projecte del parc s’hi incloïa la tanca entre el parc i el que havia de
constituir el nou recinte esportiu. D’acord amb el Pla d’etapes previst per la modificació
del Pla especial, l’execució del pavelló es preveia durant la fase B del
desenvolupament de les obres d’urbanització.
Ajustant-se a aquestes modificacions, en data 22 d’abril de 2014 es va aprovar
definitivament per part de l’Ajuntament de Manresa tant del Projecte d’urbanització
com del Projecte de reparcel·lació voluntària de l’àmbit.
Tanmateix, en data 11 de novembre de 2014 es signa, per part de l’Alcalde de
l’Ajuntament de Manresa, un conveni amb CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A. (Societat
Unipersonal) que contempla la possibilitat d’alterar sensiblement una part de les
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càrregues del sector, alliberant-lo de la construcció del poliesportiu i creant una nova
càrrega consistent en relligar l’àmbit amb el centre de la ciutat, millorant les vies de
connexió i a la vegada l’entorn, que de forma notòria beneficiaria al sector; preveient,
en conseqüència, la modificació de les figures de planejament que es veurien
afectades per aquesta alteració de la càrrega urbanística dins l’àmbit del Pla especial
Fàbrica Nova.
El conveni regula els aspectes següents:
-

-

-

Preveure l’alteració d’una part de les càrregues urbanístiques previstes en el
Pla general i en el Pla especial “Fàbrica Nova”.
L’alteració consisteix en substituir la càrrega de construcció del pavelló
poliesportiu de les característiques que actualment preveu el Pla general i
també el Pla especial, per diverses obres externes al sector, que beneficien
especialment a aquest àmbit.
Concretar de forma genèrica aquestes obres externes, si bé sense definir-ne
els imports, atès que aquesta definició quedaria reflectida en el document de
planejament, a efectes de validar la correspondència entre la càrrega actual i la
de substitució.
Preveure uns terminis per a les modificacions i execució del planejament.
Establir una execució anticipada d’una part de les obres, a càrrec del sector.

L’objecte del conveni es refereix doncs a aspectes de planejament urbanístic.
II.

Fonaments de Dret

El contingut del conveni és de caire urbanístic. Per tant, la normativa que li és
d’aplicació està constituïda pels següents textos:
-

-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
Text refós de la Llei de Sòl (TRLS)
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme (TRLU), amb les modificacions derivades de la Llei 3/2012, de 22
de febrer.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme (RLU)

Amb caràcter general, l’article 88.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, prescriu
la possibilitat de les administracions públiques de signar pactes, acords, convenis o
contractes amb persones tant de dret públic com de dret privat, sempre que no siguin
contraris a l’ordenament jurídic ni recaiguin sobre matèries no susceptibles de
transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès públic, podent ser aquests actes,
finalitzadors del procediment administratiu o formar part del mateix.
El text refós de la Llei d’Urbanisme catalana, recull els convenis urbanístics com a
documents integrants del contingut de les figures de planejament o de gestió, que
s’han de sotmetre a informació pública corresponent i poden ser objecte de consulta
un cop aprovats (art. 104).

Acta de la sessió plenària núm. 15, de 20 de novembre de 2014

119

D’acord amb l’article 11 TRLS, els convenis que hagin de ser subscrits per
l’Administració, han de ser sotmesos al tràmit d’informació pública, en el termini que
estableixi la legislació segons la matèria.
La regulació més acurada es troba als articles 25 i 26 del Reglament. Així, d’acord
amb l’article 26.3 RLU, els convenis que es refereixin a instruments de planejament
que han de ser objecte d’aprovació, han de formar part de la documentació que integra
la respectiva figura de planejament des de l’inici del procediment o des de la seva
formalització, si es produeix un cop iniciat el procediment.
La seva naturalesa és jurídicoadministrativa (art. 25.1 RLU i 47 TRLS).
Quant al contingut concret urbanístic, hem de referir-nos als preceptes següents:
-

-

-

-

Es preveu la modificació d’una de les càrregues actualment prevista en el Pla
general i desenvolupada en el Pla especial en la seva redacció vigent, la qual cosa
haurà de garantir en tot cas el compliment del principi cabdal de l’article 7 TRLU,
de repartiment equitatiu de beneficis i càrregues.
La modificació afectaria a una de les fases d’execució, anomenada B en el Pla
especial actualment vigent.
El conveni no preveu cap tipus d’increment ni d’edificabilitat ni d’usos ni de densitat
o altres aprofitaments.
Sí que contempla l’execució anticipada d’una part d’aquestes noves càrregues, a
compte del promotor, l’enderroc de l’edifici de la Sala Ciutat, sempre ajustant-se al
planejament actualment vigent.
L’article 44 TRLU estableix com a deures dels propietaris de sòl urbà no consolidat,
la cessió de tot el sòl reservat pel planejament urbanístic per als sistemes
urbanístics locals inclòs en l’àmbit d’actuació urbanística en què siguin compresos
els terrenys. La construcció del pavelló doncs, es va establir en el seu moment,
com a càrrega addicional, en compliment del principi de just equilibri entre beneficis
i càrregues, i de la mateixa manera s’haurà d’acomplir en el cas de substitució
d’aquesta càrrega per una altra de diferent.
S’estableixen uns terminis per a la tramitació i en el seu cas aprovació dels
diferents documents que cal modificar.

En síntesi doncs, ens trobem davant un conveni referit a planejament urbanístic, que
contempla, bàsicament, la substitució d’una part de les càrregues urbanístiques de
l’àmbit del Pla especial Fàbrica Nova.
D’acord amb els articles 104 TRLU, 11 TRLS i 26 RLU, si el conveni forma part de la
modificació d’un instrument de planejament, en constitueix part integrant i es sotmetrà
a informació pública conjuntament amb aquest. Altrament, es sotmetrà a informació
pública i audiència dels interessats amb caràcter previ a la modificació. En aquest
sentit, el termini d’exposició al públic serà d’un mes, d’acord amb allò disposat a
l’article 23.1.b) del Reglament.
També cal tenir en compte que el conveni es subscriu únicament amb una de les
persones propietàries de l’àmbit, i caldrà donar audiència a tots ells. També és cert
que l’alteració de les càrregues que proposa correspon a la fase B de les previstes en
el pla especial, l’execució de la qual es troba vinculada a les unitats d’edificació UE5,
UE6.1 i UE6.2, ara per ara adjudicades a SERVIHABITAT XXI, SAU; societat que ha
estat absorvida per CRITERIA CAIXAHOLDING, SA (Societat unipersonal), en virtut
d’escriptura de fusió per absorció i elevació a públic d’acords socials, atorgada en data
17 de desembre de 2013.
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L’aprovació del conveni correspon al Ple municipal, de conformitat amb l’article 22.2
lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim i l’article
52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Tenint en compte el que s’ha exposat anteriorment el tinent d’alcalde, regidor delegat
d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, un cop informat aquest dictamen per la Comissió
Informativa de Territori i Paisatge, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
ACORD
“1r. Aprovar inicialment el conveni urbanístic subscrit en data 11 de novembre de
2014 entre l’Ajuntament de Manresa i CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A. (Societat
Unipersonal), en l’àmbit de la Modificació puntual del Pla especial Fàbrica Nova i
Text refós de la normativa a Manresa, i que s’adjunta com a annex a aquest
Dictamen.
2n. Sotmetre a informació pública el conveni urbanístic aprovat inicialment, durant
un termini d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del darrer
dels anuncis corresponents, en el Butlletí Oficial de la Província, i en la premsa
periòdica, als efectes de presentació d’al·legacions, perquè així ho disposen els
articles 11.1 del Text refós de la Llei de Sòl i de conformitat amb l’article 23.1.b) del
Reglament de la Llei d’Urbanisme. Publicar-ho també en el taulell d’edictes d’aquest
Ajuntament i per mitjans telemàtics.
3r. Donar audiència per igual termini a les persones propietàries de la resta de
finques de l’àmbit, per tal que puguin formular suggeriments o al·legacions respecte al
mateix.
4t. Informar que, de no formular-se reclamacions i al·legacions durant el període
d’informació pública, el conveni quedarà definitivament aprovat, de forma
automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil següent
al de la finalització del període d’informació pública i audiència. En aquest cas, es
publicarà l’aprovació definitiva del conveni, en el Butlletí oficial de la Província de
Barcelona, de conformitat amb l’article 70.2 LBRL.
5è. Posar de manifest que amb l’aprovació definitiva del conveni quedarà ratificada la
signatura del mateix per part de l’Il·lm. Sr. Alcalde-President.”
“CONVENI DE PLANEJAMENT ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I CRITERIA
CAIXAHOLDING, S.A. (Societat Unipersonal) A L’ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL PLA ESPECIAL FÀBRICA NOVA I TEXT REFÓS DE LA NORMATIVA A MANRESA
Manresa, 11 de novembre de 2014
REUNITS
D’una banda, Valentí Junyent Torras, alcalde de l’AJUNTAMENT DE MANRESA, actuant en
la representació que li atribueix l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. assistit pel secretari
general, senyor José Luis González Leal, que actua com a fedatari públic, segons preveu
l’article 2.h) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal.
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De l’altra, Marcelino Armenter Vidal, major d’edat, proveït amb DNI núm. 36017940-D, en
nom i representació de la companyia mercantil CRITERIA CAIXAHOLDING, S.A. Societat
Unipersonal, CIF A-63-379135, amb domicili a Avinguda Diagonal 621, 08028, Barcelona,
actuant en la seva condició de Director General de l’esmentada societat en virtut de l’escriptura
pública de Nomenament de Director General i Atorgament de poders, atorgada davant del
Notari de Barcelona, D. Enrique Viola Tarragona, en data 31 de Març de 2014, amb el numero
1.363 del seu protocol.
Les parts que intervenen es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal
necessària per a la formalització del present Conveni, i
EXPOSEN

I.

En data 23 de maig de 1997 es va aprovar definitivament el Pla General d’Ordenació
Urbana de Manresa, al qual es configurava l’àmbit de Fàbrica Nova com a una
operació de transformació urbana de més de 6,5 hectàrees amb un paper estratègic en
el conjunt de la ciutat.

II.

Abans de la seva execució, emperò, es va aprovar una Modificació Puntual de
l’esmentat Pla General d’Ordenació Urbana (MPGOU) a l’àmbit de Fàbrica Nova,
aprovada definitivament en data 15 de desembre de 2004 per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona. Aquesta Modificació Puntual partia, com a premissa
general, dels objectius generals establerts al PGOU, tot adaptant les determinacions
d’aquest instrument de planejament general per tal de reforçar l’atractivitat comercial i
d’oci de la ciutat, permetre la implantació de majors i millors equipaments en l’àmbit i
establir càrregues d’urbanització addicionals per als propietaris del sector, entre
d’altres.
En aquest sentit, l’esmentada MPGOU, va modificar la fitxa de l’Annex 3 del Pla
General, incloent en l’apartat 7.7.1 (Càrregues urbanístiques del Pla especial a l’interior
de l’àmbit) “La construcció d’un pavelló poliesportiu tipus PAV3 amb un mínim de 2.500
m2 de sostre”.

III.

Tramitat de forma simultània a aquesta Modificació Puntual de Pla General, en la
mateixa data de 15 de desembre de 2004 l’esmentada Comissió Territorial
d’Urbanisme va aprovar definitivament el “Pla Especial de Fàbrica Nova”, que
concretava i desenvolupava les previsions del PGOU, d’acord amb les determinacions
de l’esmentada Modificació Puntual, en l’àmbit de Fàbrica Nova.

IV.

Aquest Pla Especial fou objecte d’execució mitjançant el corresponent Projecte de
Reparcel·lació, aprovat definitivament en data 10 de gener de 2006 per l’Ajuntament de
Manresa.

V.

Posteriorment, en data 27 de juliol de 2012 va tenir lloc l’aprovació definitiva de la
Modificació Puntual del Pla Especial Fàbrica Nova i Text Refós de la Normativa a
Manresa (“MPE”), amb els següents objectius:

a. Ajustar la superfície comercial permesa a la legislació vigent en matèria
comercial.

b. Ajustar formalment els límits de la zonificació dels equipaments i del sòl privat,
sense modificació de les superfícies de sòl totals, per tal de:
-

millorar la solució de conjunt dels equipaments esportius, integrant els
4.071 m² per a l’ampliació de les piscines i el nou pavelló en un sol àmbit; i

-

modificar l’ordenació de les edificacions privades UE5 i UE6 amb l’objectiu
d’optimitzar les característiques de l’espai públic i la configuració del centre
d’activitats.
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c. Delimitar un espai en subsòl destinat a la ubicació d’un equipament cultural
sense ànim de lucre.

d. Concretar la mida dels aparcaments previstos i la seva ocupació sota els
espais lliures, d’acord amb el què preveu l’article 171 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.

e. Determinar l’execució de les càrregues urbanístiques per fases lligades a
l’edificació.

VI.

En relació amb aquest darrer objectiu, l’article 85 de la MPE va indicar que el sòl amb
clau E2-2 té per funció servir de base per la construcció d’un poliesportiu.
Concretament, assenyala que “la construcció del pavelló serà a càrrec dels promotors
en la seva totalitat, per ser cedit a l’Ajuntament de Manresa”.
Igualment, l’article 90 de la MPE, al que s’indiquen les càrregues urbanístiques del
Sector indica textualment:
“Serà a càrrec dels promotors la total construcció del pavelló poliesportiu a la
parcel·la d’equipaments E2-2, de les característiques i qualitats del model PAV-3
recollit a les fitxes del Consell Català de l’Esport. La part no ocupada pel pavelló se
cedirà sense arranjar per a l’ampliació del recinte actual de les piscines municipals.
S’inclourà al projecte del parc urbà la tanca entre el parc i el nou recinte esportiu”.
D’acord amb el Pla d’etapes previst per la MPE, l’execució del poliesportiu es preveia
durant la fase B del desenvolupament de les obres d’urbanització. El termini d’execució
de les obres d’urbanització, d’acord amb el Pla d’etapes, era de vuit anys des de
l’aprovació definitiva de la MPE, per tant, a comptar des del 27 de juliol de 2012.

VII.

Posteriorment, en data 22 d’abril de 2014 va tenir lloc l’aprovació definitiva per part de
l’Ajuntament de Manresa tant del Projecte d’Urbanització com del Projecte de
Reparcel·lació Voluntària de la MPE.

VIII.

No obstant l’anterior, l’Ajuntament de Manresa ha revisat l’oportunitat d’executar les
càrregues urbanístiques previstes per la MPE, a l’entorn de l’àmbit de Fàbrica Nova, i
en consonància amb el Pla director “Manresa 2022”, aprovat pel Ple de 17 de juliol de
2014.
Aquest Pla director, que te com a objectiu preparar i adequar la ciutat per celebrar i
acollir la commemoració dels 500 anys de l’estada de Sant Ignasi, preveu l’execució de
diverses actuacions als espais adjacents a la Fàbrica Nova (Plaça Sant Ignasi, Sala
Ciutat, Capella del Rapte, entre d’altres), que han de revertir en benefici d’aquell àmbit,
motiu pel qual ha portat a l’Ajuntament a considerar adequar les càrregues
urbanístiques a les noves necessitats, de manera que l’execució del poliesportiu, a
banda de suposar una infraestructura desvinculada del Sector, no resulta necessària
de forma imminent.
L’execució d’aquestes actuacions, a més de resultar més properes als usos i destí del
Sector, millorant la connexió de l’àmbit al centre de la ciutat, i creant dinamisme i
activitat al barri, atendrien necessitats del municipi la satisfacció de les quals ha
esdevingut una prioritat per a aquest Consistori.

IX.

Que com a conseqüència de l’anterior, les parts subscriuen aquest Conveni, amb
subjecció a les següents

CLÀUSULES
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PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
El present Conveni té per objecte la determinació del destí de part de les càrregues
urbanístiques contemplades per la MPE, així com els terminis i procediment necessaris per a la
seva modificació.
Concretament, aquest Conveni té per objecte l’alteració de la càrrega urbanística prevista a la
MPE en virtut de la qual els propietaris del Sector, i més concretament –segons es va
determinar al Projecte de Reparcel·lació aprovat definitivament per a l’execució de la MPEServihabitat, XXI, S.A.U., havia d’executar al seu càrrec i posteriorment cedir a l’Ajuntament el
poliesportiu previst a la parcel·la qualificada com E2-2.
La resta de càrregues previstes tant a la MPE com al Projecte d’Urbanització aprovat
definitivament no es veuen alterades, mantenint doncs les determinacions actualment vigents.
SEGONA.- NATURALESA I PUBLICITAT DEL CONVENI
Tal com es dirà a continuació, la modificació de la càrrega referida a l’execució del poliesportiu,
comporta, necessàriament, la modificació del planejament urbanístic d’aplicació al Sector.
En aquest sentit, el present Conveni es sotmet a les obligacions que en matèria de publicitat,
imposen els articles 104 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (“TRLUC”) i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (“RLUC”).
En conseqüència, el present conveni es sotmetrà a informació pública per un termini d’un mes,
una vegada hagi estat aprovat per part de l’Ajuntament de Manresa.
TERCERA.- MODIFICACIÓ DEL DESTÍ DE LES CÀRREGUES URBANÍSTIQUES
Segons s’ha indicat als Expositius del present Conveni, s’ha revisat per part d’aquest
Ajuntament la necessitat d’executar un poliesportiu a càrrec dels propietaris de les finques
incloses a la MPE, havent-se conclòs que la major demanda d’altres infraestructures i obres al
municipi determinava la necessitat de modificar el destí de les càrregues de la MPE.
En aquest sentit, s’ha considerat que l’execució del poliesportiu a la parcel·la d’equipaments
amb clau E2-2 del Sector ha de ser substituïda per l’execució d’altres infraestructures de major
rellevància i necessitat per als ciutadans de Manresa. Aquestes obres es concreten en les
següents:
-

Via Sant Ignasi- Plaça Sant Ignasi: nova urbanització del vial, rotonda, voreres i enderrocs,
mantenint les qualitats de l’àmbit de la via Sant Ignasi i el carrer Bertrand Serra.

-

Entorn de la Capella del Rapte: enderroc de les construccions confrontants a la Capella del
Rapte, l’adequació de les façanes que resten al descobert, la urbanització de la plaça i la
construcció d’una petita edificació singular per a la ubicació del Rapte de Sant Ignasi i per
als serveis d’acollida dels pelegrins.

-

Baixada dels Drets: enderroc de paviments i contencions existents, adaptació de cotes a
nivells d’edificacions confrontants, formació de rampes i pavimentació.

S’adjunten com Annex al present Conveni plànols dels àmbits. En tot cas, aquests plànols
tenen caràcter orientatiu i s’hauran de veure concretats al Projecte que s’elabori i aprovi a
l’efecte.
Aquestes obres, a més de resultar avui dia més necessàries per a la població, es troben molt
més vinculades a l’àmbit de la MPE, tota vegada que complementen i prologuen la urbanització
de l’esmentat àmbit fins al centre de Manresa, el que justifica la modificació de l’obra a realitzar
a càrrec del Sector.
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QUARTA.- MODIFICACIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC
Tal com s’ha indicat als Expositius del present Conveni, tant la MPGOU com la MPE
estableixen de manera expressa la creació d’una càrrega per als propietaris del sector
concretada en la construcció d’un pavelló poliesportiu tipus PAV3 amb un mínim de 2.500 m2
de sostre.
Concretament, la MPE estableix als seus articles 85 i 90 l’obligació dels promotors del Sector
de construir el pavelló poliesportiu a la parcel·la d’equipaments E2-2 com a càrrega urbanística
de l’àmbit.
En conseqüència, la modificació d’aquesta càrrega implica necessàriament la modificació tant
de la fitxa de l’Annex 3 del Pla General com dels esmentats articles de la MPE.
Així doncs s’ha d’elaborar i tramitar una modificació de la MPGOU i de la MPE d’abast molt
limitat, en virtut de la qual s’elimini l’obligació dels propietaris de realitzar el poliesportiu a la
parcel·la E2-2, establint a canvi l’obligació de realitzar les obres extrasectorials enumerades a
la Clàusula anterior i indicades a l’Annex al present Conveni.
Per tal d’agilitzar la tramitació d’aquests instruments, i donat el seu limitat abast, l’Ajuntament
de Manresa es compromet a aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el present
Conveni amb anterioritat a la modificació de planejament que aquest comporta.
CINQUENA.- EXECUCIÓ ANTICIPADA D’OBRES
Tal com s’ha indicat, la obligatorietat d’executar les obres definides a la Clàusula Tercera del
present Conveni per part del propietari, s’originarà amb motiu de la modificació del planejament
urbanístic que s’ha indicat a la Clàusula Quarta anterior. En relació amb aquest punt, si bé és
interès de les parts impulsar les indicades modificacions de planejament urbanístic i portar-les a
terme amb tota la celeritat possible, l’aprovació definitiva d’aquests instruments podria demorarse de forma indeterminada, amb el conseqüent retard en l’inici dels treballs de les obres
anteriorment definides.
Tanmateix, és interès d’aquest Consistori que algunes de les obres que se definiran a les
modificacions de planejament indicades, es realitzin de forma immediata, en paral·lel a la
tramitació de les modificacions de planejament urbanístic.
Per aquesta raó, la Societat es compromet redactar els projectes i a iniciar les obres relatives a
l’enderroc de la Sala Ciutat, així com les obres d’adequació que se’n derivin d’aquest enderroc
en un termini de dos (2) mesos, des de la signatura del present Conveni, a pesar que les
modificacions de planejament definides a la Clàusula Quarta anterior s'aprovin definitivament
amb posterioritat a l'inici de les obres referides.
La Societat només realitzarà amb anterioritat a l’aprovació de les modificacions de planejament
les obres definides a paràgraf anterior, de forma que la resta d’obres definides al present
Conveni s’executarà segons el calendari que es determina a la clàusula següent i, en tot cas,
amb posterioritat a l’aprovació definitiva de les modificacions de planejament urbanístic. En tot
cas, l’import d’aquestes obres es considerarà com a cost d’execució anticipada de la
urbanització als efectes dels costos d’urbanització de l’àmbit de la MPE.
SISENA.- CALENDARI DE TRAMITACIÓ DE LES MODIFICACIONS DE PLANEJAMENT I
EXECUCIÓ DE LES OBRES SITUADES FORA DEL SECTOR.
L’aprovació definitiva de la modificació del Planejament que es contempla en aquest conveni,
així com el projecte d’urbanització que l’haurà de complementar, habilitarà per a l’execució
immediata de les obres a càrrec del sector, iniciant-se per les situades fora de l’àmbit, seguint
el següent calendari, que quedarà supeditat, com s’ha dit, a l’aprovació definitiva de les
modificacions del planejament:
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-

Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general i del Pla especial “Fàbrica Nova”:
tres (3) mesos de la signatura del present conveni.

