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El senyor Llobet s’incorpora a la sessió en el coneixement del punt 7.5 de l’ordre del
dia, quan són les 22 hores i 10 minuts.

ORDRE DEL DIA
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions del Ple núm. 7 i 8, que
van tenir lloc el dies 15 i 29 de maig de 2014, respectivament.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4733, de 9 de maig de 2014,
sobre aprovació del Pla Local de Seguretat per al període 2014-2017.

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4727, de 12 de maig de 2014,
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2014, dins del
Pressupost municipal vigent.

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants
municipals al Consell de Participació de Centre de la Residència i Centre de
Dia Font dels Capellans de Manresa.

3.2

Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia per raons d’urgència:
Aprovació, si escau, de la declaració d’especial interès o utilitat municipal de
l’equipament de l’Ateneu Les Bases.

3.3

Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia per raons d’urgència:
Aprovació, si escau, de la ratificació del conveni relatiu a la modificació de
l’execució pura de la sentència recaiguda en el procediment judicial 243/1999
tramitada al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en una
modificació per substitució.

4.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1

Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concertació d’un préstec d’import
859.988,84 €, amb Caixabank, SA.

4.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a Foment de la
Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, per a concertar un préstec hipotecari
d’import d’1.065.000 € i per refinançar un préstec hipotecari d’import actual
546.003,48 €, ambdós amb Catalunya Banc, SA.
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4.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la declaració de disponibilitat d’una
aplicació pressupostària de la qual, per acord plenari de 18 de febrer de 2014,
s’havia acordat la seva no disponibilitat.

4.2

Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

4.2.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació i el text refós de
l’Ordenança municipal reguladora de la Intervenció administrativa d’Activitats,
Instal·lacions i Serveis (OMIA).

5.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

5.1

Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat

5.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’alienació, mitjançant permuta, d’una
finca propietat de l’Ajuntament de Manresa situada al polígon Els Comtals, i
l’adquisició d’una finca propietat del Instituto de las Religiosas Hijas de San
José, situada al C. de Sant Miquel núm. 11.

5.1.2

Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, del “Projecte constructiu de
connexions en alta dels nuclis de Torrent Mas d’en Pla, Miralpeix i Raval de
Miralpeix al sistema de sanejament de Manresa”.

5.1.3

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Projecte executiu de
rehabilitació i reforç estructural del Pont Nou de Manresa.

5.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós del “Pla de Millora Urbana
per a l'ordenació del recinte de la Fàbrica Els Comtals”.

5.2

Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans

5.2.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions per a l’any 2014 destinades a
programes o activitats per a l’enfortiment del teixit social i la participació als
barris.

6.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Serveis a les
Persones de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2014.

6.2

Regidoria delegada de Cultura

6.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de carretera
de Sant Joan el vial sense nom situat entre el Pont del Congost i el Pont Nou.
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6.2.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement extrajudicial de crèdit
per despeses relacionades amb el servei de neteja de la Sala d’Actes de la
Plana de l’Om durant la segona quinzena del mes de febrer de 2014.

7.

PROPOSICIONS

7.1

Proposició del Grup Municipal de la CUP en suport a la “Setmana de la Dignitat
a Catalunya”.

7.2

Proposició del Grup Municipal de la CUP en suport a Jaume Sastre, mestre de
les Illes Balears en vaga de fam.

7.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre la decisió de la Direcció
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (DGPEIS) de no activar
la torre de vigilància de Castelladral.

7.4

Proposició del Grup Municipal de PxC per demanar el reintegrament del cèntim
sanitari.

7.5

Proposició del Grup Municipal de PxC per demanar l’alliberament de les
menors d’edat segrestades a Nigèria pel grup radical islamista Boko Haram i de
la dona condemnada a mort al Sudan per convertir-se al cristianisme.

7.6

Proposició del Grup Municipal d’ERC de suport a Jaume Sastre i a la vaga de
fam per l’educació.

7.7

Proposició del Grup Municipal d’ERC per avançar en el Pla de Mobilitat Urbana
de la ciutat.

7.8

Proposició del Grup Municipal d’ERC pel Dret a Decidir, el Referèndum del 9N
i la República Catalana.

8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9

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

10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 22, 25 i 28, que
corresponen a les sessions amb caràcter públic dels dies 29 d’abril, 13 i 27 de
maig; i de les actes núm. 23, 24, 26, 27 i 29, de les sessions amb caràcter
reservat dels dies 6, 13, 20 i 27 de maig i 3 de juny, respectivament.

11.

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

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

Excusa l’assistència de la senyora Ruth Guerrero, regidora del GMPSC, i del senyor
Antoni Llobet, regidor del GMCiU, que té una compareixença al Parlament de
Catalunya com a Director General de Centres Públics, el qual s’incorporarà a la sessió
tan aviat com sigui possible.

Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents:

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions del Ple núm. 7 i 8, que
van tenir lloc el dies 15 i 29 de maig de 2014, respectivament.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes de
les sessions del Ple núm. 7 i núm. 8, que van tenir lloc el dies 15 i 29 de maig de 2014,
respectivament, que s’ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la
convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu
contingut.

En no formular-se’n cap respecte a la sessió del 15 de maig de 2014, el Ple
aprova aquesta per unanimitat dels 23 membres presents.

El senyor Pere Culell, president del GMERC, intervé per fer constar que, amb
relació a l’acta de la sessió del dia 29 de maig, troba a faltar una frase seva que no ha
vist reflectida, que deia: “...per espoli, el fiscal, i per futur, la república catalana..”

L’alcalde manifesta que se’n pren nota, demana si hi ha cap més observació en
relació amb l’acta, i en no haver-n’hi, es donaria per aprovada amb aquest afegitó del
president del GMERC.
Un cop efectuada la comprovació de la intervenció del senyor Pere Culell en aquest
punt de l’acta, la nova redacció serà la següent:
“El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu al regidor senyor
Javaloyes que l’estat no dóna als ajuntaments sinó que el que fa és retornar part del que
recapta i amb un percentatge que creiem injust, que és la seva especialitat, és una
justícia peculiar.
Per dèficits, el fiscal, i per futur, la nova república que permetrà que nosaltres decidim
com repartim a les diverses institucions el percentatge que toca per la feina que fan.
Agraeix al senyor Sala les facilitats donades i la porta oberta, i torna a estendre la mà per
treballar, amb temps, els pressupostos de l’any 2015”.

Per tant, l’acta del 29 de maig de 2014, es declara aprovada per unanimitat dels
23 membres presents.
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2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4733, de 9 de maig de
2014, sobre aprovació del Pla Local de Seguretat per al període 20142017.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“1. Informar al Ple de la Corporació de l’aprovació, per part de la Junta Local de
Seguretat, en sessió del dia 28 de març de 2014, del Pla local de seguretat, pel
període dels anys 2014-2017, d’acord amb el text adjunt a aquesta resolució.
2. Trametre el Pla local de seguretat esmentat, al conseller del departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya amb competències en matèria de seguretat pública.”

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4727, de 12 de maig de
2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
12/2014, 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 12/2014, dins el
Pressupost prorrogat vigent, mitjançant transferències de crèdit , a l’empara del que
disposa 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 prorrogat per a l’exercici de 2014, segons detall que figura
en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri.”

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants
municipals al Consell de Participació de Centre de la Residència i Centre
de Dia Font dels Capellans de Manresa.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 26 de maig de 2014, que es transcriu
a continuació:
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“Seguint les previsions de la Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials, la
promoció de la participació ciutadana és primordial per tal d’adequar el sistema de
serveis socials a les necessitats de les persones i a la seva diversitat.
L’article 26 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i
coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, concreta que en els centres on es
presten serveis d’atenció diürna i serveis substitutoris de la llar, ha d’existir un consell
de participació de centre com a òrgan de participació. Aquests centres són els centres
públics on es prestin serveis socials o s’acompleixin activitats socials i els privats que
rebin finançament públic.
L’article 27 del Decret 202/2009, citat, preveu, per primera vegada, la presència de
l’Administració local als consells de participació del centre. Concretament l’apartat b.5)
de l’article 27 diu que en el consell hi haurà una persona representant de
l’Administració local, en els casos en què no hi sigui representada ni com a titular del
centre ni com a Administració finançadora del servei.
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer.

Designar la regidora delegada de Participació Ciutadana, Joventut i Gent
Gran, Àuria Caus Rovira, com a titular, i la regidora delegada de Serveis
Socials, Acollida i Cooperació, M. Mercè Rosich Vilaró, com a suplent, com
a representants de l’Ajuntament de Manresa en el Consell de Participació
de Centre de la Residència i Centre de Dia Font dels Capellans, ubicat al
carrer Font dels Capellans, 85-87 de Manresa.

Segon.

Comunicar aquest acord a les persones designades i al Centre de la
Residència i Centre de Dia especificat en el punt anterior.”

La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i
Cooperació, manifesta que el dictamen designa la senyora Àuria Caus Rovira,
regidora delegada de Participació Ciutadana, Joventut i Gent Gran, com a titular i a
ella com a suplent, al Consell de Participació de Centre de la Residència i Centre de
Dia Font dels Capellans de Manresa, ja que la llei determina que en els centres on es
presta atenció diürna i serveis substitutoris de la llar, han de tenir aquest Consell de
Participació. Fins ara no existia i el fet que ara s’activi comporta que hi hagi
representació municipal.
Demana la conformitat amb la designació proposada per representar l’Ajuntament de
Manresa.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació, i el
Ple l’aprova per 10 vots afirmatius (10 GMCiU) i 13 abstencions (3 GMPSC, 3
GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

3.2

Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia per raons d’urgència:
Aprovació, si escau, de la declaració d’especial interès o utilitat municipal
de l’equipament de l’Ateneu Les Bases.
Acta de la sessió plenària núm. 9, de 19 de juny de 2014

7

De conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM, l’alcalde
sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència del punt 3.2 de l’ordre del
dia, la qual s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents.
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, d’11 de juny de 2014, que es
transcriu a continuació:
“Antecedents
I. L'Ajuntament de Manresa, en execució de l’acord de la Junta de Govern Local
de data 20 de juliol de 2009, adjudicà definitivament el contracte de concessió
d’obra pública que consisteix en la construcció i explotació d’un complex cívic,
cultural, esportiu i de serveis, a favor de l’Agrupació d’Interès Econòmic
ATENEU LES BASES AIE.
L’objecte d’aquest contracte és la construcció i ulterior explotació d’un complex
cívic, cultural, esportiu i de serveis i la urbanització dels espais lliures exteriors
d’aquest àmbit.
II. En el marc de la concessió d’obra pública que consisteix en la construcció i
explotació de l’Ateneu Les Bases, el senyor (xxx), en representació d’Ateneu
Les Bases AIE, ha presentat una instància a l’Ajuntament de Manresa, amb
referència d’entrada número 33.347 / 04.06.2014, en que sol·licita la declaració
d’especial interès o utilitat pública de l’equipament de l’Ateneu Les Bases, als
efectes de sol·licitar la bonificació del 50% de la quota de l’IBI prevista a
l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament de Manresa.
III. Aquesta bonificació, té caràcter pregat i podrà ser atorgada sempre que
concorrin circumstàncies socials, culturals, historico-artístiques o de foment de
l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.
En aquest sentit, la cap de Servei d’Educació, Cultura i Esports i la cap de
Servei de Serveis Socials, Sanitat i Programes, han emès un informe, en data
11 de juny de 2014, posant de relleu que:
‘A dia d’avui el complex funciona a ple rendiment pel que fa a la part esportiva i
a la biblioteca. S’hi desenvolupa també activitat cívica, a través d’una oferta de
cursos, xerrades, conferències i altres activitats. En el mateix complex s’hi
troben ubicats els serveis socials bàsics de la zona nord, l’equip d’atenció a la
dependència de serveis socials i la seu del Consell de la Gent Gran, serveis
gestionats directament per l’Ajuntament. Degut a dificultats pressupostàries
queda pendent del projecte inicial la posta en marxa d’una ludoteca, d’un
centre obert de gestió directa de serveis socials i de la descentralització de
l’Oficina municipal d’atenció al ciutadà.
(...) Valorem que l’activitat que s’hi porta a terme és prou significativa, amb
més de tres mil abonats i el ple rendiment de serveis socials i la biblioteca
(aquests gratuïts, de caràcter públic)’.
I justificant amb els seus arguments que efectivament l’equipament en qüestió
és d’especial interès ciutadà i compleix els requisits d’utilitat pública.
Els noms s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades.
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IV. La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe, en data 11 de juny de
2014, en què conclou que a la vista de l’informe dels serveis d’Educació,
Cultura i Esports, Serveis Socials, Sanitat i Programes, la declaració d’especial
interès o utilitat municipal de l’equipament de l’Ateneu Les Bases, s’ajusta a
dret.
Consideracions jurídiques
1. Declaració d’especial interès o utilitat municipal. L’article 6.h) de l’Ordenança
Fiscal núm. 1 relativa a l’Impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Manresa, per
a l’exercici 2014, diu literalment, que els béns immobles de propietat municipal que, no
estant inclosos en cap supòsit de no subjecció o d’exempció, estiguin destinats a les
activitats pròpies de les instal·lacions esportives, culturals, centres cívics i altres
equipaments municipals, podran gaudir d’una bonificació del 50% en la quota, amb
caràcter indefinit, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, i tota vegada que siguin
declarats d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
cultural, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta
declaració.
2. Òrgan competent. L’acord de declaració d’especial interès o utilitat municipal serà
adoptat pel Ple de la Corporació, previ informe del servei corresponent, tal com preveu
la mateixa ordenança.
Per tot això, com a Alcalde President, proposo al Ple de l’Ajuntament de Manresa
l’adopció del següent
ACORD
Declarar immoble d’especial interès o utilitat municipal l’equipament de l’Ateneu Les
Bases, als efectes de previstos a l’article 6.h) de l’Ordenança Fiscal núm. 1 relativa a
l’Impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Manresa (2014).”

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, manifesta que
d’acord amb les ordenances que es van aprovar per al 2014, s’afegia una bonificació
potestativa per als edificis que es poguessin declarar d’especial interès o utilitat
pública, i en aquest cas l’Ateneu les Bases és un d’aquests edificis que reuneix els
requisits.
La petició s’ha demanat amb temps i forma, per la qual cosa es proposa declarar-lo
com a immoble d’especial interès o utilitat municipal per tal que pugui obtenir aquesta
bonificació del 50% de l’IBI.
Demana el vot favorable al dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació, i el
Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (10 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMPxC) i
5 abstencions (3 GMPP i 2 GMCUP), i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

3.3

Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia per raons d’urgència:
Aprovació, si escau, de la ratificació del conveni relatiu a la modificació
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de l’execució pura de la sentència recaiguda en el procediment judicial
243/1999 tramitada al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de
Barcelona, en una modificació per substitució.
De conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM, l’alcalde
sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència del punt 3.3 de l’ordre del
dia, la qual s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents.
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 9 de juny de 2014, que es
transcriu a continuació:
Els noms s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades.

“Antecedents
I. En el marc de litigi relatiu a l’immoble de la Plaça Bages núm. 1, mitjançant
resolució d’alcaldia, de data 29 de maig de 2014, es va incoar expedient per a
l’aprovació d’un conveni de mesures substitutòries a l’execució de la sentència
recaiguda en el procediment judicial 243/1999, instruït pel Jutjat contenciós
administratiu núm. 10 de Barcelona.
L’execució pura de la sentència exigeix l’enderroc de l’immoble ubicat a la
Plaça Bages núm. 1 de Manresa.
II. Els informes tècnics emesos per l’Arquitecte de la Secció d’Equipaments
Municipals, en data 25 de gener de 2013 i 22 de gener de 2014,
respectivament, acoten l’àmbit d’actuació de l’enderroc i la valoració preliminar
de les obres.
III. L’informe sobre els costos econòmics derivats de l’enderroc de l’edifici situat a
la Plaça Bages núm. 1 de Manresa i la posterior construcció d’un edifici nou a
la mateixa ubicació, emès pel cap de la Secció d’Activitat Econòmica, de data
19 de maig de 2014, quantifica l’execució pura de la sentència en
2.909.546,14€.
IV. En data 10 de juny de 2014, els consorts (xxx i xxx) i el senyor (xxx), en la seva
condició d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, van formalitzar la seva voluntat
d’arribar a una solució acordada, amb la subscripció del Conveni que s’adjunta
com a annex 1 al present acord.
L’acord fixa una indemnització substitutòria a favor dels consorts (xxx i xxx)
valorada en un total de 690.564€ que inclou:
• Aportació en metàl·lic de 550.000€
• Aportació d’una finca de propietat municipal valorada en 140.564€
V. Per encàrrec de l’Ajuntament de Manresa el lletrat (xxx i xxx), del Bufet Roca
Junyent, ha redactat un Dictamen relatiu a la viabilitat i adequació jurídica de
les mesures substitutòries acordades en el marc d'un conveni entre les parts,
per la indemnització dels drets tutelats per la sentència del Jutjat Contenciós
administratiu núm. 10 de Barcelona, en el marc del procediment contenciós
administratiu núm. 243/1999 i derivats, de data 9 de juny de 2014.
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VI. El lletrat municipal, cap de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió
Patrimonial de l’Ajuntament de Manresa, ha emès un informe jurídic en data 9
de juny de 2014, en relació amb la ratificació per part del ple corporatiu del
conveni indicat.
Consideracions jurídiques
Impossibilitat d’execució de sentència ferma. Sens perjudici de l’obligació de donar
estricte compliment a les sentències i resolucions judicials fermes, en els seus
estrictes termes, així com de prestar la col·laboració requerida pels Jutges i Tribunals
en el curs del procediment i en l’execució d’allò resolt, l’article 105 de la Llei de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa regula els supòsits d’impossibilitat d’execució
de les sentències com una excepció al règim general d’execució en els seus propis
termes. Així l’apartat 2 del referit article 105 de la LJCA disposa que:
2. Si concorren causes d'impossibilitat material o legal d'executar una sentència,
l'òrgan obligat a acomplir-la ho ha de manifestar a l'autoritat judicial mitjançant el
representant processal de l'Administració, dins el termini que preveu l'apartat
segon de l'article anterior, a fi que, amb audiència de les parts i de qui consideri
interessats, el jutge o el tribunal apreciï la concurrència o no de les causes
esmentades i adopti les mesures necessàries que assegurin una major efectivitat
de l'executòria, i fixi si s'escau la indemnització procedent per la part en què no
pugui ser objecte de compliment ple.
L’execució pura de la sentència resulta molt complexa. L’enderroc de l’immoble
objecte del litigi porta aparellats un reguitzell d’aspectes connexos de difícil i costosa
solució: l’estabilitat de les terres del predi superior, les afectacions a tercers derivades
de la modificació de l’estructura de l’aparcament soterrat que l’edifici comparteix amb
set finques veïnes i la modificació de les rampes d’accés, el trasllat de l’estació
transformadora que garanteix el subministrament elèctric que abasteix un entorn
desament poblat i les afeccions a l’interès públic que se’n derivarien.
Les causes exposades, que són objecte de detall ens els informes i el dictamen obrant
a l’expedient justifiquen, segons la doctrina jurisprudencial dels nostres tribunals, que
pugui ser instat davant el Jutjat Contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona, un
incident d’impossibilitat material d’execució de la sentència.
Quantificació dels costos de l’execució pura. L’execució pura de la sentència es
traduiria en una operació amb un alt cost econòmic, quantificada en 2.909.546,14 €,
segons l’informe del cap de Secció d’Activitat Econòmica, tenint en compte dues
premisses: que l’enderroc afecti fins a la planta soterrani i que la durada dels
desallotjament de les diferents entitats que composen l’edifici sigui de 5 anys.
La valoració inclou el trasllat dels locals i habitatges de l’immoble, el lloguer dels
espais de característiques similars dels 8 locals, 6 habitatges i 2 habitatges dúplex
durant 60 mesos, l’enderroc de l’immoble, el trasllat de l’estació transformadora, la
construcció del nou edifici en el mateix emplaçament, el trasllat al nou immoble
construït i l’alta dels subministraments, així com les despeses documentals derivades
de l’operació.
Conveni substitutori de l’execució pura de la sentència. El Conveni subscrit per
l’Ajuntament de Manresa i consorts (xxx i xxx) pretén arribar al consens cenyint-se
estrictament a la legalitat vigent:
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Pel que fa a la via procedimental, l’article 105 de la LJCA regula els supòsits
d’impossibilitat d’execució de les sentències com una excepció del règim
general d’execució en els seus propis termes. Entre dites causes es troben
les relatives a la impossibilitat material d’execució.
El dictamen del lletrat (xxx) enumera les causes del supòsit que ens ocupa
en les pàgines 31 a 39.



La legitimació activa per instar un incident d’impossibilitat d’execució
correspon únicament a l’òrgan obligat al seu compliment, en aquest cas,
l’Ajuntament de Manresa.



L’incident d’impossibilitat d’execució ha de promoure’s en el termini normal
de 2 mesos previst a l’article 104.2 de la LJCA, si bé podrà instar-se en un
moment posterior si la impossibilitat d’execució es constata un cop superat
dit termini però, en qualsevol cas, abans del termini de prescripció de 15
anys previst a l’article 1964 del CC.



La indemnització substitutòria prevista en el conveni, i valorada en un total
de 690.564€, inclou:

-

Despeses legals i processals derivades del seguiment
procediments judicials.
Danys morals derivats de l’inexecució de la sentència.

-

Danys tangibles: dany emergent i lucre cessant.

-

dels

El lletrat (xxx )analitza cadascun d’aquests conceptes indemnitzatoris en les
pàgines 82 a 93 del seu dictamen i justifica la seva procedència en base a la
jurisprudència existent.


El conveni es sotmetrà a la ratificació del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 10 de Barcelona en el marc de l’incident d’inexecució que formuli
l’Ajuntament.

Raons d’interès públic. Amb l’ànim de generar els mínims perjudicis possibles futurs
derivats de l’execució de la sentència judicial ferma, i evitar el malbaratament dels
recursos públics, l’Ajuntament de Manresa creu necessària la recerca d’un acord
transaccional que permeti obrir la via de l’execució per substitució.
Tenint en compte la desproporcionalitat dels efectes que comportaria l’enderroc de
l’edifici si és te en compte que la raó jurídica del mateix és el ‘no esgotament de la
profunditat edificable’ i no l’excés d’edificació, i que l’execució pura de la sentència no
suposaria cap benefici pels ciutadans de Manresa, sinó una disminució molt important
en els recursos municipals, que al cap i a la fi, penalitza a la ciutat, s’escau proposar la
ratificació del conveni que fixa la indemnització substitutòria.
Òrgan competent i quòrum d’aprovació. L’article 230 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya estableix, literalment, que els ens locals no es poden avenir a les demandes
judicials, fer transaccions sobre llurs béns o drets, ni sotmetre a arbitratge les conteses
que se suscitin sobre aquests si no és mitjançant acord del ple, adoptat per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
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Per tot això, com a Alcalde President, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
ACORD
Donar-se per assabentat i ratificar el Conveni subscrit pels consorts (xxx i xxx) i
l’Ajuntament de Manresa, en data 10 de juny de 2014, relatiu a la modificació de
l’execució pura de la Sentència recaiguda en el procediment judicial 243/1999, instruït
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en una modificació per
substitució, en els termes acordats de mutu acord per les parts. El text d’aquest
conveni s’adjunta al present acord com a annex I.
Els noms s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades.

“CONVENI RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ PURA DE LA SENTÈNCIA
RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT JUDICIAL 243/1999 TRAMITADA AL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.10 DE BARCELONA EN UNA EXECUCIÓ PER
SUBSTITUCIÓ
A
SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I ELS
CONSORTS (xxx i xxx).
A la ciutat de Manresa, a 10 de juny de 2014.

REUNITS:
D’una part, el Sr. xxx, amb DNI xxx, domiciliat als efectes del present Conveni a la Plaça Major,
núm. 1 de 08241 Manresa.
De l’altra, els Srs. (xxx i xxx), amb DNI núm. (xxx i xxx) , respectivament.
ACTUEN:
El Sr. xxx, en la seva condició d’Alcalde, en exercici de les funcions que li atorga la vigent
legislació sobre règim local, i en representació de l’Ajuntament de Manresa, entitat local amb
domicili a Manresa, Pl. Major, núm. 1, i CIF P-0811200-E, assistit pel Secretari General de
l’Ajuntament, Sr. xxx.
El Sr. (xxx i la Sra. xxx), en la seva qualitat d’afectats i perjudicats per la construcció de la
edifici existent a la finca situada a la Plaça Bages, núm.1 de Manresa, i ambdós com a part
actora del procediment contenciós en la fase processal d’execució de la Sentència de data 15
de febrer de 2002, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del contenciós
administratiu, Secció tercera en el recurs d’apel·lació 16/2002 (i de les resolucions judicials
derivades dels incidents que la seva execució ha plantejat), en el seu propi nom i
representació.
Les parts es reconeixen mútuament plena capacitat per a contractar i obligar-se i de la seva
més lliure i espontània voluntat

MANIFESTEN I FAN CONSTAR:
I. Que la Sra. xxx és la propietària de la finca ubicada a la Plaça Bages s/n de Manresa, amb la
descripció registral del tenor literal següent:
URBANA. Peça de terra de regadiu en la qual hi ha una casa edificada composta de
planta baixa, un pis i golfes i tres grans quadres o naus situada a la partida “Puntarró
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de Mas d’en Pla” del terme municipal de Manresa, essent la seva extensió superficial
després de tres segregacions practicades de tres mil cent vuitanta metres i setanta-dos
decímetres quadrats. Constitueixen pati interior d’illa. Llinda: en junt pel Nord o front,
part amb el carrer Pica d’Estats i part amb les dues finques segregades, per la dreta
entrant est, part amb finca segregada i part amb façana posterior d’edificis construïts en
el carrer Guillem Catà, per l’esquerra oest part amb la façana posterior dels edificis
construïts a la Pl. Bages i part amb porció de finca segregada i pel fons sud amb el Sr.
XXX i successors.
Referència cadastral:2212037.
Inscrita al tom 995 del llibre 262,foli 178, finca núm:8355,inscripció 19ª.
II. Que en data de 31 de maig de 1999, els consorts xxx van demanar a l’Ajuntament de
Manresa l’inici d’expedient de revisió de la llicència d’obres atorgada per a l’edifici de la
Plaça Bages, núm.1. La seva petició fou desestimada per l’Ajuntament, i en data de 20 de
desembre de 1999 varen interposar recurs contra la desestimació de la sol·licitud de
revisió. En data 8 de maig de 2001, el Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 10 va dictar
sentència estimant el recurs i ordenant a l’Ajuntament la tramitació de l’expedient de revisió
de llicència. En data de 15 de febrer de 2002, el Tribunal Superior de justícia de Catalunya,
va dictar sentència confirmatòria de la del Jutjat.
III. Que l’Ajuntament de Manresa, en data de 14 de maig de 2002, inicià l’expedient de revisió
de llicència, i va emplaçar la pluralitat de persones propietàries i/o amb drets reals sobre
l’edificació, procediment que va finalitzar amb la declaració de lesivitat adoptada pel Ple en
data de 6 de desembre de 2002.
IV. Que, disconformes els Srs. xxx amb l’actuació de l’Ajuntament per considerar que no
s’havia donat compliment a la Sentència judicial ferma, van promoure un incident
d’execució que va donar lloc a l’oposició de l’Ajuntament, qui va promoure diverses
actuacions judicials posteriors que van generar una situació d’enfrontament i litigiositat
entre les parts que ha tingut com a conseqüència la demora en el compliment de la
Sentència d’enderroc de l’edifici plurifamiliar, objecte de la llicència anul·lada.
V. Que, a requeriment de l’Ajuntament de Manresa, han estat emesos informes pels tècnics
municipals per justificar la impossibilitat material de l’enderroc sense afectar de manera
decisiva els accessos i estructures d’un aparcament que es comú amb diverses finques
termeneres a la finca objecte d’enderroc, amb la corresponent afectació a interessos de
tercers, dignes de protecció; així com que impliquen l’enderroc i posterior trasllat d’una
estació elèctrica transformadora, que abasteix de subministrament elèctric a una part del
barri.
VI. Que tot respectant la legalitat vigent, i en l’ànim de generar els mínims perjudicis possibles
futurs derivats de l’execució de la sentència judicial ferma, l’Ajuntament ha proposat als
Srs. xxx de modificar l’execució pura en una execució per substitució, sense perjudici de
fixar en el seu cas la corresponent indemnització en no poder ser objecte la Sentència de
ple compliment, de conformitat amb l’article 105.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. La proposta s’ha concretat en la via d’acceptar aquesta
impossibilitat d’execució material de la Sentència, que evitaria un malbaratament dels
recursos públics i, per altra banda, l’execució no suposaria cap benefici per als ciutadans
de Manresa sense que puguin oposar-s’hi raons d’interès públic. A la vegada s’ha de tenir
present la desproporcionalitat dels efectes que comportaria l’enderrocament de l’edifici si es
té en compte que la raó jurídica d’aquest és el no esgotament de la profunditat edificable i
no l’excés d’edificació.
VII. Que els Srs. xxx acceptarien aquesta proposta sempre i quan, degudament justificada, fos
aprovada íntegrament en els termes d’aquest document, pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 10 de Barcelona, responsable de l’execució.
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En aquest sentit es fa necessari compensar el perjudici patrimonial que el manteniment de
l’edificació suposarà respecte de l’immoble del Srs. xxx les despeses que els ha provocat
la llarga litigiositat judicial en defensa dels seus drets i el perjudici moral causat.
VIII. Que l’execució de les mesures substitutòries proposades suposen un important i evident
estalvi econòmic dels recursos col·lectius d’interès públic, atès que la indemnització a
percebre per la part actora com a compensació per la inexecució material de la Sentència
és molt inferior al cost que suposaria haver de pressupostar i suportar, en cas de
demolició, despeses tals com les relatives a enderroc de l’edifici, nous accessos a
l’aparcament, trasllat del transformador elèctric, trasllats temporals dels estadants de
l’edifici, etc .
IX.

Que al marge de la destrucció de riquesa, la demolició implicaria forçosament el trasllat
temporal dels estadants de l’edifici amb les corresponents alteracions convivencials i de
conciliació de la vida personal i familiar, molt probablement es podria arribar a l’absurditat
d’haver de construir de nou l’edifici amb gairebé idèntica superfície al mateix lloc o
alternativament haver d’indemnitzar els propietaris dels habitatges enderrocats per la seva
pèrdua.
Ambdues parts, que tenen i es reconeixen plena capacitat legal per a contractar i obligarse, acorden les següents estipulacions que expressament i lliurement estableixen
mitjançant les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. Els Srs. xxx no s’oposaran i acceptaran la substitució de la sentència judicial
d’enderroc, sempre i quan comprengui l’aprovació i fixació a càrrec de l’Ajuntament de
Manresa de la corresponent indemnització, que aquest mitjançant la signatura del present
document accepta, en els següents termes:
a)

Aportació en metàl·lic de la quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA MIL EUROS
(550.000,00 €).

b)

Aportació de la finca de propietat municipal valorada en la quantitat de 140.564,00
euros, la descripció de la qual és:
FINCA: Inscrita a nom de la Sra. xxx, Urbana, situada al sector de la Plaça Bages,
de forma gairebé rectangular amb seixanta-cinc metres i noranta-dos decímetres
quadrats (65 m2) de superfície. Les dades registrals de la finca són Tom 2774 ,
Llibre 1403, Foli 149V Finca 7.093.
Referència Cadastral 2212050 i superfície segons cadastre de 44 m2.

La indemnització cobreix els conceptes següents:
-

Els danys i perjudicis, tant de naturalesa física com material i moral patits pels Srs.
xxx, inclosa la pèrdua de valor patrimonial de la finca de la seva propietat com a
conseqüència de la construcció de l’edifici de la Plaça Bages núm.1 i la defensa
dels seus drets.

-

Les despeses legals i judicials de tot tipus que hagin hagut de suportar els Srs. xxx
tant els iniciats en el procés contenciós administratiu núm. 243/1999, seguit davant
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, com en el procés
contenciós núm. 196/2008, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.
17 de Barcelona (normalització de finques), així com en la resta de processos
vinculats, complementaris o derivats.

-

Qualsevol altre concepte implícit en el de responsabilitat patrimonial de
l’administració, en aquest cas de l’Ajuntament de Manresa, derivats o vinculats a la
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llicència objecte del contenciós i de l’edifici construït a la Plaça Bages núm.1 a la
seva empara.
-

Qualsevol altre concepte indemnitzatori que es pugui derivar del supòsit que opera
quan el veredicte de la Sentència no pot ser objecte de compliment per
impossibilitat legal o material d’acord amb l’article 105.2 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Les aportacions en metàl·lic, prèvia habilitació dels crèdits pressupostaris corresponents,
es faran efectives per part de l’Ajuntament en tres fraccions per anualitats vençudes. La
primera es pagarà dins dels 60 dies posteriors a la data de la fermesa de la resolució
judicial de substitució de la sentència d’enderroc objecte del present conveni i dels
incidents que aquella ha plantejat relacionats a la clàusula quarta i les dues següents
fraccions restants en les dues anualitats posteriors al primer pagament d’acord amb els
imports següents :
1r pagament..................................................................
2n pagament.................................................................
3r pagament..................................................................