-

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general i del Pla especial “Fàbrica
Nova”: sis (6) mesos de l’acord d’aprovació inicial.

-

Execució de les obres descrites a la Clàusula Tercera del present Conveni que no hagin
estat objecte d’execució anticipada d’acord amb la clàusula anterior; seguint el Pla d’etapes
de la MPE s’executarà en un termini de vint-i-quatre (24) mesos des de la publicació de
l’aprovació definitiva del planejament urbanístic.

SETENA.- CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LES OBRES
Per tal de dur a terme els instruments i les obres extrasectorials objecte del present Conveni, es
crea una comissió mixta, formada per dos representants de l’Ajuntament de Manresa i dos
representants de la Societat.
L’objecte d’aquesta Comissió serà la concreció als instruments corresponents de les obres a
realitzar per part del promotor, així com el seguiment de l’execució de les mateixes.
Concretament, aquesta Comissió tindrà per objecte l’elaboració consensuada del Projecte
d’Urbanització de les obres a realitzar, de manera que, tramitades les modificacions de
planejament i el Projecte d’Urbanització, es puguin executar aquestes de forma immediata.
VUITENA.- NOTIFICACIONS
Als efectes del present Conveni, les parts assenyalen com a domicilis per a notificacions els
que consten a l’encapçalament del present document.
NOVENA.- CAUSES D’EXTINCIÓ
Són causes de resolució del conveni, apart de la finalització de la seva vigència un cop
complertes les actuacions que constitueixen el seu objecte, les següents:
a) El mutu acord de les parts.
b) L’incompliment d’una de les parts de les obligacions assumides en aquest conveni, que
facultarà a les altres a exigir-ne el seu compliment o a resoldre el conveni.
DESENA.- CARÀCTER ADMINISTRATIU DEL CONVENI
Aquest conveni té caràcter juridicoadministratiu i, per tant, la legislació aplicable en cas de
divergències serà la normativa administrativa.
L’eficàcia d’aquest conveni queda condicionada a la seva aprovació, sens perjudici que es
pugui signar abans de l’aprovació definitiva.
ONZENA.- JURISDICCIÓ
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i interpretació
d’aquest Conveni. En el cas que es puguin plantejar qüestions litigioses es resoldran per la
jurisdicció contenciosa-administrativa, atesa la naturalesa administrativa del present Conveni.
I per tal de que consti i, en prova de conformitat, signen el present document, per duplicat
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.”
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El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat,
informa que el Pla General d’Ordenació Urbana de Manresa de l’any 1997 preveia un
àmbit de desenvolupament, el Pla especial “Fàbrica Nova”.
L’any 2004 es va aprovar una modificació puntual d’aquest àmbit, amb l’objectiu de
reforçar l’atractivitat comercial i d’oci, incrementar el nivell d’equipaments que es
preveia de cessió, i establir unes càrregues fora de l’àmbit d’urbanització propi.
Aquesta modificació es va aprovar l’any 2006 i posteriorment, el 2010, es va iniciar la
tramitació d’una nova modificació puntual que tenia per objecte ajustar les superfícies
comercials, un desplaçament de l’àmbit d’equipament envers les piscines municipals,
la delimitació d’un espai de subsòl com a equipament cultural i la divisió en dues fases
del desenvolupament d’aquest pla.
Diu que aquests antecedents són per visualitzar l’ambiciós desenvolupament
d’aquesta part de la ciutat que s’ha anat adaptant a aquestes dues modificacions des
de l’any 2004, a la realitat o voluntat del moment, tant del 2004 com del 2010.
El conveni que es porta a aprovació pretén adaptar-se a la realitat o prioritats que
l’equip de govern creu que té la ciutat. Atès que no hi ha data de desenvolupament
d’aquest sector, la prioritat és poder anticipar unes obres d’urbanització de les quals
se’n pot beneficiar la ciutat.
En aquest sentit, el conveni estableix que el que podia ser una prioritat l’any 2004, que
era que els promotors del pla, a càrrec seu, construïssin un pavelló, PAV-3, dins de
l’àmbit del pla especial, en aquests moments és més convenient per a la ciutat que
aquestes càrregues d’urbanització puguin ser traslladades a un àmbit fora del sector,
que permetria unir el centre històric de la ciutat a l’àmbit del pla especial.
Aquest conveni recull, bàsicament, el trasllat d’unes càrregues d’urbanització, en forma
de pavelló, a unes càrregues d’urbanització fora de sector, en els tres àmbits que
s’adjunten a l’annex al conveni que són: urbanització de la Baixada dels Drets,
urbanització de l’entorn de la Capella del Rapte, inclòs l’enderroc de la Sala Ciutat, i
urbanització entre la Via Sant Ignasi i l’inici del carrer Viladordis, entre la Baixada dels
Drets i l’accés a les piscines municipals, accés que també es resol.
Aquest conveni és un trasllat i un avançament de càrregues urbanístiques i queda
desvinculat al desenvolupament del sector a la realització d’aquestes càrregues
urbanístiques.
En aquest sentit s’estableixen unes voluntats i unes etapes que a partir dels nou
mesos d’aprovació d’aquest conveni es preveu la modificació que comportarà aquesta
aprovació de conveni, portarà una modificació de Pla General i a partir d’aquesta
modificació es fixa un termini de 24 mesos per a la seva realització.
Fa una puntualització en el sentit que s’inclouen en les càrregues que es traslladen, la
redacció dels projectes i l’enderroc de la Sala Ciutat com un pas necessari previ a la
redacció dels projectes, atès que un cop enderrocada es podrà visualitzar l’espai que
en resulti.
Demana el vot favorable al dictamen, atesa la seva importància per a la ciutat i el seu
centre històric.
El senyor Adam Majó president del Grup Municipal de la CUP, diu que des del seu
grup han defensat moltes vegades que s’augmenti l’espai públic de la ciutat dedicat als
vianants i en aquest sentit celebren no solament que s’abandoni la idea d’un pavelló al
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parc, perquè consideren que ha de ser un parc amb el mínim de construccions
possibles.
També celebren l’enderroc de la Sala Ciutat per a ampliar la plaça i dedicar-lo als
vianants i que es prevegi l’ampliació de les voreres a la Via Sant Ignasi i es dignifiqui la
Baixada dels Drets, que entenen que hauria d’incloure algun tipus d’estructura,
d’aparell mecànic, per facilitar l’accés des de la Via Sant Ignasi fins el Joc de la Pilota.
El GMCUP votarà a favor del dictamen i volen deixar clar que aquest vot favorable no
pressuposa que estiguin d’acord amb el plantejament global que es fa a la Fàbrica
Nova, que entenen que requereix un replantejament global en profunditat, si es pretén
que allò es desencalli a curt o mitjà termini, és a dir, un sí a aquestes mesures i un no
al Pla de la Fàbrica Nova com han mantingut durant molt temps.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que el seu
grup entén que el procés de convenis que hi ha hagut durant aquesta última dècada
sigui fruit de les situacions que es viuen i que a partir d’aquí s’ha d’anar adaptant a les
situacions que realment hi ha, així com que s’hagi progressat amb la propietat per
poder desencallar de mica en mica tot el procés de la Fàbrica Nova.
També entenen que el fet que en un principi hi hagués d’anar un pavelló sigui
substituït per unes altres millores urbanístiques que se’ls planteja que són fruit
d’aquest conveni que se subscriurà.
El GMPP comparteix aquest criteri en el sentit que no cal construir aquest pavelló i que
reverteixi com a zona urbanística de l’àrea.
Tot i així, tenen dubtes en el sentit del que representava econòmicament la inversió
per part de la propietat amb la inversió del pavelló, pregunta si aquesta quantitat es
reverteix de forma fidedigna, o és més o menys respecte a aquest conveni que ara el
substitueix. Demana si l’enderroc de la Sala Ciutat, l’endreça de la Capella del Rapte,
la Baixada dels Drets, i la rotonda davant de les piscines, s’ha valorat econòmicament.
També pregunta si aquest calendari d’execució que es preveu, té un començament i
un acabament concret o no.
Finalment, demana alguns aclariments relacionats amb els plànols ja que quan es
parla que aquest conveni fa referència a la Baixada dels Drets, la Capella del Rapte, i
la Via Sant Ignasi-carrer Viladordis, veu que el plànol que s’adjunta al dictamen arriba
fins la carretera del Pont de Vilomara i l’eixamplament de voreres de què s’ha parlat no
sap si forma part d’aquest conveni o no.
Tampoc saben si aquest conveni aprova la rotonda davant de la piscina amb carrer
Viladordis i un tram petit de Via Sant Ignasi, perquè segons el plànol arriba fins la
carretera del Pont de Vilomara i s’amplien les voreres.
Demana aclariments al respecte per tal de saber si donaran el seu suport al dictamen.
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que el seu
grup votarà favorablement el dictamen.
Diu que en un projecte d’aquesta envergadura i amb el pas dels anys estan d’acord
que hi hagi els canvis que l’equip de govern ofereix i veuen bé que aquest equipament
pugui ser revertit amb unes altres càrregues, no tan sols perquè entenen que aquest
canvi té tres efectes positius.
El primer perquè es desencalla una tema que estava paralitzat.
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En segon lloc perquè són unes obres que tenen a veure amb el Projecte Manresa
2022.
Entenen que, independentment d’aquest projecte, hi ha un canvi que era volgut per la
ciutat, de reforma d’aquest sector del nucli antic, sobretot de la Sala Ciutat que ha de
revertir en una millora de l’espai públic, que ha de relligar amb les millores de la pujada
dels Drets i amb la mobilitat del sector de la piscina que fa que sigui molt positiu.
Pel que fa al conveni diu que no queden gaire dubtes, però que quedaria per resoldre
què es farà amb el solar destinat al pavelló. Entenen que potser caldrà esperar a
delimitar-ho i que hi havia una part que era per cessió a les piscines municipals i l’altre
era per cessió a l’Ajuntament del propi pavelló. El dubte és si acabarà essent cessió de
tot o d’una part.
En tercer lloc, és moment per recordar que, tot i que queda fora del conveni, queden
pendents unes execucions en l’edifici, de conservació de la façana i de la coberta de la
Fàbrica Nova, sobretot perquè és un edifici protegit i sí que s’hauria de tenir en compte
que les ordres d’execució s’hauria de preveure que fossin efectives.
El GMERC troba positiu i votarà a favor del dictamen, més enllà dels aspectes de les
execucions pendents i d’acabar de perfilar com anirà el repartiment de la part
d’equipament.
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, manifesta que el seu grup
votarà favorablement el conveni i valora molt positivament el fet que davant la
incertesa o l’estat actual amb què ens trobem amb aquest projecte es pugui treure un
profit a l’avançada que reverteixi directament a la ciutat i en la millora de l’àmbit més
proper.
El GMPSC, com deia el senyor Javaloyes respecte al tema econòmic, diu que sí que
es van fer el plantejament que seria molt important que aquestes càrregues fossin
equitatives, és a dir, que les mateixes càrregues que estan imputades ara al projecte
tal com està, que un cop es desenvolupi el pla especial i un cop es modifiqui el Pla
general, siguin exactament iguals. Per això vetllaran que quan es faci el pla especial i
la modificació del pla general i amb els projectes executius sobre la taula, es pugui
valorar.
Diu que també els preocupava una mica què es faria allà un cop estigui fora el pavelló,
tot i que entenen que això tocarà més endavant i ara el més important és aprofitar
aquesta avinentesa amb el propietari actual per tal que reverteixi en benefici de la
ciutat.

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat,
respon que amb la modificació puntual de Pla és on es concretaran els imports i on
van destinats.
L’objecte del conveni és dir que la càrrega urbanística de fer un pavelló queda
substituïda per aquestes altres, i els imports en el seu moment s’haurà de valorar què
val un pavelló i què valen les obres. En tot cas, si les obres valen més que el pavelló
l’Ajuntament haurà d’aportar-hi alguna cosa i si valen menys quedarà pendent un
restant econòmic que s’invertirà en un altre lloc dins del Pla especial, cosa que es
veurà quan es redactin els projectes que quedarà clarificat en la modificació que
s’haurà de tramitar posteriorment a aquesta aprovació definitiva del conveni.
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Pel que fa a les qüestions que plantejava el senyor Javaloyes, diu que bàsicament es
tracta d’aclariments que estan a les clàusules, concretament la 6a, que fixa els
terminis, en el sentit que hi ha una aprovació inicial de la modificació puntual, després
hi ha una aprovació provisional i després 24 mesos per a l’execució de les obres.
Les obres són les que estan a l’annex i les que fa referència el senyor Javaloyes són
els àmbits d’urbanització fora de sector, que ja preveia el pla especial, però el que
arriba fins la carretera del Pont de Vilomara són obres que estan vinculades al
desenvolupament del sector, però no ara sinó des de l’any 2004 en què es va fer la
modificació.
Respecte a la qualificació diu que no es toca i el que es preveu com a equipament
esportiu es manté igual, el que passa és que ara el que s’hi faci allà serà objecte d’un
altre debat, però el que es diu ara és que el promotor no construirà el pavelló. No es
diu si l’Ajuntament, l’any que toqui, pot construir un pavelló, ho pot cedir a piscines o
pot fer el que vulgui, però seguirà qualificat com a equipament esportiu.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que la seva
intervenció no anava en sentit negatiu sinó que valoraven positivament l’entesa i
l’acord, però demanava aclariment per a alguns conceptes.
Diu que cal tenir clar que el conveni també vincula l’Ajuntament a fer la feina, perquè hi
ha uns terminis que van vinculats a una aprovació de pla general, una modificació del
pla especial i uns terminis de tres i de sis mesos respectivament.
El GMPP votarà favorablement el conveni.
En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa 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 de Medi Ambient i Sostenibilitat

5.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit
extrajudicial a favor de Fira de Manresa per un import de 2.160,06 € (IVA
inclòs) per despeses relatives a la Fira Ecoviure 2014.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat,
de 28 d’octubre de 2014, que es transcriu a continuació:
“Fets
1. Per part de Fira de Manresa s’ha emès una factura pels treballs realitzats per dur a terme
l’estand de l’Ecoviure 2014, que comparteixen l’Ajuntament de Manresa, el Consorci del
Bages per a la gestió de Residus i la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia,
consistents en el lloguer de l’espai de l’estand i totes les despeses que això implica, per un
import total de 2.160,06 euros.
2. S’ha acreditat l’efectiva realització dels treballs encomanats respecte dels quals es planteja
el reconeixement del crèdit, així com les causes per les quals s’ha hagut d’adquirir el
compromís de despesa sense seguir el procediment legalment establert, que consisteixen
en el pagament de la factura emesa.
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Fonaments de dret
1. El reconeixement extrajudicial de crèdits suposa la manifestació de l’existència d’un crèdit
contra la hisenda local, del seu import i liquiditat i, per tant, de la seva exigibilitat.
2. En aplicació de l’article 60.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa la Llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos i l’article 23 del Real
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local, correspon al Ple el reconeixement extrajudicial de
crèdits.
Per tot això, com a regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Reconèixer, a l’empara del que disposa l’article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de
18 d’abril, l’article 185.1 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la llei reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un
crèdit extrajudicial a favor del crèdit que a continuació es relacions per un deute acreditat i
informat:
Document:
Data doc:
Creditor:
Import:
Partida:
Concepte:

Factura 8853
20/10/2014
FIRA DE MANRESA
NIF: G61185815
2.160,06 (IVA inclòs)
14 1721 22699
Lloguer de l’espai per la fira Ecoviure 2014 que inclou: consum elèctric,
connexió elèctrica, neteja, assegurança responsabilitat civil, serveis generals
de la fira, 5 dinars, muntatge elèctric de projector, lloguer de projector.”

El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat,
informa que es tracta del reconeixement d’una factura a favor de Fira de Manresa, per
l’estand de la fira Ecoviure-2014, de 2.160,06 €, que inclou consum elèctric, connexió
elèctrica, lloguer de l’espai, neteja i assegurança, serveis generals, muntatge elèctric,
cinc dinars i lloguer de projector.
Demana el vot favorable al dictamen.
En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa sotmet el dictamen 5.2.1 a votació
i el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (10 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMPP, 2 GMPxC i
2 GMCUP) i 3 abstencions (3 GMERC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

6.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

Regidoria delegada d’Ensenyament

6.1.1

Dictamen sobre deixar sense efecte, si escau, el conveni signat entre
l’Ajuntament de Manresa i el Consorci per a l’Impuls de serveis educatius
i socials (CISES) per al finançament i execució del projecte d’una llar
d’infants, aprovat en sessió del dia 17 de gener de 2011.
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, de 10 de
novembre de 2014, que es transcriu a continuació:
“El Ple municipal celebrat el dia 20 de desembre de 2010 va acordar modificar la
resolució de data 3 de novembre de 2009, relativa a l’autorització de la modalitat de
despesa plurianual a favor del Consorci per a l’Impuls de serveis educatius i socials
(CISES) per a la construcció d’un equipament destinat a la llar d’infants. Així, la nova
distribució de la despesa plurianual va quedar fixada de la següent manera:

EXERCICI
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TOTAL

ANUALITAT
(EUR)
103.000,00 €
0€
82.833,00 €
82.833,00 €
82.833,00 €
82.833,00 €
82.833,00 €
82.835,00 €
600.000,00 €

L’autorització d’aquesta despesa de caràcter plurianual tenia per finalitat garantir que
el consorci pogués concertar les operacions financeres necessàries per fer front a la
construcció del centre educatiu.
D’altra banda, en sessió del dia 17 de gener de 2011, el Ple de l’Ajuntament de
Manresa va aprovar atorgar al mateix consorci la conformitat per a la concertació d’una
operació de préstec amb Catalunyacaixa i va aprovar el conveni de col·laboració per al
finançament i execució del projecte d’una llar d’infants.
El dia 18 de juny de 2014, el Consorci va procedir a l’amortització total del préstec
autoritzat per aquest ajuntament. En conseqüència, deixen de tenir vigència els acords
d’autorització de despesa plurianual i l’esmentat conveni regulador, que articulaven la
relació jurídica entre les dues institucions amb la finalitat de garantir un finançament
actualment amortitzat.
La Clàusula cinquena del conveni signat preveu que es mantindrà la seva vigència
mentre subsisteixin els compromisos de les aportacions anuals al Consorci per part de
l’Ajuntament de Manresa.
Vistos l’informe emès per la Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports i el Cap
de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic del servei.
Per tot això, el Regidor delegat d’ensenyament proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents:
Acords
Primer.- Deixar sense efecte els acords del Ple de la Corporació de 20 de desembre
de 2010, relatius a l’autorització de la modalitat de despesa plurianual a favor del
Consorci per a l’Impuls de serveis educatius i socials (CISES) per a la construcció d’un
equipament destinat a la llar d’infants.
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Segon.- En conseqüència, donar de baixa les obligacions contretes mitjançant la
resolució 7860 de 21 de setembre de 2012 pendents de pagament.
Tercer.- Deixar sense efecte el conveni signat entre l’Ajuntament de Manresa i el
Consorci per a l’Impuls de serveis educatius i socials (CISES) per al finançament i
execució del projecte d’una llar d’infants, aprovat en sessió del dia 17 de gener de
2011.”

“CONVENI ENTRE EL CONSORCI PER A L’IMPULS DE SERVEIS EDUCATIUS I SOCIALS
(CISES) I L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER
PROJECTE D’UNA LLAR D’INFANTS
A la ciutat de Manresa, a 18 de gener del 2011

AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ

DEL

.