150.000,00 €.
200.000,00 €
200.000.00 €

Aquestes quantitats meritaran l’interès legal a partir de la data de la signatura del present
document.
SEGONA. L’aportació de la finca descrita al punt b) de la clàusula I del present conveni es
formalitzarà en un període no superior a nou mesos, un cop decretada judicialment la
fermesa de la finalització de l’execució de la sentència objecte del present conveni i dels
incidents que aquella ha plantejat relacionats a la clàusula IV.
Cas de no formalitzar-se l’aportació en el termini expressat, el Srs. xx podrien optar per
exigir substitutòriament el doble del valor atribuït a la finca més els interessos legals
meritats des de la data de la signatura del present document.
TERCERA. Els Srs. xx, mitjançant la signatura del present document, es comprometen a
acceptar la indemnització pels conceptes exposats en la clàusula primera, renunciant per
tot a demanar cap altra compensació econòmica o d’altre tipus a l’Ajuntament de Manresa,
vinculada o derivada de l’edifici de la Plaça Bages núm.1.
QUARTA. Els Srs. xx es comprometen i obliguen a mostrar la seva conformitat amb l’escrit
de petició de substitució d'execució que l’Ajuntament de Manresa presentarà davant del
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona amb l’objectiu d’obtenir la
corresponent resolució judicial ferma per la qual el Jutjat doni per finalitzat el procediment
d’execució de la Sentència de 15 de febrer de 2002 i de les resolucions judicials derivades
dels incidents que la seva execució ha plantejat: Sentència del Tribunal Superior de
Justícia de 25-9-2007, dictada en el recurs d’apel·lació plantejat en el segon incident
d’execució, rotlle núm. 50/2007 i sentència del Tribunal Superior de Justícia de 18-12-2012,
dictada en el recurs d’apel·lació plantejat en l’incident d’inexecució, rotlle núm. 63/2010, de
manera que no calgui enderrocar l’edifici de la Plaça Bages núm.1, en el benentès que, de
no acceptar-se judicialment la substitució de l’execució de la sentència en els termes
íntegrament aquí convinguts, les parts quedaran alliberades dels respectius compromisos
contrets.
CINQUENA. De forma complementària, les parts, mitjançant la signatura del present
document, formalitzen un compromís de permuta de futur entre les finques contígües de
superfície similar que es descriuen a continuació:
Finca A) de FUTUR domini de l’Ajuntament de Manresa
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Finca : Inscrita a nom de la Sra. xxx Urbana situada a la zona de la Plaça Bages, de
forma irregular i amb una superfície registral de cinquanta-sis metres set decímetres
quadrats (56,07 m2)i cadastral de 40 m2. Les dades registrals de la finca són Tom
2.555, Llibre 1.184, Foli 35 Finca 53.337. Referència cadastral 2212049.
Finca B) de domini de la Sra. xxx
“PORCIÓ SEGREGADA: URBANA. Porció de terreny de forma gairebé triangular amb
quaranta-tres metres quadrats i noranta-set decímetres quadrats (43,97 m2) de
superfície.
Termeners: Al nord amb la resta de finca Matriu, propietat de la Sra. M. xxx, al sud
amb finca edificada situada a la Plaça Bages número 1, propietat de la comunitat de
propietaris en règim de propietat horitzontal, a l’Est amb la resta de finca Matriu,
propietat de la Sra. xxx i a l’Oest amb finca edificada situada a la Plaça Bages número
1, propietat de la comunitat de propietaris en règim de propietat horitzontal”
Aquesta porció és segregada de la finca propietat de la Sra. xxx, ubicada a la Plaça
Bages s/n de Manresa, en la qual hi ha construïda una casa que és la que habiten
actualment, amb la descripció registral del tenor literal següent:
Finca C) de domini de la Sra. xxx
URBANA. Peça de terra de regadiu en la qual hi ha una casa edificada composta de
planta baixa, un pis i golfes i tres grans quadres o naus situada a la partida “Puntarro
de Mas d’en Pla” del terme municipal de Manresa, essent la seva extensió superficial
després de tres segregacions practicades de tres mil cent vuitanta metres i setanta dos
decímetres quadrats. Constitueixen pati interior d’ïlla. Llinda: en junt pel Nord o
front,per la dreta entrant est, part amb finca segregada i part amb façana posterior
d’edificis construïts en el carrer Guillem Catá, per l’esquerra oest part amb la façana
posterior d’edificis construïts a la Plaça Bages i part porció de finca segregada i pel
fons sud amb el Sr. XXX i successors .Referència cadastral:2212037.Inscrita al tom
995 del llibre 262,foli 178, finca núm:8355,inscripció 19ª.
Les parts S’OBLIGUEN A PERMUTAR la finca descrita en aquest document com a finca
A, sobre la qual l’Ajuntament de Manresa ostenta una opció de compra, per la finca
segregada descrita com a finca B, propietat de la Sra. xxx.
Les parts acorden que en l’escriptura pública en què es verifiqui la permuta els Srs. xx
mitjançant una cessió d’ús es reservin la utilització d’aquesta porció de finca i es
constitueixi una limitació de disposar consistent en una reserva d’edificació per efecte de la
permuta en favor de l’Ajuntament de Manresa.
Aquesta cessió d’ús i reserva de no edificació es pactarà amb caràcter real i serà inscrita al
Registre de la Propietat per a la seva oponibilitat davant de tercers. La duració de la cessió
d’ús i de la reserva de no edificabilitat s’estendrà tot el temps que la casa actualment
existent a la finca descrita com a finca C, propietat de la Sra. xx i actualment ocupada pels
consorts xx, es mantingui edificada.
De ser necessari, l’Ajuntament de Manresa podrà agregar la finca obtinguda per la
verificació de la permuta a la finca on actualment es troba l’edifici situat a la Plaça Bages
núm. 1, mantenint en tot cas la cessió d’ús i la reserva de no edificabilitat descrita en
aquesta clàusula.
Aquesta permuta complementària es formalitzarà un cop hagi estat feta l’aportació de la
finca referida a l’apartat lletra b) de la clàusula primera d’aquest document.
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SISENA. Les parts signants acorden sotmetre el present document a les condicions
resolutòries següents:
- Obtenció del vot favorable al dictamen d’aprovació del present document de la majoria
absoluta dels membres del Ple corporatiu de l’Ajuntament de Manresa.
- Acceptació i estimació de tot el contingut de la pètita de que contindrà la sol·licitud
formulada al Jutjat contenciós administratiu núm.10 de Barcelona, de substitució
d’execució de sentència i obtenció de la corresponent resolució judicial ferma per la qual
el Jutjat doni per finalitzat el procediment d’execució de la Sentència de 15 de febrer de
2002 i de les resolucions judicials derivades dels incidents que la seva execució ha
plantejat (Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 25-9-2007, dictada en el recurs
d’apel·lació plantejat en el segon incident d’execució, rotlle núm. 50/2007 i Sentència del
Tribunal Superior de Justícia de 18-12-2012, dictada en el recurs d’apel·lació plantejat
en l’incident d’inexecució, rotlle núm. 63/2010), de manera que no calgui enderrocar
l’edifici de la Plaça Bages núm.1.
SETENA. L’Ajuntament de Manresa, en aplicació d’allò que disposa l’article 230 del Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es compromet a sotmetre al Ple de la
Corporació el dictamen relatiu a l’aprovació del present document, en un termini no superior a
30 dies.
VUITENA. Les desavinences que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest document seran resoltes
de comú acord entre les parts i, en darrer terme, davant dels tribunals competents de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, s’estén i se signa aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el
lloc i la data indicats a l’encapçalament.”

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, manifesta que
aquest dictamen fa referència a l’immoble de la Plaça Bages núm. 1.
Explica que, després d’haver obtingut l’acord i haver-lo signat amb el senyor Gener
respecte a un principi de solució per resoldre el contenciós, el pas següent seria que el
Ple es doni per assabentat i ratifiqui aquest conveni subscrit entre les parts, i
posteriorment, i d’acord amb els representants del senyor Gener i l’Ajuntament de
Manresa, anar al Jutjat de Barcelona per aconseguir la inexecució de la sentència, per
acord mutu de les parts.
El senyor Sala explica les consideracions jurídiques del dictamen que, bàsicament i de
forma resumida, serien les que fan referència a la impossibilitat d’execució de la
sentència ferma per la dificultat en la seva execució, que són causes suficients i que
justifiquen la seva inexecució. El fet de quantificar els costos de l’execució pura de la
sentència, a part de la complexitat dels passos que s’han de fer fins a poder restituir el
bé que s’enderroca. El propi conveni substitutori de l’execució pura de la sentència,
que ve argumentat per una sèrie d’articles de la pròpia llei, en el qual es preveu que és
una mica el contrapunt a la quantificació dels costos d’execució pura, que seria els
termes en els quals s’arribaria a un acord amb l’altra part, a fi i efecte de compensar,
tal com diu la llei, una indemnització substitutòria en aspectes com les despeses legals
i processals derivades del seguiment dels procediments judicials -que en aquest cas
ha tingut una durada superior als 10 anys-, els danys morals derivats de la inexecució
de la pròpia sentència, i els danys tangibles o danys emergents i de lucre cessant.
En aquest cas, per poder acabar d’arrodonir i donar més ampli contingut a totes les
exposicions jurídiques, es va demanar un informe al lletrat xxx, del Bufet d’advocats
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Roca Junyent -informe molt detallat i analitzat que forma part de l’expedient-, en el
qual es justifiquen totes aquelles raons que donen justificació per demanar aquesta
inexecució per la via d’una indemnització substitutòria.
Diu que també hi ha una sèrie de raons d’interès públic, amb l’ànim de generar els
mínims perjudicis possibles derivats de l’execució com són el malbaratament de
recursos públics de l’Ajuntament de Manresa.
Per totes aquestes argumentacions es proposa que el Ple es doni per assabentat i
ratifiqui aquest conveni i anar al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona,
amb aquesta modificació per substitució, en els temes acordats de mutu acord per les
parts, a fi i efecte d’aconseguir la millor solució per resoldre aquest contenciós.
Demana el vot favorable al dictamen.

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el
sentit del seu vot serà d’abstenció. No creu que digui res que sorprengui ningú si
afirma que aquesta sentència o aquest conveni és un conveni que no hauria d’haver
existit mai, que suposarà una despesa que tampoc hauria de tenir lloc i que suposarà
una recompensa per a una persona, que entenen que ha actuat en contra dels
interessos de la ciutat i dels interessos d’uns veïns molt concrets, que són els que
viuen en aquest immoble, i que no estan contents amb aquest conveni que avui es
proposa aprovar.
Diu que l’alternativa és molt pitjor, ja que suposa enderrocar l’edifici i una despesa molt
superior per a l’Ajuntament i un maldecap per als veïns, que ja fa prou temps que
pateixen aquesta situació d’incertesa, i, per tant, tampoc s’hi poden oposar.
Creu que no els pertoca votar a favor d’aquest conveni, bàsicament, perquè ni tenen
l’obligació de fer-ho, perquè no manen, i l’equip de govern que és qui mana, té
l’obligació d’assumir convenis com aquest, però el GMCUP no, ni tampoc manaven
quan va tenir lloc l’error que va desencadenar aquesta situació. Per tant, els grups
d’ERC i PSC, que sí manaven aleshores, entén que tenen l’obligació de fer costat a
l’equip de govern ara que es proposa solucionar-ho, amb una mala solució però que és
la menys dolenta de totes.
Per aquestes raons el GMCUP s’abstindrà en la votació.

El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, manifesta que cal
posar-se en la situació actual dels veïns d’aquest immoble, que ja fa anys que estan
en litigi, tant amb la justícia, com amb l’Ajuntament, com amb el propietari d’aquesta
zona.
Creu que s’haurien de demanar responsabilitats, però el que sí cal fer és mirar
endavant. Diu que hi ha hagut moltes reunions per part de l’equip de govern de
l’Ajuntament, de persones enteses, dels veïns, de la persona afectada i creu que no és
la solució perfecta perquè no n’hi ha, però seria molt important per a l’Ajuntament, però
especialment per a totes les persones afectades, que es pogués arribar a bon terme.
Per aquestes raons el GMPxC votarà favorablement.
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El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que el
seu grup votarà favorablement el dictamen, però creuen que no és la solució que
correspondria pels fets esdevinguts durant els darrers anys.
Diu que, tot i que és cert que aquest conveni que s’ha signat entre les parts, minimitza
el cost per a la ciutadania de Manresa, cal tenir clar que, malgrat que hi hagi aquest
acord, no vol dir que estigui solucionat, perquè dependrà del pronunciament d’un jutge,
de si l’accepta o no, perquè després de tants anys d’haver estat una administració
refusant els requeriments d’un ciutadà, potser confirmi que es faci ferma la sentència.
Malgrat que, d’entrada, això costi 857.000 €, més les despeses que hagi comportat
jurídicament, no vol dir que estigui solucionat.
El GMPP donarà suport i votarà favorablement el dictamen perquè és la qüestió
mínima dels costos que pot arribar a representar en un futur per a la ciutadania de
Manresa, ja que val més destinar-ne 850.000 € i escaig que no pas, els
presumiblement, 3 o 4 MEUR en un futur.
El GMPP ho fa per responsabilitat, perquè no governa i tampoc governava, com
d’altres que han dit que no i que en el primer mandat 95-99, en què es va aprovar
aquesta llicència, sí que governaven.
El que sí que voldrien saber és per què, ni els ajuntaments anteriors ni aquest govern
actual, no exigeixen responsabilitats de com s’ha arribat fins aquí, perquè el problema
no és d’un ciutadà de Manresa que s’hagi ficat “xulete”, ni tampoc és culpa d’un jutjat
que hagi dictaminat una sentència, ni tampoc és culpa d’uns veïns que van comprar un
habitatge en un bloc de pisos. Sí que és cert que hi va haver un ciutadà que va plantar
cara a l’administració, la qual, pensant i esgrimint amb els contenciosos administratius
que el 99’99% dels casos la gent “s’apalanca” i no tira endavant perquè els costos
econòmics són immensos, davant del que considerava aquest ciutadà una injustícia,
va tirar endavant i el jutge li ha donat la raó, no una ni dues vegades.
Es pregunta com és possible que una administració que ha d’estar al servei de la
ciutadania, el que fa és la supèrbia respecte a l’administrat. Aquesta és la pregunta
que s’haurien de formular, com és que l’Ajuntament, en lloc d’estar al servei dels
ciutadans en general, va estar al servei d’una llicència d’un particular. I com és que
aquesta actitud de supèrbia de l’administració no es veu compensada amb un estudi
per saber qui és el responsable, perquè en qualsevol cas que quedi clar també que en
el món dels mortals la pífia que ha representat això, els que estiguessin en el món
laboral ja estarien al carrer amb una puntada de peu al cul, i si no, haurien de
respondre com a responsables subsidiaris del que això ha representat i representa
econòmicament.
El GMPP votarà favorablement el dictamen per responsabilitat ciutadana, però l’equip
de govern no acaba d’exercir el que haurien de ser les seves funcions com a govern,
de depurar les responsabilitats, perquè a la ciutadania li quedi clar que això no pot
quedar immune, i el que fan és declarar immunitat total, lesivitat total i que
l’administració pot fer el que vulgui, que aquí no passa res.

El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, manifesta el vot
favorable del seu grup.
Diu que, tot i que molts dels arguments que deia el senyor Majó creuen que són certs,
no creuen que tot això vingui perquè s’havia fet una injustícia al senyor Gener, més
aviat –si no ho té malentès-, li va molestar que s’edifiqués davant i ho va denunciar i el
Acta de la sessió plenària núm. 9, de 19 de juny de 2014

20

jutge va trobar que s’havia fet un canvi de Pla General, que havia canviat l’alineació i
que no s’havia estat atent a aquest canvi.
Aquest acord, com deia el senyor Majó, és molt millor que l’altra solució i finalment
s’endreça un afer que ja fa molts anys que dura, sobretot impulsat per la sentència de
fa uns mesos que obligava a ensorrar-ho gairebé l’endemà.
Diu que no ha estat fàcil arribar a aquest acord, que no és grat per a la ciutat, perquè
en el fons una persona concreta, fent una denúncia per un tema diferent, es veurà
lucrada i no sap quin sentiment tindrà quan els manresans el vegin passejar per
Manresa, quan hi ha gent que el que fa és desviure’s per la ciutat, hi ha gent que
intenta lucrar-se de la ciutat.
Diu que aquesta sentència és una mica irracional perquè entenen que les sentències
intenten evitar un mal, no provocant-ne un de pitjor, i dir: “això s’ha d’ensorrar” perquè
no arriba al seu límit d’edificabilitat i llavors quan hi ha una proposta del servei tècnic
dient “podríem edificar”, s’ho agafa malament, aquí de “xulos” n’hi ha molts, tothom
s’ha ficat tossut, per tant, el GMERC creu que en aquesta sentència l’interès particular
ha primat per damunt de l’interès públic.
El GMERC agraeix la perseverança en la cerca d’una solució pactada, que esperen,
com deia el senyor Javaloyes, que sigui acceptada pel jutge, i posa fi a aquest
contenciós que, amb bona voluntat i diàleg per part d’ambdues parts, en diversos
mandats anteriors, creuen que s’hauria pogut estalviar i que ha faltat una mica de mà
dreta, de diàleg, de no intentar arribar a la radicalitat judicial que sempre és perjudicial
per a bastants parts.
El GMERC donarà suport al dictamen.

El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que després
del que ha escoltat li sembla indigne utilitzar aquest afer, no ja per demanar
responsabilitats al govern anterior, o als tècnics actuals, sinó per fer-ho servir com una
arma que no sap ben bé què persegueix i on arriba, perquè la primera afirmació que
farà és feta amb tota cautela i per tant no és una afirmació sinó que és una hipòtesi,
però si no li falla la memòria l’any 96 el govern de la ciutat estava integrat per un
regidor del grup del senyor Majó, però tampoc es posarà fort perquè aquest afer que
avui s’està substanciant creu que falta el coratge per dir que s’està davant d’un procés
judicial tortuós, incomprensible i, cal dir-ho clarament, de vegades el grup del GMCUP
es posiciona per sentències judicials molt menys importants i adopten una postura molt
contrària per una sentència judicial injusta i inversemblant, perquè mai el bé protegit
pot causar en la seva sentència reparadora un mal superior, mai, per sentit comú, i a la
justícia no li pot faltar el sentit comú.
Diu que, a més a més, hi ha una falsedat en el que s’ha dit, que és que no sempre el
senyor demandant ha rebut sentències favorables, fins i tot s’atreviria a dir que hi ha
hagut processos, o etapes d’aquest procés, certament incomprensibles, però no
sempre aquest procés el senyor demandant ha rebut sentències favorables.
L’última és inversemblant –ho van dir tots- i per tant, el GMPSC va donar suport a
l’equip de govern perquè en la mesura de les seves possibilitats actués per minimitzar
el dany d’aquesta sentència, és a dir, que no es portés a terme per evitar el cost de
l’operació de l’enderroc i el mal pels veïns.
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El GMPSC donarà suport a una solució que creuen que minora el cost econòmic en
relació amb el que suposaria l’enderroc, aproximadament en 2/3 inferior al que
costaria, elimina la incertesa i el cost moral per als veïns, que no es pot oblidar que és
la finalitat màxima, i creu que també repara una situació de certa injustícia contra
l’Ajuntament de Manresa, perquè ell no és procurador i advocat de la part contrària, és
procurador i advocat de l’Ajuntament de Manresa, hagi governat o no.
El que ha fet l’Ajuntament de Manresa durant tot aquest temps és defensar els
interessos municipals, mai ha sentit que cap tècnic de la casa hagi dit que no es
recorrin aquestes sentències, o que no ens personem davant dels tribunals per
reparar, perquè certament l’assumpte urbanístic és ridícul. Haver d’enderrocar un
edifici per defecte de volum, per l’endemà poder-ne construir un de més volum, és
ridícul.
És evident que tindrà un cost, les sentències judicials tenen un cost, però el
responsable de les sentències judicials són de qui les signa, és a dir dels jutges, de
ningú més, i si algú creu que s’ha comès negligència, o alguna imprudència, o alguna
deixadesa d’autoritat o alguna il·legalitat per part d’algun polític o tècnic, que l’exposi o
bé davant d’aquest ple o davant dels tribunals. Mentrestant continuarà defensant
l’actuació de l’Ajuntament de Manresa, i parla en nom dels dos alcaldes que han
precedit l’alcalde actual, que li consta, que personalment van intentar establir el mateix
tipus de negociació que el govern municipal actual ha establert amb el demandant,
amb l’única diferència que el senyor demandant fins ara no ha estat obert a cap tipus
de negociació, però tant el senyor Jordi Valls com el senyor Josep Camprubí van
intentar, personalment i a través dels seus regidors, una negociació i un pacte amb el
demandant.
El GMPSC felicita l’equip de govern per la solució que ha pogut trobar, gens fàcil, sap
que lamentablement això tindrà un cost, però la situació és la que acaba de descriure i
per tot l’exposat donarà el vot favorable al dictamen.

L’alcalde dóna la paraula al senyor Sala i als representants dels diferents grups per al
torn de rèplica.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, intervé per
aclarir algunes de les coses que s’han dit, amb d’altres ja s’han donat respostes que li
sembla que la mateixa oposició ja s’ha anat responent.
Diu que aquest és un procediment que va començar l’any 99, que es va tancar amb la
comunicació a l’Ajuntament del recurs de cassació desfavorable als interessos
municipals el dia 3 de desembre de 2013.
L’equip de govern va començar a negociar tan bon punt van prendre possessió el juny
del 2011. Ha estat un procés llarg, molt dificultós, que ha tingut diferents etapes, però
sempre amb voluntat d’arribar a un pacte entre les parts, que finalment s’ha
aconseguit.
Diu que també és cert, com deia el senyor Irujo, que en el decurs d’aquests 15 anys,
les sentències procedimentals han estat variades i per molts tribunals, n’hi ha hagut de
favorables als interessos de l’Ajuntament i d’altres que no, finalment ha estat que no.
Referma el que deia el senyor Javaloyes, que aquest, encara que sembli el final d’un
procediment és l’inici de l’última part del procediment, que és arribar a un acord entre
les parts, en aquest cas els representants de la part afectada i del propi ajuntament, a
fi i efecte de poder anar als tribunals a declarar aquest principi d’acord perquè el
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tribunal el ratifiqui. Si el ratifica i declara la inexecutabilitat de la sentència, el procés
queda acabat, però quan ho digui el jutge, no perquè les parts es posin d’acord i aquí
s’aprovi l’acord de tirar-ho endavant, cosa que és imprescindible per endegar aquest
últim procés de tancament de tot el procediment.
També vol fer una reflexió als que no voten a favor o s’abstenen perquè seria bo -i
demana que s’ho repensin-, que la resolució que surti del ple municipal per a aquest
tema en concret, sigui d’unanimitat de tots els membres que composen aquest ple i
que es troben presents a la sala. És diferent a l’hora d’anar a plantejar al jutjat un
principi de mutu acord, que hi vagin tots o tots menys alguns, demana que s’ho
repensin perquè faran un favor a la ciutat i la coresponsabilitat tant és si es governa
com si s’està a l’oposició, i aquest és un tema de ciutat. Si aquest tema no arribés a
prosperar de la forma que s’ha plantejat seria lamentable i els demana de nou el seu
vot favorable.

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que és cert que
l’any 96 quan es va donar la llicència hi havia un regidor de l’AUP, que és el precedent
de la CUP, que formava part de l’equip de govern, però era regidor d’Educació i no
creu que sigui obligació del regidor d’Educació repassar les llicències urbanístiques
per comprovar si estan ben donades o no.
Aquesta no era una decisió política que hagués de prendre l’equip de govern en ple, la
que sí és una decisió política és la del 99 en què, quan hi ha la primera demanda i
l’Ajuntament, en lloc d’admetre que efectivament hi havia un error en la llicència, s’opta
per continuar la via judicial.
Quan es diu que es va intentar arribar a un acord amb el demandant, no ho saben, se
sap el resultat, no hi va haver acord, hi va haver més procediment judicial, escalada de
procediment judicial que ha portat a la situació actual.
Diu que si volen tirar pilotes fora i recordar-se que l’any 96 hi havia un regidor de la
CUP, que era regidor d’Educació, per treure’s responsabilitat, li sembla un procediment
dialèctic com un altre, però creu que no és raonable perquè l’any 99 no van participar
en la decisió d’iniciar o continuar el procediment judicial que ens ha portat fins aquí.
En resposta al senyor Sala diu que si tan important era que això es decidís per
unanimitat, que no ho digui ara, que els podien haver trucat la setmana passada o uns
dies abans i haver-ho parlat, però dir-ho ara en públic i davant de la premsa li sembla
una mica gratuït i poc pràctic. Si es considera que hi ha decisions que són molt
importants que es prenguin per unanimitat perquè poden tenir una repercussió davant
del jutge, que es prenguin la molèstia de trucar i parlar-ne i potser hi serien, però ara a
última hora sobre la marxa no canviaran d’opinió.

El senyor José Luis Irujo, president del GMPSC, intervé per al·lusions per dir al
senyor Majó que no és ell qui vol entrar en la polèmica de qui va concedir una llicència
i de qui és culpa. Hi ha una sentència judicial, la darrera, que obliga a enderrocar i que
al GMPSC li sembla inversemblant i absolutament injusta.
Al GMPSC mai se li acudiria buscar –evidentment tenint coneixement de causa del
que ha succeït en tots aquests anys-, una culpabilitat explícita perquè un tema que
acaba en els jutjats sigui substanciat d’una manera determinada, ja que no s’està
parlant d’un procediment penal ni d’un delicte, s’està parlant que un senyor demandant
demana la reparació d’uns drets que finalment un jutge li atorga.
Per aquesta raó diu que s’imagini la de demandes que l’Ajuntament de Manresa ha
tingut al llarg d’aquests anys i de plets o litigis en què ha hagut d’intervenir, amb
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diferent sort judicial, perquè només faltaria que fos una administració tan perfecta que
mai pogués posar-se en tela de judici la seva actuació.
El que li sembla deslleial és utilitzar una sentència que creu que tots estaran d’acord
en dir que és inversemblant i profundament injusta, i creu que això sí que tenen el dret
de dir-ho, utilitzar això com una arma contra no se sap quin responsable polític perquè,
com s’ha dit, el regidor d’Educació no; els actes d’un govern són solidaris, són actes
col·legiats, la Junta de Govern Local actua de forma solidària i col·legiada.
Recorda que quan estava al govern no repassava tots els temes, era impossible, però
era coresponsable i creu que haurien de mirar resolucions d’òrgans col·legiats de la
corporació, si la personació de l’Ajuntament en defensa dels seus interessos en aquest
assumpte no ha estat votada per cap Grup Municipal. Li agradaria saber si en alguna
ocasió s’ha sotmès a votació si l’Ajuntament de Manresa s’havia de personar en
defensa dels seus interessos en aquest assumpte, perquè també seria bastant
aclaridor respecte al que s’opinava sobre aquest assumpte.
Insisteix que utilitzar aquest tema com una arma és un exemple de maniqueisme molt
preclar, li sap greu dir-li però per a ell és un acte de maniqueisme.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.3 a votació, i el
Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (10 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2
GMPxC), i 2 abstencions (2GMCUP), i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

L’alcalde intervé per manifestar que no és tan important que s’aconsegueixi la
unanimitat en l’adopció de l’acord, sempre és desitjable, però el jutge segur que farà la
valoració atenent altres aspectes que no siguin estrictament aquest.
Diu que, més enllà d’un titular o de l’adscripció de l’èxit a un alcalde o a un altre, si
s’aconsegueix que el jutge tiri enrere la sentència, serà un triomf de tots els que
formen part d’aquest consistori.
Els èxits i els fracassos són mèrit de tots els regidors, avui 23, normalment 25, en la
resolució dels conflictes de ciutat.
Diu que és important el que hagués passat o el que passaria als veïns si no
s’aconseguís que el jutge revoqués la sentència. És important el cost pel conjunt dels
manresans, per tant s’ha de tenir en compte el que s’ha aconseguit que és un principi
d’acord que no se sap si serà ratificat pel Jutjat núm. 10.
Com deia el senyor Sala, el mèrit d’haver arribat a aquest acord és fruit de diferents
circumstàncies i el que sí que caldria dir és que s’hauria de posar en valor la feina dels
professionals que han portat la negociació, els servies habilitats de l’Estat, els
professionals que han portat la negociació, alguns dels quals es troben en aquest saló
de sessions, però que no personalitzarà, i l’esforç de tots els que han ajudat a
aconseguir amb el demandant aquest acord.
Insisteix que, més enllà de a quin alcalde se li pugui atribuir l’èxit, si realment es
produeix, serà un èxit de tots els presents i de tots els que l’han fet possible i és just
que avui es tingui present perquè hi ha gent que està en campanya ja fa temps i
alguns encara no s’hi han posat i intenten governar i en aquest procés l’èxit és de tots
els que conformen aquest Consistori i els professionals que han ajudat a fer-lo
possible, i que aquest acord sigui el pas previ perquè el Jutge faci que no s’executi la
sentència.
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Acaba la seva intervenció dient que cal desitjar-nos sort perquè, com algú ha dit, ara
només tenim un primer pas i cal el segon per no haver d’enderrocar aquest edifici, no
només pel cost sinó per les vuit famílies que serien tretes de casa seva sense cap
justificació; més enllà de responsabilitats que segurament avui, quinze anys després
del procés, és complicat de trobar-les.

4.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1

Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concertació d’un préstec
d’import 859.988,84 €, amb Caixabank, SA.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 2 de juny de 2014,
que es transcriu a continuació:
“L’Ajuntament de Manresa va tancar l’exercici del 2013 amb un romanent de tresoreria
negatiu i per un import de 859.988,84€.
Vist el que disposen els articles 177 i 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel que s’aprovà el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el
sentit que una de les alternatives per a solucionar l’esmenta’t romanent de tresoreria
negatiu, es concertar una o varies operacions de crèdit però amb determinades
condicions, i que son:
a) que el seu import no superi el 5% dels recursos per operacions corrents del
pressupost (capítols 1 a 5 d’ingressos = 74.979.195€ qual 5% es
3.748.959,75€)
b) que la càrrega financera total, inclosa la de la present operació no superi el
25% dels expressats recursos (25% de 74.979.195€ = 18.744.798,75€), xifra a
la que no s’hi arribarà amb molta diferencia.
c) que la operació quedi cancel·lada abans no es procedeixi a la renovació de la
Corporació que la concerta (la Generalitat de Catalunya recomana la data de
30/6/2015).
Vistes les ofertes presentades i l’informa d’Intervenció de data 2 de juny del 2014.
Per tot això el Tinent d’alcalde d’Hisenda i Governació, proposa al Ple de la Corporació
municipal l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Concertar una operació de préstec d’un import de 859.988,84€ amb
Caixabank S.A., per a cobrir el romanent de tresoreria negatiu de l’exercici 2013; i
quals característiques en la oferta presentada son les següents:
-Termini: a cancel·lar màxim el 30/06/2015.
-Tipus interès: Euríbor 1 any + 3,15%. Liquidacions trimestrals.
-Comissió d’obertura: 0,25%.
-Comissió d’estudi: 0,25%.
SEGON.- Si s’aprova l’acord primer, demanar l’autorització per a la signatura de la
present operació a la Direcció General de Política Financera Assegurances i Tresor de
la Generalitat de Catalunya, i per mitjà dels models corresponents; tot això d’acord
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amb l’ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals.
TERCER.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris
per a la formalització del contracte de préstec esmentat a l’acord primer.”

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, manifesta que es tracta d’un
préstec de mandat, la finalitat del qual és cobrir el dèficit dels romanents negatius de
tresoreria que en aquests moments, a tancament del 2013, té l’Ajuntament de Manresa
per import de 859.988,84 €.
Les condicions del préstec són a un any, que cal retornar com a màxim el 30 de juny
del 2015, el tipus d’interès és l’euribor a un any -que ara deu estar al 0,10 o 0,12- més
un 3,15%, a banda d’unes comissions d’obertura i d’estudi del 0,25.
Diu que l’important és que aquesta operació, i és un dels objectes pel qual es va
creure adient en el seu moment quan es va parlar de la reestructuració financera i es
va tirar endavant el pressupost del 2014, que hi havia unes operacions –i aquesta és
una d’elles- que, sense representar un increment d’endeutament a futur -en aquest cas
és un endeutament a 12 mesos-, té com a contrapartida que va contra el dèficit
acumulat o els romanents negatius de tresoreria, i és una injecció de líquid que
permetrà ajudar a regularitzar la situació amb els proveïdors de cara al proper
trimestre, entre juliol i agost, en què s’aconseguirà la fita de poder fer front al
pagament de factures a proveïdors a 60 dies.
Demana el vot favorable a aquesta operació d’endeutament a curt termini.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el
seu grup ja fa temps que diu que l’Ajuntament de Manresa necessita una auditoria del
deute per saber quina part del deute és legítima i quina no, i sense aquesta auditoria
no donaran suport a cap més préstec, sobretot tenint en compte que es tracta d’uns
diners que són públics, que els bancs reben al 0,15 i que aquests revenen a una
administració pública al 3,5 o 4%.
El GMCUP creu que no té cap lògica que amb diners públics entitats privades facin
negoci sense donar cap valor afegit, per la qual cosa votaran negativament el
dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i
el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (10 GMCiU, 3 GMPSC), 2 vots negatius (2
GMCUP), i 8 abstencions (3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMPxC), i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a Foment de la
Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, per a concertar un préstec
hipotecari d’import d’1.065.000 € i per refinançar un préstec hipotecari
d’import actual 546.003,48 €, ambdós amb Catalunya Banc, SA.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 9 de juny de 2014,
que es transcriu a continuació:
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“L’article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Març pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que els organismes
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització
del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions
de préstec a llarg termini.
Per escrit de data 9 de Juny de 2014 del gerent, En (xxx), de la societat Foment de la
Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., i en la que adjunta sengles autoritzacions del
President de la societat i també de data 9 de Juny de 2014, demana es sol·liciti al Ple
de l’Ajuntament l’autorització per a concertar:
1er) Un préstec hipotecari per un import màxim de 1.065.000€ amb Catalunya
Banc, per a finançar quotes vençudes i pendents de pagament, dels següents
préstecs i pels següents imports més les despeses previstes de tramitació de les 2
operacions descrites al present dictamen:
Impagats (inclosos interessos de demora)

973.840,20€

Hipoteca Carrer Santa Llúcia, 21
7.324,51€
Hipoteca lliure Carrer Barreres, 1
273.867,30€
Hipoteca HPO lloguers Barreres, 1
111.331,76€
Hipoteca Carrer Montserrat, 1
34.298,61€
Hipoteca Concòrdia
405.430,65€
Hipoteca Remei de Dalt, 19
16.913,57€
Hipoteca C. Montserrat, 2 hab. Venda 87.364,20€
Interessos Pòlissa de crèdit
37.309,60€
Taxacions

3.281,70€

Comissió d’obertura (0,25% sobre 1.065.000€)

2.662,50€

Provisió de fons: despeses constitució de les 2 operacions
a aprovar (gestoria, notaria, registre i impostos)
TOTAL

85.215,60€
1.065.000,00€

2on) Refinançar el préstec hipotecari signat amb Catalunya Banc en data 23 d’abril
de 2009 per a finançar el projecte del Carrer Concòrdia, i per un import inicial de
1.350.000€ i venciment final en data 23 d’abril de 2016; amb la pròpia entitat
Catalunya Banc i per un import actual de 546.003,48€ i amb un nou termini de 10 anys
i sense carència.
Vist l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 9 de Juny de 2014.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Autoritzar a Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., per a
concertar un préstec hipotecari per un import màxim de 1.065.000€ amb Catalunya
Banc, per a finançar quotes vençudes i pendents de pagament, dels préstecs abans
esmentats, més les despeses previstes de tramitació de les 2 operacions descrites al
present dictamen; tot això amb les següents condicions financeres:
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Tipus operació: préstec hipotecari
Termini: 10 anys (1any de carència i 9 anys d’amortització), però amb una
amortització de 200.000€ a pagar en data 31/12/2014.
Tipus d’interès: Euríbor 12 mesos + 3,5% (amb un mínim del 5,5% i un màxim del
15%)
Comissió d’obertura: 0,25%.
Garanties:
Hipoteca sobre habitatges, locals i solars a Manresa (LTV no superiors al 70% de
taxació)
-Finques 4631 i 9544 – solars a Manresa C/Muralla de Sant Francesc 21 i C/Pou 6.
Taxació de Sociedad de Tasación SA 26/05/2014 per valor de 194.856€
-Finca 61732 – local comercial a Manresa, Via Sant Ignasi 28-32 i Montserrat 33.
Taxació de Sociedad de Tasación SA 19/05/2014 per valor de 147.153,02€.
-Finca 48011 - edifici de 7 habitatges, C/Sant Francesc 2 de Manresa. Taxació de
Sociedad de Tasación SA de data 26/05/2014 per valor de 434.409€
-Finca 1663 – sòl a Manresa, C/Escodines 16, taxació de Sociedad de Tasación SA
de data 22/05/2014 per valor de 51.813€.
-Finques 55647 i 55649 – 2ª hipoteca sobre solar C/Concòrdia de Manresa, taxació
de TINSA de data 07/05/2014 per valor de 1.574.930€.
Pignoració, en document públic, de rendes de lloguer per garantir el 100% de les
quotes en període d’amortització.
SEGON.- Autoritzar a Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., per a
refinançar el préstec hipotecari signat amb Catalunya Banc en data 23 d’abril de
2009 per a finançar el projecte del Carrer Concòrdia i per un import inicial de
1.350.000€ i venciment final en data 23 d’abril de 2016; amb la pròpia entitat
Catalunya Banc i per un import actual de 546.003,48€, amb les següents
condicions:
Tipus operació: Préstec hipotecari
Termini: 10 anys i sense carència
Tipus d’interès: Euríbor 12 mesos + 3,5% (amb un mínim del 5,5% i un màxim del
15%)
Comissió d’obertura: 0,25%.
Garanties:
1ª hipoteca sobre les finques registrals 55647 i 55649: solar C/Concòrdia i
C/Ramon Saera de Manresa – Pla Parcial PAU 2, parcel·les números 5 i 6, taxació de
TINSA de data 07/05/2014 per valor de 1.574.930€.
TERCER.- Facultar al gerent de la societat Foment de la Rehabilitació Urbana de
Manresa S.A., En (xxx), amb DNI (xxx) per a la signatura de tota la documentació
necessària per a l’efectivitat d’aquest acord.”
Els noms s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, informa que es tracta d’una
proposta amb una doble línia, una amb Catalunya Banc per fer front a un nou préstec
d’1.065.000 € per cobrir tota una sèrie d’endarreriments amb quotes vençudes d’algun
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préstec, endarreriments que s’ajunten tots en un nou préstec hipotecari de comú acord
amb Catalunya Banc.
El segon fa referència al préstec que es va demanar per finançar una parcel·la al
carrer de la Concòrdia, del qual ja ha vençut més del 50%, i per la part restant, a fi i
efecte de poder-ho retornar d’una forma més espaiada i rebaixar la pressió de la
liquiditat de la tresoreria actual, es demana aquest refinançament d’un préstec de
546.003,48€.
Aquest queda garantit per la parcel·la del carrer de la Concòrdia, i l’altre té una sèrie
de garanties hipotecàries que vénen detallades en el dictamen.
Tant en un cas com en l’altre, el préstec és a deu anys, el primer, d’1.065.000€, dels
deu anys n’hi ha un de carència i nou d’amortització. El segon, de 546.003,48€, els
deu anys són d’amortització, els tipus d’interès, que estan indexats amb l’Euribor, en el
fons tenen un mínim del 5,5%, que és l’Euribor més el 3,5, però amb un mínim prefixat
que és aquest 5,5.
Demana el vot favorable al dictamen.

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que tots els
regidors presents i que han anat seguint l’evolució de FORUM, SA els darrers anys
tenen la sensació que és un pou sense fons on s’hi aboquen diners públics o crèdits
constantment, pràcticament a cada ple i, malgrat tot, la seva situació no s’aconsegueix
estabilitzar.
El GMCUP aquesta vegada votarà a favor, com sempre ha fet, perquè és important
salvar l’empresa municipal FORUM, però adverteix que segurament serà l’últim cop
que ho fan si no es prenen mesures d’algun altre tipus, com per exemple plantejar la
dació en pagament d’algun d’aquests actius immobiliaris o terreny, perquè la situació
no és sostenible. L’altra opció que també s’hauria de prendre, més d’hora que tard, és
tancar algun dels aparcaments que en aquests moments són deficitaris, i no vol dir que
no s’aconsegueixi eixugar la inversió feta sinó que no s’aconsegueix que quadrin els
números a fi de mes, per tant, no té sentit que FORUM, en la situació de fallida
pràctica, mantingui aparcaments pràcticament buits que costen diners cada mes.
Demana a l’equip de govern que prengui mesures d’algun altre tipus per salvar
l’empresa, però que no sigui la pura i simple transfusió econòmica que s’està fent en
aquests moments.

El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que FORUM ha fet
una tasca molt important, no és un pou sense fons, ja que ha fet un treball molt
important al nucli antic o centre històric durant temps, i el problema de FORUM és que
si cobrés el que deu no aniria així.
Diu que ja s’han fet esforços, hi ha hagut una regulació de personal i s’estan buscant
sortides.
Creu que la funció que ha tingut i la que se li espera en el futur no és per menysprearho.

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, en resposta al senyor Majó diu
que pel que fa a actius immobiliaris l’equip de govern fa temps que persegueix la
venda de l’espai de la parcel·la del carrer de la Concòrdia, que està molt ben situat,
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que té uns aprofitaments urbanístics residencials importants. La setmana passada van
tenir una entrevista i en els propers quinze dies es tindrà resposta i s’està en contacte
amb dues empreses, una de Barcelona i l’altra és del seu entorn, per un preu
substancialment superior al de l’endeutament que té aquest actiu.
Pel que fa a la proposta de tancar algun aparcament, creu que podria representar un
cert estalvi, que tampoc seria la solució del compte d’explotació, en tant que els
esforços no són per tancar-lo sinó per potenciar-lo. S’estan aconseguint nous
ingressos i el lloc on està cobreix una àrea mancada d’aquest servei. Altra cosa seria
analitzar si l’aparcament, quan es va fer, havia de ser de tres o de dues plantes, però
aquests són altres temes dels quals no disposa de la documentació, però que se’n pot
parlar en el si del Consell d’Administració de FORUM, on els grups municipals hi tenen
representació, per tal que vegin que les coses no s’han resolt però van en la línia
d’activitat i d’evolució millor de la que tenia mesos enrere.
Diu que la instal·lació a la qual es refereix el senyor Majó, quan diu algun aparcament,
és el centre històric a la Via Sant Ignasi, perquè els altres dos no tenen dèficit, i no cal
fer-ho genèricament. Se’n podrà parlar amb més coneixement i informació en el seu
moment, però creu que si alguna cosa cal fer no és plantejar-se el seu tancament sinó
reforçar-lo perquè sigui viable i tingui la utilitat que es preveia i que té.
Per acabar, diu que el senyor Majó fa una afirmació gratuïta i de desconeixement
absolut sobre el que representa FORUM i del que és una fallida pràctica, ja que
FORUM no està en fallida sinó que té un patrimoni molt gran, més del doble de
l’endeutament. El que sí que té -i aquest és un problema de moltes empreses- és la
tresoreria del dia a dia, aquí sí que hi ha problemes importants, ja que una part del
problema són les subvencions que es deuen des de Madrid, per una banda, i de la
Generalitat per una altra, que sumades sobrepassen el 1,5 MEUR, i no caldria haver
de fer el préstec d’un milió i s’hauria pogut retornar el mig milió que es refinança del
sector Concòrdia.
Per fer segons quin tipus d’afirmacions cal demanar abans la informació i dir després
el que es consideri que cal dir, però no digui que està en fallida pràctica perquè no ho
està, sinó que està amb dificultats de tresoreria, com tantes empreses del ram, amb
dificultats que si s’aconsegueix anar reconduint, és a dir, anar cobrant les subvencions
tant de Madrid com de la Generalitat, algunes amb un any i mig o dos de retard, la
situació seria una altra i avui no s’estaria plantejant ni una nova hipoteca ni un nou
refinançament.

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que si FORUM
està amb problemes de tresoreria, no és només perquè l’administració central i la
Generalitat no donin les subvencions que deuen -que també-, està en fallida o en
situació molt greu a nivell econòmic perquè es preveien unes vendes que no s’han
pogut fer, perquè es preveia recuperar la inversió a base de vendre uns pisos que no
s’ha aconseguit vendre, i aquest és l’origen de la precària situació de FORUM.
Pel que fa als aparcaments diu que sí que és cert que només hi ha un aparcament de
FORUM que és deficitari, però no és l’únic aparcament que depèn de l’ajuntament que
està en situació deficitària, l’altre és el de la plaça de la Reforma, al qual l’ajuntament
ha d’injectar diners cada any perquè no s’aconsegueix l’ocupació mínima que la
concessió li garanteix a l’empresa concessionària, entre això i la zona blava. Dos
aparcaments que estan molt a prop, amb poca ocupació, que suposen una despesa
per a l’ajuntament, una a través de FORUM i l’altra a través de la concessió, de
l’aparcament i la zona blava, amb els quals l’ajuntament està perdent diners.
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, per al·lusions, intervé per dir
que un cop més es barreja tot, confonent les concessions amb allò públic i privat.
Diu que la venda de pisos no s’ha produït de la forma que s’havia previst, de la
mateixa manera que l’adquisició d’alguns terrenys fora de l’àmbit del centre històric,
són causa del problema actual, però també s’ha de dir que quan es va fer l’adquisició
d’aquests terrenys, de ben segur que es feia amb el convenciment que el que farien aquesta adquisició i el seu posterior desenvolupament-, és que ajudarien a generar
recursos per FORUM de cara al centre històric.
Pel que fa a l’aparcament diu que allà on hi ha compromís és amb la zona blava, i
aquesta té la vida que té, la qual acaba el 2023, però no té res a veure que s’hagi de
fer front a un cobriment d’un coeficient del 55% d’ocupació de la zona blava, al fet que
el pàrking de la Reforma tingui o no, més o menys, cobertura de places. I ho diu
perquè el senyor Majó hauria de saber-ho perquè formava part d’aquella comissió de
seguiment -en època de l’alcalde Camprubí-, de tot aquest projecte, que és que el 55%
de la cobertura de la zona blava era per fer front al pagament de les obres, que no
tenien res a veure amb l’aparcament, i que són les de la plaça i de l’accés a la façana
principal de la Seu. El que s’està pagant és això i no l’aparcament.
Si l’ajuntament en aquell moment hagués destinat recursos a pagar aquesta plaça i
l’accés, el tema de la zona blava ja no hauria tingut raó de ser, però per les raons que
fossin l’equip de govern d’aquell moment va decidir-ho d’aquesta forma i s’està pagant
via zona blava una obra que no era estrictament de l’aparcament, com és la plaça de
la Reforma, agradi més o menys, i l’accés de l’escalinata a la Basílica de la Seu.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació, i
el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (10 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC i 2
GMCUP), i 5 abstencions (3 GMPP i 2 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la declaració de disponibilitat
d’una aplicació pressupostària de la qual, per acord plenari de 18 de
febrer de 2014, s’havia acordat la seva no disponibilitat.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 9 de
juny de 2014, que es transcriu a continuació:
“Atès que per acord plenari de 18 de febrer de 2014, es va acordar la no disponibilitat
de crèdit de diverses aplicacions pressupostaries, per un import total de 6.509.020,24
euros, de conformitat al disposat en I'article 33 del Reial Decret 50011 990, de 20
d'abril.
Atès que és necessari disposar de part de crèdit declarat no disponible, es proposa al
Ple de La Corporació, I'adopció el següent acord:
Declarar disponible I'import de la següent aplicació:
150.1.226.99.- Serveis al Territori.- Altres despeses diverses . .. . . . ... ... . .. . 1.400,00 Euros”
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda, manifesta que el dictamen que
es proposa és per fer front al pagament de determinats anuncis i publicacions del
departament de Territori respecte a futures inversions. Atès que la partida era
prorrogada del pressupost del 2013 s’ha desbloquejat per fer front a aquestes
publicacions, ja que si no s’hauria d’esperar a l’entrada en vigor del pressupost
definitivament aprovat per al 2014.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.3 a votació, i
el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (10 GMCiU, 3 GMPSC i 1 GMPxC), i 9
abstencions (3 GMERC, 3 GMPP, 2 GMCUP i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que el senyor Albert Pericas, del GMPxC, es trobava fora de la sala
en el moment de la votació.

4.2

Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

4.2.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació i el text
refós de l’Ordenança municipal reguladora de la Intervenció
administrativa d’Activitats, Instal·lacions i Serveis (OMIA).

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme, de 9 de juny de 2014, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
1. El Ple de la corporació, en data 18 d’abril de 2011, va aprovar definitivament
l’Ordenança municipal reguladora de la Intervenció administrativa d’Activitats,
Instal·lacions i Serveis (OMIA), la qual es va publicar definitivament al BOP el dia
18 de maig de 2011.
2. Posteriorment, la Generalitat de Catalunya ha aprovat la llei 11/2011, de 29 de
desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitzar l’activitat
administrativa, la llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de
la regulació normativa i la llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat
econòmica.
3. L’aparició d’aquesta nova legislació ha comportat la necessitat d’adaptació de
l’Ordenança municipal reguladora de la Intervenció administrativa d’Activitats,
Instal·lacions i Serveis (OMIA) a la nova normativa.
4. Per resolució de l’Alcalde de data 14 de gener de 2013 es va aprovar la formació
de l’avantprojecte de modificació de l’esmentada ordenança i es va designar la
comissió redactora encarregada d’aquests treballs.
Posteriorment, la presidenta de la comissió redactora, la regidora delegada de
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Sra. Silvia Gratacós Gonzalez, va
constatar la necessitat d’introduir modificacions amb relació als seus integrants,
motiu pel qual mitjançant resolució de l’Alcalde de data 25 de febrer de 2013 es va
designar un nou membre que havia de formar part de la comissió redactora.
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5. Reunida la comissió redactora en data 6 de juny de 2014, aprovà la modificació de
l’esmentada ordenança i el text refós, tal i com consta a l’acta de l’esmentada
reunió.
6. La Cap de Secció de Protecció de la Legalitat i secretària de la comissió redactora
ha emès informe favorable respecte a les modificacions de l’Ordenança municipal
reguladora de la Intervenció administrativa d’Activitats, Instal·lacions i Serveis
(OMIA) proposades, la totalitat de les quals s’han inclòs en un text refós.
7. El Cap del Servei de Secretaria Tècnica ha emès informe proposant l’aprovació
inicial de l’esmentada modificació.
Fonaments de dret
1. Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i modificació dels
reglaments i ordenances.
2. El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una comissió
d’estudi creada pel propi ajuntament.
El procediment d’aprovació de les ordenances i els reglaments n’exigeix
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als
interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
3. L’art. 178.1.c) del Reial 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, disposa que les
ordenances i els reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter
automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació
pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial.
4. L’aprovació de les ordenances i els reglaments municipals és una competència
atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles
22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
És per això que la regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, amb
l’informe previ de la Comissió Informativa de Territori i Paisatge, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer. APROVAR INICIALMENT la modificació de l’Ordenança municipal
reguladora de la Intervenció administrativa d’Activitats, Instal·lacions i Serveis
(OMIA) -aprovada pel Ple de la Corporació en data 18 d’abril de 2011 i
publicada al BOP el dia 18 de maig de 2011- i el Text Refós, segons el text
adjunt.
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Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquests acords i el Text Refós de
l’Ordenança municipal reguladora de la Intervenció administrativa d’Activitats,
Instal·lacions i Serveis (OMIA), per un termini de trenta dies, a comptar des
de l’última publicació en el butlletí o diari oficial, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions i suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents
al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al diari Regió 7 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Tercer. DISPOSAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva
en cas de no haver-hi cap al·legació o suggeriment, tal i com estableix l’article
178.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.”
“ÍNDEX
ABREVIATURES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1 Objecte
Article 2 Legitimació i competència
Article 3 Conceptes
Article 4 Àmbit d’aplicació
Article 5 Classificació de les activitats
Article 6 Règims d’intervenció administrativa
Article 7 Ponència Ambiental Municipal
TÍTOL II. INTERVENCIÓ EN MATÈRIA URBANÍSTICA D’USOS
Article 8 Llicència urbanística
Article 9 Relació entre la llicència urbanística d’obres i les llicències d’activitats
Article 10 Termini de resolució de la llicència urbanística d’usos
Article 11 De l’informe de compatibilitat urbanística
TÍTOL III. INTERVENCIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT PER INCENDIS
Article 12 Consideracions generals
Article 13 Activitats sotmeses a acreditació de les condicions en matèria d’incendis
Article 14 De l’informe de prevenció d’incendis de competència de la Generalitat de
Catalunya
Article 15 De l’informe de prevenció d’incendis competència de l‘Ajuntament
Article 16 L’acta de comprovació en matèria de prevenció d’incendis
TÍTOL IV. INTERVENCIÓ EN MATÈRIA COMERCIAL
Article 17 Localització i ordenació de l’ús comercial
Article 18 Procediment
TÍTOL V. COMUNICACIÓ PRÈVIA AMB RESPONSABILITAT TÈCNICA
Article 19 Activitats sotmeses al règim de comunicació amb responsabilitat tècnica
Article 20 Formalització de la comunicació
Article 21 De l’avaluació de la comunicació i documentació adjunta
Article 22 Efectes de la comunicació
TÍTOL VI. COMUNICACIÓ PRÈVIA AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE
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Article 23 Règim de comunicació prèvia de les activitats i instal.lacions de Nivell III.2
(Annex A)
Article 24 Documentació a presentar amb la comunicació
Article 25 De l’avaluació de la comunicació i documentació adjunta
Article 26 Efectes de la comunicació
TÍTOL VII. LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ACTIVITATS
Article 27 Règim d’intervenció
Article 28 Sense contingut
Article 29 Formalització i documentació a presentar per les activitats sotmeses a
llicència municipal
Article 30 Tramitació
Article 31 Resolució
Article 32 Contingut de la llicència municipal
Article 33 De les llicències provisionals en activitats de pública concurrència
TÍTOL VIII. ACTIVITATS I EQUIPAMENTS DE TITULARITAT MUNICIPAL
Article 34 Procediment
TÍTOL IX. DISPOSICIONS COMUNES A TOTS ELS RÈGIMS D’INTERVENCIÓ
Article 35 Informació prèvia sobre classificació
Article 36 Consulta prèvia potestativa
Article 37 Presentació de sol.licituds i/o comunicacions
Article 38 Esmena de la sol.licitud i comunicació de la recepció
Article 39 Requalificacions d’ofici de procediments
Article 40 Regles sobre silenci administratiu
Article 41 Activitats en edificis insegurs
Article 42 Modificacions
Article 43 Efectes de les llicències municipals i de les comunicacions prèvies d’activitats
Article 44 Titularitat
Article 45 Transmissió o canvis de nom de llicències i activitats subjectes a comunicació
Article 46 Vigència i caducitat de les llicències i comunicacions
Article 47 Contingut del projecte tècnic
Article 48 Informació pública
Article 49 Audiència veïnal
Article 50 Règim de control
Article 51 Renovacions
TÍTOL X. INSPECCIÓ MUNICIPAL
Article 52 Acció inspectora
Article 53 Col.laboració dels titulars de les activitats
Article 54 Facultats dels inspectors municipals per al desenvolupament de les seves
competències
Article 55 Acreditació, deure de sigil i d’informació als inspeccionats
Article 56 Iniciació de les actuacions de la inspecció municipal d’activitats
Article 57 Plans i Programes d’inspecció
Article 58 Modalitats i documentació de l’actuació inspectora
Article 59 De les visites d’inspecció
Article 60 Del resultat de l’actuació inspectora
TÍTOL XI. RÈGIM SANCIONADOR
Article 61 Règim d’infraccions i sancions
Article 62 Tipificació d’infraccions
Article 63 Persones responsables
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Article 64 Quantia de les sancions
Article 65 Mesura de suspensió de l’activitat
Article 66 Altres mesures provisionals
Article 67 Procediment sancionador
Article 68 Prescripció i caducitat
Article 69 Graduació de les sancions
Article 70 De l’obligació de reposar o restaurar les coses
TÍTOL XII. EXECUCIÓ FORÇOSA
Article 71 Multes coercitives
Article 72 Altres mesures d’execució forçosa
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera Normatives sectorials
Segona Instruccions tècniques
Tercera Aplicació a activitats preexistents
Quarta Clàusula interpretativa sobre classificació de les activitats
Cinquena Simultaneïtat d’activitats en un mateix local
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera Procediments en tràmit
Segona Controls inicials de llicències atorgades amb anterioritat
Tercera Controls periòdics de les llicències ambientals en vigor
Quarta Controls periòdics de les activitats classificades
Cinquena Revisions de llicències ambientals
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única Derogació Ordenances municipals
DISPOSICIÓ FINAL
Única Entrada en vigor
ANNEXOS
• ANNEX A: Classificació de les activitats en funció del règim d’intervenció i
documentació exigible
• ANNEX B: Formularis i models
¾ B.1 Model de comunicació prèvia d’activitats
¾ B.2. Model de sol.licitud de llicència ambiental i/o municipal d’activitats
¾ B.3. Model de declaració responsable
• ANNEX C: Condicions específiques per tipologia d’activitats i/o afectació
¾ C.1. Activitats de pública concurrència i afins (culturals i socials i serveis
de telecomunicacions)
¾ C.2. Activitats d’aparcament de vehicles
¾ C.3. Activitats de radiocomunicació
¾ C.4. Annex de condicions tècnico-sanitàries dels establiments alimentaris
i aliments de Manresa
¾ C.5. Activitats incloses en normativa de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis
ABREVIATURES
DSMI: Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre
de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.
LLA: Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.
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LPCA: Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats.
LEPAR: Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i
les activitats recreatives.
LIIA : Llei 3/1998, d’intervenció integral de l’administració ambiental.
LOEC: Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments
comercials.
LPSI: Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
LRJPAC: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REPAR: Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives.
RIIA: Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, aprovat
mitjançant Decret 136/1999.
ROAS: Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/95,
de 13 de juny.
TRLUC: Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La vigent Ordenança Municipal reguladora de la Intervenció administrativa de les
activitats, que va entrar en vigor el 16/06/2011, va ser aprovada en un marc normatiu
que ha estat canviat a nivell europeu, estatal i autonòmic, amb una sèrie de reformes
de gran profunditat en el procediment i la intervenció administrativa en les activitats.
L ‘ Ordenança vigent conté tècniques d’intervenció en relació a determinades
sol.licituds que la normativa vigent permet substituir per un règim de major simplificació
administrativa. A nivell municipal es treballa en l’elaboració d’una nova Ordenança,
però la complexitat d’aquest projecte requereix temps per poder incorporar una
coordinació ambiental i sectorial, i per aquesta raó es planteja ara una modificació
puntual , amb la voluntat de recollir totes aquelles mesures de flexibilització possibles,
essencialment la substitució del règim de llicència pel règim de comunicació prèvia i
declaració responsable ,amb control posterior per part de l’administració.
Tanmateix, i encara que la modificació, tenia inicialment la voluntat de recollir només
aquells aspectes que afectessin el règim d’intervenció administrativa, s’han hagut
d’adequar per coherència els annexos de l’Ordenança i s’ha aprofitat aquesta revisió
per suprimir o minimitzar requeriments de contingut material que en la pràctica de
l’ordenança actual, els propis serveis tècnics, així com els Col·legis professionals, havien
detectat com a requeriments addicionals que podien dificultar l’obtenció d’algunes
llicències.
És per tant, doncs, que aquesta modificació puntual té un objectiu clar, com és
simplificar i agilitzar la tramitació dels títols habilitats per a l’exercici de les activitats i els
espectacles públics i els seu control posterior. No és baladí, posar l’accent en remarcar
que en moltes de les activitats que passen a tenir un règim de comunicació prèvia
amb declaració responsable, el règim de control posterior tindrà una importància
cabdal i és aquí on el règim disciplinari esdevé imprescindible per donar resposta
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ràpida a l’exercici d’activitats i espectacles públics que no disposin dels títols necessaris
i imprescindibles per l’exercici correcte de l’activitat comunicada.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte
L’objecte d’aquesta ordenança és regular el sistema municipal d’intervenció
administrativa en les activitats, instal·lacions i serveis que es desenvolupin o realitzin en
el terme municipal.
Article 2
Legitimació i competència
1. La present Ordenança es dicta a l’emparament del marc normatiu general integrat
per la Directiva 2008/1/CE, del Parlament i del Consell, de 15 de gener de 2008, de
prevenció i control integrats de la contaminació, la DSMI, la LLA, la LPCA, el TRLUC ,
el ROAS i la normativa general en matèria dels diferents vectors ambientals (aigua,
atmosfera, residus,etc).
2. A nivell sectorial, l’Ordenança s’empara en els títols legitimadors de les diferents
regulacions sectorials sobre activitats, instal·lacions i serveis, essencialment les
constituïdes per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives, el Decret Llei 1/2009, de 22 de
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, la Llei 3/2010, de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis,
sense perjudici de la resta de normativa reguladora vigent en matèria de
cadascuna de les tipologies específiques d’usos i activitats.
Article 3
Conceptes
1. Són d’aplicació els conceptes que estiguin establerts a la normativa ambiental,
sectorial i urbanística respecte dels usos i activitats.
2. Sense perjudici del que s’ha indicat en el punt anterior, als efectes de la present
Ordenança s’estableixen els següents conceptes:
Activitat: conjunt d’operacions o tasques de caràcter industrial, comercial,
professional o de serveis, que s’exerceixen o exploten en un centre o establiment.
Centre o establiment: conjunt d’instal·lacions que s’ubiquen en un emplaçament
determinat en els que s’exerceix o explota una o vàries activitats.
Emplaçament: espai físic delimitat i diferenciat en el que s’ubica un establiment o
centre.
Instal·lació:
conjunt
d’edificacions,
d’equipaments,
de
maquinària
i
d’infraestructures de què es compon un establiment o centre on s’exerceixen o
Acta de la sessió plenària núm. 9, de 19 de juny de 2014

38

exploten una o diverses activitats. També poden tenir la consideració d’instal·lació
les de caràcter particular, no vinculades a cap activitat, però sotmeses a algun tipus
de llicència o a comunicació prèvia.
Persona exercent: la persona física o jurídica, amb capacitat de gestió o decisió,
que materialment exerceix l’activitat sense ser la titular de l’autorització, llicència o
comunicació que empara la dita activitat.
Modificació substancial: qualsevol modificació o canvi de l’activitat autoritzada que
pugui tenir repercussions en la seguretat, la salut pública o el medi ambient. Es
considerarà substancial en qualsevol cas la modificació o ampliació que impliqui un
canvi del codi en el que hagi estat classificada l’activitat originària en aplicació dels
annexos de la normativa aplicable. També es considerarà canvi substancial
qualsevol modificació que alteri desfavorablement les condicions exigides per la
normativa d’accessibilitat o quan signifiqui un canvi d’ús específic en relació als
establerts pel Pla General de Manresa.
Modificació no substancial: qualsevol modificació o canvi de l’activitat autoritzada
que no sigui susceptible de produir repercussions perjudicials o importants en la
seguretat, la salut pública o el medi ambient, i/o que no impliqui un canvi del codi
en el que hagi estat classificada l’activitat originària.
Tècnic/a competent: la persona que posseeix les titulacions acadèmica i
professional habilitants de caràcter tècnic, que subscriu i assumeix els projectes
tècnics que es presenten en compliment dels preceptes d’aquesta ordenança. De
conformitat amb el que disposa el Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat
col·legial obligatori, els projectes tècnics per sol·licitar l’autorització, llicència o
comunicació prèvia d’una activitat no cal que estiguin visats, tret dels treballs
professionals que indica l’article 1 de l’esmentat Decret. Tanmateix si que han
d’indicar el número de col·legiat i el col·legi professional al qual pertany.
Article 4
Àmbit d’aplicació
1. Resten sotmeses a aquesta ordenança totes les activitats, instal·lacions i serveis de
titularitat privada o pública, que es desenvolupin en el terme municipal i que es
relacionen a l’Annex A de la present Ordenança. Les referències que en
l’Ordenança es fan al concepte “activitats” s’entenen fetes de forma genèrica a les
instal·lacions i serveis.
2. El sistema d’intervenció administrativa, de control i d’inspecció que regula aquesta
ordenança té caràcter integrador de les diferents competències municipals
(urbanística, ambiental, sectorial), i s’estableix sense perjudici de les intervencions
que corresponguin a l’Administració General de l’Estat o a la Generalitat de
Catalunya en les matèries pròpies de les seves competències.
3. El règim sancionador regulat en la present Ordenança té el caràcter de
complementari dels règims sancionadors previstos per la legislació urbanística,
ambiental i sectorial vigents.
Article 5
Classificació de les activitats
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L’Annex A de la present Ordenança s’estableix la classificació concreta de les
activitats, amb indicació, en columnes separades, de l’Annex que li correspon segons
la LPCA i segons la present Ordenança. En els supòsits d’activitats no incloses
expressament a la LPCA, s’estableix únicament la classificació a nivell municipal. S’hi
indica també, amb columna específica, la documentació preceptiva que, amb
caràcter general, requereix la tramitació, sense perjudici d’altra que es pugui requerir
en funció de les concretes circumstàncies de l’activitat i/o de la situació.
Article 6
Règims d’intervenció administrativa
1. Les activitats incloses en els annexos I i II de la LPCA es regeixen quant als
aspectes ambientals pel que disposa l’esmentada llei i la corresponent
normativa de desenvolupament. Conseqüentment, estan sotmeses, segons
tipologies, als règims d’autorització ambiental, declaració d’impacte
ambiental, autorització substantiva i/o llicència ambiental. No obstant això,
estan sotmeses sense excepció a nivell municipal a la llicència urbanística
d’usos establerta al TRLUC i supletòriament a les disposicions de la present
Ordenança.
2. Les activitats incloses a l’Annex III de la LPCA o aquelles que no estan incloses
en cap dels annexos de la citada llei, estan sotmeses a comunicació prèvia
d’activitats. S’estableixen dos nivells d’intervenció en relació a aquestes
comunicacions, en funció de l’exigibilitat o no d’intervenció tècnica:
a. Nivell III.1.- Comunicació prèvia amb responsabilitat tècnica
b. Nivell III.2.- Comunicació prèvia amb declaració responsable
3. Les activitats que requereixen llicència en virtut de normativa sectorial
(espectacles públics, centres culte, etc) queden sotmeses a llicència municipal
d’activitats, d’acord amb el procediment previst en aquesta ordenança i sense
perjudici de les especificitats que estableixi la normativa que les regula.
Aquestes activitats s’identifiquen en l’Annex d’aquesta ordenança com a Nivell
IV.
4. També requereixen llicència les activitats sotmeses a tràmits específics, sigui per
raó de la classificació del sòl com a no urbanitzable o per ser de caràcter
provisional, sense perjudici dels procediments específics previstos a la legislació
urbanística.
5. S’estableix també un règim d’intervenció específic per a les activitats o
equipaments de titularitat municipal, als quals, amb excepció de les activitats
de l’Annex I de la LPCA, no els és exigible cap llicència, perquè l’avaluació
ambiental i sectorial es farà en la tramitació del corresponent projecte.

Article 7
Ponència Ambiental Municipal
1. La Ponència Ambiental Municipal és l’òrgan col·legiat que exerceix les funcions
d’informe i proposta de resolució en matèria ambiental de les activitats sotmeses a
llicència ambiental en virtut de la LPCA.
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2. La Ponència Ambiental Municipal té també competències en la interpretació
normativa i tècnica respecte qualsevol activitat que es desenvolupi en el terme
municipal.
3. La Ponència Ambiental Municipal es crea i es regula per Decret de l’Alcaldia.
TÍTOL II
INTERVENCIÓ EN MATÈRIA URBANÍSTICA D’USOS
Article 8
Llicència urbanística
1. Totes les activitats, instal·lacions i serveis, en tant que suposen un ús urbanístic del sòl
o de les edificacions, estan sotmesos a llicència urbanística d’usos, de conformitat
amb l’article 187 del TRLUC. Si, a més, per a la instal·lació de l’activitat és necessari
executar obres, serà necessària també la llicència urbanística corresponent o la
comunicació prèvia, si la corresponent Ordenança així ho ha establert.
2. Les llicències urbanístiques d’usos de les activitats sotmeses a comunicació en virtut
d’aquesta Ordenança, queden substituïdes per comunicacions prèvies d’usos
urbanístics, que es resoldran en unitat de procediment segons els règims
d’intervenció que han quedat establerts a l’article 6 d’aquesta Ordenança, per bé
que amb les especificitats previstes quan a terminis, per l’article 97 del ROAS.
3. Les llicències urbanístiques d’usos de les activitats sotmeses a llicència ambiental o
municipal es resoldran en unitat de procediment amb la llicència d’activitats, segons
els règims d’intervenció que han
quedat establerts a l’article 6 d’aquesta
Ordenança.
4. Les llicències urbanístiques d’usos de les activitats o instal·lacions respecte de les
quals la competència ambiental o sectorial per al seu exercici correspongui a la
Generalitat de Catalunya es tramitaran en procediment autònom i seran prèvies i
preceptives a l’inici de les activitats.
5. Les llicències urbanístiques d’obres i les comunicacions prèvies d’obres es regeixen
per la seva ordenança específica.
6. Sense perjudici del que s’estableix en aquest article, les persones interessades,
poden fer les tramitacions separades de les diferents llicències o autoritzacions
urbanístiques d’usos, ambiental i sectorial.
Article 9
Relació entre la llicència d’obres i les llicències d’activitats
1. L’atorgament de la llicència/comunicació d’obres destinades a la instal.lació o
modificació d’una activitat requereix el previ o simultani atorgament de la llicència
o autorització per a l’activitat, quan el règim d’intervenció sigui el d’autorització
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ambiental, declaració d’impacte ambiental, autorització substantiva, llicència
ambiental o llicència municipal d’activitats .
2. Quan l’activitat estigui sotmesa a règim de comunicació, la llicència/comunicació
d’obres es tramita prèviament, i haurà d’indicar específicament l’activitat al servei
de la qual es plantegen les obres. Si l’activitat que es pretén exercir no requereix
execució d’obres és preceptiu d’obtenir l’informe de compatibilitat urbanística per
poder formular la comunicació d’activitats. Tant la llicència d’obres com l’informe es
limiten a la competència urbanística, i per tant,
el promotor assumeix la
responsabilitat en el cas que la futura activitat no resultés viable o requerís
adaptacions, per raó de normatives sectorials.