R E U N I T S:
L’Il.lm Sr. Josep Camprubí i Duocastella, Alcalde-President de l’Ajuntament de Manresa.
I la Sra. Sònia Diaz i Casado , en representació del Consorci per a l’Impuls de Serveis
Educatius i Socials (CISES), amb domicili social al carrer Josep Comas i Solà, núm. 27 baixos,
de Manresa, NIF P0800246A i número d’inscripció a la Direcció General d’Administració Local
9833310007, expressament facultada per atorgar el present acte en virtut de l’acord de la
Junta General celebrada el dia 30 de desembre de 2010.
Intervé el Sr. José Luis Gonzalez Leal, en la seva qualitat de Secretari general de l’Ajuntament
de Manresa i del Consorci per a l’Impuls de Serveis Educatius i Socials (CISES).
E X P O S E N:
Primer.- L’Ajuntament de Manresa promou, amb el suport del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya i en col·laboració amb l’Associació d’Empresaris del Polígon
Industrial de Bufalvent, la construcció d’una nova llar d’infants a l’esmentada zona industrial de
la Ciutat.
Segon.- El Consorci per a l’Impuls de Serveis Educatius i Socials (CISES) és una entitat
pública local de caràcter associatiu , constituïda per l’Ajuntament de Manresa i l’Associació
d’Empresaris del Polígon Industrial de Bufalvent que té com a finalitat, d’acord amb l’article 8
dels seus estatuts, la construcció d’un equipament destinat a Llar d’Infants, el qual s’integrarà a
la xarxa d’escoles bressol municipal mitjançant la posada a disposició de l’ús retribuït de l’edifici
a favor de l’Ajuntament de Manresa.
Tercer.- El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió ordinària del dia 17 de novembre de
2008, va acordar <<sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya una
subvenció per import de 370.000,00 €, d’acord amb l’Ordre de la Conselleria EDC/233/2006, de
28 d’abril, per a la creació de places per a infants de zero a tres anys en la llar d’infants
Bressolvent de titularitat municipal del polígon industrial Bufalvent.>>
Quart .- En el marc d’aquesta Odre de la Conselleria, per resolució de 24 de febrer de 2009, el
director General de Recursos del Sistema educatiu va aprovar el projecte per a la construcció
de la llar d’infants, amb un valor estimat del cost total de les obres de 843.700,48 € i una
capacitat total de 74 places.
Cinquè.- Per a la realització dels seus objectius, l’article 22 dels seus Estatuts preveu que el
Consorci disposarà, entre altres, de les aportacions de les entitats consorciades, de manera
que a l’article 23 preveu, en aquest sentit, que entre altres aportacions l’Ajuntament de
Manresa transferirà al Consorci les subvencions percebudes amb aquesta finalitat procedents
d’altres administracions, així com les disposicions formulades a favor de l’ajuntament per
membres de l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial de Bufalvent.
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Sisè.- L’Ajuntament de Manresa i el Consorci per a l’Impuls de Serveis Educatius i Socials
(CISES) desitgen formalitzar un conveni que reguli diferents compromisos d’ambdós ens per a
l’execució i el finançament del projecte de llar d’infants.
És per això que de comú acord s’estableix aquest Conveni d’acord amb les següents

CLÀUSULES
Primera.- Objecte
L’objecte del present Conveni és la regulació de les condicions per a la gestió, execució i
finançament del projecte de construcció d’una llar d’infants al Polígon Industrial de Bufalvent.
Mitjançant acord de la Junta General de 12 de març de 2010, el Consorci va conferir
l’Ajuntament de Manresa una encomana de gestió que va ser acceptada pel Ple de
L’Ajuntament de data 15 de març de 2010, pel qual aquest serà responsable de la gestió
administrativa dels expedients de contractació així com del seguiment tècnic del projecte per
part dels tècnics municipals.
Segona- Finançament de l’actuació
El pressupost total de la inversió a realitzar serà de 843.700,48 € i el seu finançament es
realitzarà, en part, amb l’aplicació de la subvenció del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per un import de 370.000,00 €.
D’acord amb l’article 23 dels Estatuts del Consorci, l’Ajuntament de Manresa hi aportarà totes
aquelles disposicions que es formulin pels membres de l’Associació d’Empresaris del Polígon
Industrial de Bufalvent, mentre que l’Associació d’Empresaris del mateix Polígon Industrial
haurà de realitzar una aportació equivalent a la diferència de cost de les obres per a la
construcció de la llar d’infants, un cop deduïdes les aportacions municipals esmentades
anteriorment així com subvencions procedents d’altres administracions.
Per a l’execució del projecte, ambdues parts mostren la conformitat en que el consorci
subscrigui una operació de préstec amb Catalunyacaixa, fins a un import màxim de 600.000,00
€, d’acord amb les següents condicions:
Import del préstec
Període de carència
Termini d’amortització
Periodicitat d’amortització
Tipus d’interès
Comissió d’obertura
Comissió d’amortització anticipada
Entregues

600.000,00 €
18 mesos
66 mesos
Mensual
Euríbor anual + 5 punts (mínim 6,5%)
0.75%
0,00%
1a entrega de 6.000,00 € (1,00%)
Disposicions contra certificació d’obra

Tercera.- Obligacions del Consorci
El Consorci assumeix les següents obligacions per al finançament de l’actuació :
1. Consignar al pressupostos de l’ens els crèdits pressupostaris necessaris per a l’execució
del projecte.
2. Afectar les aportacions que pugui realitzar l’Ajuntament de Manresa al pagament dels
terminis amortitzatius periòdics de l’operació de préstec que el Consorci subscrigui amb
Catalunyacaixa.
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3. Destinar a amortitzar anticipadament el préstec a concertar amb Catalunyacaixa totes les
aportacions procedents de subvencions de qualsevol administració pública així com
l’aportació procedent de l’Ajuntament de Manresa d’acord amb el previst a la Clàusula 4.4.
Quarta.- Obligacions de l’Ajuntament de Manresa
L’Ajuntament de Manresa assumeix les següents obligacions per al finançament de l’actuació :
1. Fer entrega de les aportacions descrites a la Clàusula segona dels presents acords.
2. Autoritzar una modalitat de despesa plurianual, adoptada pel Ple de la Corporació de data
20 de desembre de 2010, amb la següent distribució:
EXERCICI
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TOTAL

ANUALITAT
(EUR)
103.000,00 €
0€
82.833,00 €
82.833,00 €
82.833,00 €
82.833,00 €
82.833,00 €
82.835,00 €
600.000,00 €

3. Transferir la subvenció definitivament rebuda pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya al Consorci per a l’Impuls de Serveis Educatiu i Socials (CISES),
per tal que aquesta aportació es destini a l’amortització anticipada del préstec.
Cinquena.- Vigència
El present conveni entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i continuarà vigent durant
tot el període d’execució de les obres i en el que subsisteixen els compromisos de les
aportacions anuals al Consorci per part de l’Ajuntament de Manresa.
Sisena .- Jurisdicció
Les parts acorden que qualsevol qüestió litigiosa en relació amb aquest conveni es sotmetrà a
la jurisdicció de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
En prova de conformitat les parts signen aquest Conveni per duplicat en el lloc i data senyalats
al encapçalament.”

El senyor Antoni Llobet, regidor delegat d’Ensenyament, informa que aquest
dictamen deixa sense efectes el conveni signat entre l’Ajuntament de Manresa i el
Consorci CISES, format per l’Ajuntament i l’Associació d’empresaris de Bufalvent.
El conveni fixava les anualitats que l’Ajuntament de Manresa havia de satisfer al
Consorci per pagar any rere any els diners de la construcció de l’edifici de la Llar
d’Infants municipal Bressolvent, creada per aquest Consorci.
El conveni preveia anualitats fins l’any 2017, però tant la celeritat amb què s’ha
treballat per aconseguir el retorn de l’IVA, com la subvenció de la Generalitat, ha fet
que actualment tot el crèdit estigui retornat, de forma que es deixa sense efectes el
conveni perquè ja no cal fer cap més aportació i perquè l’obra ja està pagada.
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Aquest és el tercer curs en què la Llar d’infants està en ple funcionament i és un
exemple de cooperació entre el sector públic i el privat a favor d’un servei educatiu per
a la ciutat.
En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa sotmet el dictamen 6.1.1 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.

6.1.2

Dictamen sobre acceptació, si escau, d’una subvenció del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al finançament dels
cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d’arts plàstiques i
disseny impartits a l’Escola d’Art per al curs 2012-2013.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, de 10 de
novembre de 2014, que es transcriu a continuació:
“El 10 de juliol de 2014, l’Ajuntament de Manresa va presentar una sol·licitud de
subvenció al Departament d’Ensenyament per al finançament de cicles de formació
específica de grau mitjà i/o superior d’arts plàstiques i disseny impartits a l’Escola d’Art
per al curs 2012-2013
La Direcció General de Centres Púbics del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya ha dirigit a l’Ajuntament de Manresa un escrit (RE
201456421) amb el text del conveni regulador de la col·laboració. Amb aquest conveni
es concedeix a l’Ajuntament de Manresa una subvenció de 97.558,37 €.
Els articles 2.1 d) i 40 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, reguladora de
les Hisendes Locals, preveuen que els recursos de les hisendes locals poden estar
constituïts, entre d'altres, pels procedents de subvencions les quals seran aplicades a
la finalitat per a la qual foren atorgades.
L’article 30è de les Bases d’execució del pressupost per l’any 2014 preveuen la
possibilitat que l’acceptació de les subvencions procedents d’altres administracions
siguin aprovades pel ple municipal quan l’ens concedent així ho sol·liciti. En aquest
sentit, la Clàusula quarta del conveni a signar preveu que el pagament de la subvenció
es realitzarà prèvia presentació, entre altres documents, de l’acord del ple de la
corporació local pel qual s’accepta la subvenció.
Per tot això, el Regidor delegat d’ensenyament proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent:
Acord
Acceptar i consignar pressupostàriament la subvenció de 97.558,37 €, establerta en el
conveni a signar amb el Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya per
al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d’arts plàstiques
i disseny impartits el curs 2012-2013. “
El senyor Antoni Llobet, regidor delegat d’Ensenyament, informa que el dictamen
aprova l’acceptació d’una subvenció provinent del Departament d’Ensenyament de la
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Generalitat, per al finançament dels cicles de formació específica de grau mitjà i
superior, que va impartir el centre municipal de l’Escola d’Art durant el curs 2012-2013.

En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa sotmet el dictamen 6.1.2 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.

6.2

Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació

6.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla Local d’Infància i
Adolescència 2014-2017.

Es fa constar que aquest assumpte s’ha tractat després del punt 2.4 de les Qüestions
de Presidència.
7.

PROPOSICIONS

7.1

Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC i PP, per a la regulació i
implantació de coeficients reductors de l’edat de jubilació dels membres
del Cos de la Policia Local.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC i PP, de 6 de
novembre de 2014, que es transcriu a continuació:
“Els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010 van modificar la Llei 40/2007, de
4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, pel que fa referència a
l’aplicació de coeficients reductors en l’edat de jubilació en el cos de l’Ertzaina.
La modificació legislativa, necessària, admetia el reconeixement de la professió de
policia com a col·lectiu especialment vulnerable i la necessitat d’ajustar la seva vida
laboral a la situació real, situació emparada en la Llei General de la Seguretat Social
que, en el seu article 161.1.bis, empara a les professions de “naturalesa especialment
penosa, tòxica, perillosa i insalubre”, en les que es registrin “elevats índexs de
morbiditat o mortalitat”. Aquest establiment dels coeficients reductors implica i exigeix
la realització prèvia sobre estudis de sinistralitat en el sector, penositat, perillositat i
toxicitat de les condicions de treball, la seva incidència en els processos d’incapacitat
laboral que genera en els treballadors i treballadores, i els requeriments físics exigits
pel desenvolupament de l’esmentada activitat.
En relació al col·lectiu de policies locals, en els estudis duts a terme per diferents
organismes, es desprèn que existeixen indicis de perillositat i penositat en el
desenvolupament de la seva activitat i que els requeriments psicofísics que s’exigeixen
per al seu ingrés en el col·lectiu i en el desenvolupament de la seva vida laboral, no
poden fer-se a partir d’unes determinades edats, complint-se, d’aquesta forma, els
requeriments exigits en la legislació per la reducció d’edat d’accés a la jubilació, com a
conseqüència de la realització de treballs de naturalesa excepcionalment penosa,
tòxica, perillosa o insalubre.
Que la professió policial, sigui quina sigui la seva dependència orgànica, és una
professió de risc ja no es discuteix; la legislació, els estudis realitzats, l’experiència en
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el desenvolupament de la professió, màxim en grans ciutats, avalen l’avançar l’edat de
jubilació.
L’existència de la jubilació anticipada en altres cossos de seguretat de l’Estat, així com
la recent inclusió de la ja esmentada Policia Autonòmica Ertzaina, no fan sinó ratificar
la necessitat de regulació i no discriminació, per analogia de la resta de policies: a
igual risc igual cobertura.
Un policia amb edat avançada, és un risc per a la seva pròpia seguretat en el treball i
per a una eficaç protecció de la ciutadania i dels seus béns: la seguretat és un dret de
la ciutadania.
Per tot això, es presenta per a la seva aprovació, la següent:
MOCIÓ

“Instar a la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, a la Direcció General de
l’Ordenació del Territori de la Seguretat Social i a la Federació Espanyola de Municipis
i Províncies, que proposin al Congrés de Diputats la modificació legislativa en matèria
de Seguretat Social, que permeti l’avançament de l’edat de jubilació de les policies
locals, a través de l’aprovació de les mesures següents:
1a. L’aplicació dels coeficients reductors en l’edat de jubilació als membres dels
Cossos de Policies Locals de l’Estat, en les mateixes condicions que es
contemplen en la Disposició Addicional Quadragèsima Cinquena del Real
decret legislatiu 1/1994, per la que s’aprova el Text Refós de la Llei General de
la Seguretat Social, introduïda per la Llei 40/2007, de 7 de desembre, de
mesures en matèria de Seguretat Social,
2a. Sol·licitar al Govern de l’Estat, el reconeixement de la professió policial de
risc, i, en conseqüència, la redacció d’un catàleg de malalties professionals,
amb l’objectiu de protegir la salut i poder avençar l’edat de jubilació tenint en
compte la sinistralitat en el sector, la penositat, perillositat i toxicitat de les
condicions de treball, així com la incidència en els processos d’incapacitat
laboral que genera, i els requeriments exigits pel desenvolupament de la tasca
policial.”

L’alcaldessa dóna la paraula a la senyora Ma. Queralt Palau Castro, que compareix
en el Ple per defensar la proposició 7.1 dels Grups Municipals de CiU, PSC i PP, en
representació de la Unió General de Treballadors - Intercomarcal Bages – Berguedà
(UGT).

La senyora Ma. Queralt Palau Castro, inicia la intervenció disculpant-se per llegir el
que vol expressar, perquè diu que concentrar en deu minuts un tema que
personalment podria omplir tota una novel·la, podria implicar el risc d’oblidar-se d’algun
aspecte important i això no voldria que passés.
Manifesta que vol deixar molt clar que el fet de defensar una millora en les condicions
de vida laboral d’un col·lectiu molt concret de treballadors, no implica, ni molt menys,
una falta de respecte o de reconeixement vers altres col·lectius com ara el de metges
o el de mestres, que Déu n’hi do! el xàfec que estan aguantant amb el moment que
vivim.
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Diu que si en un futur veuen l’oportunitat de defensar aquesta o altres millores en un
altre grup de treballadors que no sigui el que avui ocupa, com a sindicat hi seran, i que
també els defensaran fins al final. Però segurament el procés a seguir serà un altre
diferent del d’avui perquè es parla de persones que treballen en àmbits diferents del
que és el Sector Públic Local.
Tampoc vol que es mal interpreti el que ara fa, com a una discriminació vers la resta
de treballadors d’aquest Ajuntament. El fet que avui es defensi una millora que va
adreçada únicament al cos de policia, i no als paletes, conserges, assistents socials i
un llarg etcètera de treballadors i treballadores és pel fet que avui se’ls ha obert una
oportunitat que no poden deixar passar, al igual que en altres moments, s’ha aprovat
millores per col·lectius que tampoc abastaven a tot el personal de la casa però que,
com que eren millores, es consideraven benvingudes i ens alegràvem per aquelles
persones a qui anaven adreçades encara que no seguéssim nosaltres mateixos.
Qualsevol lloc de treball, implica un risc, per mínim que sigui, però en aquest cas no
queda marge de dubte que es parla d’un col·lectiu que engloba molts, tant a nivell físic,
com psicològic, per toxicitat o per l’alt risc d’accidentalitat que s’hi registra i
lamentablement, i com vàrem constatar en aquest cos policial no fa gaires anys, de
mortaldat en el treball. Considerem que el greuge comparatiu és el que existeix ara al
no reconèixer un dret que es fonamenta en el risc.
Diu que ella no és policia local, és una administrativa que treballa fent de filtre per totes
les persones que vénen dia a dia a les dependències de la Florinda, tot derivant-les a
policia administrativa, al servei d’atestats, a policia de proximitat i en alguns casos,
depenent del que necessitin, resolent els tràmits sol·licitats.
Aquesta posició li permet tenir una visió privilegiada del que és el cos de la policia
local, ja que té una experiència que, amb tots els respectes, els polítics que ho valoren
des d’un despatx, no tenen, i moltes de les persones que omplen la sala tampoc,
perquè, o bé per sort no han hagut de recórrer mai al seu auxili, o bé els han conegut
únicament per mitjà d’una denúncia, i no es coneixen cap altre dels múltiples aspectes
que conformen el dia a dia d’una agent o d’un agent de la nostra policia.
Avui parla d’aquelles persones que quan les necessita hi són.
Li cal ajuda i busca a aquella persona qui vetlla per la seguretat de la quitxalla que
entra a l'escola, qui recorre la ciutat de nit perquè cap aldarull destorbi el nostre son,
qui protegeix a la víctima donant-li suport moral i psicològic i evitant que la persona
agressora s'hi apropi, qui rescata i ofereix primers auxilis a les nostres persones
estimades si es perden, qui sanciona als nostres fills i filles, que han entrat de forma
accidental al món dels estupefaents, l'alcohol, les drogues i ens posa així en alerta tot
donant l'oportunitat d'encarrilar aquestes vides que altrament estarien en risc de
prendre un camí tan equivocat com nefast.
Busco a algú que també és pare, mare, avi o germana, algú que de ben segur també
té algun que altre maldecap a nivell personal, algú que també pateix la crisi
econòmica, social i de valors que vivim tots i totes.
Busco una persona del cos de la policia local que quan entra al vestidor de la seva
comissaria a l’iniciar la jornada de treball deixa allà la persona que és, pare, àvia,
germà, esportista, amant de la lectura o del cinema, ecologista i totes les altres facetes
personals que la defineixen amb un nom i uns cognoms per posar-se un uniforme i
passar a ser un agent amb un número que l'identifica, algú que ha d'actuar amb la
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màxima objectivitat possible per aconseguir donar-nos seguretat i protecció tot seguint
les pautes que li marca la llei i una bona dosi del sentit comú.
Ja és hora que tots plegats donem un gir al nostre calidoscopi i comencem a ensenyar
als nostres fills i filles que les persones que vetllen per la nostra seguretat no vindran a
renyar-los si no fan allò que volem els adults sinó que són aquelles persones a qui han
de recórrer si un dia es perden perquè són qui els ajudarà a tornar a casa.
Potser no sempre que els busquem els trobem, perquè mentre estan auxiliant en un
accident de trànsit, no poden ser a multar aquell ciutadà, que malgrat tenir el carnet de
conduir, i per tant conèixer les normes de circulació ha estacionat sobre una plaça
reservada per a minusvàlids. Potser no van arribar tan aviat com varem voler a retirar
aquell vehicle mal estacionat mentre acabaven d'assistir a aquella persona que havia
quedat dins el cotxe atrapat en un vial inundat. Potser fins i tot no hi haurà cap agent
disponible per atendre la nostra denúncia ara mateix a comissaria, perquè una
persona gran que ja no podia entendre com gira el món ha decidit que era més fàcil
acabar saltant al carrer des d'un quart pis, i ves quina nosa, nosaltres haurem de
tornar més tard a posar la nostra denúncia a comissaria.
Una cosa és clara, si busqueu un uniforme blau en aquell moment crític en què el
necessiteu de debò, de debò, el trobareu, perquè és a la vostra disposició vint-i-quatre
hores al dia els 365 dies de l'any.
En el moment que estem vivint, hi ha persones que m’han dit “i tu vas a parlar als
polítics d’aquest tema, quan ara tenen altres temes de més volada a tractar?” I jo els
responc ‘Sí’ perquè crec que mentre els polítics fan política no han de perdre mai de
vista que el dret a un plat a taula, a una educació i a una sanitat de qualitat, a tenir un
treball i a tenir un treball digne és primer i abans que res.
Jo també vaig anar a votar el 9N i ho dic aquí i ho dic ben alt. I penso que el que faig
avui i aquí és una tasca prou important per no aturar-la pendent d’altres qüestions.
Penso que qui estigui redactant les lleis que podrien regir un nou país, si la nau que
hem fet sortir finalment arriba a port, ja tindrà en compte tot lo bo que puguem
mantenir del llegat històric i ja deixarà o substituirà el que mereixi ser adaptat al
pensament i tarannà del nou poble. Això no em pertoca a mi. A mi em pertoca
defensar els drets i deures dels treballadors i treballadores a qui represento i no deixar
de fer-ho malgrat es conjuguin alhora altres qüestions d’àmbit polític o social.
Com a ciutadana que també sóc, pago impostos i entenc que aquests hi han de ser si
vull rebre en contrapartida uns serveis públics. Jo no em queixo d’haver de pagar
impostos, però reclamo que els meus impostos siguin ben invertits. Que la congelació
d’impostos que aquest equip de govern té prevista per al proper 2015 no impliqui una
congelació ni una minora en els serveis que rebo ni en la qualitat dels mateixos. Se
suposa que ja heu fet els càlculs necessaris perquè això no passi. I quan parlo de
serveis vull incloure també el de seguretat ciutadana. Perquè entenc que els meus
impostos són per cobrir un servei, i no un servei suficient, ni mediocre, sinó un servei
òptim.
Un servei òptim, en el cas que ara ens ocupa, implica que el dia que jo truqui a
l’emissora de policia requerint-los per una emergència no tan sols arribin, sinó que
arribin a temps. Perquè el fet de retirar un cotxe de davant d’un gual és un servei que
pot requerir certa urgència però si es tracta d’una intervenció en la que la vida d’una
persona està en risc, com succeeix molt sovint, llavors la diferència entre minuts i
segons és molt important.
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Imagineu a un agent de 43 anys en amunt que va entrar al cos amb 20 anys i que va
passar unes proves i va complir uns requisits tan elevats com es requereixen per
entrar en un cos d’aquestes característiques. Imagineu la frustració d’aquesta persona
en intentar perseguir a algú que sigui més àgil, no perquè l’agent no faci tot el possible
per mantenir-se en forma sinó perquè el temps passa factura a tothom per més que hi
vulguem lluitar en contra. I que quedi molt clar que el que en darrera instància
demanem és un canvi que ha de representar una millora en el servei rebut per cada un
dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta ciutat. Un servei que mereixem, perquè el
paguem, i perquè hi tenim dret.
Senyores i senyors polítics, per si algú de vostès encara dubta sobre com posicionarse respecte del punt 7.1 que ocupa l’ordre del dia d’aquest ple, els diré que ara i aquí
s’està alçant un castell. Això va molt amb el tarannà del nostre poble, ens agrada
construir Castells humans, som solidaris i ho portem a l’ADN. Si us hi fixeu bé, jo ja
veig l’anxaneta com enfila. I tingueu-ho molt clar, el castell es coronarà. Ara bé, depèn
de vosaltres l’ajudar-nos a fer pinya, o bé que us posicioneu com a mers espectadors.
A continuació l’alcaldessa dóna la paraula als representants dels grups municipals
que han presentat la proposició.
La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Seguretat Ciutadana, inicia la
intervenció agraint l’exposició de la senyora Ma. Queralt Palau.
Diu que l’equip de govern ha presentat a instàncies d’UGT i juntament amb el Grup
Municipal Socialista i el Grup Municipal del Partit Popular aquesta moció. Moció que
s’impulsa en l’àmbit estatal i amb un ampli suport de municipis catalans.
Explica que la moció fa referència a l’aplicació de coeficients reductors en l’edat de
jubilació dels membres del cos de Policia Local, fins el punt que s’avanci per
emmarcar-se aquesta activitat professional en aquelles que es consideren penoses,
tòxiques, perilloses, insalubres o de difícil realització.
Els canvis s’introdueixen l’any 2010 amb el pressupostos generals de l’Estat i amb la
Llei 40/2007 de mesures en matèria de Seguretat Social, aquesta admetia que tot el
col·lectiu vulnerable pogués adherir-se mitjançant un procediment regulat analitzat per
a cada cas i acompanyat d’una petició de plataforma sindical, empresarial o
d’associacions d’autònoms. La Llei també regula que per poder gaudir dels coeficients
reductors o fixar unes edats mínimes de jubilació, necessitaran un treball efectiu en
aquestes activitats durant un període equivalent al mínim de cotització que en
qualsevol cas mai serà menys de 10 anys.
Queda clar que és un sistema autofinançable i no afecta a l’equilibri pressupostari, es
podrien jubilar abans, però sempre que es cotitzi més per poder fer-ho.
Hi ha altres professions que ja ho preveuen; personal ferroviari, personal de vol,
bombers i una última que seria la més anàloga a la policia local, és el cos de la policia
autonòmica basca.
Un cop s’ha analitzat i comprovat que la proposició pot ser viable sobre un punt de
vista legal, per analogia a d’altres cossos policials, que no afecta l’equilibri
pressupostari, que no incrementarà la despesa i si es té en compte que és una
professió risc i una professió molt específica, si es passa a analitzar tot això a la ciutat
de Manresa, des d’un punt de vista competencial, l’Ajuntament de Manresa té la
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plantilla que es podria beneficiar d’aquestes mesures i la proposta inicial que va més
enllà de l’àmbit municipal és específicament per aquest col·lectiu.
Des d’un punt de vista més comparatiu hi ha d’altres països, com Bèlgica i Alemanya
que ja tenen solucionat aquest tema.
Des d’un punt de vista econòmic, és una mesura autofinançable i posar-la a la pràctica
suposaria abaratir costos en l’àmbit de la Seguretat Social.
Des d’un punt de vista de cara a millorar l’actual servei a la ciutat, diu que la Policia
local actualment té una mitjana d’edat de gairebé 48 anys, és un cos que s’està
envellint.
Actualment hi ha una plantilla de 98 persones, inclosos els comandaments, i és molt
difícil que tots 98 hi siguin actius, ja que parlem d’una professió de risc, amb una edat
avançada, tenint en compte les baixes per malalties, per accidents o per excedències,
la qual cosa fa que sigui tot un repte quadrar els horaris del personal. S’està parlant de
24 hores diàries, set dies a la setmana. Aprofita per felicitar als responsables d’aquests
quadrants d’horaris.
Si es continua com fins ara, l’any 2017 aproximadament un 16% de la plantilla tindrà
de 60 anys en endavant.
A Manresa, com d’altres ajuntaments, per no posar en perill la integritat física dels
agents, s’han buscat altres opcions, però això té un límit i és proper.
A tots ens agradaria que el servei de la Policia local fos un servei excel·lent, i la
situació actual de la plantilla com d’altres, té uns efectes directes i efectes col·laterals,
perquè no s’està atenent a la seguretat amb l’excel·lència que es voldria. Les plantilles
han de fer un sobreesforç i sobretot aquelles que tenen una edat inferior però també hi
ha el límit normatiu d’horari de 80 hores.
Per una altra banda hi ha la insatisfacció ciutadana que li pot semblar que no sempre
s’atén a les seves peticions, es fa difícil gestionar totes aquestes circumstàncies,
podent arribar a ser frustrant, tal i com s’ha dit abans.
Entenen aquesta proposta com una bona oportunitat, tot i que es podrien incorporar
d’altres mesures i demana el vot favorable.
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que el Grup
Municipal Socialista va subscriure la proposició una vegada rebudes les explicacions
del sindicat d’UGT. Creu que la majoria de regidors i regidores de la sala són
conscients i coneixedors de la tasca que realitzen els agents de la Policia Local.
Recorda la seva etapa com a president de l’Àrea de Governació en què va ser
coneixedor de la realitat en primera línia, on juntament amb el regidor de Seguretat
Ciutadana van acompanyar els agents locals a fer patrulles nocturnes.
Diu que és indubtable que parlem d’una professió de risc, ja sigui només pel fet de
portar una arma, que també comporta tenir uns requisits físics per poder accedir a la
funció pública.
Tenint en compte que l’accés a la funció pública d’aquest cos està basat amb una
capacitat física, és evident que amb l’edat aquesta capacitat física minva.
Creu que la proposició és absolutament raonable i seria bo que els organismes públics
de l’estat facin les adequacions oportunes per incloure aquest col·lectiu a la jubilació
anticipada.
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El GMPSC considera que és una petició justa, que reconeix la capacitat dels
col·lectius.