Article 10
Termini de resolució de la llicència urbanística d’usos
1. La llicència urbanística d’usos o, si escau, la comunicació es regeixen, quant a
terminis, pel que disposa la normativa urbanística.
2. La llicència urbanística d’usos té vigència indefinida en relació a l’ús concret pel
qual ha estat atorgada, sense perjudici que un nou planejament urbanístic la
pogués deixar en situació d’ús disconforme, amb les conseqüències previstes a la
legislació urbanística.
Article 11
De l’informe de compatibilitat urbanística
1. De conformitat amb el que estableix la LPCA, les persones interessades poden
demanar en relació a una activitat i emplaçament concrets que l’Ajuntament els
emeti un informe urbanístic que acrediti la compatibilitat amb el planejament
urbanístic.
2. El contingut d’aquest informe serà el que es determini pel corresponent reglament
ambiental i no contindrà en cap cas l’anàlisi ni comprovació de les normatives
sectorials. El seu abast es limitarà als aspectes que de forma expressa s’indiquin en
el propi informe, sense que els seus pronunciaments es pugin interpretar de forma
extensiva, ni tinguin efectes sobre altres finalitats diferents de les expressament
manifestades.
3. Aquest informe és previ i preceptiu per als supòsits en què es formulin les
comunicacions d’activitats sense una prèvia llicència urbanística perquè en el local
no s’hi hagin de fer obres.
4. Per a la tramitació de l’informe de compatibilitat urbanística s’ha de presentar la
següent documentació:
a) Instància de sol·licitud
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b) plànol d’emplaçament del local o finca, amb referència cadastral
c) memòria descriptiva de l’activitat, instal·lació o servei
d) fitxa que contingui les dades necessàries relatives als serveis públics que
necessiti l’activitat (abocaments d’aigües residuals, xarxa contra incendis,
altres), quan l’informe se sol·liciti per a la tramitació d’una autorització
ambiental.
5. L’Ajuntament ha de lliurar l’informe de compatibilitat urbanística en el termini de 1
mes. Aquest termini s’interromp per qualsevol de les causes previstes per la LRJPAC.
6. La vigència de l’informe de compatibilitat urbanística és de 6 mesos als efectes de
presentar la sol·licitud o la comunicació corresponent. En aquest termini, la sol·licitud
de la llicència no es veu afectada per la suspensió potestativa de llicències
regulada pel TRLUC. En cas de modificació del planejament urbanístic durant el
període de vigència de l’informe, si s’alteren les determinacions de l’informe, les
persones titulars tenen dret a la indemnització de les despeses en què hagin
incorregut per l’elaboració dels projectes que esdevinguin inútils.
TÍTOL III. INTERVENCIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
Article 12
Consideracions generals
Totes les activitats han d’adoptar les mesures necessàries en matèria de prevenció i
seguretat en cas d’incendi, a fi de garantir l’absència de risc per a les persones i els
béns. La responsabilitat d’implementar les dites mesures recau en la persona titular de
l’activitat, sense perjudici de la responsabilitat solidària amb l’exercent en cas que
fossin diferents.
Article 13
Activitats sotmeses a acreditació de les condicions en matèria d’incendis
1. Les activitats que s’indiquen a l’Annex C.5 de la present Ordenança se sotmeten a
la presentació de documentació en matèria d’incendis i hauran d’acreditar la
previsió, i si s’escau, la implementació, de les mesures de seguretat que estableix la
normativa sectorial aplicable.
2. Quan les activitats estan sotmeses a règim de llicència, s’acredita la previsió de les
mesures de seguretat en matèria d’incendis en el moment de sol·licitar-la,
mitjançant el corresponent projecte tècnic i/o documentació corresponent. En
aquest cas, la llicència contindrà les determinacions sobre incendis que siguin
exigibles, el compliment de les quals s’haurà d’acreditar abans d’iniciar l’activitat,
mitjançant el certificat de l’acta de comprovació emesa per entitat col.laboradora
de l’Administració o el certificat tècnic corresponent, segons s’escaigui.
3. Quan les activitats estan sotmeses a comunicació prèvia, el tràmit d’intervenció en
matèria d’incendis es farà amb la llicència urbanística prèvia i/o a través d’un
procediment específic i autònom. En cap cas es pot formular la comunicació sense
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adjuntar-hi el certificat de l’acta de comprovació emesa per entitat col.laboradora
de l’Administració o el certificat tècnic corresponent, segons s’escaigui.
Article 14
De l’informe de prevenció d’incendis de competència de la Generalitat de Catalunya
1. Quan, de conformitat amb la LPSI, sigui preceptiu obtenir l’informe de la direcció
general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat
de Catalunya, no es podran atorgar llicències de cap tipus, incloses les d’obres, ni
causaran efectes les comunicacions prèvies de les activitats, fins que es disposi de
l’esmentat informe preceptiu de caràcter favorable.
2. L’informe preceptiu d’incendis el sol·licita l’Ajuntament a la direcció general
competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, amb caràcter simultani a
l’emissió dels informes dels serveis municipals pel que fa al compliment de les
determinacions urbanístiques i d’altres normatives sectorials.
3.

Aquesta intervenció es pot fer en el tràmit de llicència o de forma autònoma i
prèvia. En aquest cas el procediment s’inicia per petició de la persona interessada,
amb la presentació d’un projecte en format paper i electrònic, específic en matèria
d’incendis.

Article 15
De l’informe de prevenció d’incendis competència de l‘Ajuntament
1. L’informe sobre les mesures de seguretat en cas d’incendi de les activitats que
no requereixen la intervenció preventiva de l’òrgan competent de la
Generalitat en aplicació de l’article anterior, i que, no obstant això, han de
presentar documentació en aquesta matèria d’acord amb el que s’estableix
a l’Annex C.5, s’efectua per part dels serveis tècnics municipals .
2.

Aquesta intervenció es pot fer en el tràmit de llicència o de forma autònoma i
prèvia. En aquest cas el procediment s’inicia per petició de la persona
interessada, amb la presentació d’un projecte en format paper i electrònic,
específic en matèria d’incendis.

Article 16
L’acta de comprovació en matèria de prevenció d’incendis
1. Quan, de conformitat amb la LPSI, sigui preceptiva la intervenció de comprovació
de l’òrgan competent de la Generalitat en matèria de prevenció i extinció
d’incendis, no es podrà iniciar l’activitat fins que per part d’una entitat
col·laboradora de l’Administració en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en
matèria d’incendis s’hagi verificat la implementació de les mesures de seguretat
corresponents, que garanteixin que s’acompleix la normativa sectorial aplicable
d’incendis, i s’hagi presentat el certificat de l’acta de comprovació favorable a
l’Ajuntament, i a la direcció general de prevenció i extinció.
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2. També serà exigible la intervenció de comprovació d’una entitat col·laboradora de
l’Administració en els supòsits d’activitats subjectes als règims de llicència ambiental i
de llicència municipal d’activitats quan així s’indiqui expressament i motivadament
a través de resolució administrativa. En aquests supòsits, l’inici de l’activitat resta
condicionat a la presentació a l’Ajuntament del certificat d’acta de comprovació
favorable emesa per part de l’entitat col·laboradora de l’Administració
3. La responsabilitat de sol·licitar la intervenció de comprovació a una entitat
col·laboradora de l’Administració recau en la persona titular de l’activitat.

TÍTOL IV
INTERVENCIÓ EN MATÈRIA COMERCIAL
Article 17
Localització i ordenació de l’ús comercial
Sigui quin sigui el règim d’intervenció administrativa al que estigui sotmesa l’activitat en
virtut de la normativa ambiental o de la present Ordenança, la implantació o
ampliació d’activitats comercials resta subjecta al compliment exprés de les
condicions de localització i al regim de comunicació, i/o si s’escau, llicència comercial
de la Generalitat de Catalunya, que estableix el Decret Llei 1/2009, de 22 de
desembre,
d’ordenació
dels
equipaments
comercials
i
normativa
de
desenvolupament.
Article 18
Procediment
1. La intervenció administrativa sectorial en matèria comercial s’integrarà en el
procediment previst en aquesta Ordenança als efectes de constatar que es disposa
de la corresponent llicència comercial i/o que s’han presentat les declaracions
responsables i/o comunicacions prèvies establertes a la citada normativa.
2. La comunicació relativa a la implantació d’una activitat comercial s’entén
formulada amb la sol·licitud de llicència ambiental o comunicació prèvia
d’activitats.
3. La manca de justificació de disposar de la llicència comercial de la Generalitat
constitueix una causa de suspensió del procediment de llicència i/o dels efectes de
la comunicació d’activitats.
TÍTOL V. COMUNICACIÓ PRÈVIA AMB RESPONSABILITAT TÈCNICA
Art. 19
Activitats sotmeses al règim de comunicació amb responsabilitat tècnica
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L’exercici de les activitats compreses en el Nivell III.1 de l’Annex A de la present
ordenança resta sotmès a comunicació prèvia, a la que s’haurà d’adjuntar projecte
tècnic i les certificacions i/o documentació tècnica que sigui preceptiva, en virtut de la
corresponent legislació sectorial, i que es determina, a efectes indicatius, en els
annexos d’aquesta Ordenança.
Art. 20
Formalització de la comunicació
1. La comunicació s’ha de formalitzar en suport electrònic i en suport paper, segons
model oficial aprovat per l’Ajuntament i es pot presentar al Registre General de
l’Ajuntament, o a través de mitjans telemàtics que l’Ajuntament estableixi a l’efecte,
de conformitat amb la normativa sobre administració electrònica.
2. L’escrit de comunicació prèvia ha de contenir les dades regulades a l’art.70.1 de la
LRJPAC i ha d’anar acompanyat de la següent documentació:
- Còpia del NIF o NIE del titular de l’activitat, en cas de persona física, o del
representant legal de l’empresa, en cas de persona jurídica.
- Còpia del NIE, passaport i permís de residència, per a estrangers.
- Còpia del CIF de l’empresa, en cas de persona jurídica.
- Projecte tècnic , signat per tècnic/a competent amb el contingut establert a
l’article 47, tenint en compte les previsions establertes a l’Annex C que
correspongui.
- Assumeix de la direcció tècnica de l’execució
- Certificat final del projecte
- Certificat de l’acta de comprovació i/o certificat tècnic acreditatiu del
compliment de la normativa d’incendis
- Autoritzacions, llicències, informes o documentació preceptiva que siguin
concurrents en funció de l’activitat.
Article 21
De l’avaluació de la comunicació i documentació adjunta
1. Des de la presentació de la comunicació i dels documents adjunts a la mateixa, i en
qualsevol moment, l’Ajuntament podrà revisar i comprovar si la documentació
aportada s’ajusta als requisits establerts en la present ordenança i si s’adequa a la
normativa urbanística, ambiental i sectorial vigent en cada moment.
2. Si s’observen deficiències esmenables en la comunicació o documentació
preceptiva, es comunicarà a la persona interessada que la comunicació no ha
causat efecte. Se li atorgarà, no obstant, un termini per a la seva esmena, de
conformitat amb l’article 38 d’aquesta ordenança.
3. Si la documentació és correcta , amb l’esmena corresponent si escau, s’emetrà
informe per part dels serveis tècnics municipals. Si l’informe és favorable, la sol.licitud
s’arxivarà sense més tràmit. Si dels informes emesos se’n desprengués que l’activitat
projectada incompleix normatives, sigui quina sigui la seva naturalesa, es posaria de
manifest a la persona interessada mitjançant resolució motivada. En aquest cas, la
comunicació no produiria efectes.
Article 22
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Efectes de la comunicació
1. La comunicació tindrà efectes immediats a la seva presentació, sempre que s’hagi
formulat correctament , que l’activitat s’exerceixi d’acord amb la documentació
presentada i que no sigui contrària a les determinacions de la legislació o
planejament urbanístics i/o de la normativa ambiental.
2. No obstant això, quan, d’acord amb la normativa, sigui necessari comptar amb
altres llicències, autoritzacions o controls inicials per part d’administracions diferents
a la municipal, no es pot iniciar l’activitat mentre la persona titular de l’activitat no
disposi de la totalitat de títols administratius habilitants.

TÍTOL VI
COMUNICACIÓ PRÈVIA AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE

Article 23
Règim de comunicació prèvia de les activitats i instal·lacions de Nivell III.2 (Annex A)
1. D’acord amb el que disposen els articles 92.2 i 96 del ROAS, les persones titulars de
les activitats indicades en el Nivell III.2 de l'Annex A d’aquesta ordenança, podran
exercir les activitats formulant una comunicació prèvia a l’Ajuntament.
2. La comunicació prèvia no produirà efectes si la normativa sectorial reguli que per a
la instal·lació o activitat concreta que es vulgui exercir cal l’atorgament d’una
llicència o autorització específica, fins que es disposi d’aquest títol habilitant.
Article 24
Formalització i documentació a presentar amb la comunicació
1. La comunicació s’ha de formalitzar en suport electrònic i en suport paper, segons
model oficial aprovat per l’Ajuntament i es pot presentar al Registre General de
l’Ajuntament, o a través dels mitjans telemàtics que l’Ajuntament ha establert a
l’efecte, de conformitat amb la normativa sobre administració electrònica.
2. L’escrit de comunicació prèvia ha de contenir les dades regulades a l’art.70.1 de la
LRJPAC i ha d’anar acompanyat de la següent documentació:
- Còpia del NIF o NIE del titular de l’activitat, en cas de persona física, o del
representant legal de l’empresa, en cas de persona jurídica.
- Còpia del NIE, passaport i permís de residència, per a estrangers.
- Còpia del CIF de l’empresa, en cas de persona jurídica.
- Plànol d’emplaçament del local amb referència cadastral.
- Plànol acotat de planta del local, a escala 1:50 ó 1:100, signat pel sol·licitant, amb
indicació d’alçades, en el que hi consti la ubicació de zones i elements de
l’activitat (zona de magatzem, zona de públic, serveis higiènics, prestatgeries,
maquinària, etc), així com sortides, extintors, enllumenat d’emergència i altres
mitjans de protecció contra incendis que siguin preceptius.
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-

Declaració responsable del titular de l’activitat, per duplicat, segons el model que
s’incorpora com a Annex B de la present Ordenança.
- Certificat de l’acta de comprovació i/o certificat tècnic acreditatiu del
compliment de la normativa d’incendis
- Autoritzacions, llicències, informes o documentació preceptiva que siguin
concurrents en funció de l’activitat.

Article 25
De l’avaluació de la comunicació i documentació adjunta
1. Des de la presentació de la comunicació i dels documents adjunts a la mateixa, i en
qualsevol moment, l’Ajuntament podrà revisar i comprovar si la documentació
aportada s’ajusta als requisits establerts en la present ordenança i si s’adequa a la
normativa urbanística, ambiental i sectorial vigent en cada moment.
2. Si s’observen deficiències esmenables en la comunicació o documentació
preceptiva, es comunicarà a la persona interessada que la comunicació no ha
causat efecte. Se li atorgarà, no obstant, un termini per a la seva esmena, de
conformitat amb l’article 38 d’aquesta ordenança.
3. Si la documentació és correcta , amb l’esmena corresponent si escau, s’emetrà
informe per part dels serveis tècnics municipals. Si l’informe és favorable, la sol.licitud
s’arxivarà sense més tràmit. Si dels informes emesos se’n desprengués que l’activitat
projectada incompleix normatives, sigui quina sigui la seva naturalesa, es posaria de
manifest a la persona interessada mitjançant resolució motivada. En aquest cas, la
comunicació no produiria efectes.
Article 26
Efectes de la comunicació
1. La comunicació tindrà efectes immediats a la seva presentació, sempre que
s’hagi formulat correctament , que l’activitat s’exerceixi d’acord amb la
documentació presentada i que no sigui contrària a les determinacions de la
legislació o planejament urbanístics i/o de la normativa ambiental.
2. No obstant això, quan, d’acord amb la normativa, sigui necessari comptar amb
altres llicències, autoritzacions o controls inicials per part d’administracions
diferents a la municipal, no es pot iniciar l’activitat mentre la persona titular de
l’activitat no disposi de la totalitat de títols administratius habilitants.
TITOL VII
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ACTIVITATS
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Article 27
Règim d’intervenció
1. Resten subjectes a llicència municipal d’activitats les que preceptivament hagin de
sotmetre’s a règim de llicència en virtut de normatives sectorials (pública
concurrència, centres culte, etc)així com aquelles que expressament s’indiquen en
l’Annex d’aquesta Ordenança com a nivell IV.
2. Als efectes d’aquesta ordenança, es consideren activitats de pública concurrència,
a més de les que es descriuen en el REPAR, segons les definicions que s’hi contenen,
les següents
a.Activitats esportives:
Són les que realitzen esportistes amb o sense la utilització de vehicles, aparells o
animals davant de públic o no. Inclou les consistents en la pràctica de l’esport
i/o cultura física en establiments adequats, com centres de gimnàstica, aeròbic
o similars.
b.Activitats de naturalesa sexual, que són les que es duen a terme en les
condicions establertes per la normativa vigent, que s’exerceixen en els següents
establiments:
a) Local amb reservats annexos, amb o sense servei de bar, amb
ambientació musical per mitjans mecànics, sense pista de ball o espai
assimilable,
b) Local amb reservats annexos, que ofereix actuacions i espectacles
eròtics, disposant d’escenari, amb pista de ball o sense, de vestuari per
les persones actuants, de cadires i taules per les persones espectadores i
de servei de bar.
No es considera activitat als efectes d’aquesta ordenança l’exercici en
domicilis privats que constitueixin la residència de la persona exercent.
Article 28
Sense contingut
Article 29
Formalització i documentació a presentar per les activitats sotmeses a llicència
municipal
1. La sol·licitud de llicència municipal, que ha de contenir les dades que estableix
l’article 70.1 de la LRJPAC, ha d’anar acompanyada de:
- Còpia del NIF o NIE del titular de l’activitat, en cas de persona física, o del
representant legal de l’empresa, en cas de persona jurídica.
- Còpia del NIE, passaport i permís de residència, per a estrangers.
- Còpia del CIF de l’empresa, en cas de persona jurídica.
- Projecte tècnic per duplicat, signat per tècnic/a competent amb el contingut
establert a l’article 47, tenint en compte les previsions establertes a l’Annex C que
correspongui.
- Assumeix de la direcció tècnica de l’execució
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2. La documentació s’ha de presentar en suport electrònic i en suport paper, segons
model oficial aprovat per l’Ajuntament i es pot presentar al Registre General de
l’Ajuntament, o a través de mitjans telemàtics que l’Ajuntament estableixi a l’efecte,
de conformitat amb la normativa sobre administració electrònica.
Article 30
Tramitació
1. Els serveis tècnics i jurídics municipals avaluaran la sol·licitud i la documentació
adjunta, als efectes de comprovar la seva adequació a la normativa urbanística,
ambiental i sectorial vigent en cada moment.
2. Si s’observen deficiències esmenables en la sol·licitud o documentació preceptiva,
s’atorgarà el termini per a la seva esmena, de conformitat amb l’article 38
d’aquesta ordenança.
3. Les sol·licituds de llicència municipal d’activitats seran sotmeses a període
d’informació pública i audiència veïnal en la forma i condicions que s’estableixen
als articles 48 i 49 d’aquesta ordenança.
4. L’expedient se sotmetrà a informe dels serveis tècnics i jurídics municipals
competents perquè en el termini màxim d’un mes emetin informe sobre tots els
aspectes de la instal·lació projectada sobre els quals tingui atribuïdes competències
l’Administració municipal, així com sobre les al·legacions o suggeriments presentats
en el tràmit d’informació pública i audiència veïnal posterior, si s’escau.
5. Si per raó de l’emplaçament o característiques de l’activitat fos preceptiva l’emissió
d’informes d’administracions diferents a la municipal, se sol·licitaran directament i se
suspendrà el tràmit mentre no es disposi d’aquests informes o hagi transcorregut el
termini per emetre’ls.
6. La proposta de resolució que formulin els serveis municipals és vinculant si té caràcter
desfavorable o si imposa mesures correctores.
7. Si la proposta de resolució és desfavorable, es notificarà a les persones interessades
amb caràcter previ a la resolució, amb atorgament de termini d’audiència.
Article 31
Resolució
1. L’alcalde o l’òrgan en qui delegui, a la vista de la proposta de resolució, resoldrà
sobre l’atorgament o denegació de la llicència municipal de forma motivada.
2. El termini per resoldre el procediment de llicència municipal d’activitats és de tres
mesos.
3. L’atorgament de la llicència habilita per a la instal·lació de l’activitat, però
l’obertura del local i/o l’exercici de l’activitat queda condicionada a l’actuació de
control inicial regulada en l’article 50 d’aquesta ordenança.
Article 32
Contingut de la llicència municipal
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La resolució que atorgui la llicència municipal d’activitats farà referència a les
prescripcions tècniques del projecte, que s’entenen incorporades a la resolució, i en
podrà especificar d’altres com:
a) Les prescripcions necessàries per a la protecció del medi ambient, tot detallant,
quan escaigui, els valors límits d’emissió.
b) Les prescripcions necessàries relatives a la seguretat i a la protecció de la salut de
les persones
c) La prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
d) Les prescripcions necessàries per a la prevenció, reducció o eliminació de les
molèsties que es puguin causar al veïnat, així com les mesures d’estalvi dels
recursos naturals.
e) Les mesures de gestió dels residus generats.
f) Les prescripcions necessàries per a la connexió de les instal·lacions a la xarxa
municipal d’aigua potable i clavegueram.
g) La classificació del tipus d’establiment, d’activitat recreativa o d’espectacles
públics autoritzats, i l’aforament màxim permès, quan s’escaigui.
h) L’horari de funcionament
i) El sistema o sistemes de control a què se sotmet l’exercici de l’activitat per garantir
l’adequació permanent o les determinacions legals i les fixades en la llicència.
j) Les determinacions específiques establertes per la normativa sectorial reguladora
de l’activitat concreta que es vulgui exercir.
Article 33
De les llicències provisionals en activitats de pública concurrència
1. De conformitat amb allò que determina l’art. 31 de la Llei 11/2009, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, es poden atorgar
llicències provisionals d’establiments de pública concurrència en els casos en què
l’acta de control inicial, tot i que sigui desfavorable, indiqui expressament que les
deficiències detectades no comporten cap risc per a la seguretat de les persones ni
dels béns, per la qual cosa caldrà que la persona interessada aporti un certificat del
tècnic responsable de l’execució del projecte.
2. Aquestes llicències provisionals tenen una vigència màxima de 1 any i es
condicionaran al dipòsit d’una fiança la quantia de la qual s’establirà en funció del
valor estimat de les deficiències que calgui esmenar, segons valoració que emetran
els serveis tècnics municipals i que en cap cas pot ser inferior a 5.000 euros. La fiança
respon de qualsevol incompliment que es produeixi en el funcionament de
l’activitat durant la vigència de la llicència provisional.
TÍTOL VIII
ACTIVITATS I EQUIPAMENTS DE TITULARITAT MUNICIPAL
Article 34
Procediment
1. Quan l’activitat o equipament que es pretengui implantar o modificar
substancialment, sigui de titularitat municipal, restarà exempt de llicència ambiental,
llicència municipal d’activitats o comunicació prèvia.
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2. Això no obstant, el procediment que es tramiti per a l’aprovació del projecte
d’activitat o equipament municipal corresponent, ha d’incorporar un tràmit
ambiental i d’incendis, si s’escau, així com qualsevol altre que sigui procedent per
raó de la naturalesa de l’activitat, amb l’objecte de garantir l’observança de la
normativa ambiental i sectorial aplicable. En la resolució d’aprovació del projecte
caldrà que s’incorporin les condicions que resultin dels informes emesos en els tràmits
esmentats.
3. El procediment d’aprovació del projecte d’activitat o equipament municipal,
incorporarà, així mateix, els tràmits d’informació pública i d’informació veïnal, que
s’ajustarà al que estableixen els articles 48 i 49 d’aquesta Ordenança.
TÍTOL IX
DISPOSICIONS COMUNES A TOTS ELS RÈGIMS D’INTERVENCIÓ

Article 35
Informació prèvia sobre classificació
1. Amb caràcter previ a la sol·licitud de llicència o a la formulació de la comunicació,
la persona interessada pot demanar informació sobre el règim d’intervenció
administrativa a què està subjecta l’activitat, i el procediment que, en
conseqüència, ha de seguir.
2. Per sol·licitar la informació , cal presentar instància acompanyada de
documentació en la que es faci la descripció de la naturalesa i principals
característiques de l’activitat prevista; de les instal·lacions, maquinària i productes a
utilitzar, emmagatzemar i produir; de les fonts, tipus i magnitud de les emissions; i dels
riscos per a la salut i la seguretat.
3. La informació que faciliti l’Ajuntament serà emesa, únicament i exclusiva, en relació
a les dades i a la documentació presentades per la persona interessada i no tindrà,
en cap cas, caràcter vinculant envers el procediment que posteriorment es segueixi
si les dades de la sol·licitud fossin diferents.
Article 36
Consulta prèvia potestativa
1. Les persones interessades en instal·lar i/o modificar una activitat en el terme
municipal de Manresa, poden formular a l’Ajuntament una consulta prèvia sobre la
compatibilitat de l’activitat projectada amb la normativa vigent.
2. La consulta prèvia potestativa sobre activitats s’haurà de formular mitjançant
instància a la que s’hi adjuntarà avantprojecte tècnic que permeti conèixer les
dades fonamentals i les condicions bàsiques de l’activitat projectada, i en qualsevol
cas, la descripció de la naturalesa i principals característiques de l’activitat ; de les
instal·lacions, maquinària i productes a utilitzar, emmagatzemar i produir; de les
fonts, tipus i magnitud de les emissions; i dels riscos per a la salut i la seguretat.
3. L’expedient serà informat pels serveis tècnics i jurídics municipals i, en el cas de les
activitats que requereixin un pronunciament d’altres administracions, se sol·licitaran

Acta de la sessió plenària núm. 9, de 19 de juny de 2014

52

els preceptius informes, llevat que s’apreciés ja d’origen una incompatibilitat
urbanística de l’ús, cas en el qual resoldrà directament l’Ajuntament.
4. La resolució administrativa determinarà amb claredat si l’activitat plantejada és
compatible amb el planejament urbanístic i amb la normativa vigent. Eventualment,
pot indicar també aspectes tècnics que caldria modificar o que s’haurien de
justificar. La resolució és vinculant a efectes de l’admissió urbanística per a
l’Ajuntament durant sis mesos, fins i tot en el cas que el planejament es modifiqués
en aquest termini.
Article 37
Presentació de sol·licituds i/o comunicacions
Les sol·licituds de llicències i comunicacions prèvies de qualsevol tipologia, regulades
per la present Ordenança es presentaran al Registre General de l'Ajuntament
presencialment o per qualsevol altra de les formes previstes a l’article 38.4 de la
LRJPAC i a legislació sobre accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, quan
s’escaigui, acompanyades de la documentació indicada segons la tipologia de
l’activitat. En tots els casos, la documentació que s’acompanyi la instància s’ha de
presentar en suport electrònic. Si les sol.licituds es presenten en altres registres, el
còmput dels terminis de resolució i/o efectes s’iniciarà en la data en què la sol·licitud
tingui entrada en el Registre General de l’Ajuntament.
Article 38
Esmena de la sol·licitud i comunicació de la recepció
1. L’Ajuntament, en un termini de deu dies, des de la recepció d’una sol.licitud
verificarà formalment la documentació presentada per comprovar si s’ajusta als
requisits exigibles segons aquesta ordenança i la normativa general o sectorial
d’aplicació. En cas de defecte de la petició, manca de dades o de la
documentació necessària, l’Ajuntament requerirà a la persona interessada perquè
en un termini de deu dies, esmeni la deficiència o acompanyi els documents
preceptius, amb indicació que, si així no ho fa se la tindrà per desistida de la seva
sol·licitud a través de resolució expressa. Quan el defecte consisteixi en la falta de
presentació de projecte tècnic o de documentació complexa, el termini de deu
dies podrà ser ampliat fins un màxim de dos mesos.
2. En el moment de formular una sol.licitud, o com a màxim dins dels deu dies següents
a la recepció en el Registre General de l’Ajuntament, es comunicarà a la persona
interessada la data en què la sol·licitud ha estat rebuda per l’òrgan competent, el
termini màxim per resoldre i notificar la llicència municipal d’activitats i els efectes
que pugui produir el silenci administratiu.
Article 39
Requalificacions d’ofici de procediments
Per aplicació del principi antiformalista que presideix l’actuació administrativa, les
sol·licituds que s’hagin formulat a través d’un procediment erroni segons el règim
d’intervenció aplicable, es requalificaran d’ofici d’acord amb la naturalesa que els
correspongui per raó de l’activitat concreta. La requalificació es farà amb audiència a
la persona interessada i amb el requeriment de la documentació que calgués
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completar o esmenar, en el seu cas, i sense perjudici de la compensació i/o liquidació
complementària a efectes fiscals.
Article 40
Regles sobre silenci administratiu
1. La manca de resolució i notificació en els terminis establerts per a cadascun dels
procediments de llicències de qualsevol tipologia així com per a la determinació
dels efectes de les comunicacions prèvies comporta que allò sol·licitat quedi
atorgat per silenci administratiu positiu, sense perjudici de les interrupcions de termini
per les causes previstes a l’article 42.5 de la LRJPAC.
2. S’exceptuen de la regla del silenci administratiu positiu els supòsits en què una
norma amb rang de llei estableixi el caràcter negatiu, quan l’atorgament portés
com a conseqüència que es transfereixi a la persona sol·licitant o a tercers facultats
relatives al domini públic o que els usos sol·licitats fossin contraris al planejament
urbanístic vigent, supòsits en què s’ha d’entendre desestimada la petició.
3. L’acreditació dels actes presumptes podrà ser acreditada segons el disposat a
l’article 43 de la LRJPAC.
Article 41
Activitats en edificis insegurs
Quan l’activitat, instal·lació o servei es prevegi en una edificació que presenti signes
evidents de tenir patologies constructives o bé quan l’edificació estigui subjecta per
raó d’antiguitat a la inspecció tècnica obligatòria i no consti que l’hagi superada
favorablement, es podrà condicionar l’exercici de l’activitat a l’aportació d’un informe
tècnic que garanteixi la solidesa i seguretat de l’edifici.
Article 42
Modificacions
1. Les modificacions de les autoritzacions i llicències ambientals es regeixen per allò
que disposa la LPCA, sense perjudici de la necessitat d’obtenir nova llicència
urbanística d’usos si s’alteressin els autoritzats originàriament.
2. Les modificacions de les activitats regulades per aquesta ordenança poden ser
substancials o no substancials, d’acord amb les definicions contingudes en la
present Ordenança o en la normativa superior d’aplicació.
3. Les modificacions substancials estan subjectes al mateix tràmit que si es tractés
d’una nova instal·lació.
4. Les modificacions no substancials només estan subjectes a comunicació, a la que
s’haurà d’adjuntar la documentació escrita i gràfica que detalli de forma
comprensiva l’objecte de la modificació.
5. En el supòsit que les modificacions de les activitats comportin un canvi en la seva
classificació de manera que quedin subjectes a un règim d’intervenció superior,
caldrà que tramitin el títol habilitant corresponent. En aquests casos, la llicència o
comunicació originàries perdran els seus efectes per transformació.
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6. En qualsevol cas, si la modificació, encara que sigui no substancial, comporta la
realització d’obres caldrà obtenir la corresponent llicència o comunicació prèvia de
les obres a efectuar.
Article 43
Efectes de les llicències municipals i de les comunicacions prèvies d’activitats
1. Les llicències municipals i/o les comunicacions prèvies, sigui quina sigui la seva
tipologia, tenen caràcter operatiu, no generen altres drets que els derivats de l’exercici
de l’activitat en les condicions autoritzades, i no poden ser invocades per excloure o
disminuir la responsabilitats de qualsevol ordre en que hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. S’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers.
2. L’Ajuntament portarà un Registre de totes les activitats que han obtingut el títol
habilitant corresponent per al seu exercici en el terme municipal.
Article 44
Titularitat
Pot ser titular d’una llicència i/o comunicació d’activitats qualsevol persona física o
jurídica, major d’edat i amb capacitat d’obrar. No ho poden ser les entitats sense
personalitat jurídica. Les persones estrangeres no comunitàries hauran d’acreditar el
permís de treball per compte propi.
La persona titular de la llicència o comunicació és la responsable del compliment tant
de les condicions imposades per l’Ajuntament com de les que siguin exigibles
normativament a l’activitat, sense perjudici del que s’estableix en l’article següent.
Article 45
Transmissió o canvis de nom de llicències i activitats subjectes a comunicació
1. Està subjecta a comunicació la transmissió de la titularitat d’una llicència o
comunicació, qualsevol que sigui la tipologia de l’activitat i el règim d’intervenció
administrativa.
2. La comunicació ha de contenir la constància fefaent de la conformitat de la
persona cedent i adquirent en la transmissió. A aquest efecte, han de constar les
identificacions acreditades en document públic dels signants i la seva representació
en cas que actuïn en nom de tercers o de persona jurídica. Si la comunicació no es
formula adequadament, no produeix efectes. Quan es transmeti una comunicació,
l’adquirent ha de formular la declaració responsable en idèntic termes que la va
formular la cedent, declarant conèixer totes les condicions del projecte tècnic i
documentació aportada en el seu dia.
En el cas de les activitats d’aparcament privat de vehicles resultants de la
construcció d’edificis d’obra nova, es podrà admetre la transmissió de la titularitat
sense el tràmit de la compareixença o acreditació fefaent de la comunitat de
propietaris sempre que una vegada autoritzat el funcionament de l’activitat, la
persona promotora de l’edificació justifiqui la constitució de la comunitat de
propietaris que inclogui específicament l’aparcament.
3. Si la transmissió es produeix sense haver-se comunicat de forma efectiva a
l’Ajuntament, la persona exercent de l’activitat i la titular de la llicència respondran
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solidàriament davant de l’Administració de les obligacions derivades de l’exercici de
l’activitat.
4. La comunicació correctament formulada produeix efectes immediats, sense
perjudici que l’Ajuntament disposi d’un mes per adoptar l’acord de presa de
coneixement o de dos mesos si l’activitat està inclosa a la LEPAR.
5. No s’acceptarà la transmissió de les llicències corresponents a activitats de pública
concurrència si són objecte d’un procediment d’inspecció, d’un expedient
sancionador o de qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats
administratives, en els termes establerts per l’art. 36 i 61.3 de la LEPAR, mentre no
s’hagi complert la sanció imposada o no s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per
manca de responsabilitats.
Article 46
Vigència i caducitat de les llicències i comunicacions
1. Les llicències i les comunicacions tenen una vigència indefinida, tret que en l’acte
d’atorgament s’estableixi una vigència determinada, i sens perjudici dels efectes
dels controls i les revisions periòdiques a què estiguin sotmeses. Tanmateix perden els
seus efectes si s’incompleixen les condicions del seu exercici.
2. L’Ajuntament pot declarar la caducitat de les llicències i de l’eficàcia de les
comunicacions en el cas que, al cap d’un any d’haver-les atorgat, l’establiment no
hagi iniciat l’activitat sense causa justificada, o en el cas que, en qualsevol moment
de la seva vigència, aturi l’activitat durant més de dos anys ininterromputs. La
caducitat es declararà també d’ofici per l’enderroc de l’edifici o instal·lació que
allotgi les activitats, i quan en el mateix local s’hi legitimi una activitat diferent que
faci incompatible l’exercici simultani amb l’anterior.
3. La pèrdua dels efectes de les llicències i/o comunicacions així com la declaració de
caducitat s’ha de tramitar amb procediment administratiu, amb audiència als
interessats i, si s’acorda, s’ha de fer dins el termini de sis mesos. La declaració de
caducitat i la de pèrdua d’efectes per causa imputable als interessats no genera
dret a indemnització.
Article 47
Contingut del projecte tècnic
1. Sense perjudici dels continguts documentals exigibles en virtut de les normatives
ambiental o sectorial d’aplicació, als efectes d’aquesta Ordenança s’estableix que
el projecte tècnic haurà de tenir el contingut mínim següent:
a)
b)

Dades generals
1. Dades bàsiques de l’empresa: Titular, NIF, adreça, representant legal.
Dades de l’establiment o instal·lació
1. Nom, adreça i CCAE.
2. Classificació i qualificació del sòl, segons el planejament urbanístic vigent.
3. Característiques de local o edifici on es projecta l’activitat, preexistència,
nombre de plantes, situació respecte als habitatges o usos veïns, situació i
superfície ocupada per l’activitat, obres previstes i la seva adequació a la
normativa urbanística.
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c)

d)

e)