El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Municipal del PP, explica que el
seu Grup Municipal es va adherir a la proposició pel convenciment que el cos de la
policia local necessita una prerrogativa particular i diferent a la resta de treballadors de
l’Ajuntament. Ho diu perquè pel simple fet de portar un uniforme, estar al carrer, portar
una arma, la responsabilitat que comporta a nivell psicològic, de formació i de
preparació física, requereixen unes connotacions que els fan diferents a la resta de
treballadors.
Segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals hi ha tota una sèrie d’avaluacions de
riscos i actuacions en previsió que un determinat lloc de treball reuneixi les
característiques necessàries, i en el cas de la Policia Local no ha de ser diferent.
Entenen que és un tema d’especial sensibilitat i en el cas de la plantilla de la policia
local, tal i com ha dit la regidora Sánchez, té una mitjana d’edat avançada, i els llocs
de responsabilitat requereixen d’unes aptituds que es van perdent amb l’edat.
Acaba la seva intervenció dient que el GMPP votarà favorablement.
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que no els ha
estat fàcil decidir el sentit del vot.
Els sembla oportú rebaixar l’edat de la jubilació però no només a la Policia Local, sinó
a tots els treballadors i treballadores.
Per una altra banda, els sembla un greuge comparatiu, tal i com ha dit la senyora
Queralt, que això només s’apliqui a la Policia Local, però també és cert que hi ha una
escletxa legal que ara permet fer-ho a la Policia Local, no essent tan fàcil per a altres
col·lectius municipals.
Diu que s’abstindran en la votació perquè no comparteixen l’exaltació de la figura de la
Policia Local que s’ha fet durant les intervencions. Creu que la feina de la Policia Local
és tan digna, valuosa i tan socialment útil, com la feina dels treballadors i treballadores
socials, jardiners, conserges de les instal·lacions esportives, treballadors de
manteniment o els treballadors d’Hisenda encarregats de recaptar els impostos.
No comparteixen la visió de la Policia Local com un cos d’especial atenció i d’especial
valor per sobre d’altres treballadors.
Creu que és un greuge comparatiu amb la resta de treballadors municipals com amb
d’altres sectors de la societat.
No comparteixen el fet que la Policia Local hagi de portar arma, i es demana si la
Policia Local de Manresa realment ha de portar-la.
El GMCUP s’abstindrà en la votació ja que ha pesat més la qüestió del greuge
comparatiu que el fet de jubilar-se abans, tot i que en això sí que estan d’acord.
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que el tema
que tracta la proposició és sobre la Policia Local de Manresa.
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Diu que votaran a favor de la proposició per una raó molt important, per l’edat i per la
feina que estan desenvolupant diàriament, tant de dia com de nit, fent funcions difícils.
Recorda l’agent de la policia local mort en acte de servei fa poc temps i diu que parlant
amb d’altres policies locals hi ha altres aspectes a tenir en compte com les ferides, tant
físiques com psicològiques, que pateixen.
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que tant la
intervenció de la regidora Sánchez com la de la Ma. Queralt Palau, han tingut moltes
prevencions inicials, fent un preàmbul molt llarg.
Sobre el tema de la jubilació, tenint en compte que cada vegada vivim més anys, i que
tenim una expectativa de vida lliures de malaltia més llarga i no considerant el treball
com un càstig diví, sinó com una forma d’ajudar a la societat, de donar el teu servei i
en un moment en què estem intentant construir un nou país, el que hauríem de
plantejar-nos no és el fet de jubilar-se abans, ja que potser no és sostenible, sinó que
el que hi hauria d’haver és que cadascú amb les seves possibilitats pugui aportar el
màxim a la societat.
És lògic que es parli d’altres professions, com els metges, miners, mestres, és un tema
que s’ha de parlar i decidir quines professions mereixen un tracte diferencial.
Diu que el debat ja està endegat i que s’ha de continuar treballant sobre aquest
assumpte.
Li ha cridat l’atenció que la proposició la presenti UGT i no el sindicat de la Policia
Local o el Comitè d’empresa globalment, potser perquè no hi ha hagut consens.
El GMERC s’abstindrà en la votació de la proposició.
La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Seguretat Ciutadana, diu que ells
també entenen els dubtes dels companys de la CUP sobre el greuge comparatiu, i diu
que per arribar a fer la proposició hi ha tot un procediment reglat, que requereix un
treball previ que van començar a fer les plataformes de policies locals de la mà, en
molts casos, del sindicat, és una feina que s’està fent des de fa uns quants anys. Això
no treu que si altres col·lectius també ho sol·liciten i està dintre de les competències,
també es pugui impulsar.
Demana disculpes als companys d’Esquerra Republicana si els ha semblat un
preàmbul massa llarg i diu que la proposta és molt clara i tracta de regular i implantar
els coeficients reductors de l’edat de jubilació dels membres del cos de les Policies
Locals.
Tot seguit, l’alcaldessa dóna la paraula a la senyora Ma. Queralt Palau per al torn de
rèplica.

La senyora Ma. Queralt Palau, diu que en relació a la pregunta del GMERC, de
presentar la proposició en solitari, tenint en compte que a l’Ajuntament hi ha un comitè
format per diferents sindicats, explica que en les darreres eleccions sindicals ells van
quedar pràcticament exclosos del comitè, quedava només una persona que
actualment està de baixa, i ho ha fet ella com a delegada sindical i s’ha proposat des
del Sindicat d’UGT.
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Vol agrair a tots els partits polítics el debat, el diàleg i també agraeix als Grups
municipals que votaran a favor de la proposició.
En no haver-hi intervencions, l’alcaldessa sotmet a votació la proposició 7.1 dels
Grups Municipals de CiU, PSC i PP, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (10
GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMPP i 2 GMPxC), i 5 abstencions (3 GMERC i 2 GMCUP) i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

L’alcaldessa proposa alterar l’ordre del dia i tractar la proposició 7.4, atès que hi ha
presentada una sol·licitud per a intervenir.
7.4

Proposició del Grup Municipal de la CUP en suport a la Iniciativa
Legislativa Popular per una llei del sistema educatiu de Catalunya.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 17 de novembre
de 2014, que es transcriu a continuació:
“Atès que l’Assemblea Groga, que agrupa pares i mares, alumnat i professorat, ha
impulsat una Iniciativa Legislativa Popular, per tal que el Parlament de Catalunya
aprovi una Llei del Sistema Educatiu de Catalunya, sota els principis de democràcia,
laïcitat, gratuïtat, coeducació, inclusió, no-discriminació i de qualitat.
Atès que aquesta ILP ve motivada perquè tant l’actual Llei d’Educació de Catalunya
(LEC) com la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) no
garanteixen amb totalitat el dret a l’educació pública des de la llar d’infants fins a la
universitat.
Atès que la LEC ha propiciat una desigualtat entre els centres de titularitat pública i els
de titularitat privada i concertada.

Atès que l’educació pública ha de treballar per a recollir l’ideal pedagògic d’escola
catalana i per a totes les persones,exercint el dret de democràcia real en la presa de
decisions. Amb això, s’ha de recuperar una gestió democràtica real dels centres, de
manera que s’instauri una autonomia de centres real, sense direccions imposades des
de fora i amb projectes discutits a l'escola; una avaluació que permeti millorar als
centres i als estudiants; donar estabilitat i seguretat a les plantilles i assegurar una
participació vinculant dels Consells Escolars com a òrgan de trobada de famílies i
professorat per la presa de decisions.
Atès que cada vegada més es propicia un model d’educació encarat a la privatització
de la gestió dels centres públics amb la incorporació de convenis amb empreses
externes sobretot quan parlem d’àmbits com l’emprenedoria i d’innovació.
Atès que cal que s’entengui la diversitat lluny d’un món heteronormatiu de manera que
es tingui en compte la diversitat, no només des de la procedència o l’origen biològic,
sinó que s’hi incloguin el gènere i les identitats sexuals.
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Atès que la presència d’homes i dones ha de ser equitativa en òrgans de coordinació i
de decisió igual que en l’educació infantil i de primària hi ha d’haver presència
masculina que a hores d’ara és mínima.
Atès que en els últims anys els Consells Escolars dels centres han perdut importància
com òrgan representatiu i de debat entre els diferents sectors de la comunitat
educativa: família, professorat, alumnat,etc., La ratificació per part dels Consells
Escolars és essencial després d’unes eleccions dels òrgans de govern i direcció dels
centres educatius.
Atès que la dotació de recursos és insuficient per a què sigui possible la potenciació
de plans d’entorn potents i d’altres actuacions. Així podríem pluralitzar els agents que
intervenen en l’educació de les noves generacions tot incloent altres persones no
necessàriament docents i remunerades.
Atès que en cap cas s’han d’acceptar aportacions d’empreses privades en cap etapa
de l’educació des de l’escola bressol fins a la universitat. Per tant s’han de buscar
estratègies a nivell públic per finançar projectes pedagògics i d’innovació a primària i
secundària, projectes d’investigació a les universitats i proposar un sistema de bequessalari per garantir l’accés a ensenyaments postobligatoris.
Atès que s’han d’establir unes mesures adequades de conciliació de temps laboral i
familiar, tant per a dones com per a homes del personal docent i d’altres persones que
treballen en els centres educatius.
Atès que les condicions de feina del professorat han de ser dignes sent la jornada de
treball a temps complet o a mitja jornada i podent renunciar a una dedicació inferior al
50%.
Atès que els processos per tal de formar part de la funció pública en l’àmbit educatiu
han de ser transparents i objectius.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de
Manresa proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que no apliqui la Llei
Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE).
Segon.- Instar el Parlament –com planteja aquesta ILP- a debatre un nova Llei del
Sistema Educatiu de Catalunya que derogui l’actual Llei d’Educació (LEC).
Tercer.- Donar suport institucional a aquesta Iniciativa Legislativa Popular i facilitar els
recursos necessaris per dur-la a terme a la ciutat de Manresa.
Quart.- Fer arribar aquest acord a l’Assemblea Groga, promotora d’aquesta Iniciativa
Legislativa Popular.”
L’alcaldessa dóna la paraula a la senyora Ester Plans i Playà, que compareix en el
Ple per defensar la proposició 7.4 del Grup Municipal de la CUP, en representació de
l’Associació Cultural Batzac.
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La senyora Ester Plans i Playà, inicia la intervenció dient que intervé a petició del
Grup Municipal de la CUP i com a delegada del sindicat d’USTEC.
Diu que explicarà en què consisteix la Iniciativa Legislativa Popular per un nou sistema
educatiu de Catalunya.
La idea va sorgir d’una Assemblea Groga, assemblea on es troben mestres, pares,
mares i docents per parlar sobre temes d’educació. Aquí es va decidir que era un bon
moment polític i excepcional a Catalunya per parlar de l’educació i portar l’educació
pública al centre del debat nacional.
L’estiu de 2013 es va constituir el Grup de Treball, un espai obert on tothom estava
convidat i un espai que va créixer i es va enriquir amb aportacions de moltes persones
i molts col·lectius fins assolir el redactat final d’aquesta Iniciativa Legislativa Popular.
El passat, 25 de juny de 2014, a l’Associació de Mestres Rosa Sensat es va constituir
la Comissió Promotora de la ILP, per una “Proposició de Llei del Sistema Educatiu de
Catalunya” formada per 60 persones de diferents àmbits de la comunitat educativa i la
societat civil. Una vegada validat jurídicament el text, ara s’estan recollint un total de
50.000 signatures perquè entri al Parlament i es pugui debatre.
Els interessa aquest debat polític per saber quin model educatiu volem per al nostre
país. Aquest model parteix d’una concepció integral de l’educació, des de l’escola
bressol fins a la universitat.
Es vol una escola pública, democràtica, laica, coeducadora, inclusiva, universal per al
poble, i en català, des de l’escola bressol fins a la universitat.
Consideren que la Llei d’Educació de Catalunya, la (LEC) aprovada l’any 2009 en la
que han estat en contra la majoria de la comunitat educativa, on s’han fet cinc vagues,
manifestacions multitudinàries i actes per tot el territori, ha estat incapaç de donar
resposta positiva al nostre sistema educatiu. I en un moment en què la situació de
desigualtat entre els centres públics i privats concertats augmenta la discriminació
educativa i la segregació per condicions socioeconòmiqes, consideren que l’escola,
que és la que hauria de pal·liar aquesta situació en aquests moments de crisi, no pot
fer front a la dificultat en la igualtat d’oportunitats.
Actualment hi ha molts infants sense escola bressol que no poden anar-hi perquè els
pares no la poden pagar, nens i nenes que no poden comprar els llibres o fer ús del
menjador escolar, joves que no poden anar a la universitat, ja que les taxes s’han
augmentat en quatre anys un 70%, on només pot estudiar la gent que realment té
poder adquisitiu, i molts adults que no poden estudiar per manca de places i per tot
això i per fer efectiu el dret a l’educació per tothom, la seva proposta és que l’educació
sigui gratuïta des de bressol fins a la universitat, accés per a tota la ciutadania sense
importar el seu origen social.
Pensen que s’haurien de reduir progressivament els concerts escolars. Els concerts
educatius van néixer com a complement dels centres públics, allà on no podien haverhi places públiques es van implementar els concerts educatius, però amb el temps
s’han consolidat al mateix temps que s’estan escatimant recursos als centres públics.
Amb la LEC, es legalitza la doble xarxa, amb la LOMCE s’acaba de donar més
privilegis als centres privats concertats, i tenint en compte que la majoria de centres
privats concertats, tot i que la Llei diu que han de ser gratuïts, estan cobrant quotes en
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aquest moment, per tant estan discriminant per classe social, origen cultural i fins i tot
alguns per raó de sexe.
Pensen que l’escola concertada fa una funció social i pedagògica molt important, però
en aquest temps és un doble finançament que d’alguna manera a l’escola pública
s’aporten diners públics, tot i que en alguns llocs l’aportació és petita, no és escola
gratuïta.
Hi ha escoles concertades amb instal·lacions de luxe, centres públics que estan en
barracons. En quatre anys la Generalitat, i ho diu com a un exemple, ha destinat cent
milions d’euros per concertar setze centres de l’Opus Dei, i amb aquests diners, vint-icinc milions per any, s’haurien pogut fer cinc escoles públiques de doble línia, 1.600
places a l’escola bressol i 47.000 beques de menjador, per posar un exemple.
La doble xarxa és una font de desigualtats escolars, fomenta la segregació i la
concentració de l’alumnat en centres públics de més dificultats, influeix negativament
en els resultats escolars i amb la qualitat educativa.
Tots els informes demostren que els països on tota la població s’escolaritza amb les
mateixes escoles, siguin de la classe que siguin, els resultats escolars són millors.
Referent als centres concertats, a la Unió Europea són una anomalia, a la majoria
d’estats europeus hi ha centres públics i els privats són privats, no són concertats, i la
majoria de l’alumnat s’escolaritza en centres públics, i posa l’exemple de Finlàndia on
el 97% de l’alumnat està en centres públics.
Plantegen una reducció progressiva dels concerts en un termini de 10 anys, i
s’ofertaria que els centres públics que vulguin passar a ser concertats ho puguin anant
fent.
Exigeixen que els centres que estan cobrant i segregant l’alumnat, siguin els primers
que se’ls retirin els concerts, d’aquesta manera la Generalitat assumiria la gestió i
titularitat d’una única xarxa de centres i serveis educatius.
S’ha de garantir la gestió democràtica, s’està relegant el claustre i consells escolars
amb la LEC i amb la LOMCE envers òrgans consultius. Els claustres han de ser
òrgans de govern, s’ha de poder parlar i decidir dels temes que afecten als mestres.
Les direccions cada vegada tenen més poder a l’hora d’escollir una part d’alumnat,
d’escollir professorat, de decidir sobre l’organització dels centres, i pensen que la
direcció s’ha d’escollir en consell escolar i a proposta del claustre.
S’ha de tenir en compte que una escola no és una empresa privada i que l’educació és
una tasca compartida.
L’actual model de gestió és negatiu i tampoc permet educar en democràcia quan no
s’està gestionant els centres democràticament.
L’autonomia del centre ha de ser real i pedagògica, sense direccions imposades de
fora, amb projectes educatius que es discuteixen en el si del consell escolar i amb la
participació de les famílies.
Els mestres es queixen de tanta burocràcia i volen una autonomia real pedagògica.
La recerca ha de ser d’interès pel benestar de tots els membres de la societat i sense
pressions d’empreses privades.
Pensen que a l’empresa pública no hi pot entrar la gestió privada d’empreses externes,
acabar amb la privatització de la gestió dels centres públics, i en l’àmbit universitari no
es poden destinar fons públics a fundacions i a entitats privades que ofereixen estudis
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universitaris. Si les empreses entren a les escoles i a les universitats no es pot garantir
l’autonomia.
Respecte al tema de l’avaluació pensen que ha de ser un sistema educatiu, que
serveixi per millorar, un procés formatiu que té per objectiu fer una diagnosi, detectant
mancances i proposar solucions. No pot servir per seleccionar l’alumnat o fer
classificacions. L’avaluació ha de ser continuada, transparent i democràtica.
Creuen en la igualtat de gènere, en què les dones estiguin tan presents com els
homes en els òrgans de decisió, coordinació i direcció. I potenciar la presència
masculina, a infantil i primària.
En relació a les condicions laborals haurien de ser dignes pels treballadors i
treballadores, acabar amb la precarietat, donant estabilitat i seguretat al personal.
Jornades de treball a temps complet o mitges jornades, i establir les mesures
adequades per a la conciliació laboral i familiar.
Els processos d’entrada a la funció pública, és a dir, les oposicions han de ser
transparents i objectives.
Un punt que consideren molt important, és que el català ha de ser llegua vehicular de
tot el sistema educatiu, s’ha de blindar el sistema d’immersió lingüística –que ha tingut
tant d’èxit durant trenta anys-, que ha estat reconegut per moltes entitats i països.
Que les escoles bressol han de ser públiques, no es pot permetre la privatització
d’escoles bressol ni la seva gestió. La titularitat i gestió de les escoles bressol ha de
ser de la Generalitat per tal d’evitar desigualtats entre municipis. En aquest moment hi
ha municipis que no tenen escoles bressol públiques i totes són privades.
Respecte al finançament, pensen que s’ha de destinar un mínim del 6% del PIB a
l’ensenyament públic per compensar desigualtats. Pactar amb els agents educatius
una discriminació positiva en el repartiment de recursos, on els centres que no tenen
tantes possibilitats tinguin una discriminació positiva.
Creuen que és fonamental obrir el debat a la ciutadania en general i treballar per
aconseguir una escola pública, catalana, democràtica, laica, gratuïta, coeducadora,
inclusiva, no discriminatòria i de qualitat. Perquè un altre país sigui possible, una altra
educació és necessària.
Tot seguit l’alcaldessa dóna la paraula als representants dels Grups Municipals.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, agraeix la
intervenció de la senyora Ester Plans. Creu que aquesta ILP el que vol és acabar amb
les desigualtats que actualment imperen a la nostra societat i en el nostre sistema
educatiu.
Diu que el Ple d’avui ha començat amb la intervenció d’un grup de nens i nenes que
han explicat les seves inquietuds i les seves necessitats. No creu que hi hagi cap
necessitat més imperiosa pels nens que tenir un sistema educatiu just, democràtic,
laic, en català, tal i com ho ha explicat la senyora Ester Plans, i amb la LOMCE i amb
la LEC això no està garantit.
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El que demana la proposició és instar els governs corresponents que retirin aquestes
lleis i fer-ne una de nova consensuada amb tota la comunitat educativa, i que
l’Ajuntament doni suport institucional a la ILP, ja que si realment es vol defensar el dret
dels infants, la millor manera de fer-ho és garantir un sistema educatiu realment adient.
Demana als grups municipals que han votat favorablement el Pla d’Infància que votin
favorablement la proposició.
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que el seu
grup municipal s’abstindrà en la votació ja que creuen que l’educació a Catalunya és
bona i positiva, tot i que es podrien millorar alguns aspectes. Diu que tothom hauria de
poder accedir i poder acabar les carreres universitàries.
Creu que el més important de l’ensenyament és la qualitat, i sobretot que no hi hagi ni
fracàs escolar, ni absentisme escolar per part de la canalla. Aquí es on els professors,
els pares i les AMPAS s’han de conscienciar amb aquests dos elements: el fracàs
escolar i l’abstenció escolar.
Posa l’exemple de Brasil, on l’escolarització és totalment gratuïta però en canvi el
fracàs escolar és molt gran.
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, agraeix la intervenció
de l’Ester Plans per l’explicació de la proposta de la ILP, i diu que el primer aspecte
positiu de la proposta és el bon moment per plantejar alguns dels aspectes que la
proposta representa.
Estan d’acord en un 80 o 90% de la proposta, i els aspectes on no estan tan d’acord
segurament és perquè encara no s’ha produït el debat, però possiblement també
acabarien posicionant-se favorablement.
Diu que la proposta de la ILP es presenta en un moment en què aquest país ha iniciat
un camí, essent el millor moment de plantejar-se com volem que sigui l’educació al
nostre país, és a dir, lliure de la legislació espanyola que hem tingut fins ara i on
segurament, l’estat espanyol, és un dels estats on més lleis s’han fet al respecte.
Ara és un bon moment per pensar quin és el model d’educació que volem.
Esquerra Republicana comparteix molts dels aspectes de la proposta, vol una
educació pública i de qualitat.
Manifesta que en aquests moments tenim escoles públiques i concertades, i potser
s’haurien de buscar altres formes independentment de la titularitat, però sobretot que
tots els nens i nenes tinguin els mateixos drets i deures.
L’escola ha de ser capaç d’estructurar aquesta vinculació de tots els agents, sobretot
la implicació dels pares i dels ajuntaments, on també comparteixen els projectes
educatius propis i l’autonomia de centre, en quant als equips directius.
Comparteixen els objectius de la proposició però s’abstindran perquè pensen que
encara s’ha de parlar i s’ha de debatre al Parlament, i que li agradaria que s’entengués
com una abstenció positiva.
Comparteixen plenament el fet que és necessària una nova Llei catalana d’educació,
que ara és un bon moment per decidir com volem que sigui l’educació al nostre país.
Estan d’acord en què tots els drets i deures han de ser iguals per a tots els nens
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independentment de la titularitat, estan d’acord amb el finançament de les llars
públiques i de les universitats, també estan d’acord que cal blindar el català i la
immersió lingüística.
Celebra que es pugui debatre al Parlament de Catalunya amb la voluntat que s’arribi al
consens més ampli possible.
La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, agraeix la descripció
i les explicacions fetes per l’Ester Plans i avança que el seu Grup Municipal s’abstindrà
en la votació perquè es tracta d’una Llei que es va aprovar quan el seu partit
governava.
Diu que només pel fet de plantejar una nova ILP ja estan d’acord, perquè és un
indicador en què la ciutadania està demanant un debat.
Respecte la LEC, creu que no es va plantejar bé i va sortir amb massa presses, no és
una mala llei, però a mesura que passa el temps poden sorgir coses que s’han de
modificar, és bo que hi hagi un debat i si ha d’acabar en una nova llei doncs millor.
En línies generals, i sobre la proposició, diu que estan d’acord, però hi ha alguns
atesos en què no hi estan. Creu que no tots els mals provenen de la LEC, ja que
alguns dels problemes plantejats sobre l’accessibilitat o l’accés a les escoles bressol,
vénen donats per un problema de finançament.
Referent als recursos, no estan d’acord en el fet de criminalitzar el sector privat, i no
estan d’acord quan es diu que pel fet que els ajuntaments externalitzin alguns serveis
se’ls treu capacitat de decisió. Si s’ha fet és per millorar el servei, perquè potser no es
tenen prou recursos de personal per gestionar-los.
L’escola Bressolvent és un bon exemple, es va construir una escola bressol pública,
feta amb finançament públic i privat.
Estan d’acord amb els principis que es plantegen; tots volem una escola d’aquest estil.
Respecte les escoles concertades no hi estan del tot d’acord, diu que es va fer per
obrir el ventall d’accés a nens i nenes. Està d’acord que tothom voldria el model de
Finlàndia, però no es pot oblidar que tenim el que tenim, i si es pogués partir de zero
potser es faria un model únic com el que es planteja.
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, inicia la intervenció
dient que el vot de l’equip de govern serà negatiu. Li sorprèn el posicionament de vot
tant del PSC com d’ERC, i no li sorprèn els plantejaments i les argumentacions de la
senyora Ester Plans, ja que és coherent amb els plantejaments que sempre ha fet.
Recorda que sempre s’ha denunciat el fet que cada vegada que hi hagi un canvi de
govern es canviïn les lleis, i ara resulta que els únics que estan votant en contra de
derogar una Llei que hi ha a Catalunya des de l’any 2009, és justament el grup que era
a l’oposició quan es va aprovar aquella llei. El punt de partida és precisament aquest,
que estan a favor de derogar la LEC, dos Grups Municipals que governaven a
Catalunya i els que des del govern de Catalunya van impulsar i la van tramitar.
Per una altra banda, diu que es posa de bracet la LOMCE i la LEC, i això li estranya
que no sàpiga greu a d’altres Grups Municipals, cosa que a ells sí, ja que la LOMCE
es va aprovar pel Partit Popular en solitari pràcticament a les Corts espanyoles, i tant
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bon punt s’ha aprovat, tots els grups polítics que van impulsar i aprovar la LEC van
signar que quan no hi hagi majoria absoluta del PP a Espanya es derogarà la LOMCE,
signat per tots els grups que van aprovar la LEC.
L’ha sorprès aquest fet i ha cregut oportú que s’havia de plantejar.
Li estranya que el senyor Vinyes hagi dit que estan d’acord en un 80 o 90%, no sap si
està d’acord en el que diu la proposició o en el que ha dit la senyora Plans, ja que si
volia fer referència al que diu la proposició; diu que la LEC ha propiciat una desigualtat
entre els centres de titularitat pública i els de titularitat privada i concertada, és a dir, la
LEC és la responsable d’aquesta desigualtat, que per cert, li agradaria saber de què es
parla quan es parla de desigualtat, ja que si es parla de condicions laborals, no ho és, i
si es parla de ràtios, tampoc, i si parlem dels centres independentment de la titularitat
es van incrementant els grups d’escolarització, evidentment les dades són tan
rotundes com contundents.
Des de l’existència de la LEC hi hagut 158 grups més a l’escola concertada, que vol dir
1,27% en relació als grups que ja tenia abans de l’aprovació de la LEC, i en canvi
2.755 grups més a l’escola pública, que vol dir un 10,84% més, dels grups que hi
havien públics abans de la LEC.
De tots els grups que s’han creat en el sistema educatiu de Catalunya des de l’entrada
en vigor de la LEC, el 94,58% han estat en el sector públic.
Sobre l’aparent desigualtat dels nens i nenes que van a un centre o a un altre,
depenent de la titularitat, diu que això ja ve des d’abans de l’aprovació de la LEC, i en
el cas de Manresa, és cert que si obviem les escoles concertades, quedarien les
escoles públiques, i tots sabem molt bé, que si les comparéssim serien incomparables
en quant a la procedència de l’alumnat que hi va, això comparat només les del sector
públic.
Sobre el fet de no acceptar aportacions d’empreses privades en cap etapa de
l’educació des de l’escola bressol fins a la universitat, diu que si realment el grup
municipal que defensa aquesta proposició creu que a Manresa no s’havia d’haver
creat la llar d’infants (Bressolvent), ja que ho diu de manera contundent el text, cosa
que en aquest cas sí que hi van haver aportacions privades de les associacions
d’empresaris de Bufalvent.
Una de les qüestions que personalment li ha agradat sobre les qüestions plantejades
per l’Ester Plans, quan diu que es començaria per desconcertar, acabant per
deconcertar-les totes, essent l’objectiu final que no existeixin les escoles concertades i
les escoles de titularitat privada.
En el cas de Manresa les escoles bressol municipals, per decisió d’un equip de govern
que no era Convergència i Unió, en què la regidoria d’Educació la portava Iniciativa per
Catalunya, Esquerra Unida Alternativa, va decidir que la gestió es portés per empreses
privades, i efectivament les escoles bressols públiques de Manresa, es gestionen a
través de concessió administrativa.
Recorda una dada molt important, a Manresa la mitjana d’escolarització en escoles
bressol de nens de 0 a 2 anys, és d’un 45%, cosa que ens fa estar per sobre de la
mitjana del país.
Per acabar i referent al fet que s’ha dit sobre les subvencions que es donen a les
escoles concertades i que es podrien estalviar per pagar beques de menjador, llibres i
material escolar, demana que en aquest aspecte no es facin trampes, ja que si
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aquestes escoles passen de ser concertades a públiques, els diners no ens els
estalviaríem, ja que s’haurien de subvencionar igualment.
Diu que el seu Grup Municipal votarà en contra de la proposició.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, voldria matissar
sobre tres temes. Primerament sobre el que ha dit el senyor Llobet que es posaven de
bracet la LEC i la LOMCE, volia dir que les dues lleis han fet coses que no els
agraden.
Sobre el fet d’eliminar el concert i les escoles privades, diu que la senyora Ester Plans
ha deixat molt clar que estava parlant de concerts i no d’eliminar les escoles privades.
Finalment, sobre el model Finlandès i de la tradició de l’estat espanyol, diu que no es
tracta d’una tradició sinó d’una imposició de 40 anys.
La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, respecte la tradició
cristiana a les escoles, posa l’exemple de la Salle que ara ha fet els 150 anys.
Li diu al senyor Llobet que estan d’acord que s’obri el debat, no que es derogui la LEC,
ja que ella ha dit que era una bona llei. Ells volen que hi hagi el debat al Parlament, si
això és el que vol la ciutadania.
Sobre el fet de posar de bracet la LOMCE i la LEC, evidentment vol deixar clar que no
estan a favor de la LOMCE.
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que quan es
debaten temes d’aquests s’acaben debatent coses que no estan escrites, però creu
que també és important, perquè avui s’està debatent un tema que va més enllà del que
es pugui escriure en un paper, però ells s’abstindran en la votació, com ho han fet
anteriorment, ja que és un tema que es debatrà al Parlament.
Diu que si ens basem en la proposició que en definitiva és el que s’aprovarà al Ple,
només té quatre acords, dels quals el més important és instar la ILP al Parlament i
això no vol dir que s’hagi de derogar immediatament la LEC.
La senyora Ester Plans i Playà, dóna les gràcies per totes les aportacions que s’han
fet, i diu que el més important és que el tema de l’educació s’hagi posat sobre la taula.
El que volen fer és poder tenir un espai obert per parlar de l’educació en un país nou,
que és el que pretenem tots.
Per a ells el veritable fracàs seria que no hi hagués cohesió social, i la proposta que hi
hagi una única xarxa, no vol dir que les escoles privades deixin d’existir, al contrari, a
moltes d’elles els faríem un gran favor.
Agraeix les aportacions de tots els Grups Municipals.
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, diu al senyor
Masdeu que el segon paràgraf dels atesos diu que la ILP ve motivada perquè tant
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l’actual Llei d’Educació a Catalunya (LEC), com la Llei Orgànica per a la Millora de la
Qualitat Educativa (LOMCE) no garanteixen amb totalitat el dret a l’educació pública...,
sí que van del bracet ja que estan al mateix paràgraf.
I respecte al segon acord, es diu textualment que s’ha d’instar el Parlament a debatre
una nova Llei del Sistema Educatiu de Catalunya que derogui l’actual Llei d’Educació
(LEC).
Quan es parla de titularitat pública i concertada, agraeix el que ha dit la senyora Ester
Plans, que ha dit que no s’han de tancar les escoles privades, que també pateixen la
crisi, perquè moltes vegades es dóna a entendre que les públiques estan molt
infradotades i les privades tenen de tot i ara s’acaba de veure que no, perquè la crisi
ha afectat a tothom.
Explica que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat una moció que
demana al Govern de Catalunya que promogui en el termini d’un mes la convocatòria
de subvencions per a l’escolarització d’infants a llars d’infants de titularitat privada...,
Creu que s’ha de tenir clar que tot el que es defensi ha de ser per igual, tant de
paraula com en l’exercici dels fets concrets.

En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa sotmet a votació la proposició 7.4
del Grup Municipal de la CUP, i el Ple la rebutja per 13 vots negatius (10 GMCiU i
3 GMPP), 9 abstencions (4 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMPxC), i 2 vots afirmatius (2
GMCUP).

7.5

Proposició del Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i PxC, d’adhesió
de l’Ajuntament de Manresa a la xarxa internacional de “Ciutats per la
Vida – Ciutats contra la Pena de Mort”, a proposta de la Comunitat de
Sant’ Egidio de Manresa.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i PxC,
de 17 de novembre de 2014, que es transcriu a continuació:
“Atès que estem convençuts del paper de tota comunitat ciutadana, mitjançant la veu
dels seus òrgans representatius, per actuar com a subjecte col·lectiu capaç de
concórrer a augmentar el respecte de la vida i de la dignitat de les persones a
qualsevol lloc del món.
Atès que volem mostrar la nostra preocupació davant de la vigència a diferents estats
del món de la pràctica inhumana de la pena capital.
Atès que ens reafirmem en aportar el suport de la nostra ciutat a les iniciatives que
ens fan avançar cap a societats riques en valors, constructores de pau i d’oportunitats
per a les persones.
Atès que a la nostra ciutat diferents institucions i entitats treballen des de fa anys per
promoure la responsabilitat i la defensa dels drets humans com a base dels vincles
que es realitzen al municipi, reflectint aquesta voluntat en un Pla de sensibilització
ciutadana que es treballa de forma conjunta des del Consell Municipal de Solidaritat.
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Atès que la Comunitat de Sant’Egidio té una àmplia trajectòria a Manresa realitzant
activitats de suport als col·lectius més vulnerables i portant a terme activitats de
sensibilització per conèixer i solidaritzar-nos amb altres realitats.
Atès que la Comunitat de Sant’Egidio a nivell internacional i des de l’any 2002, està
portant a terme la campanya Ciutats per la Vida- Ciutats contra la Pena de Mort amb
l’objectiu d’aconseguir l’abolició definitiva de la pena de mort del panorama jurídic i
penal dels estats.
Atès que l’ esmentada entitat, conjuntament amb el Consell de Unió Europea, està
liderant una iniciativa per aconseguir l’adopció d’una moratòria universal de les
execucions capitals que es votarà el proper desembre a la Comissió de Drets de les
Nacions Unides.
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar per unanimitat adherir-se a la
campanya “Ciutats per la Vida - Ciutats contra la pena de mort”, continuant el treball ja
iniciat l’any 2004, recolzar la crida per a una “Moratòria universal de la pena de mort” i
convidar la ciutadania a firmar-la.
Per tots aquest motius es prenen els següents acords:
ACORDS
Primer: La ciutat de Manresa, a proposta de la Comunitat de Sant’Egidio, s’adhereix a
la Xarxa internacional de “Ciutats per la Vida -Ciutats contra la Pena de Mort” i declara
el 30 de novembre Jornada ciutadana “Ciutats per la Vida -Ciutats contra la Pena de
Mort”.
Segon: L’Ajuntament de Manresa es compromet a convertir aquesta adhesió en un
esperó per assolir una major responsabilitat, i a actuar en tots el àmbits que siguin de
la seva competència per tal que es creïn espais d’informació i sensibilització sobre els
motius de rebuig d’aquesta pràctica i sobre l’evolució de la campanya abolicionista en
el món.
Tercer: L’Ajuntament de Manresa farà arribar la formalització de l’adhesió a la
Comunitat de Sant’Egidio per tal que Manresa consti com a municipi que dóna suport a
l’abolició de la pena de mort i perquè així es pugui notificar als òrgans competents de
Nacions Unides.”
L’alcaldessa dóna la paraula al senyor David Salas Mezquita, que compareix en el Ple
per defensar la proposició 7.5 dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i PxC, en
representació de la Comunitat de Sant’Egidio.
El senyor David Salas Mezquita, inicia la intervenció dient que vol presentar a tot el
Consistori aquesta iniciativa aprofitant que aquest semestre és el Semestre de la
presidència italiana del Consell de la Unió Europea, on el govern italià s’ha marcat com
una de les fites de la seva presidència lluitar per l’abolició de la pena de mort arreu del
món.
La Comunitat de Sant’Egidi ha estat cridada a formar part del treball de suport en
aquesta tasca i ja s’han fet algunes iniciatives per accelerar el procés d’abolició de la
pena de mort en alguns països, com Japó, Filipines i alguns països africans.
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Això s’ha fet per intensificar el contacte amb els països que a principis de desembre,
votaran a les Nacions Unides una resolució demanant la moratòria de les execucions.
En el marc d’aquest treball, es vol presentar la Iniciativa Ciutats per la Vida – Ciutats
contra la Pena de Mort. Això és una xarxa de municipis d’Europa i arreu del món,
gairebé 1.900 que donen suport al compromís pel respecte de la vida, de la dignitat
humana i per sensibilitzar a la ciutadania sobre la urgència d’eliminar aquesta pràctica
inhumana del panorama jurídic i penal de molts estats.
Aquests dies està en plena activitat l’Organització de la tretzena edició d’aquesta
campanya, que aquest any se celebrarà com cada any el dia 30 de novembre. Se
celebra el 30 de novembre perquè el mateix dia de l’any 1786 es va abolir per primera
vegada en un estat modern la pena de mort, va ser al Gran Ducat de Toscana, que per
primera vegada incloïa l’abolició de la pena de mort dins la seva legislació.
Recorda que la setmana vinent a Manresa, la comunitat de Sant’ Egidi ha convidat un
activista dels Estats Units contra la pena de mort, en el marc de la campanya "Ciutats
per la vida, ciutats contra la pena de mort", que porta a terme cada any.
En aquesta oportunitat el convidat és Bill Pelke, que ha dedicat la seva vida a treballar
per a l'abolició de la pena de mort, tot i que el 1985 la jove de 15 anys Paula Cooper
va assassinar la seva àvia i va ser condemnada a mort.
En un primer moment Bill Pelke va estar d'acord amb la resolució judicial, però amb el
temps es va adonar que aquesta no era la solució, i amb el suport internacional va
aconseguir que commutessin la pena a Cooper.
La iniciativa que es porta a l’aprovació del Ple vol posar de manifest el paper que
poden tenir els ajuntaments en aquest procés i demana que l’Ajuntament de Manresa
s’adhereixi a la Xarxa Internacional de “Ciutats per la Vida -Ciutats contra la Pena de
Mort, iniciativa que té el suport de la Comunitat de Sant’Egidi i de la Comissió
Europea.
Proposen aquesta adhesió de l’Ajuntament de Manresa, perquè aquest document
juntament amb els que s’han signat a d’altres ajuntaments d’arreu del món durant
aquests darrers anys, es pugui votar favorablement la resolució a les Nacions Unides,
per la moratòria a principis de desembre.
Recorda que amb la participació de l’Ajuntament i de tota la ciutadania, la nostra veu
podrà fer que la foscor que hi ha en molts corredors de la mort sigui substituïda per la
llum d’aquesta campanya “Ciutats per la Vida -Ciutats contra la Pena de Mort”.
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, Ciutadania i Barris, agraeix la
intervenció del senyor Salas.
Estan convençuts que el que fa avançar realment una societat és la seva capacitat de
respectar la vida en el sentit més ampli i la capacitat de donar resposta als conflictes i
al patiment.
Quan un estat es pren el poder de decidir sobre el dret a viure d’una persona, quan un
estat soluciona els crims de la mateixa forma que les persones que el cometen, cal
plantejar quin paper volem donar a l’estat i a les institucions que el representen.
Diu que els que formen part de les institucions, es consideren com a defensores de les
persones i de les comunitats. Tenen una responsabilitat a contribuir perquè totes les
Acta de la sessió plenària núm. 15, de 20 de novembre de 2014