Normativa d’aplicació
1. Relació de normativa general i sectorial d’aplicació a l’activitat objecte del
projecte.
2. Relació d’instal·lacions sotmeses a reglamentacions en matèria de seguretat
industrial amb indicació de la reglamentació aplicable a cada instal·lació.
Dades de l’activitat
1. Classificació de l’activitat segons l’Annex A de l’Ordenança.
2. Descripció i característiques de l’activitat així com, quan s’escaigui, del
procés industrial, de les diferents fases que comprèn i les successives
transformacions de la matèria primera fins a arribar als productes acabats.
3. Horaris de funcionament.
4. Memòria de les condicions higiènicosanitaries, amb descripció de les
condicions dels locals.
5. Tipus i quantitats de matèries primeres, auxiliars, intermèdies i acabades, amb
indicació, en el seu cas, del nom comercial, formulació química i
característiques.
6. Relació d’electromotors, màquines i altres aparells, amb indicació de la seves
potències.
7. Tipus d’energia emprada o generada per l’activitat, indicant els consums
previstos.
8. Descripció de les instal·lacions complementàries com són les de climatització,
ventilació, extracció de fums i d’altres similars de condicionament ambiental i
de seguretat i higiene en el treball que s’instal·lin, indicant les mesures
correctores necessàries amb la finalitat de no ocasionar molèsties als veïns i
justificant que es troben dins dels límits reglamentats.
9. Justificació d’aplicació de tècniques de prevenció, reducció o eliminació de
les molèsties que es puguin causar a tercers, relatives a escalfors, olors, fums,
bafs i pols.
10.
Justificació d’acompliment de les condicions requerides per la
normativa sectorial reguladora de l’activitat concreta que es vulgui
implantar, amb aportació, si s’escau, de la documentació o especificacions
tècniques necessàries.
11.
Qualsevol altre dada que es determini per altres reglaments o
ordenances municipals.
Dades ambientals
Memòria ambiental amb el contingut mínim següent:
1. Focus emissors amb repercussió sobre el medi ambient, amb expressió de la
seva ubicació, característiques i caracterització de les emissions.
2. Relació de substàncies i/o residus de tota mena que generi l’activitat,
caracteritzades i quantificades.
3. Sistemes de depuració, correcció i control de les emissions, amb detall de les
mesures correctores específiques i concretes per reduir-les fins els límits
normatius.
4. Les activitats susceptibles de generar sorolls i/o vibracions, que estan
indicades expressament a l’annex A d’aquesta Ordenança hauran de
presentar estudi d’impacte acústic amb el contingut mínim que determina
l’annex 10 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, per a la zona de sensibilitat acústica que
correspongui.
5. En qualsevol cas, el projecte haurà de contenir un estudi acústic que inclogui
les tècniques de prevenció, reducció o eliminació de les molèsties que es
puguin causar a tercers, relatives a sorolls i vibracions.
6. Descripció de les característiques de la il·luminació exterior d’acord amb els
criteris que estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
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f)

g)

h)
i)

l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de
3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa.
Documentació sobre seguretat en matèria d’incendis
a. Les activitats incloses a l’annex C.5 hauran de presentar un projecte tècnic
amb el contingut establert en l’esmentat annex.
b. Per les activitats no incloses a l’annex C.5 el projecte haurà de contenir les
dades següents:
1. Justificació del compliment de la normativa vigent en matèria de
prevenció d’incendis.
2. Avaluació de la càrrega de foc de cada sector considerat i grau de
resistència i reacció al foc dels diferents elements estructurals i
constructius que conformen els locals.
3. Descripció de les instal·lacions de protecció contra incendis.
Documentació gràfica
1. Plànol de situació a escala 1 : 2000 sobre la base dels plànols d’ordenació
del planejament vigent.
2. Plànol d’emplaçament a escala 1 : 500, amb expressió de la situació
respecte als edificis o activitats confrontants.
3. Plànols de conjunt i de detall, en planta i seccions, de les instal·lacions,
suficientment descriptius del local i de l’edificació que l’allotja, per tal que hi
quedin clarament definides les activitats i instal·lacions projectades.
4. Plànol general, a escala adequada i normalitzada en planta i alçat, si fos
necessari, per a la seva correcta interpretació, de les instal·lacions
d’electricitat, climatització, ventilació, extracció de fums, aire comprimit i
d’altres similars.
Pressupost de les instal·lacions
Dades específiques per tipologia d’activitats:
a. Per activitats ramaderes:
Quan es tracti d’activitats ramaderes, sens perjudici dels apartats anteriors,
el projecte haurà de contenir les especificacions següents:
- L’emplaçament i l’espècie animal, la capacitat i el nombre de places per a
cada tipus o classificació de l’explotació segons la seva orientació
productiva, amb descripció del procés per a activitats de cria intensiva.
- Per a les activitats de nucli zoològic i centres de cria o d’experimentació
cal especificar el tipus d’activitat, l’emplaçament i la superfície dels locals
d’allotjament.
- Pla de gestió de les dejeccions ramaderes i dels residus generats on
s’especifiqui la descripció, la quantitat generada, l’aplicació, el tractament
i les característiques i la capacitat dels sistemes d’emmagatzematge.
b. Per activitats de radiocomunicació:
- Referència al document d’informació de base prèviament presentat que
contempli la instal·lació per a la que es sol·licita la llicencia o comunicació.
- Característiques tècniques de la instal·lació i justificació del compliment de
la normativa sectorial vigent.
- Estabilitat de l’antena amb els plànols constructius corresponents,
acreditant la idoneïtat tècnica i constructiva de l’edifici per suportar la
instal·lació.
- Mesures correctores adoptades per a la protecció contra descarregues
elèctriques d’origen atmosfèric i per evitar interferències radioelèctriques i
paràsits en altres instal·lacions.
- Impacte visual, indicant clarament l’emplaçament i el lloc de col·locació
de la instal·lació en relació amb la finca i la situació d’aquesta; descripció
de l’entorn dins del qual s’implanta, grandària, forma, materials i altres
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característiques.
- Declaració o compromís de mantenir la instal·lació en perfectes condicions
de seguretat, estabilitat i ornament.
c. Per activitats alimentàries:
- Caldrà incloure una memòria higiènico-sanitària específica d’acord amb la
tipologia d’activitat i on es justifiqui la normativa sanitària d’aplicació
2. El projecte tècnic per les activitats de pública concurrència, tant si estan sotmeses a
comunicació com a llicència, haurà d’incloure, a més del contingut indicat a
l’apartat 1, les dades següents:
1. Descripció i característiques de l’activitat
2. Classificació de l’activitat o activitats segons la present Ordenança i el Catàleg
de l’Annex I del REPAR.
3. Justificació de compliment dels requisits i obligacions exigibles pel REPAR així
com de les condicions específiques establertes a l’Annex C.1 d’aquesta
Ordenança.
4. Aforament del/s local/s
5. Repercussió sobre l’entorn i mesures correctores proposades.
6. Justificació de la resistència estructural de l’edifici, quan, a criteri municipal, hi
hagi raons per dubtar de la seva solidesa.
7. Memòria higiènico-sanitaria específica en funció del tipus d’activitat.
8. Quan sigui preceptiva la instal·lació d’un sistema d’extracció de fums, el
projecte ha d’incorporar la següent informació:
- Descripció del focus emissor.
- Característiques principals dels elements del sistema: descripció,
materials i dimensions.
- Justificació tècnica i analítica del dimensionat i dels materials
escollits.
- Plànol/s de detall del traçat dels conductes per l’interior de
l’establiment fins a l’inici del tram vertical.
- Plànol/s de detall de la secció del traçat vertical dels conductes fins
la coberta de l’edifici.
- Plànol/s de detall del punt d’emissió dels conductes en la coberta
de l’edifici.
- Fotomuntatge que permeti la valoració de l’impacte visual o físic.
9. Plànols o croquis en que s’apreciïn els usos o activitats amb els quals té
contigüitat l’establiment o edifici objecte del projecte. Cal tenir en compte,
parets, sostre i terra.
Article 48.
Informació pública
La informació pública, quan sigui preceptiva, es practicarà mitjançant la inserció de
l’anunci en el tauler d’edictes municipal, en el butlletí oficial que correspongui i en els
mitjans telemàtics d’informació de l’Ajuntament. Si l’activitat, per les seves
característiques o dimensions fos susceptible, a criteri municipal, de comportar una
incidència general sobre la població, la informació pública es realitzaria també a
través d’anunci en premsa local.
Article 49
Audiència veïnal
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L‘audiència veïnal, quan sigui preceptiva en virtut del que disposa aquesta
Ordenança, o per aplicació de la normativa ambiental o sectorial, es practicarà
notificant la sol·licitud d’autorització o llicència als veïns que constin empadronats en
els habitatges contigus a l’activitat. A més, i sempre que estigui constituïda, es
notificarà també a l’associació de veïns del sector, zona o barri on es projecti instal·lar
l’activitat. En la notificació se’ls informarà en tot cas del seu dret de consultar el
projecte o documentació tècnica de l’expedient , i s’indicarà el termini de què
disposen per presentar al·legacions o suggeriments.
Article 50
Règim de control
1. Les activitats sotmeses a llicència ambiental estan subjectes als controls inicial i
periòdic que determina la legislació ambiental.
2. Els controls inicials de les llicències ambientals seran realitzats per entitats
ambientals de control degudament acreditades per la Generalitat de
Catalunya. No obstant això, els serveis tècnics municipals emetran informe
sobre el compliment de les condicions o mesures de naturalesa no ambiental
establertes en l’autorització o llicència en àmbits de competència municipal.
3. Els controls periòdics de les activitats sotmeses a llicència ambiental seran
realitzats en tots els casos per entitats ambientals de control degudament
acreditades per la Generalitat de Catalunya. Els controls periòdics de les
activitats de pública concurrència podran ser realitzats pels Serveis tècnics
municipals o per entitats col.laboradores de l’Administració a elecció de la
persona interessada.
4. Els controls ambientals són autònoms i independents dels que estableixi la
normativa sectorial, i en especial de l’acta de comprovació en matèria de
prevenció i extinció d’incendis, que, quan és preceptiva, té caràcter previ a la
posada en funcionament de l’activitat.
5. Les activitats existents de l’annex II de la LPCA, que disposin de llicència
municipal d’activitats atorgada abans de l’entrada en vigor de la Llei 3/1998,
que empari l’activitat que desenvolupen en l’actualitat, i que no s’hagin
sotmès al procés d’adequació, resten sotmeses al control periòdic d’una entitat
ambiental de control acreditada.
6. L’actuació de control inicial, que té per objecte verificar que l’activitat s’ajusta
al projecte aprovat i que s’acompleixen les condicions establertes en la
llicència i en la normativa ambiental i sectorial aplicables, requereix la
presentació de la certificació signada per la persona tècnica competent, que
acrediti la correcta execució del projecte aprovat amb la llicència respectiva.
7. Les activitats de pública concurrència estan subjectes a controls periòdics
cada quatre anys. Per a l’inici d’aquestes activitats caldrà aportar en to cas el
certificat acreditatiu de la correcta execució del projecte i de l’adopció de les
mesures correctores ordenades en la llicència, quan s’escaigui.
8. Les activitats sotmeses a comunicació prèvia, excepte de les de pública
concurrència, no requereixen cap actuació de control, ni inicial ni periòdic,
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sense perjudici de l’actuació preceptiva de control municipal posterior a la
comunicació, i de les posteriors inspeccions que es puguin fer en qualsevol
moment. En qualsevol moment poden ser sotmeses a comprovació del
compliment de les condicions de seguretat en matèria de prevenció
d’incendis, d’acord amb el que preveu l’article 12 d’aquesta Ordenança.
Article 51
Renovacions
Els procediments de renovacions de les autoritzacions i de les llicències ambientals i de
les llicències municipals d’activitats de les activitats prèviament legalitzades es regiran
pel règim jurídic de la LPCA, i per la resta de normativa ambiental i sectorial aplicable.

TÍTOL X. INSPECCIÓ MUNICIPAL

Article 52
Acció inspectora
1. Totes les activitats que s’exerceixin en el terme municipal queden subjectes a
l’acció inspectora de l’Ajuntament en l’àmbit de les seves competències, que es
podrà dur a terme en qualsevol moment
2. L’actuació de la inspecció municipal amb l’objecte de control posterior a l’inici de
les activitats sotmeses a comunicació prèvia constitueix un servei de recepció
obligatòria per part dels titulars de les activitats, de conformitat amb el que disposen
els articles 84 de la LRBRL i 71 bis de la LRJPAC.
Article 53
Col·laboració dels titulars de les activitats
1. Les persones titulars de les activitats han de prestar l’assistència necessària al
personal de l’Ajuntament que exerceixi la funció inspectora i facilitar-li el
desenvolupament de les seves tasques, en especial pel que fa a la recollida de
mostres i l’obtenció de la informació necessària.
2. En el supòsit que les persones titulars de les activitats no permetin l'accés a les seves
instal·lacions, l'Ajuntament acordarà la seva execució forçosa i, si escau, sol·licitarà
autorització judicial.
3. Els resultats de les actuacions inspectores tenen valor probatori, sens perjudici
d’altres proves que pugui aportar la persona interessada.
Article 54
Facultats dels
competències

inspectors

municipals

per

al

desenvolupament

de

les

seves

1. En l’exercici de les seves funcions, el personal tècnic municipal i el que exerceixi
funcions d’inspecció serà considerat agent de l’autoritat i estarà autoritzat per:
• Accedir, en qualsevol moment i sense avís previ, als establiments, finques o locals
on es desenvolupin activitats sotmeses a inspecció municipal.
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• Realitzar les visites d’inspecció en presència de qualsevol persona treballadora
i/o fer-se acompanyar per la persona titular de l’activitat o el seus representants i
pels perits i tècnics de l’empresa o establiment o els habilitats oficialment que es
considerin necessaris per al millor desenvolupament de la funció inspectora.
• Procedir a practicar qualsevol diligència d’investigació, examen o prova que
consideri necessària per comprovar que es compleixen les disposicions legals i
reglamentàries.
• Practicar les mesures que resulten del funcionament de les instal·lacions que
integren l’activitat.
• Practicar les preses de mostres dels agents contaminants que produeix
l’activitat.
• Assistir amb altres agents de l’autoritat competent al precinte, al tancament o a
la clausura d’ instal·lacions i d’activitats (ja sigui parcialment o bé en la seva
totalitat).
• Requerir tota la informació, davant de testimonis si calgués, de l’empresari o del
personal de l’empresa que es jutgi necessària amb la intenció d’aclarir els fets
objecte de la inspecció.
• Aixecar acta de les actuacions practicades que s’emetrà, sempre que sigui
possible, davant del titular o representant de l’activitat afectada.
2. El personal d’inspecció es podrà fer acompanyar en l’exercici de les seves funcions
de personal col.laborador, empleat de l’administració o no, que tingui
l’especialització tècnica requerida i l’habilitació suficient.
3. També podran dur a terme tasques d’inspecció aquells serveis d’altres
Administracions, i aquelles empreses amb especialització tècnica i habilitació
suficient contractades o designades a l’efecte per l’Ajuntament o per una altra
Administració, a qui s’ha sol·licitat el corresponent suport o col·laboració.
Article 55
Acreditació, deure de sigil i d’informació als inspeccionats
1. Les persones vinculades a l’Ajuntament que realitzen les tasques inspectores, per
accedir als establiments o instal·lacions on hagin d’exercir la seva tasca, acreditaran
la seva condició mitjançant un document lliurat amb aquesta finalitat pel propi
Ajuntament.
2. El personal d’inspecció municipal està obligat a guardar secret sobre els assumptes
que conegui per raó de la seva funció.
3. El personal inspector municipal haurà d’observar en l’acompliment de les seves
obligacions la deguda cortesia i, haurà de facilitar als inspeccionats la informació
que necessitin per tal de complir amb la normativa vigent aplicable a les activitats i
instal·lacions objecte de les inspeccions.
Article 56
Iniciació de les actuacions de la inspecció municipal d’activitats
1. Les actuacions de control i inspecció es poden iniciar d’ofici:
a) Per ordre o petició d’altres administracions.
b) Amb motiu de la comunicació d’inici de nous usos o activitats.
c) Quan es tingui coneixement de l’existència de risc d’incendi o d’altres riscos per
les persones o béns, o d’irregularitats advertides i comunicades pels agents de
l’autoritat o per altres serveis públics, en exercici de les seves funcions.
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d) Per denúncia o queixa de terceres persones.
e) En aplicació dels Plans i Programes d’inspecció aprovats per l’òrgan competent
de l’Ajuntament.
2. No es tramitaran les denúncies anònimes ni aquelles la matèria de les quals no
correspongui a la inspecció municipal d’activitats, ni les que de forma manifesta
apareguin com a no fonamentades. A excepció de les denúncies anònimes, a la
resta de supòsits l'Ajuntament dictarà sempre resolució expressa declarant la
inadmissibilitat o informant, si s’escau, del seu trasllat a l’administració competent.
Els denunciants o les persones que han presentat la queixa tindran dret a ser
informats dels resultats i conseqüències de la inspecció efectuada.
Article 57
Plans i Programes d’Inspecció
1. L’òrgan competent de l’Ajuntament determinarà la forma com es porta a terme
l’exercici de les potestats d’inspecció, mitjançant l’aprovació de Plans i/o de
Programes d’Inspecció on es concretin els objectius i les prioritats, i on es determinin
els mitjans, les instruccions, el calendari, i altres aspectes de les actuacions
inspectores.
2. El departament i personal competent haurà de seguir estrictament aquestes
determinacions.
Article 58
Modalitats i documentació de l’actuació inspectora
L’actuació de la inspecció municipal podrà ser:
a) Autònoma, mitjançant visita als establiments, empreses o locals en els quals es
desenvolupin activitats objecte de la present ordenança, sense necessitat d’avís
previ i sense existència de cap procediment en curs.
b) Reglada, quan correspongui a la inspecció de control inicial posterior a la
comunicació prèvia.
c) Amb requeriment de compareixença de la persona que resulti obligada davant el
departament actuant, aportant la documentació que s’assenyali en cada cas, o
per efectuar els aclariments que siguin necessaris
d) En virtut d’expedient administratiu iniciat d’ofici o per denúncia, per comprovar el
compliment de les normatives vigents i/o l’adopció de les mesures ordenades, en el
seu cas.
Article 59
De les visites d’inspecció
1. Les visites d’inspecció podran realitzar-se per una o més persones vinculades a
l’Ajuntament i es limitaran al temps necessari per a la concreta gestió. En el cas que
la persona titular de l’activitat no permeti l’accés a les seves instal.lacions,
l’Ajuntament sol.licitarà d’autorització judicial d’entrada. El personal d’inspecció pot
accedir a qualsevol lloc, instal.lació o dependència, de titularitat pública o privada,
amb el límit constitucional de la inviolabilitat del domicili.
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2. Quan iniciada una visita d’inspecció no fos possible la seva continuació i finalització
per no disposar-se en el local dels antecedents o documentació necessària,
l’actuació continuarà en virtut de requeriment per a la seva aportació en la forma
indicada en l’article anterior. Les comprovacions efectuades en una actuació
inspectora tindran el caràcter d’antecedent per a les successives.
3. En finalitzar la inspecció, s’emetrà l’informe i/o l’acta corresponent amb les
formalitats previstes en la present ordenança i es lliurarà una còpia a l’empresa o
entitat objecte d’inspecció, si així es sol·licita. Les persones interessades hi podran
fer constar la seva disconformitat i/o les observacions que tinguin per convenients.
4. En el cas que el titular de l’empresa, entitat o persona que atengui la inspecció es
negui a signar qualsevol tipus d’acta, el personal municipal que exerceixi la tasca
inspectora hi farà constar aquesta circumstància, que en tot cas autoritzarà amb la
seva signatura i en deixarà una còpia a l’empresa o a l’entitat objecte d’inspecció.
Article 60
Del resultat de l’actuació inspectora
1. Si el resultat de la inspecció constata irregularitats, l’òrgan competent, després de
valorar la incidència que tenen en la seguretat de les persones o els béns o en la
convivència entre els ciutadans, pot optar entre:
a) Requerir les modificacions, les millores o les actuacions necessàries per a reparar
les irregularitats formals o materials, fixar un termini per a efectuar-les, amb
advertiment de les conseqüències en cas d’incompliment.
b) Acordar la incoació de l’expedient sancionador corresponent, amb l’adopció, si
escau, de les mesures provisionals o cautelars establertes en aquesta Ordenança
o en la corresponent normativa sectorial.
2. No obstant el que estableix l’apartat 1, si del resultat de les inspeccions en resulta un
risc greu per a la seguretat de les persones o béns, es poden adoptar directament
les mesures cautelars o provisionals pertinents. Les mesures cautelars han d’ésser
motivades i s’han d’adoptar amb criteris de proporcionalitat respecte del risc
detectat i de l’afectació a l’interès general. Aquestes mesures cautelars no tenen
caràcter de sanció i podran comprendre qualsevol mesura adequada per a evitar o
minimitzar el risc detectat, entre altres la clausura temporal immediata, total o
parcial de l’establiment, el precinte total o parcial de les instal·lacions, la inutilització
de la maquinària, o altres previstes en la present Ordenança o en la normativa
sectorial vigent.
3. Els requeriments també podran consistir en la prestació de fiances, en la retirada de
productes, substàncies o materials, en el comís o precinte d’aparells o equips o en
totes aquelles altres que tinguin com a finalitat garantir l’eficàcia de la resolució final
adreçada a preservar o restaurar la seguretat i la salut de persones, i/o del medi, en
el marc de la normativa vigent i sota el principi de proporcionalitat.
4. En els casos d’incompliments lleus, es poden dur a terme actuacions d’advertiment,
sense necessitat d’iniciar un procediment sancionador. L’òrgan competent ha de
motivar la mesura d’advertiment i atorgar un termini per a l’esmena corresponent.
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5. Si, un cop transcorregut el termini de correcció, no s’han esmenat els incompliments
detectats, s’ha d’aplicar el que estableixen els títols següents sobre règim
sancionador i/o execució forçosa.
6. Quan de l’actuació inspectora en resulta la constatació de l’incompliment de
requisits o normatives respecte les quals l’Ajuntament no té atorgada la
competència d’inspecció i control es resoldrà l’actuació inspectora amb la
notificació de l’incompliment a l’Administració competent.

TÍTOL XI. RÈGIM SANCIONADOR
Article 61
Règim d’infraccions i sancions
El règim d’infraccions i sancions previstos en aquesta Ordenança tindrà caràcter
complementari del determinat per la normativa vigent en matèries urbanística,
ambiental i sectorial referides als usos i activitats.
Article 62
Tipificació d’infraccions
1. Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció municipal les
accions i les omissions tipificades com a tals per la legislació urbanística, ambiental o
sectorial vigents, en funció de la tipologia de l’activitat, així com les establertes per
la present Ordenança.
2. Les conductes tipificades com a infracció administrativa per més d’una norma, ho
seran en virtut de la que sigui més específica.
3. Les activitats sotmeses a règims d’intervenció ambiental o substantiu de la
Comunitat Autònoma també podran ser objecte de sancions municipals, d’acord
amb el que es disposa a la present Ordenança, a la normativa urbanística i a
d’altres normes sectorials, sempre i quan les accions o omissions susceptibles de
sanció incideixin en competències municipals.
4. Són infraccions administratives molt greus objecte de la potestat sancionadora
prevista en aquesta ordenança, les accions o les omissions següents:
a) Ocultar dades o alterar les aportades a l’expedient administratiu per a l’obtenció
de les llicències municipals i/o comunicacions d’activitats, i en les corresponents
modificacions.
b) Falsejar els certificats tècnics que s’han de presentar davant l’Ajuntament en
qualsevol dels règims d’intervenció administrativa de llicències, comunicacions i/o
modificacions.
c) Incomplir les condicions imposades en la llicència municipal o les descrites a la
comunicació prèvia, sigui amb responsabilitat tècnica o amb declaració
responsables, quan l’incompliment pugui representar un risc per a la seguretat,
salubritat o tranquilitat dels béns i/o de les persones.
d) Reincidir en infraccions greus. Es considera reincidència la comissió de dues
infraccions greus en el termini d’un any.
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5. Són infraccions administratives greus objecte de la potestat sancionadora prevista
en aquesta ordenança, les accions o les omissions següents:
a) Exercir una activitat sotmesa per aquesta ordenança a intervenció administrativa
de llicència i/o comunicació prèvia sense haver-se obtingut la llicència o formulat
adequadament la comunicació.
b) Introduir en el local i/o instal.lacions, canvis substancials sense disposar de la
llicència municipal i/o comunicació prèvia corresponent.
c) No sotmetre l’activitat o les seves instal.lacions als controls o autocontrols
establerts en la legislació ambiental o imposats en la corresponent llicència.
d) Impedir, retardar o obstaculitzar els actes d’inspecció ordenats per l’Ajuntament.
e) Incomplir les condicions imposades en la llicència municipal o les descrites a la
comunicació prèvia, sigui amb responsabilitat tècnica o amb declaració
responsables, quan l’incompliment no comporti un risc per a la seguretat,
salubritat o tranquilitat dels béns i/o de les persones.
f) Reincidir en infraccions lleus. Es considera reincidència la comissió de dues
infraccions lleus en el termini d’un any.

6. En aplicació d’allò que disposa l’apartat 1, són infraccions administratives lleus les accions o les omissio
a) No comunicar a l’Ajuntament els canvis no substancials que puguin afectar les
condicions, o les característiques o el funcionament de l’activitat establertes a les
llicències municipals regulades a la present ordenança, o les determinades en
l’expedient de comunicació prèvia, abans de realitzar-los.
b) Incórrer en demora no justificada en l’aportació de documents sol·licitats per
l’Ajuntament.
c) No notificar a l’Ajuntament el canvi de titularitat de les activitats sotmeses al règim
de comunicació prèvia o llicència d’activitats.
d) Transmetre la llicència sense comunicar-ho a l’Ajuntament.
e) Incórrer en qualsevol altra acció o omissió que infringeixi les determinacions de la
present ordenança municipal.
Article 63
Persones responsables
1. Seran responsables de les infraccions administratives i destinataris de les sancions
corresponents, les persones físiques i jurídiques que siguin titulars de les activitats, i el
personal tècnic que amb la seva acció o omissió incorri en alguna de les infraccions
descrites en la present ordenança.
2. La responsabilitat és solidària quan no es pugui determinar el grau de participació
de les diferents persones que han intervingut en la comissió d’una infracció.
3. En el cas que la infracció sigui imputada a una persona jurídica, en són responsables
solidaris les persones físiques que n’ocupen càrrecs d’administració o direcció que
hagin comès la infracció o que hi hagin col.laborat activament, que no acreditin
haver fet tot el possible, en el marc de llurs competències, per a evitar-la, que
l’hagin consentit o que hagin adoptat acords que la possibilitin, tant si han cessat en
llur activitat com si no.
Article 64
Quantia de les sancions
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1. Les infraccions tipificades per les normatives de rang superior a la present
Ordenança seran sancionades amb les quanties que s’estableixin a les esmentades
normes.
2. Les infraccions tipificades únicament per la present Ordenança, en base a allò que
determina l’article 237 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, seran sancionades :
a) Les lleus, amb multes de 100 fins a 300 euros.
b) Les greus, amb multes d’entre 301 i 600 euros.
c) Les molt greus, amb multes d’entre 601 i 900 euros.
Article 65
Mesura de suspensió de l’activitat
En el cas de les activitats que s’exerceixin sense disposar de la llicència municipal
d’activitats
que sigui preceptiva, o que funcioni sense ajustar-se a les seves
determinacions o condicions, l’Ajuntament, si constata el risc d’una afecció greu al
medi ambient, la seguretat o la salut de les persones, pot ordenar, en la tramitació del
procediment sancionador, la suspensió de l’activitat fins que s’hagi obtingut el títol
habilitant corresponent. Si el risc constatat es tradueix en un perill imminent, la
suspensió cautelar de l’activitat podrà ser acordada de forma immediata i provisional,
havent-se de confirmar o aixecar la mesura adoptada un cop escoltat el titular de
l’activitat.
Article 66
Altres mesures provisionals
1. A banda de la mesura cautelar de suspensió prevista en l’article anterior, un cop
incoat l’expedient sancionador, es podran adoptar, de forma motivada, altres
mesures de caràcter provisional que assegurin l'eficàcia de la resolució final que
pugui recaure per la tramitació del propi expedient sancionador o pel de
requeriment d’adopció de mesures correctores. En l'adopció d'aquestes mesures es
tindran presents les pautes següents:
a) L'existència d'elements de judici suficients que justifiquin la conveniència
d'adoptar mesures provisionals.
b) La idoneïtat i proporcionalitat de les mesures provisionals adoptades envers als
fets i circumstàncies determinants de l'expedient sancionador.
c) L'adopció, d'entre totes les mesures idònies possibles, d'aquelles que siguin menys
restrictives de la llibertat o patrimoni dels afectats.
d) L'omissió de mesures provisionals que puguin causar perjudicis de reparació
impossible o difícil, així com d'aquelles altres que portin aparellada la violació de
drets emparats per les lleis.
2. Llevat de supòsits d'urgència qualificada o quan pugui resultar frustrada la seva
finalitat, aquestes mesures, degudament justificades, s'imposaran prèvia audiència a
les persones interessades i, seran executades de conformitat amb allò que disposa el
capítol V del títol VI de la LRJPAC.
3. Les mesures de caràcter provisional seran susceptibles dels recursos establerts a
l’ordenament jurídic.
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4. Les mesures provisionals podran ser alçades o modificades durant la tramitació del
procediment sancionador, d’ofici o a instància de part, en virtut de circumstàncies
sobrevingudes o que no hagin pogut ser preses en consideració en el moment de
l’adopció de la mesura provisional de què es tracti.
5. Les mesures provisionals s’extingiran amb l’eficàcia de la resolució administrativa
que posi fi al procediment, tret que siguin objecte de confirmació en la resolució
definitiva, sens perjudici de mantenir-se, si és el cas, la mesura autònoma consistent
en la clausura de les activitats mancades de títol habilitant o dels requisits legals o
reglamentaris de funcionament.
Article 67
Procediment sancionador
El procediment sancionador serà el regulat per als òrgans de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya en el Decret 278/1993, de 9 de novembre o norma que el
substitueixi.
Article 68
Prescripció i caducitat
1. Les faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys, les faltes greus al cap de dos anys, i
les faltes lleus al cap de sis mesos.
2. El termini de prescripció de les faltes es comença a comptar des que es cometen o des
que l’Administració en té coneixement. En el cas d’infraccions derivades d’una
activitat continuada, la data inicial del còmput és la de finiment de l’activitat o l’últim
acte amb què la infracció es consuma.
3. Les sancions per la comissió de faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys, per la
comissió de faltes greus al cap de dos anys, i per la comissió de faltes lleus al cap d’un
any.
Article 69
Graduació de les sancions
1. A l'hora de determinar la sanció corresponent, la corporació garantirà l’adequació
deguda entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada,
considerant-se especialment, de forma conjunta o separada, els criteris següents:
a) El benefici derivat de l’activitat infractora.
b) El grau de participació en el fet per títol diferent al d’autor.
c) La capacitat econòmica de la persona infractora.
d) Els criteris a què fa referència l’article 131.3 de la LRJPAC.
2. En cap cas la comissió de les infraccions pot resultar més beneficiosa per a l’infractor
que el compliment de les normes infringides, per la qual cosa la sanció s’incrementarà
fins al màxim del benefici obtingut.
3. Quan de la comissió d'una infracció se'n derivi la comissió d'una altra o altres,
s'imposarà únicament la sanció més elevada de totes les que siguin susceptibles
d'aplicació.
Article 70
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De l’obligació de reposar o restaurar les coses
Sens perjudici de la sanció que s’imposi, la persona que comet una infracció està
obligada a reposar o a restaurar les coses a l’estat anterior a la infracció comesa, i
també, si escau, a abonar la indemnització corresponent pels danys i perjudicis causats
de conformitat amb la legislació de responsabilitat ambiental o patrimonial. La
indemnització pels danys i perjudicis causats a l’administració s’exigirà per via
administrativa.
TÍTOL XII. EXECUCIÓ FORÇOSA
Article 71
Multes coercitives
1. Quan s’incompleixi un requeriment ordenat per l’Ajuntament, es podran imposar
multes coercitives amb un màxim de tres de consecutives i amb la quanties següents:
a) La multa imposada pel primer incompliment estarà entre 300 i 600 euros
b) La multa imposada pel segon incompliment estarà entre 601 i 1200 euros
c) La multa imposada pel tercer incompliment estarà entre 1201 i 3000 euros.
2. Per a l’aplicació de multes coercitives, caldrà que a l’expedient hi hagi constància de
l’incompliment i que en la mateixa resolució que imposi la multa s’atorgui un nou
termini proporcional per al compliment de l’ordre.
Article 72
Altres mesures d’execució forçosa
Seran d’aplicació a les matèria objecte de la present ordenança la totalitat de mitjans
d’execució forçosa establerts per la legislació reguladora del règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, per la legislació de règim
local i pel ROAS.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Normatives sectorials
Aquesta ordenança es remet, quant a regulacions substantives, a les normatives
sectorials, comunitàries, estatals, autonòmiques o municipals, i en especial a les
ordenances municipals sobre sorolls i vibracions i sobre abocaments d’aigües residuals.
Segona
Instruccions tècniques
Per Resolució d'Alcaldia es podran aprovar instruccions tècniques específiques
generals o per tipologies concretes d'activitats, que sense modificar la present
Ordenança, interpretin, complementin o aclareixin les seves disposicions.
Tercera
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Aplicació a activitats preexistents
Sense perjudici del que s’estableix als annexos en relació a les condicions específiques
de determinades activitats, la present Ordenança és aplicable a totes les activitats del
terme municipal, encara que el seu funcionament sigui anterior a la seva entrada en
vigor. No obstant això, a les activitats degudament legalitzades d’acord amb règims
d’intervenció anteriors, no els seran d’aplicació les disposicions que suposin alteració
dels elements estructurals.
Quarta
Clàusula interpretativa sobre classificació de les activitats
Quan una activitat sigui susceptible d’encabir-se en més d’un dels epígrafs de l’Annex
A, se li aplicarà el que sigui més específic, i supletòriament el de major incidència
ambiental, per aplicació del principi de prevenció.
Cinquena
Simultaneïtat d’activitats en un mateix local
1. Quan en un mateix local o establiment s’hi duguin a terme dues o més activitats,
que hauran de ser compatibles, el règim d’intervenció administrativa serà el que tingui
establert la de major incidència ambiental i/o sectorial. Pel que fa a les condicions
d’exercici de les activitats s’hauran de complir les que corresponguin a cadascuna de
les que s’exerceixin i en cas que l’exigència sigui contradictòria, la més restrictiva.
2. Quan alguna de les activitats a compatibilitzar amb la de pública concurrència sigui
d’una naturalesa diferent, s’exigirà igualment la compatibilitat entre ambdues. En
aquest cas, els horaris de funcionament quedaran restringits a la franja horària comuna
, tret del cas que els espais destinats a les activitats es puguin separar físicament,
supòsit en el qual cadascuna podrà funcionar en l’horari que li permeti la normativa
vigent.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Procediments en tràmit
Els procediments iniciats amb anterioritat a la vigència d’aquesta Ordenança, sigui
quina sigui la seva naturalesa, es tramitaran i resoldran conforme a la normativa vigent
en el moment de la seva incoació, sense perjudici que la persona interessada pugui,
abans que es dicti resolució, demanar que se li apliqui la nova ordenança.
Segona
Controls inicials de llicències atorgades amb anterioritat
Aquelles activitats amb llicència d’activitats classificades, segons terminologia de
l’anterior règim intervenció, que no hagin acreditat el seu control inicial amb caràcter
favorable i que passin a estar incloses en el Nivell III.1 de l’Annex A, hauran de
presentar el certificat final acreditatiu de la correcta execució del projecte i de les
mesures imposades a la llicència, però no tindran l’obligació d’aportar cap altra
documentació, sense perjudici que els pugui ser requerida en les inspeccions posteriors
que efectuïn els serveis tècnics municipals.
Tercera
Controls periòdics de les llicències ambientals en vigor
Les activitats amb llicència ambiental en vigor hauran de presentar els controls
periòdics previstos en la resolució de llicència, de conformitat amb el previst en la DT 4ª
de la LPAC, sempre que continuïn classificades en l’annex II.
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Quarta
Controls periòdics de les activitats classificades
Queden exemptes de l’obligació de presentar control periòdic les activitats amb
llicències d’activitats classificades, segons terminologia de l’anterior règim
d’intervenció, que passin a estar integrades a l’annex III de la LPCA, sense perjudici de
les actuacions d’inspecció previstes en aquesta Ordenança.
Cinquena
Revisions de llicències ambientals
Queda substituïda l’obligació de revisió establerta en les llicències ambientals per les
revisions periòdiques i/o renovacions que estableixi la legislació vigent en matèria
d’aigua, aire o residus, de conformitat amb el previst per l’art. 62 de la LPCA. Les
circumstàncies i condicions justificatives de les revisions d’activitats són les previstes als
articles 62 i 63 de la LPCA.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
Derogació Ordenances municipals
Es deroguen les següents normatives municipals:
- Ordenança municipal sobre activitats aprovada el dia 18 de gener de 2010 (BOP
25/05/2010)
- Ordenança municipal d’establiments de pública concurrència, aprovada el dia 18
d’abril de 2006 (BOP 10/05/2006)
- Ordenança municipal d’aparcaments, aprovada el dia 19 de setembre de 2005
(BOP 25/10/2005)
- Ordenança municipal sobre instal.lacions de radiocomunicació, aprovada el dia
17 d’abril de 2001 (BOP 24/05/2001)
- Ordenança municipal d’aliments i establiments alimentaris, aprovada el dia 21 de
setembre de 1993 (BOP 01/03/1994), únicament en tot allò que es refereixi a
condicions dels locals on s’exerceixen les activitats.
- Ordenança municipal sobre control de la contaminació acústica, aprovada el dia
16 de novembre de 1993 (BOP 31/03/1994). Articles 5 a 21.
- Ordenança municipal reguladora de les piscines d’ús públic, aprovada el dia 15
de juliol de 2002 (BOP 6/11/2002). Articles 3.2; 3.3; 45; 48; 49; 50; 51; 53.1 (primer
paràgraf); disposició transitòria 1a i disposició transitòria 2a.