156

societats trobin solucions no violentes a les seves dificultats i a fer de les institucions
una eina de garantia de la vida i no un instrument per generar més formes de
violència.
Estan d’acord que tant un crim com un assassinat no pot quedar sense resposta, es
deu a les víctimes, a les famílies i a la mateixa societat. Però com a societat del segle
XXI s’ha de tenir la maduresa de construir respostes que no generin més patiment i
rancor.
La pena de mort ens deslegitima com a societat que realment creu amb els drets
humans, on ens treu qualsevol oportunitat de reparar el crim, treu legitimitat per
transmetre missatges a la ciutadania sobre la importància de la cultura de la pau.
L’any 1948 es va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans, i l’article 3
destaca el dret indiscutible a la vida.
L’any 1978 amb la Constitució espanyola es va abolir la pena de mort a l’estat
espanyol. L’experiència viscuda a la nostra història, ens ha de fer, encara més, tenir
garantit el dret a viure. Tenim molt recent la impunitat, l’abús de poder i els traumes de
l’aplicació de la pena de mort.
Amb aquesta adhesió no es vol deixar passar l’oportunitat de sumar-nos al moviment
que fa anys ha sortit per acabar amb aquesta vergonya col·lectiva.
Manresa fa anys que treballa amb el Programa d’Educació en valors. És l’aportació
que fan diferents entitats i l’Ajuntament amb la promoció d’actituds que fan dels
manresans i manresanes gent de pau, i per tant amb recursos per conviure des del
respecte i la solidaritat. Té molt sentit que, a banda del treball que ja es fa, es formalitzi
el compromís de treballar per la pau amb accions concretes, com la d’avui que ens
porta a rebutjar de manera clara la pena de mort.
Tenim la sort que a Manresa hi ha la Comunitat de Sant’ Egidi, que forma part del
moviment civil que ha liderat el treball per abolir la pena de mort. Aquesta entitat suma
el seus esforços i projectes per millorar la qualitat de vida de les persones que viuen
en risc, on treballa amb una visió global de construir un món amb pau, sense cabuda
pels estats que declaren la mort als seus conciutadans i conciutadanes.
Agraeixen a la Comunitat de Sant’ Egidi a Manresa tant el seu treball, com la voluntat
d’acostar als manresans i manresanes l’altra cara de la pena de mort, la dels que
cometen els crims i la dels que estan condemnats, per poder fer una mirada humana,
compassiva i de recuperació de l’esperança, aconseguint cada vegada menys
violències amb societats justes i educadores.
Acaba la intervenció dient que votaran favorablement.
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que el Grup
Municipal Socialista va subscriure la proposició una vegada rebudes les explicacions
de l’equip de govern i també perquè reconeixen de forma molt respectuosa la tasca
feta per la Comunitat de Sant’Egidi per l’assistència dels més desfavorits socialment.
Felicita la Comunitat de Sant’Egidi , perquè Manresa pot gaudir d’una entitat d’àmbit
internacional per la feina que fan.
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Respecte a la pena de mort institucionalitzada, és a dir, la dels estats que encara
l’apliquen com a sanció penal, no reuneix el mínim acceptable ètic al segle XXI, per
tant s’hauria d’abolir i tampoc aconsegueix cap mena de reparació ni per les víctimes
ni dissuasió de la comissió de delictes, que és el que està passant en alguns estats
dels Estats Units, paradigma de la pena de mort i paradigma de la violència
irrefrenable.
Diu que la pena de mort és reprovable perquè està institucionalitzada, però s’ha de
tenir en compte que també hi ha penes de mort encobertes per moviments ètnics,
polítics o religiosos, és a dir, no s’aplica d’una forma institucionalitzada però s’està
aplicant.
Creu que en properes campanyes s’haurien de fer extensives aquestes penes de mort
encobertes que existeixen al món.
El GMPSC votarà a favor de la proposició.
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, agraeix al senyor David
Salas la seva intervenció i la tasca que realitza la Comunitat de Sant’ Egidi a la ciutat
de Manresa.
Diu que mentre quedin al món persones que estiguin sotmeses a aquestes barbàries
s’ha de seguir lluitant.
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, agraeix la
intervenció del senyor David Salas.
Diu que votaran a favor de la proposició ja que estan en contra de la pena de mort.
Manifesta que s’hauria de lluitar d’igual manera per la violència de gènere i pel
maltractament dels menors.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, agraeix al senyor
David Salas la seva explicació.
Diu que no van signar la moció subscrita pels Grups municipals de CiU, PSC, ERC, PP
i PxC, per dos motius.
El primer motiu és per una qüestió de terminis, ja que les decisions es prenen a les
assembles del partit i quan els va arribar la moció ja s’havia fet l’assemblea.
Diu que encara que això no hagués passat tampoc l’haurien signat perquè la moció la
signa un partit polític que està radicalment en contra dels drets humans, com és la
Plataforma per Catalunya, que té com a eslògan “Primer els de casa”, que és la
negació completa dels drets humans per a tothom.
Diu que votaran a favor de la proposició, i demana que si hi ha d’haver noves
iniciatives al respecte espera que estiguin representades per totes les entitats que
lluiten pels drets humans i contra la pena de mort.
El senyor David Salas Mezquita, agraeix el vot positiu dels Grups Municipals.
Respecte al que ha dit el senyor Irujo hi està plenament d’acord en el sentit que la
lluita contra la pena de mort, és la mateixa lluita que fan quan van a buscar una
persona que es troba sola a casa i ho necessita, o per ajudar un nen.
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S’alegra que Manresa es posicioni contra la pena de mort, perquè vol dir que Manresa
es posiciona no només contra la pena de mort, sinó contra totes les injustícies que hi
ha al món.
Diu que per desgràcia a Europa encara queda un petit reducte de la pena de mort,
Bielorússia, on justament fa poc dies es va executar un últim condemnat.
Esperen no haver de repetir aquesta Iniciativa, i si més no, amb la votació que es farà
a primers de desembre, que passi com els últims anys on un bon grup de països s’han
abstingut .
En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa sotmet a votació la proposició 7.5
dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i PxC, 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’alcaldessa reprèn l’ordre del dia amb la proposició 7.2

7.2

Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i PxC per a
l’aprovació del document de consens elaborat en relació a les
implicacions de la Resolució 577/X, del Parlament de Catalunya, sobre
l’increment de la pobresa i les desigualtats, en relació amb l’Ordenança
de Civisme i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i PxC,
de 12 de novembre de 2014, que es transcriu a continuació:
“El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió de 19 de juliol de 2012, va aprovar
definitivament l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana, publicada al BOPB de
2 d’agost de 2012.
En sessió ordinària del dia 15 de maig de 2014, el Ple de la Corporació va aprovar,
amb la majoria legal establerta, una esmena del Grup Municipal de CiU a una
proposició presentada pel Grup Municipal de la CUP, en què s’acordava convocar, en
el termini màxim de 60 dies, la Comissió de Valoració de l’Ordenança de civisme per
tal de debatre i valorar si algun o alguns dels seus articles entren en contradicció amb
la resolució 577/X del Parlament de Catalunya. Així mateix, s’acordava convidar a
aquesta reunió aquelles entitats ciutadanes especialment implicades en la lluita contra
la pobresa i l’exclusió social.
També s’acordava que, si es constatava que algun o alguns dels articles de
l’Ordenança entren en contradicció amb la Resolució esmentada, s’iniciaria el
procediment per a la seva modificació.
El Parlament de Catalunya, en el ple monogràfic sobre l’increment de la pobresa i les
desigualtats celebrat el dia 13 de març de 2014, va aprovar la resolució 577/X, que en
seu punt 3r insta el Govern, entre altres a: “g) instar els municipis a promoure la revisió
de les ordenances de civisme i dels plans de seguretat perquè no accentuïn
l’estigmatització i la penalització de persones en situació d’alta vulnerabilitat i pobresa”.
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Per resolució de l’alcalde de data 26 de juny de 2014 es va aprovar la formació de la
comissió d’estudi que portés a terme aquesta revisió, la qual incorporava com a
membres convidats representants de les entitats Càritas Arxiprestal de Manresa, Creu
Roja Manresa i Fundació Rosa Oriol.
La comissió es constituí el dia 2 de juliol de 2014 i, després d’analitzar el contingut de
l’ordenança, va acordar per majoria que no esqueia la seva modificació. També
s’acordà que es redactaria una proposta de consens que recollís els suggeriments que
es van fer en el si de la comissió, relatius a criteris procedimentals i d’implementació
de millores en els procediments derivats de l’aplicació de l’ordenança.
Aquesta proposta de consens se sotmeté a consideració de la comissió d’estudi en la
seva sessió de 22 d’octubre de 2014 i va obtenir l’aprovació de la majoria dels seus
membres. En aquesta mateixa sessió, s’acordà, així mateix, de sotmetre-la a
l’aprovació del Ple de la corporació mitjançant la presentació d’una moció conjunta
dels grups polítics municipals CIU, PSC, ERC, PP I PXC, amb la qual cosa es donava
per acabada la tasca de la comissió.
Per tot això, els grups polítics municipals esmentats han acordat de sotmetre al Ple
Corporatiu l’adopció del següent
A C O R D
Primer. Aprovar el document d’iniciatives de consens elaborat per la Comissió d’estudi per a
la valoració de les implicacions de la resolució 577/X del Parlament de Catalunya
sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats, en relació amb l’Ordenança de
Civisme i Convivència ciutadana de l’Ajuntament de Manresa, aprovada pel Ple de la
Corporació el dia 19 de juliol de 2012, de conformitat amb l’annex que forma part
d’aquesta proposició a tots els efectes.
Segon. Comunicar l’acordat a tots els serveis municipals responsables de l’aplicació i
seguiment de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana a fi que tinguin en
consideració les iniciatives aprovades en la instrucció dels corresponents expedients i
en totes les seves actuacions.”
INICIATIVES DE CONSENS RELATIVES A L’APLICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIVISME I
CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA
1.

S’incidirà de forma efectiva en les polítiques informatives de l’Ajuntament relatives a
l’oferta de serveis socials municipals o d’altre àmbit per tal que tot ciutadà que es pugui
trobar en una situació de pobresa o bé d’exclusió social i reuneixi els requisits exigits,
tingui accés als ajuts i serveis a què tingui dret.

2.

Els agents de la Policia Local comunicaran per escrit a Serveis Socials els casos de
pobresa, exclusió o risc social coneguts arrel de les intervencions en aplicació de
l’Ordenança de Civisme.

3.

En relació amb la conducta recollida a l’art. 36.d) de l’Ordenança (“agafar en grans
quantitats aigua potable de les fonts públiques per a ús privatiu”):
a)

Es garanteix que no es sancionarà en cap cas les persones que realitzin aquesta
conducta quan s’acrediti –o bé resulti evident- que existeix una situació de
pobresa, exclusió social o altra situació de risc social.
A tal efecte, un cop es tingui constància de la conducta –sigui per part dels agents de
la Policia Local o per altre funcionari- es contactarà amb els Serveis Socials per tal de
valorar si concorren aquestes circumstàncies en aquesta persona.
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Si fos així, es farà constar a la corresponent acta o document per tal de comunicar la
situació als Serveis Socials per a la seva immediata intervenció. D’aquesta actuació
no se’n derivarà, doncs, cap expedient sancionador.
Si la situació de pobresa, exclusió social o altra situació de risc social fos explícita i
evident, els agents ho faran constar igualment a l’acta i es procedirà d’acord amb el
paràgraf anterior.
b)

c)

S’aplicaran, igualment, els criteris aprovats per la Comissió de valoració de
l’aplicació dels articles relatius a la utilització de fonts públiques de l’Ordenança
de civisme i convivència ciutadana, en sessió del dia 3 d’abril de 2013:
1.

S’interpretaran els articles relatius a la utilització de les fonts públiques en el
sentit de no sancionar indiscriminadament i de forma automàtica sinó només en
aquells supòsits que signifiquin una utilització clarament excessiva i/o incívica
dels recursos públics, i en cap cas quan es detecti una problemàtica de caire
social rere aquesta activitat.

2.

Quan així sigui, i es detectin casos de necessitat social, es posarà en
coneixement dels Serveis Socials del propi ajuntament, amb l’objectiu que es
realitzin les actuacions necessàries i adients per tal de minimitzar o resoldre el
problema.

3.

Quan el conjunt de circumstàncies anteriorment expressades acabin requerint
d’un expedient sancionador, s’informarà d’aquest expedient a la resta de grups
municipals per tal de que puguin manifestar allò que considerin oportú.

Es garanteix que la societat municipal Aigües de Manresa, S.A. condiciona la
interrupció del servei de subministrament d’aigua de boca als habitatges a un
informe social que protegeixi les persones en risc d’exclusió, de manera que es
garanteix que no es farà cap tall en aquest subministrament a cap habitatge de la
ciutat sense la comunicació prèvia dels serveis socials de l’Ajuntament.
Aquest compromís es deriva l’acord del Ple de la Corporació en data 17 de juliol de
2014 que aprovà l’esmena de substitució d’una proposició del Grup municipal del
Partit Popular al respecte.
En compliment d’aquest acord, Aigües de Manresa, S.A., el dia 30 de juliol de 2014,
va sol.licitar autorització a l’Ajuntament per a l’aplicació immediata de la modificació
provisional el seu Protocol regulador dels talls de subministrament d’aigua per donar
compliment a l’acord de Ple, a l’espera de l’aprovació d’aquesta modificació.

4.

En relació amb les conductes recollides al Capítol cinquè, Secció primera (arts. 2224) de l’Ordenança (“Ocupació de l’espai públic per conductes que adopten formes
de mendicitat”):
Es garanteix que, en les actuacions relatives a les conductes a què es refereix aquest
capítol de l’Ordenança, els funcionaris i treballadors municipals actuants evitaran en tot
cas l’ús de termes que puguin estigmatitzar o bé suggereixin una estigmatització o
menyspreu de les persones afectades per situacions de pobresa o d’exclusió social.”

El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, Ciutadania i Barris, recorda
que l’origen de la proposició conjunta ve donada per la Resolució del Parlament de
Catalunya que instava els municipis a promoure la revisió de les ordenances de
civisme i dels plans de seguretat perquè no accentueixin l’estigmatització i la
penalització de persones en situació d’alta vulnerabilitat i pobresa”.
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El Ple de la Corporació va aprovar la posada en marxa d’una Comissió per fer la
valoració i posar de costat la resolució del Parlament de Catalunya amb la nostra
Ordenança de Civisme per tal de valorar-la o fer els possibles canvis si eren
necessaris.
La Comissió va convidar diferents entitats de l’àmbit social per tal de valorar-la i es va
arribar a la conclusió que no hi havien ni desajustos ni incoherències respecte el que
deia el Parlament de Catalunya.
Fruit de la Comissió es van fer unes consideracions que incidien sobre els punts més
delicats de l’Ordenança.
Aquestes consideracions es van agrupar en un document que es diu: “Iniciatives de
consens relatives a l’aplicació de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de
l’ajuntament de Manresa”.
Aquest document recull tota una sèrie d’iniciatives de consens elaborat per la Comissió
d’estudi:
- S’incidirà en les polítiques informatives de l’Ajuntament i relatives a l’oferta de
Serveis Socials.
- Incidir en què els agents de la Policia Local comuniquin als Serveis Socials els
casos de pobresa, exclusió o risc social.
- Referent al tema d’agafar en grans quantitats aigua potable de les fons públiques
per a ús privatiu, s’ha insistit molt sobre l’assumpte amb l’empresa municipal Aigües
de Manresa per tal de valorar les situacions, i els consta que han modificat i han
millorat els protocols d’actuació. Per aquest proper any, han duplicat el pressupost
de la bossa de contingències socials
Les conclusions a què van arribar tots els grups, excepte la CUP, van ser de consens.
També es va aprovar en aquesta Comissió, que el document es portés a l’aprovació
del Ple i s’adjuntarà com a annex de la pròpia Ordenança de Civisme.
Demana el vot favorable a la proposició.
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PSC, diu que l’Ordenança de
Civisme s’ha treballat molt i que tots els grups han tingut l’oportunitat d’incidir i fer
propostes. La major part de les aportacions que ha fet el GMPSC s’han tingut en
consideració i han contribuït a millorar el text.
Sobre el tema de la mendicitat, diu que el seu grup sempre l’havia defensat com un
problema social i no com un problema d’incivisme, i en aquest sentit i amb la redacció
de l’ordenança ja deixava molt clar que la mendicitat no es penalitzava, sinó casos
puntuals com podia ser la mendicitat amb menors, o casos puntuals i que feia
necessari que es consideressin com a incívics.
Diu que és molt important que es tingui clar que des de l’Ajuntament i des dels Serveis
Socials i des de tots els agents socials implicats amb una casuística com aquesta
s’està vetllant perquè no es produeixi una estigmatització sinó que es busqui l’arrel del
problema i s’intenti solucionar-ho.
En relació amb les captacions d’aigua, van considerar que era positiu que el document
recollís les petites mancances o les petites frases que la pròpia ordenança deixava
com a obertes a males interpretacions, s’hagin pogut incloure al document.
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Amb aquest document s’ha aconseguit que realment quan hi ha un problema social
evident, que marxa de la conducta incívica, es garanteixi que es posaran els mitjans
oportuns per solucionar-ho.
Demanen el vot favorable a la proposició.
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, agraeix la implicació de
les entitats socials que van col·laborar en la revisió de l’ordenança de civisme i de
l’equip tècnic municipal que va donar el suport en la redacció del text.
Diu que en les sessions de treball es va establir la creació del document que s’adjunta
a la moció recollint les iniciatives encaminades a atendre aquelles persones que per
causa de la seva vulnerabilitat social poguessin incórrer en situacions recollides en
l’ordenança.
Les competències municipals no permeten atendre a les persones que en el cas de no
poder fer front al pagament de subministraments, no se’ls pot facilitar l’accés als
serveis bàsics energètics, però sí que es podrà garantir en el cas de l’aigua.
Acaba la intervenció dient que com a redactors i signants de la moció votaran
favorablement i demana el vot favorable a la resta de grups.
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que les
reunions que s’han fet amb el regidor Calmet, amb l’equip tècnic, amb les associacions
que han volgut implicar-se i amb els grups municipals, han propiciat que s’arribés a un
acord unànime per a l’elaboració del document, per la qual cosa votaran
favorablement.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que tal i com
ha dit el regidor Calmet, el GMCUP votarà en contra de la proposició, cosa que ja van
fer des de l’inici de la creació de l’Ordenança de Civisme.
Creuen que el document que es porta a aprovació no reflecteix el que els agradaria.
Bàsicament manté l’ordenança tal i com estava redactada, fins i tot articles on es
reconeix que són excessius, es mantenen igual. I diu que són excessius, poc justos o
desproporcionats i la prova és que es demana que no s’apliquin, i tot i així es
mantenen.
Creu que és la millor definició de l’estigmatització, diu que una cosa no es pot fer, i
assenyala qui la fa encara que no se’l culpi. Es mantenen els articles per poder seguir
assenyalant a persones o col·lectius de conductes concretes com a pernicioses i no
cíviques, quan es reconeix que no s’ha de castigar, per tant, el que s’està fent és
estigmatitzar.
El GMCUP votarà en contra de la proposició.
En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa sotmet a votació la proposició 7.2
dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i PxC, i el Ple l’aprova per 22 vots
afirmatius (10 GMCiU, 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.
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7.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de la implicació de
l’Ajuntament de Manresa en el canvi de model energètic.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 17 de novembre
de 2014, que es transcriu a continuació:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa i els organismes que en depenen generen un
elevat consum energètic.
Atès que la producció de l’energia té importants conseqüències a nivell social,
econòmic i mediambiental.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament, expressada en l’Agenda 21 i en altres
compromisos, promoure les energies renovables en detriment dels combustibles
fòssils i nuclears, tant a la ciutat en general com a les pròpies dependències
municipals.
Atès que la Cooperativa Som Energia té per objectiu canviar el model energètic actual
i treballar des de la societat civil per assolir un model de consum i producció energètic
100% renovable.
Proposem:
1. Que l’Ajuntament de Manresa estableixi un acord amb la Cooperativa Som Energia
SCCL per promoure la producció i consum d’energia verda a la ciutat.
2. Que aquest acord impliqui que en un termini breu de temps tot o una part del
consum energètic depenent d’aquest Ajuntament es faci a través de Som Energia o de
qualsevol altra empresa que en garanteixi l’origen 100% renovable.”

El secretari presenta una esmena del GMERC, de 20 de novembre de 2014, a la
proposició del Grup Municipal de la CUP, que es transcriu a continuació:
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El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que l’any
2008 l’Ajuntament de Manresa va aprovar per unanimitat un Pla d’acció per a l’energia
sostenible a Manresa, que preveia que l’any 2020 s’haurien reduït en un 20% les
emissions de gas d’efecte hivernacle, bàsicament de CO2.
Aquest pla tenia dues vessants: una en el global de la ciutat i, l’altra estrictament en
les dependències i en els serveis municipals. En l’àmbit de la ciutat s’ha aconseguit
reduir aquestes emissions, però no perquè s’hagin pres mesures, sinó per efecte de la
crisi econòmica i l’estancament de l’activitat econòmica.
Pel que fa a l’Ajuntament diu que no tenen dades, però creuen que no s’ha aconseguit
aquesta reducció. Arran del pla d’acció se sap que més d’un 50% d’aquestes
emissions provenen del consum d’energia elèctrica, tant de l’Ajuntament com de les
dependències municipals.
Aquest pla d’acció proposa, entre d’altres, la creació de l’Agència Local de l’Energia.
Diu que no tenen notícia de la seva existència i de l’activitat que fa, però el regidor de
Medi Ambient i Sostenibilitat els podrà informar.
També proposa que en l’adquisició de béns i serveis es posin clàusules que
afavoreixin a aquells subministradors que garanteixin que l’energia que subministren
prové de fonts no contaminants, és a dir d’energies renovables.
El GMCUP proposa que l’Ajuntament comenci a treballar amb empreses que
garanteixin que l’energia que subministren prové única i exclusivament de fonts
renovables, i l’única que han trobat a Catalunya és la Cooperativa Som Energia, però
diu que si algú és coneixedor d’alguna altra no tenen inconvenient a incloure-la.
Recorda que en el ple del mes passat es va parlar de la pobresa energètica i es deia
que un dels problemes són els monopolis en el món de l’energia i aquesta proposició
proposa que se’n puguin beneficiar altres empreses amb altres criteris, i debilitar
aquests monopolis energètics que tan poca responsabilitat social i mediambiental han
demostrat.
Diu que la cooperativa Som Energia també té algunes característiques que cal tenir en
compte, com per exemple que no subministren per a serveis que necessiten
subministrament continu com els semàfors que, per qüestions tècniques, no poden
garantir un subministrament continu. Altres característiques són que no entren en
concursos sinó que s’ha de fer una contractació del servei.
Entén que pot suposar algunes dificultats a l’hora de contractar des de l’Ajuntament,
però són dificultats amb què altres municipis han trobat solució.
Posa l’exemple del subministrament en uns habitatges de protecció oficial, o d’un
determinat servei o equipament.
El GMCUP presenta aquesta proposició amb la voluntat de complir aquell acord de fa
sis anys per tal que es comenci a contractar energia verda.
Pel que fa a l’esmena que presenta el GMERC, diu que la Cooperativa Som Energia
és l’única que garanteix que tota l’energia procedeix de fonts renovables, però que no
entra en concursos públics, per la qual cosa considera que es podria afegir com un
punt més de l’esmena, però no hauria de substituir els punts de la proposició de la
CUP, ja que impossibilitaria que l’Ajuntament contractés Som Energia per un
determinat servei o equipament.
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Diu que si el GMERC estigués d’acord es podrien afegir, a més del seu punt, els dos
de la proposició de la CUP, però no substituir-los.
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que el que
s’intenta amb l’esmena és que el que comparteixen sigui possible, entenent que si
només hi ha una empresa s’haurà de trobar la manera i els serveis tècnics hauran
d’assessorar al respecte. Entén que quan es fa un concurs si només hi ha una
empresa, es presenta aquella i ja està, però si l’empresa decideix no presentar-se mai
a cap concurs no és problema de l’Ajuntament.
El GMERC entén que no es pot fer constar el nom directament d’una empresa i és el
que es critica de vegades quan algú assenyala determinades empreses. Entén que el
GMCUP no té cap interès especial, però és l’única que ha trobat.
L’esmena del GMERC va en el sentit que cal començar a accelerar el tema de les
energies renovables, però entén que en un acord d’aquest tipus no pot aparèixer el
nom i la transparència amb què ha de treballar l’administració pública i els concursos
oberts és d’obligat compliment. En tot cas, demanaria que es pogués aprovar
l’esmena, amb algun canvi, que permetés a l’Ajuntament trobar la manera legal
possible per fer el concurs, etc, entenent que el que no pot és que aparegui el nom
d’una empresa.
El GMERC entén que les empreses que volen treballar per a l’administració si no volen
participar en un concurs no és problema de l’Ajuntament, i considera que de moment
cal mantenir l’esmena perquè no veuen una altra manera de fer-ho.
La senyora M. Jesús Pérez, del Grup Municipal del PSC, diu que el seu grup està
d’acord amb l’esmena del GMERC, perquè considera poc ètic que aparegui el nom de
l’empresa, com ha dit el senyor Vinyes, i caldrà trobar la forma de fer-ho.
Manifesta que el tema energètic està de plena actualitat per motius molt diferents, que
també s’han tractar en aquest saló de plens, com el projecte Castor, el fracking, la
pobresa energètica, que és una conseqüència del que es tracta avui.
L’Ajuntament de Manresa s’ha posicionat moltes vegades en solventar les energies
renovables.
Tot el que sigui apostar per les energies renovables en general és positiu i els
problemes han accentuat les conseqüències socials, econòmiques i mediambientals
de tota la producció d’energies fòssils, la crisi del petroli, com el conflicte que enfronta
Rússia amb occident pel tema de Crimea, que influeix en els preus del petroli i els
seus derivats, però malauradament els usuaris no es beneficien mai de la baixada de
preus.
Per al GMPSC l’objectiu és que cal reduir les desigualtats i garantir el dret de tota
persona a una vida digna, i que la pobresa energètica, sobretot a la ciutat de Manresa,
se solucioni de la millor manera possible entre tots, i aposta per les energies
renovables. El canvi de model energètic és una aposta de futur i per aquestes raons
votaran favorablement l’esmena del GMERC.
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de CiU, diu que Manresa, des de
l’any 2008, té aprovat el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES), que és un
document de referència, de línia de treball que s’està implementant des de l’acció de
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govern de l’Ajuntament, el qual preveu incidir en tot allò que fa referència a temes
energètics per lluitar contra el canvi climàtic.
En aquest sentit Manresa forma part del Pacte d’Alcaldes, de la Xarxa de ciutats i
pobles cap a la sostenibilitat, plenament implicats treballant en aquesta línia.
Diu que farà una breu exposició del que això implica per a la ciutat i per a l’acció de
govern, més enllà d’algunes anàlisi una mica catastrofistes, per explicar què es pot fer
des d’un ajuntament per a implicar-s’hi.
Tot seguit passa a detallar les accions que ja estan establertes en el Pla i que s’estan
portant a terme, en la mesura de les competències i possibilitats, com temes
d’eficiència energètica en l’enllumenat públic. En aquest sentit:
- S’han fet accions que han suposat una reducció important tant de cost energètic com
de reducció de CO2 en l’enllumenat públic.
- S’han realitzat auditories pràcticament a tots els equipaments municipals per saber
exactament la fotografia real de com i de quina manera s’està consumint en els
equipaments. En algun cas s’ha implementat alguna acció de millora com la instal·lació
de plaques solars fotovoltaiques en algun edifici municipal.
- Promoure l’ús d’energies renovables en edificis municipals.
- Es van aprovar les ordenances fiscals del 2013 amb bonificacions fiscals en l’IBI i
l’ICIO pel que fa al foment de l’estalvi energètic i el medi ambient.
- Promoció del transport públic i mobilitat sostenible relacionada amb el Bus urbà, amb
l’adquisició de dos busos híbrids properament, la qual cosa implicarà una important
reducció de CO2.
- El pla estratègic del vehicle elèctric amb un punt de càrrega per donar visibilitat del
vehicle elèctric a la ciutat.
- Ampliar fins a 11 vehicles la flota municipal de vehicles elèctrics.
- Promoure el carril bici.
Totes aquestes accions van molt relacionades amb aquest canvi de model energètic
amb el qual estan d’acord que no es pot obviar sinó que cal actuar i fer-lo nostre
perquè el model energètic actual és insostenible.
Afegeix que en el transcurs d’aquest camí s’han adoptat algunes decisions que no
competeixen a l’Ajuntament, i que no ajuden gens, ja que depenen del marc legislatiu
estatal. Recorda el decret del govern espanyol amb la supressió de les primes a les
energies renovables, sector molt maltractat, accions que l’Ajuntament podia haver
impulsat i que han decaigut, perquè tot necessita de la seva sostenibilitat econòmica.
Recorda un projecte que estava molt avançat, per a la instal·lació de disset sostres
d’equipaments municipals, per tal d’instal·lar-hi plaques solars fotovoltaiques, però que
no va reeixir.
El compromís de la reducció, com deia el senyor Majó, és un repte molt potent i
complicat i les ciutats quan parlen d’aquest tema tenen dificultats per incidir sobretot
en els principals productors i consumidors d’energia, que són els ciutadans i les
empreses, per reduir aquesta despesa i que és un tema compartit amb moltes ciutats
amb què s’ha parlat.
Pel que fa a la moció del GMCUP l’equip de govern té dos contractes de
subministrament per valor de més d’1,7 i de 5 MEUR, amb acords amb l’Associació
Catalana de Municipis, amb la compra agregada, per tal d’obtenir un millor preu i, que
el contracte existent parla que un 15% d’aquest contracte ha de ser d’energia verda.
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L’Ajuntament actualment està redactant el plec de clàusules del nou contracte i l’equip
de govern ja té previst que aquest contracte, que entrarà en vigor l’1 d’abril de 2015,
preveurà una clàusula que garanteixi que el 100% del subministrament procedeixi
d’energia verda.
En aquest sentit l’equip de govern està d’acord amb el representant del GMERC, que
la contractació pública mereix de la màxima escrupolositat a l’hora d’adjudicar
contractes i mai es pot fer un contracte amb un nom concret. El que sí que es pot fer
és posar clàusules com l’esmentada, que es garanteixi que el 100% de l’energia
procedeixi d’energia verda.
Ningú no garanteix que allò que s’està consumint pugui venir de l’energia eòlica, la
nuclear, la tèrmica o la fotovoltaica, però sí que es pot garantir que els plecs les
empreses que puguin optar, mitjançant concurs públic, garanteixi que aquest 100%
sigui d’energia verda.
Diu que com a administració pública s’ha de garantir que els concursos es facin
d’acord amb la llei i que seria complicat trobar un encaix legal.
Afegeix que l’Ajuntament intenta agrupar els contractes de forma que a més capacitat
de compra el preu també sigui més avantatjós.
Per tant, no hi ha punts descontrolats de contractes aïllats i els principals contractes
són els que ha esmentat i que actualment s’està elaborant el nou plec de clàusules.
El GMCiU votarà a favor de l’esmena del GMERC, per tal de garantir la màxima
transparència possible mitjançant l’adjudicació de concursos públic.
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que amb
l’exposició del senyor Serracanta entenen que ha quedat justificada la moció perquè
quan ha anomenat les mesures que s’han pres, han estat mesures destinades a
estalviar l’energia que consumeix l’Ajuntament o els serveis vinculats.
Diu que aquesta és una part indispensable de les mesures que cal prendre, però el
que no s’ha treballat prou, i per això presenten la moció, és d’on prové aquella energia
que igualment es consumeix i que s’adquireix.
El GMCUP entén que és molt necessària una mesura d’aquest tipus.
Afegeix que s’ha fet molt incís en el fet que en la moció hi hagi específicament el nom
d’aquesta cooperativa i potser es podria treure, i aprofita per llegir la moció que diu: “...
que tot o una part del consum energètic depenent d’aquest Ajuntament es faci a través
de Som Energia o de qualsevol altra empresa que en garanteixi l’origen 100%
renovable”. Per tant, qualsevol empresa que en garanteixi el 100% renovable podria
incloure’s en aquesta moció, si hi hagués voluntat.
Si l’equip de govern aposta única i exclusivament per la compra agrupada i pel millor
preu i pel concurs públic, diu que ja se sap quines empreses estan perfectament
preparades per guanyar aquests concursos, que són els grans monopolis.
Diu que si es vol afavorir un altre tipus d’empreses potser s’haurà de renunciar i pagar
una mica més i adaptar la compra d’energia i els contractes de subministrament a una
altra realitat.
En canvi, si es vol agrupar i obtenir el millor preu, ja se sap a qui es comprarà i si es
vol comprar a algú altre s’haurà de canviar la manera amb què es compra l’energia.
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El GMCUP entén que aquest és un preu que val la pena pagar perquè del que s’està
parlant és d’un camí que ens porta al desastre energètic i les mesures potser poden
ser agosarades i caldrà rascar una mica més la butxaca.
El GMCUP insisteix a mantenir la moció presentada, tot i que si estiguessin disposats
a parlar-ne s’hagués pogut parlar, però si l’única alternativa és la del GMERC, que s’ha
presentat ara mateix, o la de la CUP, es mantindran amb la seva.
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de CiU, diu que pel que fa a la
pregunta sobre l’Agència Local d’Energia l’equip de govern va parlar amb la Diputació
de Barcelona, que és l’òrgan que ajuda, col·labora i fa funcionar les agències locals
d’energia.
També es va parlar amb el Consell Comarcal, que seria l’àmbit de treball i en aquests
moments existeix una Agència Local d’Energia que depèn del Consell Comarcal del
Bages i que treballa conjuntament amb l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de
Barcelona.
Tot i que no depèn directament de l’Ajuntament de Manresa, hi és i s’hi està treballant
a nivell tècnic.
Pel que fa al plec de clàusules, dir a les empreses adjudicatàries que es garanteixi que
el 100% del subministrament sigui d’energia verda és un concepte que haurien de dir
totes les administracions públiques i ja es veurà qui s’hi presentarà i qui no.
En no haver-hi més intervencions, l’alcaldessa sotmet a votació l’esmena del
GMERC a la moció 7.3 del GMCUP, 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, es declara acordat el següent:
“Atès que l’Ajuntament de Manresa i els organismes que en depenen generen un
elevat consum energètic.
Atès que la producció de l’energia té importants conseqüències a nivell social,
econòmic i mediambiental.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament, expressada en l’Agenda 21 i en altres
compromisos, promoure les energies renovables en detriment dels combustibles
fòssils i nuclears, tant a la ciutat en general com a les pròpies dependències
municipals.
Proposem:
Que en els propers concursos públics que dugui a terme l’Ajuntament de Manresa
amb empreses subministradores d’energia, estableixi en les corresponents clàusules
la prioritat per les empreses que proporcionin els màxims percentatges d’energia verda
i renovable.”

7.6

Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i PxC, d’adhesió
de l’Ajuntament de Manresa a la Commemoració del Centenari de la
Mancomunitat de Catalunya.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i PxC,
de 17 de novembre de 2014, que es transcriu a continuació:
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“El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a
l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes
per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya.
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el
6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les
quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat
de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que
s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés.
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i culturals.
En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la
millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren
les primeres pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques que han estès
la seva actuació fins als nostres dies.
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social,
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les bases
per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen en el
temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l’Escola
Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball.
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és
per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució.
Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra
gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de
Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu
coneixement i efectes.”
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipal de CiU, inicia la intervenció
dient que vint-i-dos anys després de la trobada en aquest saló de sessions, on es van
aprovar les Bases de Manresa, es va constituir la Mancomunitat de Catalunya.
A finals del segle XIX hi va haver una trobada de debat, de reflexió i d’aprovació d’un
document en el qual es volia reclamar el reconeixement polític a Catalunya, el
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reconeixement d’autogovern i el reconeixement de competències pròpies. Vint-i-dos
anys desprès la unió de les quatre diputacions provincials creen la Mancomunitat,
possibilitant que es passés de la teoria a la pràctica. Va ser el primer nucli de govern
de Catalunya que, malgrat les limitacions que suposava la unió de les quatre
diputacions provincials, és un exercici del qual es van crear institucions, que encara
avui són vigents, com l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l’Escola
Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball.
Es va fer una feina molt interessant d’ordenació i de modernització del país, però
malauradament tant la Mancomunitat de Catalunya, com posteriorment la República
van ser suprimits per les dues dictadures.
Com aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat,
es vol fer el reconeixement a la feina feta i seguir pel camí de l’autogovern del país i
assolir la sobirania nacional.
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que subscriu les
paraules del senyor Llobet ja que sempre és bo recordar la història.
Vol destacar un parell de coses que van passar en aquella època; quan el senyor Prat
de la Riba, com a President de la Diputació de Barcelona va endegar l’any 1911
aquest procés fent una consulta als ajuntaments catalans per part de les Diputacions,
en què hi havia 1.087 ajuntaments, dels quals 1.030 van donar suport, van haver-hi 55
abstencions i 2 van votar en contra, això ajudat per una gran manifestació celebrada el
dia 24 d’octubre de 1913, aquí va començar la tasca, acabant amb un cop d’estat el
mes de setembre de 1923 pel general Primo de Rivera.
Durant aquests 10 anys es va fer una tasca molt important en diferents àmbits, donant
qualitat de vida i benestar a la ciutadania, així com les primeres pedres de l’Institut
d’Estudis Catalans i la tasca de Pompeu Fabra, que encara persisteix.
El general Primo de Rivera va canviar en Puig i Cadafalch pel monàrquic Alfons Sala,
fins que la institució va ser dissolta definitivament el mes de març de 1925.
Diu que a vegades la història es repeteix cíclicament si es repeteixen els mateixos
errors que es van fer en el passat.
En no haver-hi intervencions, l’alcaldessa sotmet a votació la proposició 7.6 dels
Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i PxC, i el Ple l’aprova per 22 vots
afirmatius (8 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC, i 2 GMCUP), i 2
abstencions (2 GMCiU) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.
Es fa constar que la senyora Àuria Caus i el senyor Josep Maria Sala, del
GMCiU, es trobaven fora de la sala en el moment de la votació.

7.7

Proposició del Grup Municipal d’ERC sobre la llicència esportiva
espanyola única.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 17 de novembre de
2014, que es transcriu a continuació:
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“En el BOE núm. 226, del passat 17 de setembre, es va publicar la Llei 15/2014 de
Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa per la qual
es modifica, en el seu article 23, l’apartat 4 de la Llei 10/1990 del “Deporte”, de 15
d’octubre, i introdueix legalment la llicència esportiva única.
Aquesta modificació legislativa és contrària a la legislació catalana que regula la
llicència esportiva, específicament l’art. 149 i ss. del Decret 58/2010 de 4 de maig,
modificat pel Decret 55/2012, de les entitats esportives de Catalunya.
Per aquest motiu Esquerra Republicana en el passat debat de política general va
proposar al Parlament de Catalunya instar el Govern a plantejar un recurs
d’inconstitucionalitat contra la nova legislació espanyola pel fet d’envair la competència
exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports.
Cal que el món de l’esport català consideri també la necessitat de demanar al Govern
que presenti aquest recurs d’inconstitucionalitat de l’article 23 de la Llei 15/2014, així
com la seva suspensió cautelar, pel fet d’envair la competència exclusiva en matèria
d’esports establerta a l’article 134.1.d) de l’Estatut. L’aplicació de la llicència única
comporta una modificació del sistema de llicències esportives que regeix en cada
comunitat autònoma i esdevé una pèrdua de llibertat i autonomia de les federacions
autonòmiques i un augment de poder de les espanyoles.
El sistema espanyol de la llicència única té com objectiu una millora d’ingressos de les
federacions espanyoles a càrrec dels esportistes, clubs i federacions autonòmiques
que hauran de fer-se càrrec de les mateixes. En aquest sentit, la implantació d’aquesta
llicència única suposarà un augment de preu de les llicències i desmotivarà les
federacions autonòmiques a tenir un calendari competitiu solvent, en perjudici dels
seus propis clubs i esportistes, que podrà ser compartit –sense més- per esportistes i
clubs d’altres autonomies.
La llicència única aprovada no serà pràcticament d’aplicació fins que es desenvolupi
reglamentàriament, tot i que la mateixa llei preveu la seva entrada en vigor pel ú de
juny de 2015. Però ja des d’ara cal preveure des del món de l’esport català una
resposta eficaç, i a tots els nivells, contra aquest invasió competencial que laminarà
l’economia i trencarà el precari equilibri existent entre les federacions catalanes i les
espanyoles.
Certament, la única resposta global a aquest procés de recentralització de l’Estat
espanyol i el menysteniment progressiu de l’esport català és la consolidació del Procés
Sobiranista de Catalunya i l’assoliment de la plena independència del país com a
condició per a poder dotar-nos d’un sistema esportiu que respongui a les necessitats
de l’esport català.
Mentrestant es desenvolupa aquest procés caldrà que el mateix món de l’esport català
estudiï les estratègies legals, associatives i esportives a fi de fer front a aquest procés
recentralitzador de l’Estat i d’introduir els mecanismes que ens permetin, des de la
màxima unitat de projecte i d’acció, mantenir i millorar el nostre sistema esportiu i
competitiu.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa l’adopció
dels següents acords:
PRIMER. Expressar el rebuig al sistema de la llicència esportiva única, aprovat per
l’Estat espanyol, en tant que comportarà que els nostres esportistes, clubs i
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federacions veuran afeblida la seva autonomia, perjudicada la seva economia i
disminuïda la seva capacitat per a gestionar l’esport català.
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat a presentar un recurs d’inconstitucionalitat
a l’article 23 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector
Públic i altres mesures de reforma administrativa, així com la seva suspensió cautelar,
pel fet d’envair la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports.
TERCER. Fer una crida al teixit esportiu català a dur a terme, amb la màxima unitat
d’acció, les estratègies legals, associatives i esportives a portar a terme amb la finalitat
d’aturar el procés recentralitzador en l’àmbit esportiu que pretén l’Estat amb la llicència
esportiva espanyola única.
QUART. Notificar aquests acords a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat
de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya i a les entitats esportives locals.”
La senyora Mireia Estefanell del Grup Municipal d’ERC, diu que la proposició que
es porta a l’aprovació del Ple fa referència a l’aplicació de la Llei de racionalització del
sector públic que modifica la Llei del Deporte, establint legalment la llicència esportiva
única.
Manifesta que novament ens trobem davant d’una vulneració de competències
contrària a la Legislació catalana que regula la Llicència esportiva, específicament a
l’article 149 i següents del Decret 58/2010 de 4 de maig, modificat pel Decret 55/2012,
de les entitats esportives de Catalunya.
Més allà de l’afany recentralitzador a què ens té acostumat el Gobierno de España,
l’objectiu que persegueix aquesta modificació és aconseguir una millora d’ingressos
per a les federacions espanyoles, provocant un augment de preu en les llicències, en
detriment de les federacions autonòmiques. Limitant la llibertat i l’autonomia, tot i que
en molts casos les federacions catalanes han estat pioneres i són més antigues que
les espanyoles.
En relació als acords de la proposició, diu que proposen rebutjar el sistema de la
llicència esportiva única, instar el govern de la Generalitat a presentar el recurs
d’inconstitucionalitat, i fer una crida a tot el teixit esportiu català a fer un front comú
amb la finalitat d’aturar aquest procés recentralitzador.
Demana el vot favorable a la proposició.
El senyor Jordi Serracanta, regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat,
manifesta que la llicència esportiva única va en contra de les competències de l’Estatut
de Catalunya i en contra del dret associatiu dels esportistes catalans, ja que els obliga
a subscriure una llicència espanyola, en lloc de la catalana.
Anul·la les competències disciplinàries de les federacions autonòmiques, priva a les
federacions esportives d’uns ingressos econòmics bàsics per a la supervivència, i
suposa vincular les federacions estatals amb esportistes que no participen en aquest
àmbit i no reben cap servei d’aquestes.
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El sector esportiu està essent víctima d’unes inspeccions massives segurament a
petició del Ministre Montoro i tot això, portarà a una situació de risc per a l’esport
català.
Acaba la intervenció dient que votaran a favor de la proposició i donaran suport a totes
les federacions esportives i a tots els clubs, per intentar fer un bloc d’oposició a
aquesta llicència única.
En no haver-hi intervencions, l’alcaldessa sotmet a votació la proposició 7.7 del
GMERC, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (10 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC i
2 GMCUP) i 4 vots negatius (2 GMPP, 2 GMPxC) i 1 abstenció (1 GMPP)i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que el senyor Domingo Beltran, del GMPP, es trobava fora de la
sala en el moment de la votació.