DISPOSICIÓ FINAL
Única
Entrada en vigor
Aquesta Ordenança entrarà en vigor conformement estableix l'article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i serà vigent mentre no sigui
modificada o derogada pel Ple de la Corporació. “
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ANNEX A
CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS EN FUNCIÓ DEL RÈGIM D’INTERVENCIÓ I
DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE
GRUP 1: ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM DE LLICÈNCIA AMBIENTAL
CODI
-

ACTIVITAT

ANNEX
LPCA

NIVELL
OMIA

II

II

Activitats incloses en l’annex II de la LPCA

DOC
PTE+ACU(1),
ATE

GRUP 2: ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ACTIVITATS

GRUP 2.1: ACTIVITATS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA:
CODI

ACTIVITAT

14.1

Establiments i espais oberts al públic destinats a espectacles
públics i activitats recreatives amb un aforament autoritzat
superior a 150 persones. Inclou els següents:
- Bar musical
- Restaurant musical
- Sala de concert
- Karaoke
- Cafè teatre i Cafè concert
- Discoteca
- Sala de ball
- Sala de festes amb espectacle
- Discoteca de joventut
- Sala de festes amb espectacle i concerts
d’infància i joventut
- Espectacles musicals
- Altres espectacles i activitats recreatives
Establiments oberts al públic d’activitats de restauració amb
un aforament autoritzat superior a 150 persones

14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

14.7

ANNEX
LPCA

Establiments en els que s’exerceixen activitats de naturalesa
sexual
Activitats i instal·lacions esportives amb una capacitat
superior a 150 persones o amb una superfície superior a 500
m2 (amb i sense públic)
Establiments de règim especial (amb l’informe vinculant previ
de la Generalitat)
Establiments oberts al públic d’espectacles públics i
d’activitats recreatives no permanents desmuntables (inclou:
Circs, Fires d'atraccions i altres estructures no permanents
desmuntables).
Espectacles públics o activitats recreatives de caràcter
extraordinari
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NIVELL
OMIA

DOC

IV

PTE+ACU,
ATE

IV

PTE+ACU(*),
ATE

IV

PTE+ACU,
ATE

IV

PTE+ACU(*),
ATE

IV

PTE+ACU,
ATE

IV

(2)

IV

(2)
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CODI
14.8
14.9

ANNEX
LPCA

ACTIVITAT

NIVELL
OMIA

Activitats de joc i apostes

DOC

IV

PTE+ACU,
ATE

IV

(2)

NIVELL
OMIA

DOC

Espectacles amb ús d’animals

GRUP 2.2: ALTRES ACTIVITATS:
ANNEX
LPCA

CODI

ACTIVITAT

14.10

Centres de Culte, amb espais útils per al culte superiors a 100
m2 o aforament previst superior a 90 persones

IV

PTE+ACU(*),
ATE

Altres activitats sotmeses a llicència en virtut de normatives
sectorials

IV

PTE+ACU,
ATE

14.11

GRUP 3: ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA AMB RESPONSABILITAT
TÈCNICA
GRUP 3.1: ACTIVITATS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA:
ANNEX
LPCA

CODI

ACTIVITAT

14.12

Establiments i espais oberts al públic destinats a espectacles
públics i activitats recreatives amb un aforament autoritzat
fins a 150 persones. Inclou els següents:
- Bar musical
- Restaurant musical
- Sala de concert
- Karaoke
- Cafè teatre i Cafè concert
- Discoteca
- Sala de ball
- Sala de festes amb espectacle
- Discoteca de joventut
- Sala de festes amb espectacle i concerts
d’infància i joventut
- Espectacles musicals
- Altres espectacles i activitats recreatives
Establiments oberts al públic d’activitats de restauració amb
un aforament autoritzat fins a 150 persones

14.13
14.14
14.15
14.16
14.17

Establiments oberts
cinematogràfics

al

públic

destinats

a

NIVELL
OMIA

III.1

PTE+ACU(*),
ATE

III.1

PTE+ACU(*),
ATE

III.1

PTE+ACU(*),
ATE

III.1

PTE+ACU(*),
ATE

III.1

PTE+ACU(*),
ATE

III.1

PTE+ATE

espectacles

Activitats i instal·lacions esportives amb una capacitat fins a
150 persones i amb una superfície fins a 500 m2 (amb i sense
públic)
Les actuacions en directe en els establiments recollits en el
catàleg de l’annex I del REPAR
Modificacions no substancials dels establiments oberts al
públic que comptin amb llicència municipal
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GRUP 3.2: ALTRES ACTIVITATS:
CODI
14.18
14.19
14.20

14.21
14.22
14.23
14.24
14.25
14.26

ACTIVITAT

PTE+ACU(1),
ATE

III.1

PTE+ACU(*),
ATE

III

III.1

PTE+ACU(*),
ATE

III

III.1

PTE+ACU(*),
ATE

III.1

PTE+ACU(*),
ATE

III.1

PTE+ACU(*),
ATE

III.1

PTE+ACU(*),
ATE

III.1

PTE+ATE

III.1

PTE+ACU(*),
ATE

III.1

PTE+ACU(*),
ATE

III.1

PTE+ACU(*),
ATE

III.1

PTE+ACU(*),
ATE

III.1

PTE+ACU(*),
ATE

III.1

PTE+ACU(*),
ATE

III.1

PTE+ACU(*),
ATE

III.1

PTE+ACU(*),
ATE

Consultoris/Centres mèdics de caràcter ambulatori amb una
superfície superior a 200 m2, o de qualsevol superfície si
disposen de RX
Elaboració i venda de productes per a l’alimentació humana
(pollastres a l’ast, fregits, productes de pastisseria, menjars
cuinats o precuinats, ...)
Establiment de tatuatge, pírcing o similars
Centres o establiments de pràctiques psicofísiques no
esportives (ioga, relaxació, etc) amb superfície d’ús públic
superior a 200 m2
Establiments destinats a exposicions, museus i similars, amb
una superfície superior a 200 m2

Locals socials o associatius, amb una superfície superior a 200
m2, o de qualsevol superfície si es tracta de clubs de
fumadors o d’establiments amb activitats complementaries
recreatives o de restauració
Serveis de Telecomunicacions: Locutoris i connexions a
Internet, amb una superfície superior a 200 m2

14.32

III.1

Establiments i activitats comercials i de serveis amb una
superfície total superior a 400 m2, excepte els sotmesos a
declaració responsable per la normativa bàsica estatal
Centres docents/d’ensenyament o similars (ex. Ludoteques,
escoles bressol, escoles de dansa o música no oficials,
d'idiomes, casals d’infants, esplais, altres establiments de
lleure infantil, centres de suport familiar, ...), de més de 200 m2
o amb utilització de fonts sonores, excepte els sotmesos a
declaració responsable per la normativa bàsica estatal.
Oficines, despatxos o serveis d’ús administratiu, amb o sense
atenció al públic, amb superfície superior a 200 m2

14.28

14.31

III
Centres de Culte, amb espais útils per al culte fins a 100 m2 i
aforament previst fins a 90 persones

Establiments destinats a Conferències, congressos i similars
amb una superfície superior a 200 m2

14.30

NIVELL
OMIA

Activitats incloses en l’annex III de la LPCA

14.27

14.29

ANNEX
LPCA

Piscines d’ús públic
Instal.lacions de condicionament d’aire ambiental amb
aparells autònoms, compactes o partits, amb potència del
compressor més gran superior a 10 kW o potència tèrmica del
conjunt d’aparells, superior a 20.000 frig/h o Kcal/h
Establiments d’ús industrial de qualsevol categoria, activitats
d’emmagatzematge, activitats agroindustrials, activitats de
producció, reparació o manteniment d’articles diversos,
activitats d’estacionament de vehicles al servei de transport
de persones o mercaderies, no incloses en altres epígrafs, en
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CODI

14.33

ACTIVITAT

ANNEX
LPCA

que hi concorri alguna de les circumstàncies següents:
Emplaçament en zona on s’admet l’ús residencial
Amb superfície total > 200 m2
Amb instal·lacions de pintura o tractament de
superfícies
Excepte els sotmesos a declaració responsable per la
normativa bàsica estatal.
Qualsevol altra activitat amb incidència ambiental baixa, no
inclosa en altres epígrafs, en que hi concorri alguna de les
circumstàncies següents:
Funcionament dins la franja d’horari nocturn(3)
i emplaçada en zona on s’admet l’ús
residencial
Amb superfície total > 200 m2
Amb ocupació màxima > 50 persones
Excepte les sotmeses a declaració responsable per la
normativa bàsica estatal

NIVELL
OMIA

III.1

DOC

PTE+ACU(*),
ATE

GRUP 4: ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA AMB RESPONSABILITAT DE
LA PERSONA SOL·LICITANT
CODI

ACTIVITAT

14.35

Establiments i activitats comercials i de serveis amb una
superfície total fins a 400 m2, a més dels sotmesos a
declaració responsable per la normativa bàsica estatal
Centres docents/d’ensenyament o similars (ex. Ludoteques,
escoles bressol, escoles de dansa o música no oficials,
d'idiomes, casals d’infants, esplais, altres establiments de
lleure infantil, centres de suport familiar, ...), fins a 200 m2,
sense utilització de fonts sonores
Oficines, despatxos o serveis d’ús administratiu, amb o sense
atenció al públic, amb superfície fins a 200 m2

14.38

Consultoris/Centres mèdics de caràcter ambulatori, amb una
superfície fins a 200 m2, i sense RX

14.39

Centres o establiments de pràctiques psicofísiques no
esportives (ioga, relaxació, etc) amb superfície d’ús públic
fins a 200 m2
Establiments destinats a exposicions, museus i similars, amb
una superfície fins a 200 m2

14.41

Establiments destinats a Conferències, congressos i similars
amb una superfície fins a 200 m2

14.42

Locals socials o associatius, amb una superfície fins a 200 m2

14.43

Serveis de Telecomunicacions: Locutoris i connexions a
Internet, amb una superfície fins a 200 m2

14.44

Habitatges d’ús turístic

14.36

14.37

14.40

ANNEX
LPCA
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III.2

DRE

III.2

DRE

III.2

DRE

III.2

DRE

III.2

DRE

III.2

DRE

III.2

DRE

III.2

DRE

III.2

DRE

III.2

DRE
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CODI

ACTIVITAT

14.45

Instal.lacions de condicionament d’aire ambiental amb
aparells autònoms, compactes o partits, amb potència del
compressor més gran fins a 10 kW i amb potència tèrmica del
conjunt d’aparells fins a 20.000 frig/h o Kcal/h
Establiments d’ús industrial de qualsevol categoria, activitats
d’emmagatzematge, activitats agroindustrials, activitats de
producció, reparació o manteniment d’articles diversos,
activitats d’estacionament de vehicles al servei de transport
de persones o mercaderies, no incloses en altres epígrafs, en
que no hi concorri cap de les circumstàncies indicades en el
codi 14.32
Qualsevol altra activitat amb incidència ambiental baixa, no
inclosa en altres epígrafs, en que no hi concorri cap de les
circumstàncies indicades en el codi 14.33

14.46

14.47

ANNEX
LPCA

NIVELL
OMIA

DOC

III.2

DRE

III.2

DRE

III.2

DRE

(1)Activitats dels annexos de la LPCA que requereixen la presentació d’estudi d’impacte
acústic:
Codis d’activitats incloses en l’annex II de la LPCA:
ACU: 1.1, 1.6, 1.7, 1.10, 1.12, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.17, 3.19, 3.21,
3.25, 3.26, 3.28, 3.30, 3.31, 3.33, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17,
4.19, 4.21, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.20, 6.1, 6.2, 7.1, 7.4, 7.8,
7.9, 8.2, 9.2, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10,6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 11.3, 11.4,
11.7, 11.8, 12.2, 12.3, 12.4, 12.6, 12.7, 12.9, 12.10, 12.12, 12.14, 12.16, 12.22, 12.25, 12.26,
12.31, 12.35, 12.36, 12.37, 12.39, 12.41, 12.42, 12.47, 12.52, 12.54.
ACU(*): 12.18, 12.19, 12.20, 12.23, 12.24.
Codis d’activitats incloses en l’annex III de la LPCA:
ACU: 1.1, 1.6, 1.7, 1.12, 1.13, 3.4, 3.5, 3.7, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 3.20, 3.23, 3.24, 3.27, 3.32,
4.6, 4.14, 4.16, 4.18, 4.20, 5.19, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.3, 8.4, 8.5,
8.6, 8.7, 8.8, 9.2, 9.5, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.10, 12.13,
12.15, 12.29, 12.34, 12.43, 12.45, 12.56, 12.57, 12.58.
ACU(*): 6.10, 7.6, 7.7, 8.9, 12.18, 12.19, 12.23, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.30, 12.32, 12.36,
12.38, 12.40, 12.41, 12.46, 12.48, 12.49.
(2) Segons regulació del REPAR o normativa específica
(3) Segons el que estableix el Reglament de la Llei 16/2002, de protecció contra la
contaminació acústica
Llegenda abreviatures:
PTE:
Projecte tècnic
ATE:
Designació del tècnic que assumirà la responsabilitat de l’execució del projecte
i que expedirà el certificat final d’adequació de les instal·lacions
DRE:
Declaració responsable
ACU:
Estudi d’impacte acústic
ACU(*):
Estudi d’impacte acústic únicament en aquells establiments que estan situats
en zona on s’admet l’ús residencial o dins una franja a distància inferior a 50 m
d’aquesta zona.”

“ANNEX C.1 Activitats de pública concurrència i afins (Culturals i socials i Serveis de
telecomunicacions)
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1. Disposicions generals per les activitats regulades en aquest Annex
Amb caràcter general, les activitats de pública concurrència i afins hauran de complir
les condicions establertes en les normatives sectorials que hi resultin d’aplicació (LEPAR,
REPAR, Ludoteques, Centres de Culte, Salons recreatius i de joc, ...), així com les
establertes als documents bàsics DB SI i DB SUA del CTE, pel que fa a Seguretat en cas
d’incendi i Seguretat d’utilització i accessibilitat, respectivament. Hauran de complir
també les que s’estableixen en el present Annex.
2. Regulació i condicions específiques per les activitats de pública concurrència i afins
regulades en aquesta Ordenança:
a. Definicions:
o Contigüitat amb altres usos: Es considera que existeix contigüitat amb altres
usos quan l’establiment limita per les parts laterals, pel sostre o pel paviment
amb aquests. L’admissió de la contigüitat amb altres usos s’estableix en la
regulació detallada de cada tipologia d’activitat.
o Comunicació amb l’habitatge: Es considera que existeix comunicació amb
l’habitatge quan es pot accedir directament des de l’establiment a un
habitatge.
Cap de les activitats incloses a l’àmbit d’aquest annex podrà tenir
comunicació amb espais o recintes tancats destinats a l’ús d’habitatge.
o Superfície d’ús públic: És la que és accessible, ocupable i utilitzable
permanentment pel públic, incloses les cambres higièniques. S’exclouen les
zones destinades a usos privats o de servei, com són cuines, espais
d’aparcament, magatzems i similars.
b. Alçada
L’alçada dels establiments es comprovarà mesurant la distància entre el terra i el sostre
dels locals. Quan hi hagi elements escalonats o decoratius en algun punt de la sala
s’admet una reducció del 10% dels valors establerts per aquesta Ordenança.
c. Aparcament
1. Els establiments d’un aforament superior a 100 persones han de preveure una
reserva de places d’aparcament en espai privat, en la proporció de 1 plaça per cada
10 persones, excepte en els establiments d’activitats esportives, en els quals la
proporció és d’una plaça per cada 15 persones.
2. Els aparcaments hauran de complir les condicions tècniques fixades a l’Annex C.2.
3. Els aparcaments exigits a una activitat es legalitzaran conjuntament amb
l’establiment i no se’n podran desvincular a cap efecte, sense perjudici que es puguin
plantejar al servei de diferents activitats quan l’exigència normativa de places i els
horaris de funcionament de cadascuna ho permetin.
4. Excepcionalment, quan les places exigibles no es puguin ubicar en el propi edifici,
s’admetrà que se’n disposi en un altre espai situat com a màxim a 200 m de distància
de l’establiment, o bé que hi hagi disponibilitat de places en aparcaments d’ús públic,
en horari compatible amb el de l’activitat i dins la mateixa distància. Aquesta situació
haurà de quedar senyalitzada convenientment en l’establiment i visible des de
l’exterior.
5. En qualsevol cas, els aparcaments hauran de ser de lliure accés.
d. Aforament
1. Tots els establiments han de disposar, en tots els accessos al local i en lloc visible,
d’un rètol que indiqui l’aforament màxim autoritzat.
2. El càlcul de l’aforament es farà partint dels paràmetres de densitat d’ocupació que
s’indiquen al DB SI del CTE o normes que el complementin o substitueixin.
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e. Seguretat en cas d’incendi
1. En matèria de seguretat en cas d’incendi, els establiments han de complir les
prescripcions establertes per la normativa sectorial vigent i específicament les
establertes a l’art. 37 del REPAR.
f. Instal.lacions de seguretat i emergències
1. En matèria de seguretat i emergències, els establiments han de complir les
prescripcions establertes per la normativa sectorial vigent en matèria de seguretat
industrial.
2. Els establiments hauran d’estar en tot moment en possessió dels certificats de
posada en funcionament o revisió de les seves instal.lacions tècniques sotmeses a
reglamentació específica sobre seguretat (elèctriques, de gas, calefacció,
condicionament d’aire, frigorífiques, de protecció d’incendis i d’altres exigibles), els
quals hauran de ser exhibits a petició dels serveis municipals d’inspecció.
g. Accessibilitat
Tots els establiments han de complir les disposicions vigents en matèria de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
h. Condicions acústiques
1. Totes les activitats hauran de tenir l’aïllament acústic necessari per garantir els nivells
sonors que estableixi l’Ordenança Municipal sobre sorolls i vibracions i la normativa
sectorial específica que regula aquesta matèria.
2. Els altaveus estaran degudament aïllats de parets i columnes i s’instal.laran sempre
ancorats o suportats mitjançant dispositius elàstics de reconeguda eficàcia.
3. Els establiments hauran de funcionar amb portes i finestres tancades, excepte quan
la seva obertura no provoqui molèsties a tercers. Les portes han d’estar dotades de
sistemes de tancament automàtic.
4. L’aïllament acústic mínim exigible als elements constructius, horitzontals i verticals,
que formen la separació entre els límits del recinte de l’activitat i l’ús d’habitatge, seran
els que s’indiquen en les condicions específiques per tipologia d’establiments. Aquests
valors s’estableixen sense perjudici del compliment dels nivells d’immissió sonora que
estableixi l’Ordenança Municipal sobre sorolls i vibracions o la normativa sectorial
específica que regula aquesta matèria.
5. Sens perjudici del que estableix l’art. 34 del REPAR, en totes les activitats regulades
en aquest annex i a cadascuna de les seves fonts sonores, es podrà ordenar la
instal.lació d’un limitador de so amb registrador, calibrable i fàcilment precintable.
6. Tots els establiments l’activitat dels quals es desenvolupi en espais o locals situats
directament sobre forjats o sostres que tinguin a sota d’altres espais o locals, qualsevol
que sigui el seu ús, sempre que funcionin en horari nocturn, hauran d’instal.lar un terra
flotant per a la reducció de sorolls d’impacte i de transmissió estructural. També
s’exigirà aquesta mesura a les activitats que, malgrat no estar incloses en la previsió
esmentada, ho requereixin per ser susceptibles de causar transmissions per via
estructural amb efectes a tercers.
i. Extracció de fums
1. Els establiments que disposin d’instal.lacions de cocció d’aliments, hauran d’evacuar
els fums a l’exterior mitjançant un sistema d’extracció. El sistema tindrà les següents
característiques:
- Complirà les condicions que estableix el CTE per a les instal.lacions d’extracció de
fums en cuines industrials
- Els conductes, des del punt de captació fins al punt d’emissió, seran continus i
independents.
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- El punt d’emissió ha de superar en una alçada de 2 m qualsevol punt obert de les
No obstant el que s’estableix en aquest punt, en casos especials i sempre que no es
produeixin molèsties a tercers, es podran admetre provisionalment alçades inferiors a
les exigibles, quan quedin degudament justificats per les característiques de l’entorn o
del propi local, o quan la seva implantació hagi de provocar impactes visuals o físics
no admissibles. La provisionalitat en aquests casos comporta que, ja sigui perquè hagin
variat les condicions intrínseques o extrínseques a l’activitat o perquè es constati que es
produeixen molèsties a tercers, es podrà exigir el compliment de les alçades o es
podran imposar mesures correctores addicionals de millora de les condicions
d’evacuació dels fums, així com altres basades en sistemes de depuració electrònica
dels fums o tecnologies equivalents d’eficàcia contrastada.
Als efectes de la consideració d’impactes no admissibles, es considera que l’impacte
visual en aquest tipus d’instal.lacions es manifesta per:
- Excessiu contrast de forma, escala, etc. entre els elements visuals introduïts i els
existents.
- Impacte visual de l’element en relació al medi
- Ocultació d’elements naturals o artificials existents
- Falta de compatibilitat entre els usos històrics que han de caracteritzar el paisatge i la
significació de l’element a introduir.
2. No es produiran emissions a través de les façanes. S’exceptuen d’aquesta condició
les instal.lacions de ventilació i/o climatització, sempre que s’integrin en façana i que
s’instal.lin a una alçada mínima de 2,20 metres respecte de la vorera. En qualsevol cas
s’exigiran les mesures correctores necessàries per evitar molèsties a tercers per causa
de sorolls o fluxos d’aire.
3. En els patis de llum o celoberts no s’admetrà cap tipus d’emissió.
4. No es permetran les campanes que recirculin l’aire a l’interior del local després de
filtrar-lo.
j. Ventilació
Els establiments han de disposar d’un sistema de ventilació apropiat per garantir una
qualitat acceptable de l’aire en els locals. Els criteris de disseny de les instal.lacions són
els que estableix la instrucció tècnica complementària ITE 01 DISEÑO y dimensionado
del Reglament d’instal.lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i més concretament la
norma UNE 100-011-91, o la normativa que les substitueixi.
k. Serveis higiènics
1. Amb caràcter general, els establiments hauran de disposar dels serveis higiènics en
la proporció que estableix el REPAR.
En tots els casos, almenys un dels serveis higiènics haurà de ser accessible, amb
dimensions i retolació adequada, per a persones amb mobilitat reduïda.
2. Les activitats culturals i socials, les esportives, les de serveis de telecomunicacions i les
ludoteques i similars, de menys de 50 persones d’aforament, se’ls exigirà només un
servei higiènic per ambdós sexes, equipat amb WC i lavabo, accessible a persones
amb mobilitat reduïda
3. En el cas d’activitats que es desenvolupin dintre de recintes destinats a una activitat
principal, com mercats, hipermercats, galeries comercials, indústries, hospitals, centre
docents, locals socials, etc. es podrà eximir de l’obligació de disposar de serveis propis
quan els de l’activitat general cobreixin de forma suficient i adequada les necessitats.
4. Els inodors es disposaran en compartiments individuals que tinguin unes dimensions
mínimes de 0,9 metres de costat, 1,3 metres quadrats de superfície i de 2,2 m d’alçada.
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5. L’accés als serveis higiènics des del local s’ha de realitzar mitjançant un vestíbul amb
portes. A l’interior d’aquest vestíbul només s’hi poden instal.lar els lavabos. L’accés no
pot donar directament al local, amb la finalitat d’evitar-ne qualsevol visibilitat.
6. Els lavabos no es poden instal.lar a l’interior del mateix compartiment que l’inodor,
excepte en els serveis higiènics accessibles.
7. Els serveis higiènics han de ventilar directament a l’exterior, ja sigui mitjançant
ventilació natural o amb mitjans mecànics. La ventilació haurà de ser exclusiva i
independent. En cap cas és permet efectuar la ventilació a través de conductes
comunitaris de l’edificació. S’exceptuen de les previsions d’aquest apartat, els
establiments ubicats en centres comercials o edificis destinats exclusivament a
activitats comercials.
8. El terra i les parets dels serveis higiènics estaran, en la seva totalitat, revestits amb
materials de fàcil neteja i desinfecció.
l. Retolació i documentació de l’establiment
1. Sense perjudici del que estableixen els articles 34 i 72 del REPAR, els establiments de
pública concurrència regulats en aquesta ordenança hauran d’instal.lar a l’exterior i
en lloc permanentment visible, un rètol amb el contingut mínim següent:
a. L' aforament màxim autoritzat
b. L’horari de funcionament
2. Sens perjudici del que estableix l’art. 37 del REPAR, tots els establiments hauran de
disposar en el propi local, per a qualsevol inspecció, de la següent documentació:
a. Rebut vigent de la pòlissa d’assegurança de RC
b. Contracte de manteniment de les instal.lacions de protecció contra incendis
m. Accessos, escales i espais exteriors
1. Tots els locals han de tenir accés directe des d’una via pública o espai obert apte
per a la circulació de vehicles automòbils.
2. L’accés sempre serà des de la planta baixa i independent, així doncs no es podrà
realitzar l’accés a través de portals i vestíbuls d’accés a habitatges o altres usos o
locals, excepte en edificis o locals destinats a hipermercats, galeries comercials,
centres educatius, sanitari-assistencials, o similars que per raó del seu funcionament
requereixin l’habilitació d’un espai considerat com de pública concurrència.
S’exceptuen d’aquesta condició els locals socials i associatius.
3. Les portes en obrir-se no podran envair la via pública. Podran quedar exemptes
d’aquesta condició, en casos convenientment justificats, les sortides exclusives
d’emergència.
4. Els patis interiors d’illa, patis de llum i/o ventilació, no podran ser destinats a jardí o
terrassa de l’activitat quan existeixi comunicació directa amb usos que comportin la
pernoctació de persones, com ara son el residencial, hoteler i sanitari-assistencial.
n. Magatzem
Tots els establiments han de tenir un magatzem. La superfície mínima d’aquest espai
serà
de 2 m2 quan l’establiment tingui un aforament inferior a 50 persones i de 6 m2 en
aforaments superiors.
o. Gestió de residus
Sense perjudici del que s’estableixi en l’ordenança específica sobre la matèria, a tots
els establiments que tinguin un aforament superior a 50 persones se’ls podrà exigir que
disposin de cubells propis per a la recollida de residus per les diferents fraccions.
p. Assegurança
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1.A l’inici de les activitats s’haurà de justificar la cobertura el risc de responsabilitat civil,
mitjançant pòlissa d’assegurances.
2.Els capitals que cal assegurar seran els determinats per l’art. 80 del REPAR.
3.L’assegurança no exclourà en cap cas la responsabilitat administrativa, civil o penal
que es pugui derivar de l’incompliment de les mesures de seguretat vigents.
CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER TIPOLOGIA D’ESTABLIMENTS
A. ESPECTACLES PÚBLICS
Condicions d’emplaçament
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial d’aplicació,
resta prohibida la nova instal.lació d’establiments d’espectacles musicals que tinguin
les següents ubicacions:
a. En soterranis d’edificis entre mitgeres que no compleixin les restriccions previstes al
Codi Tècnic de l’Edificació.
b. En contigüitat amb habitatges o amb terrenys qualificats amb l’ús residencial, tret
del que es disposi en els plans d’ordenació urbanística municipal.
c. En contigüitat a centres docents, equipaments sanitaris o assistencials o edificis seus
d’institucions públiques, ni a solars destinats per l’ordenament urbanístic a aquests tipus
d’equipaments.
Les prescripcions de contigüitat establertes en l’apartat anterior també s’apliquen als
espectacles públics extraordinaris quan els equipaments estan ocupats en el seu horari
de serveis.
Condicions d’instal.lació
Aïllament acústic:
Els establiments d’espectacles públics han de tenir un aïllament mínim a soroll aeri de
70 dB(A). En qualsevol cas , l’aïllament acústic del local s’haurà de plantejar en funció
del nivell màxim d’emissió sonora, del tipus d’activitat desenvolupada i dels nivells
d’immissió admissibles a la zona.
B. ACTIVITATS RECREATIVES
B.1 ACTIVITATS MUSICALS
Condicions d’emplaçament
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial d’aplicació,
resta prohibida la nova instal.lació d’activitats musicals que tinguin les següents
ubicacions:
a. En soterranis d’edificis entre mitgeres que no compleixin les restriccions previstes al
Codi Tècnic de l’Edificació.
b. En contigüitat amb habitatges o amb terrenys qualificats amb l’ús residencial, llevat
dels bars musicals i dels restaurants musicals, tret del que es disposi en els plans
d’ordenació urbanística municipal.
c. En contigüitat a centres docents, equipaments sanitaris o assistencials o edificis seus
d’institucions públiques, ni a solars destinats per l’ordenament urbanístic a aquests tipus
d’equipaments.
Les prescripcions de contigüitat establertes en l’apartat anterior també s’apliquen a les
activitats recreatives extraordinàries quan els equipaments estan ocupats en el seu
horari de serveis.
Condicions d’instal.lació
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial d’aplicació,
les
activitats recreatives musicals han de complir les següents condicions:
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- Tenir una alçada mínima de 2,5 metres a les zones d’ús públic i de 2,2 metres a la
resta
d’usos.
- Tenir un vestíbul previ d’accés a l’establiment. A l’interior del vestíbul hi ha d’haver un
espai lliure en el qual s’hi pot inscriure un cercle d’1,5 metres de diàmetre, el qual no es
pot envair per l’obertura de les portes. Les portes han de tenir un dispositiu que les
mantingui tancades en posició de repòs.
Aïllament acústic:
Els establiments han de tenir un aïllament mínim a soroll aeri de 65 dB(A). En qualsevol
cas, l’aïllament acústic del local s’haurà de plantejar en funció del nivell màxim
d’emissió sonora, del tipus d’activitat desenvolupada i dels nivells d’immissió
admissibles a la zona.
B.2 ACTIVITATS DE NATURALESA SEXUAL
Condicions d’emplaçament
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial d’aplicació,
resta prohibida la nova instal.lació d’activitats de naturalesa sexual que tinguin les
següents ubicacions:
a. En soterranis d’edificis entre mitgeres que no compleixin les restriccions previstes al
Codi Tècnic de l’Edificació.
b. En contigüitat amb habitatges o amb terrenys qualificats amb l’ús residencial, tret
del que es disposi en els plans d’ordenació urbanística municipal.
c. En contigüitat a equipaments sanitaris o assistencials o edificis seus d’institucions
públiques, ni a terrenys destinats per l’ordenament urbanístic a aquests tipus
d’equipaments.
d. A menys de 500 metres de centres docents o d’aquells locals de lleure destinats a
menors d’edat o que per la naturalesa de la seva activitat comportin l’assistència de
menors d’edat.
Condicions d’instal.lació
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial d’aplicació,
els establiments on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual han de complir les
següents condicions:
- Tenir una alçada mínima de 2,5 metres a les zones d’ús públic i de 2,2 metres a la
resta d’usos.
- Tenir un vestíbul previ d’accés a l’establiment. A l’interior del vestíbul hi ha d’haver un
espai lliure en el qual s’hi pot inscriure un cercle d’1,5 metres de diàmetre, el qual no es
pot envair per l’obertura de les portes. Les portes han de tenir un dispositiu que les
mantingui tancades en posició de repòs.
Aïllament acústic
Els establiments han de tenir un aïllament mínim a soroll aeri de 60 dB(A). En qualsevol
cas, l'aïllament acústic del local s'haurà de plantejar en funció del nivell màxim
d'emissió sonora, del tipus d'activitat desenvolupada i dels nivells d’immissió admissibles
a la zona.
C. ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ
Condicions d’emplaçament
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial vigent, resta
prohibida la nova instal.lació d’activitats recreatives de restauració en establiments
que tinguin les següents ubicacions:
a. En soterranis d’edificis entre mitgeres que no compleixin les restriccions previstes al
Codi Tècnic de l’Edificació.
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Condicions d’instal.lació
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial d’aplicació,
les activitats recreatives de restauració han de complir les següents condicions:
- Tenir una alçada mínima de 2,5 metres a les zones d’ús públic i de 2,2 metres a la
resta
d’usos.
- Podran tenir equips reproductors de so o imatge i so sempre i quan a l’interior de
l’establiment no se superi un nivell sonor de 70 dB(A). En qualsevol cas es podrà exigir la
instal.lació d’un sistema de limitació i enregistrament del nivell d’emissió acústica que
sigui automàtic i permeti la seva calibració.
- Als establiments que tinguin un aforament superior a 50 persones se’ls podrà exigir, en
la zona destinada a accés habitual, tenir un vestíbul previ d’accés a l’establiment. A
l’interior del vestíbul hi ha d’haver un espai lliure en el qual s’hi pot inscriure un cercle
d’1,5 metres de diàmetre, el qual no es pot envair per l’obertura de les portes. Les
portes han de tenir un dispositiu que les mantingui tancades en posició de repòs.
- En les activitats de bar, no es podrà instal.lar cap tipus de maquinària destinada a
coure aliments, excepte la instal.lació de petites cuines amb un màxim de tres
cremadors de potència unitària 4.000 Kcal/h i amb una potència total, inclosos forns,
de 16.000 Kcal/h. Necessàriament hauran de disposar, a més, de vitrines, que hauran
de ser refrigerades quan els aliments ho requereixin. En cap cas es poden servir en
aquests establiments dinars ni sopars.
Aïllament acústic:
Les activitats recreatives de restauració han de tenir un aïllament mínim a soroll aeri de
60 dB(A) pel funcionament nocturn i 55 dB(A) si l’horari és exclusivament diürn. En
qualsevol cas , l'aïllament acústic del local s'haurà de plantejar en funció del nivell
màxim d'emissió sonora, del tipus d'activitat desenvolupada i dels nivells d’immissió
admissibles a la zona.
D. ACTIVITATS RECREATIVES DE JOCS I APOSTES
Condicions d’emplaçament
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial d’aplicació,
resta prohibida la nova instal.lació d’activitats de joc i apostes que tinguin les següents
ubicacions:
a. En soterranis d’edificis entre mitgeres que no compleixin les restriccions previstes al
Codi Tècnic de l’Edificació.
b. En contigüitat amb habitatges o amb terrenys qualificats amb l’ús residencial, tret
del que es disposi en els plans d’ordenació urbanística municipal.
c. En contigüitat a centres docents, equipaments sanitaris o assistencials o edificis seus
d’institucions públiques, ni a solars destinats per l’ordenament urbanístic a aquests tipus
d’equipaments.
Les prescripcions de contigüitat establertes en l’apartat anterior també s’apliquen als
espectacles públics i les activitats recreatives extraordinàries quan els equipaments
estan ocupats en el seu horari de serveis.
Condicions d’instal.lació
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial d’aplicació,
les activitats recreatives de jocs i apostes han de complir les següents condicions:
- Tenir una alçada mínima de 2,5 metres a les zones d’ús públic i de 2,2 metres a la
resta d’usos.
Aïllament acústic:
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Les activitats recreatives de joc i apostes han de tenir un aïllament mínim a soroll aeri
de 60 dB(A). En qualsevol cas , l'aïllament acústic del local s'haurà de plantejar en
funció del nivell màxim d'emissió sonora, del tipus d'activitat desenvolupada i dels
nivells d’immissió admissibles a la zona.
E. ACTIVITATS CULTURALS I SOCIALS
Condicions específiques pels establiments destinats a locals socials i associatius
1. Per sol.licitar l’obertura i funcionament d’un local social o associatiu, caldrà estar
inscrit com a entitat o associació en el Registre General d'Associacions de la
Generalitat de Catalunya, i, quan s’escaigui, en el registre municipal d’entitats.
2. En cas de disposar de servei de restauració complementari, s’hauran de complir les
següents condicions:
- El servei de restauració tindrà únicament el caràcter de complementari i quedarà
vinculat a l’activitat principal de caràcter associatiu. Conseqüentment, el cessament
d’aquesta activitat principal comportarà l’automàtic cessament de l’ús
complementari.
- Caràcter privatiu de l’activitat, que no podrà comportar l’obertura al públic en
general, quedant restringit l’accés a les persones integrants de l’associació.
- En cas de voler-se identificar exteriorment el local, caldrà que el rètol identificatiu no
faci cap referència a l’activitat complementaria.
- Els tancaments de façana, com ara portes, finestres, aparadors i altres s’han
d’efectuar de forma que la visual des de l’exterior no permeti la identificació del servei
de restauració interior.
- Horari de funcionament general diürn. En casos degudament justificats i sempre que
s’acrediti que no s’han de produir molèsties a tercers, es podrà ampliar l’horari de
l’activitat fins a les 24h com a hora màxima de tancament.
- No es permetrà la instal.lació de cap element o maquinaria que comporti procés de
cocció que generi fums o bafs, llevat que sigui implícit a l’objecte de la pròpia
associació. En aquest cas, s’hauran de complir les condicions d’extracció de fums i
bafs establertes a l’apartat i. d’aquest annex.
- L’espai destinat al servei de restauració no podrà ocupar més d’un 30% de la
superfície total de l’establiment.
- No es podran instal.lar màquines recreatives de cap tipus ni màquines expenedores
de tabac.
- La modalitat de bar establerta en el punt anterior, en funció de les condicions que
han quedat establertes i que comporten una reducció important de les potencials
molèsties a tercers, no queda subjecta a altres de les condicions específiques
d’instal.lació i emplaçament establertes pels establiments de restauració, però si a les
generals que els siguin d’aplicació.
F. ACTIVITATS DE SERVEIS
F.1 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Condicions d’emplaçament
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial d’aplicació,
resta prohibida la nova instal.lació d’activitats de telecomunicacions en establiments
que tinguin les següents ubicacions:
a. En soterranis d’edificis entre mitgeres que no compleixin les restriccions previstes al
Codi Tècnic de l’Edificació.
Condicions d’instal.lació
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o sectorial d’aplicació,
els establiments de telecomunicacions han de complir les següents condicions:
1. Entrades i sortides.
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Tots els locals han de disposar de sortida d’emergència, llevat d’aquells que tinguin
una superfície d’ús públic inferior als 100 m2 i compleixin la condició que des de cap
punt de l’interior de la sala a la sortida no hi hagi una distància superior a 25 m.
2. Superfície, amplades i alçades mínimes.
a) La superfície d’ús públic mínima del local ha de ser de 40 metres quadrats.
b) El local ha de tenir una alçada mínima de 2,5 metres a les zones d’ús públic i de 2,2
metres a la resta d’usos.
c) S’ha de disposar d’una zona d’espera exclusiva amb una superfície útil mínima d’1
m2 per cada telèfon i/o locutori, en el cas de les activitats de serveis telefònics.
d) Si hi ha locutoris telefònics, han de disposar de cabines tancades d’ús individual per
cadascun dels punts de servei. Les cabines han de tenir les dimensions adequades per
tal que s’hi pugui inscriure un cercle de diàmetre 1,2 metres i una alçada de 2,2 metres.
Almenys una cabina ha de permetre inscriure un cercle de diàmetre 1,5 metres. Les
portes de les cabines obriran cap a l’exterior.
3. Horaris
L’horari de funcionament d’aquests establiments en zona residencial s’estableix en la
franja compresa entre les 8h. i les 24h.
4. Altres condicions d’instal.lació.
a) Totes les obertures dels locals que donin a espais públics disposaran de tancaments
permanents fixes.
b) Tots els elements publicitaris estaran situats a l’interior del local, amb excepció del
rètol de l’establiment.
Aïllament acústic:
Els establiments de telecomunicacions han de tenir un aïllament mínim a soroll aeri de
55 dB(A). En qualsevol cas, l’aïllament acústic del local s’haurà de plantejar en funció
del nivell màxim d’emissió sonora, del tipus d’activitat desenvolupada i dels nivells
d’immissió admissibles a la zona.
CONDICIONS PER A ACTIVITATS EXISTENTS
1. Les activitats regulades en aquest annex que, a la seva entrada en vigor, es trobin
en funcionament amb la llicència anterior, podran seguir-se exercint d’acord amb les
condicions en què van ser legalitzades, però quedaran sotmeses a les adaptacions no
estructurals, als preceptes de caràcter funcional i al règim sancionador d’acord amb
el que s’estableix a continuació:
- L’adaptació serà exigible quan el titular de la llicència hi vulgui dur a terme reformes,
modificacions o modernitzacions de qualsevol tipus, o bé quan per raons degudament
motivades l’Ajuntament l’ordeni mitjançant resolució expressa que haurà de ser
notificada al titular amb atorgament de termini per al seu compliment.
- El règim sancionador és d’aplicació en la seva integritat a tots els establiments a partir
de l’entrada en vigor de l’Ordenança.
2. Si les activitats preexistents degudament legalitzades resultessin disconformes amb la
normativa urbanística i/o amb les determinacions d’aquesta Ordenança, s’hi
autoritzaran únicament les obres i instal.lacions de millora de les condicions de
seguretat, adaptació a normativa d’accessibilitat, millora de les condicions higièniques
i les adreçades a suprimir els efectes molestos: insonorització, emissió de fums, millora
de façanes, rètols, etc. No s’hi autoritzaran les obres de reforma, modernització,
ampliacions de superfície ni de potència, etc. llevat de les que responguin a les
finalitats expressades anteriorment.
3. Les activitats que acreditin l’existència de condicions tècniques que facin impossible
o molt difícil el compliment dels requisits per a la seva adaptació a l’Ordenança, pel
que fa a les circumstàncies estructurals i/o constructives dels locals, podran proposar
solucions o sistemes alternatius degudament justificats, mitjançant documentació
signada per tècnic competent. Les exempcions que s’estableixin a l’emparament
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d’aquestes mesures alternatives tindran sempre caràcter provisional , i es podran
modificar si s’afectessin drets de terceres persones. En cap cas s’admetran exempcions
que puguin afectar la seguretat de persones o béns.”