8.

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’alcaldessa
sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels dos assumptes
sobrevinguts presentats, la qual s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents.
L’alcaldessa proposa el debat conjunt i la votació separada dels punts 8.1 i 8.2
de l’ordre del dia.
8.1

Dictamen sobre l’aprovació provisional, si escau, de les modificacions
dels articles de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació
del servei de subministrament d’aigua potable.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 17 de novembre
de 2014, que es transcriu a continuació:
“Per la societat municipal Aigües de Manresa, SA es sol·licita la revisió de les tarifes
de la taxa de subministrament d’aigua.
Atès l'informe econòmic emès pel cap de Secció de Tresoreria.
Vist l'informe emès per la cap de Secció de Gestió Tributària.
El Regidor delegat d'Hisenda proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de l’ordenança fiscal
següent:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
Es proposa la modificació de les tarifes establertes a l'article 5
ARTICLE 5
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La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Abonats domèstics. Subministrament per aforament

2

TARIFA (€)

Quota Servei (euros/trimestre)

39,45

Tarifes (euros/m3)

0,5379

Abonats domèstics. Subministrament per comptador
Quota Servei (euros/trimestre)
Tipus A

11,38

Tipus B-C

15,11

Tipus D-E

22,71

Tarifes (euros/m3)
Primer bloc, fins a fins 18 m3/trim.

0,2956

Segon bloc, de més de 18 m3/trim a 27 m3/trim

0,5523

Tercer bloc, de més de 27 m3/trim a 45m3/trim

0,7828

Quart bloc, de més de 45 m3/trim a 54 m3/trim

1,3371

Cinquè bloc, més de 54 m3/trim

1,3371

Ampliació de trams de consum, segons el nombre de residents de l’habitatge:
Número de
1er
2ón
2ón
3er
3er
4art
4art
persones
tram
tram
tram
tram
tram
tram
tram
1-3
< = 18 > 18
< = 27 > 27
< = 45 > 45
<=54
4
< = 24 > 24
< = 36 > 36
< = 60 > 60
<=72
5
< = 30 > 30
< = 45 > 45
< = 75 > 75
<=90
6
< = 36 > 36
< = 54 > 54
< = 90 > 90
<=108
7
< = 42 > 42
< = 63 > 63
< =105 > 105 <=126
N
<= 6n >6n
<=9n >9n
< =15n > 15 n <=18n
3

5è
tram
>54
>72
>90
>108
>126
>18n

Abonats industrials i assimilats
Quota Servei (euros/trimestre), segons calibre del comptador
7-10 mm.

28,64

13 mm.

38,11

15 mm.

57,25

20 mm.

95,38

25 mm.

143,12

30 mm.

190,82

40 mm.

381,90

50 mm.

572,95

Més de 50 mm.

763,73

Tarifes (euros/m3)
1r bloc (fins el límit indicat)

0,5762

7-10 mm. ( 150 m3/trimestre)
13 mm.(200 m3/trimestre)
15 mm. (300 m3/trimestre)
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20 mm. (500 m3/trimestre)
25 mm. ( 750 m3/trimestre)
30 mm. (1000 m3/trimestre)
40 mm. (2000 m3/trimestre)
50 mm.( 3000 m3/trimestre)
Més de 50 mm.(sense límit de bloc)
2n bloc (a partir del límit indicat)
4

0,8891

Abonats generals
Als abonats amb aquesta classificació se'ls aplicaran els preus
corresponents a l'ús domèstic però multiplicant cadascun dels
blocs pel nombre d’habitatges que subministra. La quota de
servei també serà la que correspongui al tipus d’habitatge
multiplicada pel nombre d'habitatges

5

Abonats municipals
Quota Servei (euros/trimestre)
S'aplicarà un 10% sobre la quota de servei industrial
Tarifes (euros/m3)

6

0,3090

Comptadors per obres
Quota Servei (euros/trimestre)
En funció del calibre del comptador segons taula dels
comptadors industrials
Tarifes (euros/m3)

7

Primer bloc, fins a fins 18 m3/trim.

0,2956

Segon bloc, de més de 18 m3/trim a 27 m3/trim

0,5523

Tercer bloc, de més de 27 m3/trim a 45m3/trim

0,7828

Quart bloc, de més de 45 m3/trim a 54 m3/trim

1,3371

Cinquè bloc, més de 54 m3/trim

1,3371

En Alta (euros/m3)
A River Park

0,3304

A Callús

0,3304

8

Abonament propietaris plomistes (euros/trimestre)

0,1919

9

Cànon de conservació de comptadors
trimestre)

(euros/ abonat/

5/7/10 mm.

2,49

13/15 mm.

3,13

20 mm.

3,64

25 mm.

4,63

30 mm.

5,86

40 mm.

8,36

50 mm.

16,48
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10

65 mm.

21,23

80 mm.

26,12

100 mm.

32,46

125 mm.

38,07

Aforaments Manresa (per abonat / semestre)

10,01

Lloguer de comptadors (euros / trimestre)
5/7/10/13/15 mm.

3,23

20 mm.

4,34

25 mm.

4,34

30 mm.

5,88

40 mm.

9,03

50 mm.

17,63

65 mm.

20,93

80 mm.

25,71

100 mm.

31,82

125 mm.

37,29

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir de l'endemà de la publicació al
BOP de la seva aprovació definitiva, i continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva
modificació o derogació.
SEGON: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció
dels articles, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir
del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província.
En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi
formulat cap reclamació o al·legació, els acords adoptats restaran aprovats
definitivament.
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats i de les
ordenances aprovades, que entraran en vigor el dia següent al de la seva publicació al
BOP, i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.”
8.2

Dictamen sobre Informar favorablement, si escau, la revisió de tarifes del
servei públic de subministrament d’aigua potable per l’exercici 2015.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 17 de novembre
de 2014, que es transcriu a continuació:
“La societat gestora del servei públic de subministrament d'aigua potable al municipi de
Manresa, Aigües de Manresa, SA, ha presentat sol·licitud de revisió de tarifes per a
l’exercici 2015.
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Vist l’informe emès pel Cap de Secció de Tresoreria, que conclou que es considera
convenientment justificat l’increment mitjà de les tarifes que es proposa, del 0,75%.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, segons el qual és
d’aplicació el procediment simplificat d’aprovació de tarifes.
El Regidor delegat d’Hisenda, proposa l’adopció de l’acord següent:
PRIMER: INFORMAR FAVORABLEMENT la sol·licitud de revisió de tarifes del servei
públic de subministrament d’aigua potable a la ciutat de Manresa per a l’exercici 2015,
presentada pel Sr. Josep Alabern i Valentí en nom i representació de la societat
Aigües de Manresa SA.
SEGON: APROVAR, per aplicació del procediment simplificat, el règim tarifari següent:
1

2

Abonats domèstics. Subministrament per aforament
Quota Servei (euros/trimestre)
Tarifes (euros/m3)
Abonats domèstics. Subministrament per comptador
Quota Servei (euros/trimestre)
Tipus A
Tipus B-C
Tipus D-E
Tarifes (euros/m3)
Primer bloc, fins a fins 18 m3/trim.
Segon bloc, de més de 18 m3/trim a 27 m3/trim
Tercer bloc, de més de 27 m3/trim a 45m3/trim
Quart bloc, de més de 45 m3/trim a 54 m3/trim
Cinquè bloc, més de 54 m3/trim

39,45
0,5379

11,38
15,11
22,71
0,2956
0,5523
0,7828
1,3371
1,3371

Ampliació de trams de consum, segons el nombre de residents de l’habitatge:

3

Abonats industrials i assimilats
Quota Servei (euros/trimestre), segons calibre del comptador
7-10 mm.
13 mm.
15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
Més de 50 mm.
Tarifes (euros/m3)
1r bloc (fins el límit indicat)
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7-10 mm. ( 150 m3/trimestre)
13 mm.(200 m3/trimestre)
15 mm. (300 m3/trimestre)
20 mm. (500 m3/trimestre)
25 mm. ( 750 m3/trimestre)
30 mm. (1.000 m3/trimestre)
40 mm. (2.000 m3/trimestre)
50 mm.( 3.000 m3/trimestre)
Més de 50 mm.(sense límit de bloc)
2n bloc (a partir del límit indicat)

0,8891

4

Abonats generals
Als abonats amb aquesta classificació se'ls aplicaran els preus
corresponents a l'ús domèstic però multiplicant cadascun dels
blocs pel nombre d’habitatges que subministra. La quota de
servei també serà la que correspongui al tipus d’habitatge
multiplicada pel nombre d'habitatges

5

Abonats municipals
Quota Servei (euros/trimestre)
S'aplicarà un 10% sobre la quota de servei industrial
Tarifes (euros/m3)

0,3090

Comptadors per obres
Quota Servei (euros/trimestre)
En funció del calibre del comptador segons taula dels
comptadors industrials
Tarifes (euros/m3)
Primer bloc, fins a fins 18 m3/trim.
Segon bloc, de més de 18 m3/trim a 27 m3/trim
Tercer bloc, de més de 27 m3/trim a 45m3/trim
Quart bloc, de més de 45 m3/trim a 54 m3/trim
Cinquè bloc, més de 54 m3/trim

0,2956
0,5523
0,7828
1,3371
1,3371

En Alta (euros/trimestre)
A River Park
A Callús

0,3304
0,3304

8

Abonament propietaris plomistes (euros/trimestre)

0,1919

9

Cànon de conservació de comptadors (euros/ abonat/ trimestre)
5/7/10 mm.
13/15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
65 mm.
80 mm.
100 mm.
125 mm.
Aforaments Manresa (per abonat / semestre)

6

7

10

2,49
3,13
3,64
4,63
5,86
8,36
16,48
21,23
26,12
32,46
38,07
10,01

Lloguer de comptadors (euros/trimestre)
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5/7/10/13/15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
65 mm.
80 mm.
100 mm.
125 mm.

3,23
4,34
4,34
5,88
9,03
17,63
20,93
25,71
31,82
37,29

TERCER: Comunicar a la Comissió de Preus de Catalunya les noves tarifes.
QUART: Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
la complimentació de l’expedient.”
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, diu que es presenten
simultàniament aquests dos dictàmens que fan referència, el primer, a la modificació
dels articles de l’ordenança fiscal reguladora de les tarifes de la taxa de
subministrament d’aigua, i el segon, a la revisió de tarifes del servei públic de
subministrament d’aigua potable a Manresa i que aplicarà la societat municipal Aigües
de Manresa.
Al Consell d’Administració d’Aigües de Manresa es va proposar i aprovar per
unanimitat el canvi de les tarifes, la qual cosa suposarà un increment, que s’aplicarà
l’any 2015 sobre les quotes de servei, de l’1,26%, però de promig en el rebut
representa un 0,75%.
Demana el vot favorable als dictàmens.
En no haver-hi intervencions, l’alcaldessa sotmet el dictamen 8.1 a aprovació, i
el ple l’aprova per 21 vots afirmatius (10 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPxC i
2 GMCUP), i 3 abstencions (3 GMPP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

L’alcaldessa sotmet el dictamen 8.2 a aprovació, i el ple l’aprova per 21 vots
afirmatius (10 GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP), i 3
abstencions (3 GMPP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.

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

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD
2568/86, de 28 de novembre
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10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 52, 53, 55, 56
i 57, que corresponen a les sessions amb caràcter reservat dels dies 7,
14, 21 i 28 d’octubre i 4 de novembre de 2014; i de l’acta núm. 51 de la
sessió amb caràcter públic del dia 30 de setembre.

Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local en les seves sessions núms. 52, 53, 55, 56 i 57, que corresponen a les
sessions amb caràcter reservat dels dies 7, 14, 21 i 28 d’octubre i 4 de novembre de
2014; i de l’acta núm. 51, de la sessió amb caràcter públic del dia 30 de setembre de
2014, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus
dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts.
104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.
11.

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

Data
d'entrada

Organisme

Remitent

14-11-2014

Generalitat de
Catalunya

Departament de la
Presidència
Secretaria de Govern

27-10-2014

Generalitat de
Catalunya

Departament de la
Presidència

Acord municipal
Acord de Ple 16-10-2014
- Proposició sobre la pobresa energètica, a proposta de
l’Aliança contra la pobresa energètica del Bages.
Acord de Ple 16-10-2014
- Proposició sobre la pobresa energètica, a proposta de
l’Aliança contra la pobresa energètica del Bages.

12.

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

12.1

Pregunta del Grup Municipal d’ERC sobre el grau de compliment de
l’Ordenança de regulació del deure de conservació dels edificis.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 17 de novembre de 2014,
que es transcriu a continuació:
“L’any 2007, i arran de l’ensorrament d’algunes cases del Nucli Antic, l’Ajuntament va
aprovar l’ordenança municipal de regulació del deure de conservació dels edificis. Una
ordenança pionera al país que ha servit per poder tenir un control exhaustiu de l’estat
de conservació dels edificis de la ciutat. A més a més, aquesta ordenança va servir de
model per a la redacció del Decret 187/2010 de 23 de novembre, aprovat per la
Generalitat de Catalunya i que ampliava el deure de conservació dels edificis a tot
Catalunya.
El gran encert de l’ordenança municipal, a diferència del decret de la Generalitat, és la
informació i el seguiment acurat que l’administració estableix amb els propietaris
d’edificis objectes a complir l’ordenança. Un seguiment que ha permès un alt grau de
compliment de l’ordenança (superior al 80%) i que, entre el 2007 i el 2011 es tradueix
en les següents xifres:
ITE’s requerides entre 2007 i 2011

1.781
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Informes presentats
Informes en tràmit (tècnic designat)
Multes posades

1.224
74
152

Subsidiàries (ja executades)
Subsidiàries (per iniciar)

6
53

Al·legacions i baixes

272

Expedients que han requerit obres

660

En aquest sentit, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, fa les
següents preguntes:
1. Quants requeriments per fer les ITE’s ha enviat l’ajuntament als propietaris els
anys 2012, 2013 i 2014?
2. Quants informes s’han presentat a l’ajuntament en aquests tres anys?
3. Quants d’aquests expedients han estat ja resolts per l’ajuntament?
4. Quants estan pendents d’informe tècnic?
5. Quants estan pendents d’informe jurídic?
6. Quants estan pendents del tràmit administratiu?
7. Quantes multes ha posat l’ajuntament per l’incompliment de l’ordenança els
anys 2012, 2013 i 2014?
8. Quants d’aquests expedients han requerit obres?
9. Quin és el grau d’execució d’aquestes obres per part dels propietaris?
10. Quants expedients de disciplina s’han obert per la no execució de les obres?
11. Quantes obres ha fet l’ajuntament de manera subsidiària?
12. Quin termini deixa l’ajuntament als propietaris per realitzar les obres
necessàries en aquells casos on s’han ordenant l’aplicació de mesures
cautelars com la col·locació de xarxes per evitar els despreniments de parts de
les façanes?
Demanem que totes aquestes preguntes siguin contestades fent el desglossat pels
anys 2012, 2013 i 2014.”
El senyor Miquel Davins, regidor delegat de Comarca, Habitatge i Rehabilitació,
diu que des de l’any 2007 fins el maig del 2011 es van tancar 475 expedients.
Des del mes de juny de l’any 2011 i fins a l’actualitat s’han tancat 1.027 expedients.
A continuació, i per ordre de numeració, respon a les preguntes realitzades pel Grup
Municipal d’Esquerra Republicana:
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1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.-

628
1.109
884
174
116
36
52
397
154
Durant aquests tres anys s’ha obert un expedient de disciplina per execució
d’obres no incloses a l’ordre d’execució.
11
Com a termini referencial es pot establir entre 24 hores i 10 dies, no obstant
dependrà del grau de perill sobre les persones.

En relació a la sol·licitud que les preguntes siguin contestades fent el desglossat pels
anys 2012, 2013 i 2014, diu que aquesta informació es passarà a tots els grups
municipals.
12.2

Pregunta del Grup Municipal d’ERC sobre les molèsties als veïns derivades
de l’activitat de l’empresa PIMSA, Postes i Maderas S.A.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 17 de novembre de 2014,
que es transcriu a continuació:
“Des de fa anys els veïns han vingut denunciant les molèsties causades per l'activitat
de l'empresa PIMSA, en forma d'olors i sorolls.
L'empresa estava pendent de canviar d'ubicació, projecte que amb la crisi ha quedat
aturat.
En aquests moments les queixes es centren en el soroll provocat per la maquinària
que tracta els pals de fusta amb creosota o la que ho fa amb Sals Hidrosolubles, que
possiblement supera els límits admesos i provoca una gran molèstia als veïns propers.
Segons sembla les reiterades denuncies presentades a l'ajuntament no han obtingut
una resposta satisfactòria pels veïns, que han traslladat la queixa també al Síndic de
greuges.
Davant d'aquestes circumstàncies, el GMERC pregunta a l'equip de govern:
1. S'ha obert algun expedient sobre aquest tema?
2. Quan temps fa que van fer la denúncia els veïns?
3. S'ha mesurat el nivell de so? Es superen els límits permesos? En quina mesura?
4. Quina resolució ha pres l’Ajuntament i en el seu cas, quin termini ha donat a
l’empresa per subsanar-ho?
5. Que pensen fer en cas d’incompliment”
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La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç
i Turisme, diu que aquest és un problema que es va produint des de fa bastants anys
en aquest indret, i que últimament s’ha tornat a posar de manifest.
Pel que fa a la primera pregunta diu que en data 13 de juny es va obrir un expedient
com a conseqüència dels resultats obtinguts per unes actuacions adreçades a
controlar el soroll que produeix l’activitat, realitzades el dia 28 d’abril de 2014.
Referent a la segona pregunta, la denúncia dels veïns va entrar el dia 16 d’abril de
2014, per part de la Comunitat de veïns del carrer Jorbetes.
S’han fet les actuacions corresponents adreçades a mesurar el soroll, amb el resultat
que l’activitat superava els límits permesos, amb un percentatge inferior al 15%.
En aquests moments l’expedient està pendent de resoldre, ja que l’empresa ha
presentat un recurs a conseqüència de la inspecció realitzada el 28 d’abril de 2014.
Des de l’Ajuntament es continuarà treballant amb els procediment de protecció de la
legalitat pertinents per controlar si s’han adoptat les mesures necessàries amb la
finalitat que s’adeqüin a les normatives ambientals.
12.3

Prec del Grup Municipal de PxC sobre els patis de centres educatius de la
ciutat obrin durant les vacances de Nadal i ofereixin activitats per als
infants.

El secretari llegeix el prec del Grup Municipal de PxC, de 19 de novembre de 2014,
que es transcriu a continuació:
“L’arribada de les vacances de Nadal implica per a molts pares i mares d’alumnes un
problema per la impossibilitat de conciliar la vida laboral i familiar. Hi ha qui es pot
permetre pagar un cuidador o cuidadora que es faci càrrec dels infants mentre
treballen, i hi ha qui compta amb el suport familiar per tenir-ne cura, però en molts
casos hi ha pares i mares que no poden recórrer a cap d’aquestes opcions.
Davant d’aquesta situació cal oferir alternatives per donar resposta a aquesta
necessitat, i per això volem aprofitar espais inutilitzats com són els patis dels centres
educatius durant les vacances escolars per transformar-los en espais on es potenciï
simultàniament la vessant social i educativa, amb l’organització de tallers, activitats de
dinamització educativa del tipus esportiu, cultural i artístic sota la supervisió d’un
adult.”

12.4

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre una moció de la CUP, amb
una esmena incorporada de CiU i la CUP, on l'equip de govern es
comprometia a exercir una primera experiència participativa per als
pressupostos de l’any 2015.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 19 de novembre de
2014, que es transcriu a continuació:
“Al ple municipal del 19 de setembre del 2013, es va aprovar una moció de la CUP,
amb una esmena incorporada de CiU i la CUP, on l'equip de govern es comprometia a:
«Iniciar al primer trimestre del 2014, un procés per tal d’exercir una primera
experiència participativa per als pressupostos de l’any 2015. Basada en el debat i
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configuració d’una part del pressupost per un grup pilot de ciutadans i ciutadanes
representatius del teixit associatiu manresà.»
Si tenim en compte que, tot i la prorroga del pressupost de 2013 i l'endarreriment del
de 2014, aviat s'ha de presentar el pressupost del 2015, l'equip de govern ha previst
els mecanismes de participació aprovats en l'esmentada moció?
Si no és així, per quins motius no s'han respectat els acords presos?
La senyora Àuria Caus, regidora delegada de Participació Ciutadana, Joventut i
Gent Gran, respon que en el Ple de 19 de setembre de 2013 es va acordar iniciar un
procés de pressupostos participatius i es va a cordar fer-ho en tres fases.
La primera fase ja es va realitzar el passat dia 5 de juny d’enguany, la segona fase
s’inicia el proper dia 25 de novembre i la tercera fase es portarà a terme pels
pressupostos del 2016, tal i com consta a l’acord.

Tot seguit, l’alcaldessa accidental 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’alcaldessa acctal.
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