“Annex C4 de condicions tècnico-sanitàries dels establiments alimentaris i aliments de
Manresa
A. Disposicions generals per activitats i establiments alimentaris
Concepte
1. Tenen la consideració d’establiments comercials alimentaris tots els locals regentats
per persona natural o jurídica, destinats a emmagatzematge, venda a l’engròs i/o al
detall i consum d’aliments i/o productes alimentaris, destinats al consum humà,
inclosos els aliments precuinats i cuinats.
Classificació
1. La superfície útil mínima dels locals destinada a establiments comercials haurà de ser
la que requereixi la correcta prestació del servei en condicions de seguretat i salubritat,
sense perjudici dels supòsits en els que la normativa sectorial n’establís una
d’específica. Per superfície útil s’entén la part de local destinada a la venda i/o
exposició pròpiament dita, no computant com a tal la destinada a magatzem, serveis
sanitaris i altres dependències annexes.
2.. L’alçada del local no podrà ser inferior a 2,20 metres
Disposicions comunes
1. En els establiments d’alimentació no es podrà emmagatzemar, guardar o expedir
gènere, articles, productes o substàncies de qualsevol altre classe que per raó de les
seves condicions de toxicitat, olor o perillositat puguin contaminar els aliments
2. Els establiments del comerç de l’alimentació que estiguin ubicats en mercats
municipals, galeries privades d’alimentació i en centres privats d’alimentació, són
objecte d’una altra reglamentació, a més a més del que disposa la Llei 1/2009, de 22
de desembre, d’ordenació d’equipaments comercials.
3. No s’admetran locals comercials que no tinguin accés directe des de la via pública,
ni que estiguin ubicats en vestíbuls d’escala de veïns, ni podran servir de pas, ni tenir
comunicació directe amb cap habitatge.
4. No es podrà menjar ni dormir en els establiments regulats en aquesta ordenança,
per la qual cosa, si existeixen locals o se n'han d'habilitar a la mateixa planta amb
aquestes finalitats, hauran de ser totalment independents.
5. En l’aspecte higiènicosanitari, tot establiment comercial d’articles alimentaris haurà
de complir el que estableix el Reglament tècnic sanitari del comerç al detall
d’alimentació, aprovat per Decret 381/1994 (BOE número 49, de 27 de febrer de 1984) i
la resta de reglamentacions, normes sanitàries municipals, catalanes, estatals i
reglamentacions europees.
6. Els materials de sòls, sostres i parets han de ser de fàcil neteja i desinfecció, resistents i
impermeables, i s’haurà de poder fer servir aigua, sabó i detergents.
7. Els locals o àrees de servei de menjars, elaboració i emmagatzematge d’aliments
han d’estar situats a suficient distància dels serveis higiènics i vestidors i dels focus
d’escombraries, brutícia o contaminació .
8. El local, així com el mobiliari i els estris que s’emprin en la manipulació d’aliments,
s’haurà de mantenir en perfectes condicions d’higiene i netedat.
9. El paviment del local serà llis i impermeable, i fàcilment netejable. La resta de parets i
els sostres hauran d’estar pintats amb pintura plàstica o rentable, a excepció
d’obradors o zona de manipulació d’aliments, que hauran d’estar enrajolats.
10.Tots els establiments alimentaris han d’estar suficientment aïllats i protegits de la
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contaminació exterior mitjançant porta o qualsevol altre sistema que ho garanteixi
(cortina d’aire, canvi de pressió, ..).
11.El mobiliari i els taulells hauran de ser de material de duresa adequada, llis i
fàcilment rentable i en perfecte estat de conservació. S’haurà de disposar de taulells
de fàcil neteja amb vitrines i cambres frigorífiques per a la correcta conservació dels
aliments, i disposaran de control de temperatura de lectura exterior.
12. Els aliments que així ho requereixin, hauran d’estar protegits i fora de l’abast del
públic, amb vitrines i de suficient alçada.
13. Els locals comercials hauran de disposar de suficient ventilació, natural o artificial.
També hauran de disposar d’il·luminació natural o artificial.
14. Les cuines i espais on s’hi allotgin els aliments comptaran amb un sistema de malla
antiinsectes en les corresponents forats practicables per a la ventilació i/o finestres.
15. Tots els locals comercials de venda de productes amb accés al públic, hauran de
disposar d’una dependència destinada a magatzem per als productes propis de
l’activitat. Aquesta zona haurà d’estar separada físicament de la zona de venda al
públic i els serveis higiènics.
Donat el cas que el local disposi de zona de càrrega i descàrrega, el magatzem haurà
d’estar contingu a aquesta zona.
El magatzem haurà de tenir les següents característiques:
a) Paviment antilliscant i llis, inclòs el dels accessos.
b) Sostres i parets de fàcil neteja i desinfecció
c) Ventilació natural, mitjançant obertures protegides amb pantalla antiinsectes, o
forçada que asseguri un cabal de 5 m3/h/m2.
16. El personal que intervé en la venda o manipulació dels aliments haurà de complir el
que disposa el Reglament CE 852/2004 i disposar de roba de treball d’ús exclusiu, la
qual haurà de poder ser guardada en taquilles.
17. Tots els establiments alimentaris han de disposar d’un pla d’autocontrol higiènicosanitari, amb els seus registres corresponents (pla de neteja, pla de control de plagues,
pla de formació de personal..).
18. Els establiments alimentaris comptaran amb cubells d’escombraries amb tapa i
accionament d’obertura no manual.
19. Els establiments on es manipulin i comercialitzin aliments disposaran d’un armari o
espai tancat i independent destinat a allotjar els estris i productes de neteja.
19. No es permetrà l’allotjament d’animals de companyia, ni se’n permetrà l’entrada
dels mateixos al local, excepte els gossos pigalls.
20. Els establiments alimentaris hauran de disposar, com a mínim, d’un servei higiènic
per ús dels treballadors, amb les següents característiques:
- Estarà dotat, com a mínim, amb lavabo i wàter.
- El lavabo haurà de comptar amb la següent dotació per al rentat higiènic de
mans: aigua potable calenta i freda, dosificadors de sabó i tovalloles d’un sol
ús.
- Els inodors es disposaran en compartiments individuals que tinguin unes
dimensions
mínimes de 0,9 metres de costat, 1,3 metres quadrats de superfície i de
2,2 m d'alçada.
- L’accés als serveis higiènics des del local s’ha de realitzar mitjançant un
vestíbul amb portes. A l’interior d’aquest vestíbul només s’hi poden instal·lar els
lavabos
- Els lavabos i els urinaris no es poden instal·lar a l’interior del mateix
compartiment que l’inodor, excepte en els serveis higiènics adaptats.
- Els serveis higiènics han de ventilar directament a l’exterior, ja sigui mitjançant
ventilació natural o amb mitjans mecànics. La ventilació haurà de ser exclusiva i
independent. En cap cas és permet efectuar la ventilació a través de
conductes
comunitaris de l’edificació.)
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- El terra i les parets dels serveis higiènics estaran , en la seva totalitat, revestits
amb materials de fàcil neteja i desinfecció.
B. Disposicions específiques per a activitats i establiments alimentaris
1.ESTABLIMENTS DE VENDA MINORISTA DE CARNS
Concepte i classificació:
1. Els establiments de venda minorista de carn es classifiquen, en funció de les
operacions que realitzen en les carns a comercialitzar, en:
- Carnisseria: Tenen aquesta consideració els establiments dedicats a la
manipulació, preparació i presentació, i en el seu cas, l’emmagatzematge
emmagatzematge de carns i despulles fresques (refrigerades i congelades),
amb i sense ós, en les seves diferents modalitats (filetejat, trossejat, picat, maxat
i altres anàlogues, segons es tracti) així com, però sense elaboració pròpia, de
preparats de carn, productes carnis (sencers, partits o en llenques) i altres
productes d’origen animal, per a la seva venda al consumidor en les
dependències pròpies destinades a aquest fi.
- Carnisseria-cansaladeria: Establiments dedicats a l’activitat de carnisseria amb
elaboració en un obrador annex, o separat de les dependències de venda,
però tancat al públic, de preparats de carn (frescs, crus-adobats, etc...)
embotits de sang entre els que es consideren les “morcillas” i la botifarra negra
o d’aquells
tradicionals que les autoritats competents poden determinar i
autoritzar. Inclou també l’activitat d’assaonar cansalada. Tots aquests
productes elaborats només podran ser comercialitzats en les seves pròpies
instal·lacions de venda al públic i en les seves sucursals.
- Carnisseria- xarcuteria: , establiments dedicats a l’activitat de carnisseria, amb
elaboració en un obrador annex, o separat de les dependències de venda,
però tancat al públic, de productes carnis, altres productes d’origen animal,
plats cuinats carnis, a més dels productes de la cansaladeria com preparats de
carn (frescs, crus-adobats, etc...) i embotits de sang entre els que es consideren
les “morcillas” i la botifarra negra o d’aquells tradicionals que les autoritats
competents poden determinar i autoritzar. Inclou també l’activitat d’assaonar
cansalada.
Condicions tècniques específiques
1. Els establiments de venda de carn, productes i/o preparats carnis compliran les
condicions establertes en aquesta Ordenança que li siguin d’aplicació, així com les del
Reial Decret 1376/2003, d’11 de febrer, pel qual s’estableixen les condicions sanitàries
de producció, emmagatzematge i comercialització de carns fresques i els seus derivats
en els establiments de comerç al detall, i d’altres que li siguin d’aplicació i que puguin
legislar-se.
2. Cadascuna de les tipologies de carns de les quals disposi l’establiment, s’haurà de
vendre en taulells separats o almenys convenientment separats mitjançant vidres
verticals, amb rètols indicadors per a cada espècie.
3. Les taules o taulells de manipulació seran de marbre o de materials similars, de color
clar i sense clivelles.
4. Amb independència de la instal·lació de taulells o vitrines frigorífiques, aquests
establiments hauran de tenir cambres frigorífiques amb capacitat suficient per
assegurar d’adequada conservació de la carn.
5. Disposaran d’una zona de neteja d’utensilis dotada amb la pica corresponent, la
qual serà independent de la pica destinada al rentat exclusiu de mans del personal
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manipulador. Aquesta pica haurà de comptar amb aigua potable calenta i freda,
dosificador de sabó i eixugamans i eixuga-estris d’un sol ús. .
2. ESTABLIMENTS DE VENDA DE PEIX
Condicions tècniques específiques
1. En les peixateries es podrà vendre tota classe de peix i marisc, i els seus productes
elaborats en totes les seves variants de preparació i envasat, tant si són frescos com
congelats.
2. Hauran de disposar d’instal·lacions frigorífiques adequades per a la correcta
conservació del peix, tant fresc com congelat.
3. Podran instal·lar-s’hi aquaris per a la conservació de crustacis i mol·luscs vius. El terra
dels esmentats aquaris haurà de ser llis i amb pendent suficient, proveït de desguàs
amb sifó per permetre l’adequada neteja.
4.El peix fresc s’haurà d’exposar en un taulell amb gel suficient per garantir la
temperatura adequada de conservació, llevat que s’exposi en vitrines frigorífiques.
5. No es podrà rentar ni mullar amb líquids el peix durant la seva exposició. Tampoc no
es podrà treure de l’envàs per ensenyar-lo i tornar-lo a guardar
6. El peix congelat només podrà estar exposat en el seu envàs original i dins la cambra
i/o vitrina de congelació.
7. Totes les instal·lacions frigorífiques disposaran de sistemes de control de temperatures
visibles des de l’exterior.
3. ESTABLIMENTS DE VENDA DE PA I PASTISSERIA
Concepte i classificació
1. Els establiment de venda de pa es classifiquen en establiments especialistes i
establiments polivalents de venda al detall de productes alimentaris de totes classes.
Condicions tècniques específiques
1. Les vendes de pa i productes de pa i fleca, compliran les condicions assenyalades
en aquesta Ordenança que li siguin d’aplicació, així com les d’ordre superior
específiques per aquests productes (Decret 333/1998 de 24 de desembre sobre
comercialització i venda de pa, del Departament de Indústria, Comerç i Turisme de
la Generalitat de Catalunya i Real Decreto 285/1999, de 22 de febrer que aprova
la “Reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, circulación y comercio
del pan y pan especiales” del Ministerio de la Presidencia) i altres que puguin
aparèixer.
2. Es podran considerar establiments “especialitzats” en la comercialització de pa i
derivats aquells que disposin d’una superfície neta de venda destinada
exclusivament a la comercialització de pa i derivats de 30 m2 com a mínim
3.

En les activitats de venda al detall especialitzada de pa i derivats, en les que es
contempli la cocció de d’aquests productes, compliran amb les següents
condicions:
a. Disposaran d’una superfície neta de venda destinada exclusivament a la
comercialització de pa i derivats de 30 m2 com a mínim.
b. Disposaran d’un espai no accessible al públic (i diferent del magatzem i el
servei higiènic), dotat de la maquinària destinada a la cocció de pa i derivats i
una dotació mínima d’una pica amb aixeta d’accionament no manual, amb
aigua calenta i freda, eixugamans de paper i dosificador de sabó. La
maquinària destinada a la conservació de pa ha d’estar situada en aquest
espai o en una cambra frigorífica propera a aquesta dependència.
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c.

4.

En establiments de venda al detall de pa i derivats, quan aquest es
comercialitzi sense envasar, es trobarà col·locat en prestatgeries
compartimentades on, en cadascun del tipus i formats de pa, hi figurarà un
rètol indicant, de manera clara i
visible, tant la denominació del producte
com el seu pes i preu unitari. Aquest espai de prestatges estarà separat del
públic per un taulell tancat de manera que
s’impossibilita
l’accés
al
producte sense envasar per personal diferent de/la treballador/a.

En els establiments polivalents de venda al detall de productes alimentaris es podrà
realitzar la cocció de pa i derivats semielaborats per a la seva posterior venda si es
donen les següents condicions:
a. Aquests establiments disposaran d’un mínim de 40m2 de superfície de venda.
b. Els establiments polivalents disposaran d’un espai o dependència, separat amb
tancament fixe de la resta de les zones, on s’hi ubicarà la maquinària destinada
a la cocció de pa i derivats i una dotació mínima d’una pica amb aixeta
d’accionament no manual, amb aigua calenta i freda, eixugamans de paper i
dosificador de sabó. La maquinària destinada a la conservació de pa ha
d’estar situada en aquest espai o en una cambra frigorífica propera a aquesta
dependència.
c. Els establiments polivalents realitzaran la venda d’aquest producte prèviament
cuit de forma envasada, en règim d’autoservei i complint amb l’establert en les
normatives d'etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris.

4. ESTABLIMENTS POLIVALENTS DE VENDA AL DETALL DE PRODUCTES ALIMENTARIS DE
TOTES CLASSES.
Condicions tècniques específiques
1.Es podran vendre productes congelats, sempre que aquests estiguin envasats en els
seus envasos d’origen i exposats en instal·lacions frigorífiques adequades i separades
dels altres productes.
2.Podran vendre amb simultaneïtat productes alimentaris i no alimentaris, amb
separació suficient entre ells de manera que no es puguin afectar o influir
recíprocament en les seves característiques físiques de tota mena
3. Hauran de disposar de suficient capacitat frigorífica amb les separacions
adequades per als diferents productes, en funció de la seva capacitat de venda.
4. No podran vendre productes alimentaris sense envasar al detall, a excepció de
fruita i verdura) i excepte que hi hagi una persona de l’establiment per servir-los i les
instal·lacions siguin les adequades d’acord amb la reglamentació sectorial dels
productes a comercialitzar.

5. ESTABLIMENTS COMERCIALS D’ELABORACIÓ I VENDA DE MENJARS PREPARATS
Condicions tècniques específiques
1.Els establiments on s’elaborin i venguin menjars preparats compliran les condicions
establertes en aquesta Ordenança que li siguin d’aplicació, així com les del Reial
Decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per
l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats, i d’altres que li siguin
d’aplicació i que puguin legislar-se.
2.La cuina ha d’estar ubicada en un espai independent de la resta de l’establiment i
del magatzem, amb la qual ha de comunicar per mitjà de portes, sens perjudici que
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en el projecte tècnic es puguin justificar alternatives diferents i adequades a les
característiques de l’establiment.
3.Les cuines disposaran d’un rentamans d’ús exclusiu dotat amb aigua calenta i freda
amb suficient pressió, sabó i eixugamans de paper. L’accionament serà sempre
mitjançant pedal, genoll o electropulsió. En les cuines també hi haurà d’haver una
doble pica dotada convenientment per realitzar les funcions de neteja d’estris que no
puguin ser tractades en el rentavaixelles i per neteja d’aliments.
4.En els establiments de venda i/o elaboració de menjars preparats no s’autoritza la
venda de pa i/o derivats sotmesos prèviament a procés de cocció en l’establiment.
6. ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ
Concepte i classificació
1.Sens perjudici de la seva denominació comercial, les activitats de restauració es
classifiquen en:
- Restaurant: Aquesta activitat disposa de servei de menjador per
tal d’oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars i sopars, mitjançant preu,
per ser consumits en el mateix local.
- Bar: Aquesta activitat disposa de barra i també pot disposar de servei de
taula, per
proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o no
de tapes d’origen
envasat, i entrepans freds o calents.
-Restaurant bar: aquesta activitat té com a objecte oferir al públic, mitjançant
preu, els serveis de restaurant bar i bar conjuntament.
Condicions tècniques específiques
1. Aquests establiments compliran les condicions establertes en aquesta Ordenança
que li siguin d’aplicació, així com les del Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre,
pel qual s’estableixen les normes d’higiene per l’elaboració, distribució i comerç de
menjars preparats, i d’altres que li siguin d’aplicació i que puguin legislar-se.
2. Els locals o àrees de servei de menjars, elaboració i emmagatzematge d’aliments
han d’estar situats a suficient distància dels serveis higiènics i vestidors i dels focus
d’escombraries, brutícia o contaminació .
3. Les activitats de bar que no comptin amb office o cuina, hauran de disposar, entre
d’altres equipaments regulats per la normativa sanitària sectorial, de renta-gots i pica
per a la neteja d’estris i mans amb aigua calenta i freda, aixeta d’accionament no
manual, eixugamans d’un sol ús i sabó dosificador.
3.La cuina ha d’estar ubicada en un espai independent de la resta de l’establiment i
del magatzem, amb la qual ha de comunicar per mitjà de portes, sens perjudici que
en el projecte tècnic es puguin justificar alternatives diferents i adequades a les
característiques de l’establiment.
4.Les cuines disposaran d’un rentamans d’ús exclusiu dotat amb aigua calenta i freda
amb suficient pressió, sabó i eixugamans de paper. L’accionament serà sempre
mitjançant pedal, genoll o electropulsió. En les cuines també hi haurà d’haver una
doble pica dotada convenientment per realitzar les funcions de neteja d’estris que no
puguin ser tractades en el rentavaixelles i per neteja d’aliments.
5. Serveis higiènics: Complementàriament a les condicions establertes dels serveis
higiènics en les disposicions generals comunes per activitats i establiments alimentaris,
caldrà:
- En els establiments de restauració amb aforament superior a 100 persones, hi ha
d’haver almenys un servei higiènic d’ús exclusiu per al personal que hi treballi, equipat
amb aigua potable calenta i freda, aixeta d’accionament no manual; sabó, tovalloles
d’un sol ús.
- En tots els establiments de restauració amb aforament inferior a 100 persones, si el
personal treballador manipulador d’aliments, comparteix l’ús dels serveis higiènics amb
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el públic, l’aixeta del lavabo serà amb accionament no manual i disposarà d’aigua
potable calenta i freda, sabó, tovalloles d’un sol ús. “

“ANNEX C.5. Activitats incloses en normativa de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis
...
B. Supòsits sotmesos al control preventiu, per a determinar el compliment de les
condicions de seguretat en matèria d’incendis, per part de l’Ajuntament
1. Establiments d’ús docent, amb una superfície superior als 100 m2 i fins als 2.000 m²
construïts, o fins als 300 m² en el cas de les escoles bressol.
2. Establiments d’ús sanitari de caràcter ambulatori o similar, amb una superfície per
planta superior als 200 m² i fins a 750 m² construïts.
3. Establiments d’ús residencial públic, d’acord amb el Codi tècnic de l’edificació, fins
a 20 places.
4. Establiments d’ús comercial, tant locals individuals com conjunts de locals
comercials, si tenen una superfície total construïda superior a 200 m² i fins a 750 m² i
estan situats sota edificis de qualsevol ús, i tots els que tinguin una superfície total
construïda superior a 400 m² i fins als 2.000 m².
5. Establiments d’ús industrial, d’acord amb el que estableixen la taula i les
especificacions següents:
Tipus AV

Tipus AH

Tipus B

Tipus C

Tipus D

Tipus E

> 300 m²
<=1.500 m²
-

> 300 m²
<=1.500 m²
-

> 5.000 m²

> 5.000 m²

> 5.000 m²

Risc mitjà1,2

> 100 m²
<= 500 m²
-

> 1.500 m²

> 1.500 m²

Risc alt1,2

No admès

No admès

-

> 1.500 m²
<= 5.000 m²
> 500 m²
<= 2.500 m²

> 500 m²

> 500 m²

Risc baix1,2

s/RSCIEI3
1. Nivell de risc intrínsec (baix, mitjà o alt) d’acord amb les definicions establertes pel Reglament de
seguretat contra incendis en establiments industrials, aprovat pel Real Decret 2267/2004, del 3 de
desembre.
2. Les superfícies indicades corresponen a superfícies construïdes.
3. Real Decret 2267/2004, del 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra
incendis en establiments industrials.

6. Establiments d’activitats recreatives o de pública concurrència, d’acord amb el
Codi tècnic de l’edificació, de més de 100 m² de superfície i fins a 500 m² de
superfície o amb un aforament de més de 100 persones i fins a 500 persones.
7. Establiments destinats a l’aparcament de vehicles sota un edifici, excepte en
habitatges unifamiliars, amb una superfície superior als 100 m² i fins als 750 m².
8. Establiments destinats a l’aparcament de vehicles, amb una planta sota rasant i
amb una superfície superior als 500 m² i fins als 2.000 m².
9. Establiments que continguin locals o zones de risc especial mitjà o alt, segons la
classificació que estableix la taula 2.1 del DB SI 1 del CTE.”

La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç
i Turisme, manifesta que el dictamen que es porta a aprovació és l’aprovació inicial de
la modificació de l’actual Ordenança d’Activitats (OMIA), que va entrar en vigor el juny
del 2011, la qual ja es va adaptar a la legislació vigent amb relació al règim
d’intervenció de les activitats.
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Des d’aleshores fins el juny del 2014, s’ha dictat nova normativa, la més rellevant ha
estat per part de la Generalitat amb la llei òmnibus, de 29 de desembre de 2011, de
promoció de l’activitat econòmica, de simplificació i millorament de la regulació
normativa i de reestructuració del sector públic per a agilitzar l’activitat administrativa.
Amb l’aparició d’aquesta nova legislació s’ha vist necessari adaptar l’Ordenança
municipal reguladora de la intervenció administrativa d’Activitats, Instal·lacions i
Serveis, a la normativa vigent i fer una modificació puntual.
Explica que les principals modificacions de l’Ordenança són la substitució del règim de
llicència pel de comunicació, en totes aquelles activitats per a les quals la normativa
general ho permet. Especial significació en aquest àmbit tenen les llicències d’activitats
de pública concurrència, d’aforament inferior a 150 persones, per a les quals l’actual
ordenança havia optat pel règim de llicència i que passarà al règim de comunicació
prèvia. Aquest canvi comporta la desaparició del text de “llicència municipal
d’establiments de pública concurrència” pel de “llicència municipal d’activitats”, en tots
aquells supòsits en què preceptivament és exigible aquest règim, incloent no només
els establiments de pública concurrència d’aforament superior a 150 persones sinó
també a d’altres activitats. Això suposarà que totes aquelles activitats que han passat
a règim de comunicació prèvia amb responsabilitat tècnica, amb unitat d’acte, podran
començar a iniciar la seva activitat l’endemà mateix d’haver presentat aquesta
sol·licitud a l’ajuntament. Per tant, aquell control posterior en què es demanaven tots
els requeriments tècnics, es faran en unitat d’acte i tot el control previ a les activitats es
farà posteriorment un cop l’activitat estigui donada d’alta.
També s’ha aprofitat per revisar l’ordenança i adequar algun dels continguts a la
normativa sectorial, eliminant aquells requeriments que han desaparegut en el marc
general, com per exemple les autoritzacions sanitàries que encara apareixien en
l’ordenança, o algunes regulacions dels establiments alimentaris. En aquest sentit s’ha
aprofitat per suprimir les mesures mínimes dels establiments alimentaris, en què
l’ajuntament tenia uns requeriments superiors als que establien les reglamentacions
sectorials, o reduir el terme de les alçades en els establiments alimentaris. Actualment
les alçades mínimes obligatòries eren de 2,50 i s’han passat a 2,20.
Pel que fa als establiments alimentaris, s’ha procurat establir una millora en el sentit
que els que tenien una superfície inferior a 300 m2, que només podien vendre pa i no
podien fornejar-lo, s’ha eliminat aquesta superfície mínima i a partir d’ara tots els
establiments en els quals es ven tot tipus d’alimentació també podran fornejar i vendre
pa, d’acord amb les condicions tècniques que preveu la nova ordenança.
S’ha establert de forma més clarificadora totes les relacions entre les llicències i les
comunicacions d’activitat i la resta de tràmits preceptius: llicències d’obres, informes
sectorials en matèria d’incendis, etc.
Una modificació important que s’ha introduït és que a partir d’ara es podrà presentar
tota la documentació en suport electrònic. Fins ara només es podien fer en suport
paper i d’aquesta forma tant l’ajuntament com els propis interessats tindran un resum i
un refós de totes les seves modificacions en un suport electrònic de molt més fàcil
lectura i conservació.
També s’ha concretat la documentació preceptiva en els canvis de titularitat, quan el
règim d’intervenció és de comunicació prèvia, atès que la persona que passa a ser
titular de la nova activitat també formuli la declaració responsable oportuna.
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També s’ha adequat el règim de control a totes les normatives generals d’aplicació,
tant en la legislació ambiental com sectorial.
Aquesta modificació promou intentar agilitzar tots els tràmits davant de l’administració
local, adequant-lo a totes les normatives que se’n deriven pel que fa a la simplificació
administrativa, la qual cosa farà que es redueixin de forma immediata tots els tràmits
d’atorgament de llicències, ja que en el mateix moment de presentar la sol·licitud de
llicència, sigui amb responsabilitat tècnica o amb responsabilitat de la persona
interessada, l’endemà mateix ja es podrà obrir l’activitat. Per tant, el pes de
l’administració local se centra en els controls posteriors i periòdics d’aquestes
activitats.
Per tot l’exposat demana el vot favorable al dictamen.

La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Municipal d’ERC, manifesta que
aquesta modificació és important, no només perquè reculli algunes de les propostes
que duien en el programa electoral o perquè s’adaptin al marc normatiu actual, sinó
perquè representa un canvi conceptual en el tracte amb el ciutadà emprenedor.
Fins ara era com si l’administració municipal desconfiés d’entrada d’aquell que volia
encetar una nova activitat econòmica i s’inspeccionaven prèviament tots aquells punts
requerits legalment. Per tant, l’obertura d’un negoci podia demorar-se
considerablement.
Amb l’entrada en vigor d’aquesta modificació es traspassa la responsabilitat al ciutadà,
que assumint totes les disposicions legals vigents, podrà encetar la seva activitat
sense demora, rebent les inspeccions tècniques a posteriori.
Aquest fet, avantatjós d’entrada, pot comportar alguns inconvenients que cal preveure i
mirar de resoldre a l’avançada per evitar problemes posteriors.
Caldrà posar a l’abast de l’emprenedor tota la informació sobre els requisits que haurà
de complir la nova activitat. Aquesta haurà de ser clara i entenedora, i com que en
aquesta matèria això no sempre és fàcil, caldrà que l’OAE exerceixi un veritable paper
de tutor, assessorant i acompanyant l’emprenedor.
El GMERC votarà favorablement el dictamen.

El senyor Adam Majó, president del GMCUP, diu que, a grans trets, al seu grup li
semblen bé les modificacions perquè és bo simplificar els tràmits i és bo donar un vot
de confiança a l’emprenedoria, però vol fer esment, suposa que tots són conscients,
que això dóna una responsabilitat a l’ajuntament superior a la que tenia fins ara, ja que
no és el mateix impedir que s’obri una activitat que anar-la a tancar. Potser ara
s’hauran d’anar a tancar establiments i això és sempre més complicat.
Malgrat tot, s’abstindran perquè hi ha un element que no entenen i que, tot i que el van
exposar a la regidora, es manté, la qual cosa els obliga a abstenir-se, que és l’apartat
que fa referència als centres de culte, que és bastant més restrictiu que les
discoteques -tot i que ell és més de discoteca que de centres de culte-.
Els sembla estrany que se sigui més restrictiu per obrir un centre de culte que no pas
per obrir una discoteca. Aquesta disposició els fa pensar que no sigui perquè els
centres de culte nous que s’obren són d’una religió concreta, i que no sigui que es
volen posar traves o que es vol salvaguardar, o amb un excés de prevenció davant la
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possibilitat d’obertura de centres de culte d’una religió molt concreta, i es refereix a
l’islam i a les mesquites.
Com que els sembla que aquest és un tipus de discriminació per motiu de creença,
que els sembla injustificada i fora de lloc, no hi votaran favorablement. Potser algú dirà
que és per a centre de culte, per a esglésies, per a mesquites, per a centres de culte
de qualsevol religió, però això no té efecte retroactiu, és a dir, totes les esglésies que
ja estan construïdes, aquestes no se les anirà a revisar amb aquesta ordenança, ja
que aquesta serveix per a nous centres de culte. I quins són els nous centres de culte
que s’obren a moltes de les nostres ciutats, perquè de centres de culte catòlic n’hi ha
superàvit, sinó que són d’altres religions.
Atès que els fa l’efecte que el que es vol és posar traves perquè s’obrin centres de
culte d’altres religions, i no ho entenen i no hi estan d’acord, el GMCUP s’abstindrà.

El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que el seu
grup votarà favorablement el dictamen per diverses raons.
En primer lloc perquè el dictamen que modifica l’ordenança dóna compliment a la
legislació vigent i a tots els canvis relatius a les llicències d’activitats.
En segon lloc perquè sempre havien fet reflexions des de l’àmbit municipal –però la
legislació impedia fer qualsevol altra cosa-, respecte a les dificultats que les persones
que volien iniciar o legalitzar una activitat econòmica tenien quant a tràmits previs
d’obertura o posada en marxa de l’activitat. Això era així perquè la nostra administració
sempre ha estat molt garantista, molt reglamentista, a priori, respecte al compliment de
la legalitat.
Ara s’inverteix aquesta dinàmica i es facilita, quant a la burocràcia, perquè la persona
que vulgui posar en marxa una activitat econòmica no tingui més demora que
l’estrictament necessària des del moment que comunica que vol iniciar aquesta
activitat.
Això que als EEUU és una cosa que està fora de tota discussió, a Europa costa, no
únicament a Espanya, i això és un avanç que pot facilitar l’activitat a molts
emprenedors i a moltes persones que volen posar en marxa una activitat econòmica.
És evident que hi ha un risc -com ho ha comentat amb la regidora-, que és que
l’ajuntament haurà de complir l’ordenança i amb la comunicació prèvia haurà
d’admetre l’inici de l’activitat, però des del GMPSC es demana a l’ajuntament que sigui
molt estricte a l’hora de la comprovació a posteriori, perquè una cosa és facilitar
l’obertura d’activitats econòmiques a aquells ciutadans que així ho vulguin i una altra
és impedir la picaresca que hi pot haver, que hi hagi ciutadans que complint amb tota
la normativa, estiguin deslleialment en desavantatge amb aquells que no la compleixen
però que tenen oberta la seva activitat d’igual forma.
El GMPSC demana rigor, segur que el govern municipal vetllarà perquè es compleixi
aquesta modificació.
Pel que fa a altres aspectes que es modifiquen, que són interessants, si més no eren
anacrònics com la venda i elaboració de pa, que es podia fer en grans superfícies però
no en establiments de mitjana superfície. El tema de l’alçada respecte a alguns
establiments, que ve a regular una cosa important al centre històric, etc.
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El GMPSC considera que aquesta actualització de l’ordenança és positiva i donarà el
vot favorable.
Respecte al que ha esmentat el regidor senyor Majó, el GMPSC no dubta que el que
digui sigui cert, però no han revisat fins a aquest punt si això pot representar o no
algun greuge, però sí que -tot i donar el vot favorable-, instarien a corregir qualsevol
greuge que hi hagi al respecte, perquè entenen que la llibertat de culte està admesa a
la constitució i a les lleis i, per tant, no hi ha d’haver cap discriminació, si és que hi és, i
donaran el seu vot favorable a la modificació de l’ordenança perquè és positiva.

L’alcalde dóna la paraula a la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme,
per al torn de rèplica.

La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç
i Turisme, diu que l’equip de govern és conscient que aquesta modificació comporta
per part de l’administració local haver de fer un exercici de control posterior a l’inici
d’aquestes activitats, que es faran amb un tràmit tan simple com venir a l’ajuntament i
presentar una instància, conjuntament amb la responsabilitat tècnica, si toca, o amb la
responsabilitat pròpia de la persona física interessada en obrir aquella activitat.
L’equip de govern és conscient que aquest control pot comportar que en algun
moment s’hagi de plantejar el tancament provisional d’alguna activitat perquè, en la
seva declaració responsable realment ha manifestat alguns termes que no compleix, i,
per tant, s’ha de ser estrictes en això, cal ser ràpids en l’execució d’aquest control
posterior, perquè el que passava fins ara amb la tutela que es portava en tots els
expedients, quan s’arribava al moment d’atorgar la llicència tots els expedients estaven
revisats pels serveis tècnics, en aquest moment el control haurà de ser posterior, i aquí
encara cal posar més en valor la funció que haurà de fer l’OAE prèviament, per fer tot
aquest assessorament amb tots aquells ciutadans i empreses que estiguin interessats
en obrir una activitat.
Quant al tema dels centres de culte respon que no hi ha cap discriminació envers cap
religió. En aquests moments els centres de culte existents a la ciutat estan amb els
aforaments que van demanar en el seu moment, no hi ha cap demanda sobre la taula
per obrir cap més centre de culte, però no s’ha fet per discriminar cap activitat de
centres de culte sinó que s’ha regit amb el que s’havia fet a totes les altres
administracions locals, fent una comparativa de l’adaptació de la pròpia ordenança
d’activitats.
Si es demana l’obertura d’un centre de culte es tutelarà com s’han tutelat totes les
activitats i un cop els requisits tècnics es compleixin podran tenir la llicència com
qualsevol altra activitat a la ciutat.

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, intervé per fer un
aclariment: si es vol obrir una discoteca no cal que entri un projecte, pot fer una
comunicada, si a la discoteca hi caben com a màxim 150 persones. En canvi, si és un
centre de culte el màxim està en 90.
Al GMCUP li sembla una incongruència que s’exigeixi un aforament més petit a un
centre de culte per obrir-se sense comunicada, que una discoteca, una sala de
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concerts o un karaoke que sembla que estigui feta per perjudicar l’obertura o per
controlar d’una manera més intensiva l’obertura de centres de culte.
El GMCUP es referma en el que ha dit perquè és el que posa l’ordenança.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació, i
el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (10 GMCiU, 3 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.

5.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

5.1

Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat

5.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’alienació, mitjançant permuta,
d’una finca propietat de l’Ajuntament de Manresa situada al polígon Els
Comtals, i l’adquisició d’una finca propietat del Instituto de las Religiosas
Hijas de San José, situada al C. de Sant Miquel núm. 11.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, de 22 de
maig de 2014, que es transcriu a continuació:
“Fets
1. L’Ajuntament de Manresa és propietari de la següent finca:
Descripció de la finca segons el Registre de la Propietat
Porció de terreny de forma irregular situada en el terme municipal de Manresa,
en l’àmbit del Pla parcial Els Comtals, Subsector I, amb una extensió superficial
de 2.737,75 m2. Limita: al nord, amb resta de finca matriu destinada a reserva
d’espais verds i reserva viària; a l’est, amb vial d’accés; al sud, amb finca
propietat d’Inmobiliaria Els Condals, SL, identificada en la llicència de
parcel·lació com a parcel·la IIIb.A; i a l’oest, mitjançant resta de finca matriu
destinada a reserva d’espais verds i reserva viària, amb finca propietat
d’Inmobiliaria Els Condals, SL, identificada en la llicència de parcel·lació com a
parcel·la IIIa.
Càrregues i gravàmens: No consten
Referència cadastral: 37 680 11
Consta anotada a ’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions
d’aquest Ajuntament, com a bé integrant del patrimoni municipal del sòl i
habitatge, amb el número 8.1.3.
Consta inscrita en el Registre de la Propietat núm.1 de Manresa, al volum
2580, llibre 1209, foli 126, finca núm. 54186.
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Títol: Li pertany per permuta formalitzada en escriptura pública atorgada el dia
21 d’abril de 2005 davant el notari de Manresa, (xxx), amb el núm. 690 de
protocol.
Els noms s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades.

Descripció de la finca segons els serveis tècnics municipals:
Parcel·la de forma irregular, de 2.738,00 m2 de superfície de sòl, situada dins
l’àmbit del Pla parcial del subsector I Els Comtals, assenyalada amb el núm.
IIIb, i que consta dels següents límits:
Nord est

- Amb vial

Nord oest

- Amb parcel·la propietat de Polígon Els Comtals, SL,
amb referència cadastral 37 680 09, mitjançant vial

Sud est

- Amb vial

Sud oest

- Amb parcel·la propietat de Polígon Els Comtals, SL,
amb referència cadastral 37 680 10

Classificació del sòl: Sòl urbanitzable programat
Qualificació urbanística: Industrial. Industrial illa tancada Els Comtals (clau –
2.1 d)
Referència cadastral: 37 680 11
La finca està qualificada pel Pla general de Manresa, aprovat definitivament el
dia 23 de maig de 1997, com a Industrial. Industrial illa tancada Els Comtals
(clau – 2.1 d). Com ja hem esmentat anteriorment, l’Ajuntament va adquirir la
finca en virtut de l’escriptura pública de permuta atorgada el dia 21 d’abril de
2005 davant el notari de Manresa, (xxx), amb el núm. 690 de protocol. En ella
es va fer constar, en la disposició vuitena, que cada una de les parts satisfeia a
l’altra, en el moment de l’atorgament de l’escriptura, l’import corresponent a
l’IVA de cada finca.
En data 17 de juny de 2011 es va signar la corresponent acta de cessió de les
obres d’urbanització del Pla Parcial Els Comtals. Subsector I. Recepció parcial
(fase 1). En el seu punt cinquè es detallen les parcel·les associades a la
recepció parcial de les obras d’urbanització, i que ostenten la condició de solar,
trobant-se la parcela IIIb-B entre elles.
2. L’Instituto de las religiosas Hijas de San José és propietari de la següent finca:
Descripció de la finca segons el Registre de la Propietat
FINCA urbana: CASA formada per dos pisos i golfes, amb el seu hort unit per la
part de ponent, envoltat de parets amb un petit pati també unit a la casa,
situada a Manresa, districte primer, i carrer Amigant, en la qual està
assenyalada amb el núm. 7 i la de Sant Miquel amb el núm. 11, d’extensió
aproximada tot junt de 30 pams superficials. Limita: per davant o nord, amb el
carrer de Sant miquel, amb casa de xx i part amb carreró sense sortida
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anomenat de la Marieta; per la dreta, sortint, o sigui a l’est, amb casa de
Francesc pons, part amb casa de xx i part amb casa d’xx, part amb hort de xx
mitjançant una paret i part amb el carrer d’Amigant; per darrera, o sigui, al sud,
amb la baixada anomenada dels Jueus; i per l’esquerra, o sigui, per l’oest, amb
el carrer Bastardes.
Càrregues i gravàmens: No consten
Referència cadastral: 2599022DG0129G0001IL
Consta inscrita en el Registre de la Propietat núm.1 de Manresa, al volum
2212, llibre 841, full 166, finca núm. 990.
Títol: Pertany a l’INSTITUTO DE LAS RELIGIOSAS HIJAS DE SAN JOSÉ en
NUA PROPIETAT, per herència i cessió d’usdefruit segons escriptura
autoritzada pel notari de Manresa, Sr. xxx, el 25 de gener de 1927 que va
motivar, amb data 17 de novembre de 1927 la inscripció 16ena d’aquesta finca;
i en USDEFRUIT, per extinció d’usdefruit en escriptura autoritzada pel notari de
Manresa, Sr. xxx, el dia 26 de juliol de 2005, que va motivar, amb data 14 de
novembre de 2005 la inscripció 18ena d’aquesta finca.

Descripció de la finca segons els serveis tècnics municipals
Parcel·la situada al carrer Sant Miquel núm. 11, de forma irregular, de 1.504 m2
de superfície de sòl i sobre part de la qual hi ha 2.465 m2 construïts, distribuïts
en una edificació principal en planta baixa i tres pisos. Tot el conjunt consta
dels següents límits:
Nord

Sud
Est

Oest

- Amb la finca situada al carrer de Sant Miquel núm. 31, amb referència
cadastral 25 990 01, propietat de FINQUES CASADEMONT, SL i amb
el carrer de Sant Miquel
- Amb el carrer Baixada dels Jueus
- Amb la finca situada al carrer Sant Miquel núm. 9, amb referència
cadastral 25 990 09, propietat de xxx, amb la finca situada al carrer
Amigant 8, amb referència cadastral 25 990 26, propietat de xxx i
esposa, amb el carrer Amigant, amb la finca situada al carrer Amigant 5,
amb referència cadastral 25 990 27, propietat de FORUM, SA, amb la
finca situada a la plaça Major 20, amb referència cadastral 25 990 16,
propietat de ODASAC IMMOBLES, SLU i amb la finca situada al carrer
Baixada dels Jueus 10, amb referència cadastral 25 990 21, propietat de
xxx
- Part amb el carrer de Sant Pere i part amb el carrer de Na Bastardes

Classificació del sòl: Sòl urbà
Qualificació urbanística: Sistemes. Equipament social (clau E.10)
Referència cadastral. 25 990 22

3. La finca descrita en l’apartat anterior, ubicada en el nucli antic de Manresa,
estava qualificada pel Pla general de Manresa, aprovat definitivament el dia 23
de maig de 1997, com a Equipament sanitari-assistencial (clau E3). El dia 28
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de juny de 2010 la Comissió d’Urbanisme de Catalunya va aprovar
definitivament la Modificació puntual del Pla general, Pla d’equipaments de
Manresa, que va qualificar la finca com a Sistemes. Equipament. Social (clau
E10). Per altra banda, el Ple de la Corporació va aprovar, el dia 17 de setembre
de 2001, el Pla integral de revitalització del nucli antic de Manresa, amb uns
objectius socials, econòmics i urbanístics i mediambientals, entre els quals es
troba la renovació i rehabilitació, la potenciació del nucli antic com a centre
aglutinador d’equipaments i serveis a nivell de ciutat i la dotació d’una bona
xarxa d’equipaments de barri. En data 18 d’octubre de 2004 el Ple de la
Corporació va aprovar el Programa de foment de barris i àrees urbanes que
requereixen atenció especial. Nucli antic de Manresa, que inclou el Pla integral
de revitalització del nucli antic (PIRNA).
4. L’Ajuntament de Manresa està interessat a disposar de la finca propietat de
l’Instituto de las Religiosas Hijas de San José, descrita anteriorment, per tal
d’atorgar-li el destí que cregui més adequat en funció de la seva qualificació
urbanística i tenint en compte els objectius previstos en el Pla integral de
revitalització del nucli antic de Manresa, esmentat anteriorment.
5. Per la seva banda, l’Instituto de las Religiosas Hijas de San José està
interessat a disposar de la finca propietat de l’Ajuntament de Manresa.
6. Els serveis tècnics municipals van valorar la finca propietat de l’Instituto en SISCENTS VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB
VINT-I-CINC CÈNTIMS (685.886,25 EUR) i la finca propietat de l’Ajuntament
en CINC-CENTS CINQUANTA-SET MIL CENT VUITANTA-TRES EUROS
(557.183,00 EUR), IVA exclòs.
7. Mitjançant resolució de l’alcalde núm. 3733, de data 4 de març de 2014, es va
incoar l’expedient de permuta o intercanvi entre el domini de les dues finques.
8. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 15 de maig de 2014, va aprovar la
minuta de conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Manresa i l’Instituto de
las Religiosas Hijas de San José que regula les condicions de l’esmentada
permuta.
9. En data 19 de maig de 2014, les parts van subscriure el conveni.
Fonaments de dret
1. La normativa que regula les permutes de béns immobles es recull en els
preceptes següents:
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, així
com les disposicions que la despleguin, modifiquin o afectin

-

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

-

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de
patrimoni dels ens locals

-

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
públiques
Acta de la sessió plenària núm. 9, de 19 de juny de 2014

100

-

Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el reglament
general de la Llei 33/2003 del patrimoni de les Administracions
públiques

-

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (per resoldre els
dubtes i llacunes de la resta de legislació)

-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú (amb
les modificacions de la Llei 4/1999, de 13 de gener)

-

article 173.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals

-

amb caràcter general, les disposicions que despleguin, modifiquin o
afectin la normativa recollida en aquest apartat

2. L’article 206 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
ens diu que els ens locals tenen capacitat jurídica plena per adquirir tota classe
de béns i drets.
3. L’article 47.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament de patrimoni dels ens locals, estableix que l’alienació per permuta de
béns patrimonials requereix un expedient en el qual s’ha d’acreditar la
necessitat o la conveniència d’efectuar-la i l’equivalència de valors entre els
béns. No obstant, la permuta es pot fer també si la diferència de valors entre
els béns no excedeix el 100% del valor més baix i si s’estableix la compensació
econòmica pertinent quan la diferència és en perjudici del bé de l’ens local.
4. L’oportunitat i la conveniència d’aquesta adquisició queda justificada en la
memòria d’Alcaldia de 9 d’abril de 2014 que consta a l’expedient.
5. L’informe d’Intervenció de data 6 de març de 2014 acredita que tant el preu de
la finca que s’adquireix com el de la que s’aliena no superen el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost consolidat de la Corporació ni els tres milions
d’Euros.
6. L’Ajuntament de Manresa abonarà a l’Instituto la diferència de valor existent
entre les finques, de 128.703,25 EUR, de forma ajornada, a raó del 50% durant
l’any 2015 i el 50% restant durant l’any 2016.
7. El dia 9 de maig de 2014 el Cap del Servei Territorial d’Administració Local a
Barcelona va emetre un informe favorable a aquesta alienació mitjançant
permuta. L’informe va tenir entrada en aquest Ajuntament el dia 20 de maig de
2014 amb el número 30.673.
8. Mitjançant dictamen aprovat pel Ple de la Corporació el dia 6 de juliol de 2011
es va delegar en la Junta de Govern Local la competència plenària referent a
les alienacions patrimonials quan el seu valor superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost i, en tot cas, les permutes de béns immobles. En cas
que es decideixi que sigui el Ple qui aprovi aquest expedient, caldrà incloure,
en els dictàmens corresponents, l’acord d’avocació de la competència, segons
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disposa l’article 14.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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
1. AVOCAR, per a aquest concret expedient de permuta de dos béns immobles,
la competència que va ser delegada pel Ple en la Junta de Govern Local,
mitjançant dictamen aprovat el dia 6 de juliol de 2011, referent a les permutes
de béns immobles.
2. APROVAR la permuta entre una finca propietat de l’Ajuntament de Manresa
(situada al polígon Els Comtals) i una finca propietat de l’Instituto de las
Religiosas Hijas de San José (situada al carrer Sant Miquel núm. 11), descrites
anteriorment, i valorades en CINC-CENTS CINQUANTA-SET MIL CENT
VUITANTA-TRES EUROS (557.183,00 EUR), IVA exclòs, i en SIS-CENTS
VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS (685.886,25 EUR), respectivament.
3. RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ i DISPOSAR EL PAGAMENT de la quantitat de
CENT VINT-I-VUIT MIL SET-CENTS TRES EUROS AMB VINT-CINC
CÈNTIMS (128.703,25 EUR), a favor de l’Instituto de las Religiosas Hijas de
San José (CIF R2800240J), corresponent a la diferència de valor entre les
dues finques. Aquesta quantitat es pagarà de forma ajornada, a raó del 50%
durant l’any 2015 i el 50% restant durant l’any 2016.
4. FACULTAR l’alcalde per a la signatura de la corresponent escriptura pública
així com de tots els documents que resultin necessaris per a l’execució dels
anteriors acords.
5. DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la secció competent de l’Ajuntament per
tal que, en el moment oportú, doni d’alta a l’Inventari consolidat de béns i drets
de l’Ajuntament la finca adquirida i la inscrigui en el Registre de la Propietat i en
doni de baixa l’alienada.
6. NOTIFICAR aquests acords a la representació de l’Instituto de las Religiosas
Hijas de San José i requerir-la perquè comparegui davant de notari per signar
la corresponent escriptura pública en el lloc que li serà comunicat des d’aquest
Ajuntament.”

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, manifesta que
en el darrer ple del mes de maig es va aprovar la minuta de conveni que regula
aquesta permuta.
Recorda que en el ple de maig de 2013 el consistori va declarar d’interès públic les
activitats socials que es desenvolupaven a la Casa Amigant i també es va demanar
que aquest govern prengués part activa en la resolució no conflictiva del procés judicial
que s’estava duent a terme entre la propietat i els col·lectius que feien ús d’aquesta
casa.
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En resposta a això l’equip de govern va presentar el mes passat una proposta de
minuta que ve a resoldre la petició feta i que proposa canviar l’actual propietat de la
Casa Amigant -que són las Hijas de San José-, canviar aquest immoble per un solar
als Comtals, que l’ajuntament disposa per cessió gratuïta de la gestió urbanística duta
a terme en aquell moment. Aquest és un solar industrial i es canvia per un equipament
qualificat com a social en l’actualitat.
Atès que hi havia una diferència de valoració de 128.000€, s’acorda fer el pagament
del 50% l’any 2015 i la resta del 50% el 2016, i un cop s’aprovi el dictamen es podran
signar les escriptures públiques que certifiquin aquest canvi de titularitats.
Demana el vot favorable, en consonància amb el que es va proposar el maig del 2013 i
amb la minuta de conveni aprovada el mes passat.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i
el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (10 GMCiU, 3 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.

5.1.2

Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, del “Projecte constructiu
de connexions en alta dels nuclis de Torrent Mas d’en Pla, Miralpeix i
Raval de Miralpeix al sistema de sanejament de Manresa”.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, de 22 de
maig de 2014, que es transcriu a continuació:
Els noms s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades.

“Fets
1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 29 d’abril de 2014, ratificat per acord
del Ple municipal de 15 de maig de 2014, es va aprovar inicialment el projecte
anomenat “Projecte constructiu de connexions en alta dels Nuclis de Torrent Mas
d’en Pla, Miralpeix i Raval de Miralpeix al sistema de sanejament de Manresa “ ,
amb un pressupost per a coneixement de l’administració de Dos-cents vuitanta mil
dos-cents cinquanta-tres euros amb setanta-tres cèntims (280.253,73 €), IVA
exclòs.
2. L’acord d’aprovació inicial es va notificar individualment a les persones directament
afectades que figuren a la relació de béns i drets a ocupar i, si s’escau, expropiar, que
figuren a la Memòria del Projecte . També es va sotmetre a informació pública durant
un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de la publicació del corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província, que va tenir lloc el dia 12 de maig de 2014.
3. Dins del període d’exposició pública s’han presentat les al·legacions següents :
a. Al·legació presentada pel senyor (xxx) en data 26 de maig de 2014, registre
d’entrada número 31535, sol·licitant una modificació de la traçada de la
canonada per la finca de la seva propietat, per tal que s’acoti per un lateral del
terreny i no el divideixi en dues parts.
4. En data 10 de juny de 1014, l’enginyer redactor del projecte ha emès informe proposant
acceptar parcialment l’al·legació formulada pel senyor (xxx), i modificar la traçada de
la canonada i acostar-la als límits de la parcel·la, en base a diverses consideracions
tècniques , preservant en tot moment l’arbrat existent i evitant l’afectació de les casetes
d’autoconstrucció existents.
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5. En data 10 de juny de 2014 l’Arquitecta Cap de la Secció d’Obra Pública ha emès
informe favorable a l’estimació de l’al·legació presentada en base a la solució
proposada pel redactor del projecte, i proposant l’aprovació definitiva del projecte
aprovat inicialment, per entendre que es tracta d’una modificació puntual de la traçada
que no altera substancialment el contingut del projecte, i que es pot resoldre al fer-se el
replanteig de l’obra d’acord amb el propietari.
Fonaments de dret
1. L’article 235.2 de la LMRLC i l’article 37.1 del ROAS disposen que “la tramitació dels
projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: a) Acord
d’aprovació inicial; b) Informació pública i notificació individual, si s’escau; i c)
Aprovació definitiva”. I l’article 37.2 del ROAS estableix que, simultàniament a la
informació pública, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions,
quan així ho exigeixi la legislació sectorial, i s’ha de notificar individualment a les
persones directament afectades que figurin ala relació de béns o drets que s’hagin
d’ocupar i, si s’escau, d’expropiar .
2. L’article 37.5 disposa que el termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis
mesos a comptar des de l’aprovació inicial.
3. L’article 27.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU),aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat parcialment per Llei 3/2012, de 22 de febrer, defineix
com a “serveis urbanístics bàsics “ les xarxes d’abastament d’aigua i de sanejament.
4. L’article 47 del TRLU defineix el règim d’ús del sòl no urbanitzable (SNU) . Segons
l’apartat 4 d’aquest article el SNU pot ésser objecte d’actuacions específiques per a
destinar-lo a les activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el
medi rural, considerant-se que són d’interès públic
les instal·lacions i obres
d’abastament i de subministrament d’aigua i de sanejament.
5. L’article 48.2 del TRLU estableix que l’aprovació prèvia dels projectes a que és refereix
l’article 47.4 del TRLU correspon a l’Ajuntament i l’aprovació definitiva correspon a la
Comissió Territorial d’Urbanisme que pertoqui, que l’ha d’adoptar en el termini de tres
mesos des que se li presenta l’expedient complet.
6. L’article 47.1 del Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística (RPLU),
aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, que l’autorització de les actuacions
específiques d’interès públic a que fa referència l’article 47.4 del TRLU, requereix de
l’aprovació d’un projecte d’actuació específica (PAE), el qual ha de ser aprovat per la
Comissió Territorial d’Urbanisme competent ( articles 53 i 54 del RPLU).
7. L’article 48.1,a), del RPLU disposa que no es exigible l’aprovació d’un PAE quan
l’actuació consisteixi en instal·lacions soterrades de connexió de les obres implantades
legalment a les xarxes de subministrament de serveis.
8. L’article 38.2 del ROAS disposa que “l’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de
publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
al butlletí informatiu local si n’hi ha, i s’ha d’inserir al tauler d’anuncis de la corporació”.
9. L’article 22.2. ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
i l’article 52.2, o), del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, ens diuen que correspon al Ple
municipal l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
L’aprovació d’aquest projecte és competència del Ple municipal, en no estar previst en
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els pressupostos municipals. El Ple municipal, mitjançant acord de 17 de novembre de
2011 , va delegar aquesta atribució a la Junta de Govern Local.
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el tinent d’alcalde, regidor delegat
d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD :
1. ESTIMAR PARCIALMENT
l’al·legació presentada pel senyor (xxx), DNI (xxx), contra
l’acord d’aprovació inicial del projecte d’obra municipal ordinària anomenat “Projecte
constructiu de connexions en alta dels Nuclis de Torrent Mas d’en Pla, Miralpeix i Raval
de Miralpeix al sistema de sanejament de Manresa “ , i acceptar parcialment la modificació
proposada de la traçada de la canonada per la finca de la seva propietat amb el número
d’identificació 3.6, acostant-la als límits de la parcel·la per tal de reduir l’impacte de la servitud
de pas, preservar l’arbrat existent i evitar l’afectació de les casetes d’autoconstrucció existents.
La traçada es concretarà durant el procés d’execució de l’obra, en el moment del seu
replanteig, d’acord amb el propietari.
2. APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’obra municipal ordinària anomenat “Projecte
constructiu de connexions en alta dels Nuclis de Torrent Mas d’en Pla, Miralpeix i Raval
de Miralpeix al sistema de sanejament de Manresa “ amb un pressupost per a coneixement
de l’administració de Dos-cents vuitanta mil dos-cents cinquanta-tres euros amb setantatres cèntims ( 280.253,73 € ), IVA exclòs.
3. PUBLICAR l’acord de l’aprovació definitiva del projecte al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació”.

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, manifesta que
aquest dictamen fa referència a l’aprovació definitiva del Projecte constructiu de
connexions dels nuclis de Torrent del Mas d’en Pla, Miralpeix i Raval de Miralpeix al
sistema de sanejament de Manresa.
Explica que el Programa de sanejament PESARU 2002, ja preveia un seguit
d’actuacions que, atès que l’Agència Catalana de l’Aigua no va poder dur a terme fins
a data d’avui, la Junta de Govern Local de 29 de juliol de 2013, ordenà a la societat
municipal Aigües de Manresa que posés solució a aquests abocaments a lleres i una
de les cinc actuacions que es va acordar dur a terme seria aquesta que avui es
proposa aprovar.
Agraeix a la cap de Serveis de Territori l’aportació que ha fet en el marc del Reglament
de protecció de la legalitat urbanística de Catalunya, vigent a data 13 de maig,
aportació que ha permès elevar a nivell català una problemàtica que generaven
aquests projectes de tramitació de connexions de serveis en sòl no urbanitzable i que
feia que el procediment s’allargués sis mesos perquè es requerien unes autoritzacions
complexes en discórrer molts cops una simple canonada en sòl qualificat com a no
urbanitzable.
Aquesta aportació ha permès beneficiar, en aquest cas, que aquest projecte ja es
pugui dur a terme i per tant, s’han pogut reduir els terminis de tramitació d’aquests
tipus de projectes, com a mínim, entre tres i sis mesos menys.
Pel que fa a l’exposició pública posterior a l’aprovació inicial hi va haver una al·legació
presentada per un particular, sobre la qual l’enginyer redactor del projecte ha fet una
proposta d’acceptar-la parcialment, en el sentit de variar el traçat de la conducció en el
pas per la parcel·la de la persona interessada.
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Atès que l’informe que ha presentat l’enginyer redactor és d’acceptació parcial de
l’al·legació també s’ha informat favorablement per part dels serveis tècnics municipals.
Demana el vot favorable al dictamen.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació, i
el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.1.3

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Projecte executiu de
rehabilitació i reforç estructural del Pont Nou de Manresa.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat,
de 5 de juny de 2014, que es transcriu a continuació:
“Fets
1. L’Ajuntament de Manresa té previst executar l’actuació consistent en la rehabilitació i
reforç estructural del Pont Nou de Manresa .
2. En el marc d’aquesta actuació s’ha procedit a la redacció, mitjançant serveis
professionals externs, del projecte executiu anomenat “ Rehabilitació i reforç
estructural del Pont Nou “, amb un pressupost per a coneixement de l’administració
(PCA) de Nou-cents cinquanta-cinc mil tres-cents noranta nou euros amb
seixanta sis cèntims ( 955.399,66 €) , sense IVA. .
3. En data 12 de novembre de 2013 la societat adjudicatària de la redacció del projecte,
BOMA INPASA, SLP, fa lliurament del Projecte executiu redactat per l’Enginyer de
Camins, Canals i Ports senyor (xxx)
4. En data 24 de març de 2014 l’Arquitecta Cap de la Secció d’Obra Pública informa que
el Projecte presentat compleix la normativa urbanística aplicable, que el seu contingut
defineix correctament les actuacions proposades i que contempla la informació
requerida en l’article 5.2 b) del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions
territorials del patrimoni cultural.
5. En data 5 de juny de 2014 l’Arquitecta Cap de la Secció d’Obra Pública dels Serveis
del Territori ha emès informe tècnic fent constar el següent :
a. Que l’esmentat projecte d’obra municipal ha de classificar-se com a “obra
ordinària”, de conformitat amb l’article 12 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i,
dins d’aquestes, en la tipologia prevista a l’apartat 3r. d’aquest mateix article,
considerant que el seu objectiu comporta els elements que defineixen aquest
tipus d’obres d’acord amb l’esmentada definició legal.
b. Que el projecte presentat comprèn tota la documentació tècnica necessària
d’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria urbanística.
6. La Memòria del projecte incorpora, al seu Annex 5 , l’Estudi de Seguretat i Salut a què
fa referència l’article 4 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
7. El projecte que es proposa aprovar té per objecte la realització de diverses actuacions
de rehabilitació i reforç estructural del Pont Nou, consistents en la reparació i protecció
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de la base de piles, la reparació de fissures i esquerdes en els paraments vistos i la
impermeabilització, drenatge i substitució del paviment i reposició de serveis existents.
8. El Pont Nou de Manresa té la consideració de bé cultural d’interès nacional, en la
categoria de monument històric, en virtut de l’acord GOV/41/2013, de 9 d’abril, del
Govern de la Generalitat . L’esmentat acord inclou també com a objecte de protecció el
subsòl del monument. El monument figura inclòs en el Pla Especial Urbanístic de
Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i
Paisatgístic de Manresa. El Projecte inclou un informe sobre els valors històrics,
artístics i arqueològics d’aquests béns, i sobre el seu estat actual, i també d’avaluació
de l’impacte de la intervenció que es proposa.
Fonaments de dret
1. L’actuació que es proposa realitzar té la consideració d’obra municipal ordinària de
primer establiment, reforma o gran reparació, d’acord amb la classificació establerta a
l’article 12.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals (ROAS),
2. L’article 235 del Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, que aprovà el Text Refós de la
llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), i els articles 24 al 33 del ROAS
, estableixen el contingut mínim del Projecte.
3. L’article 235.2 de la LMRLC i l’article 37.1 del ROAS disposen que “la tramitació dels
projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: a) Acord
d’aprovació inicial; b) Informació pública i notificació individual, si s’escau; i c)
Aprovació definitiva”. I l’article 37.2 del ROAS estableix que la informació pública del
projecte és de trenta dies com a mínim i, simultàniament a la informació pública, s’ha
de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, quan així ho exigeixi la
legislació sectorial, i s’ha de notificar individualment a les persones directament
afectades que figurin ala relació de béns o drets que s’hagin d’ocupar i, si s’escau,
d’expropiar . De conformitat amb l’article 65.1 del ROAS, quan no s’hagin presentat
reclamacions o al·legacions dins del període d’informació pública i audiència als
interessats, l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu.
4. L’article 37.5 disposa que el termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis
mesos a comptar des de l’aprovació inicial.
5. L’article 34 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català,
estableix que qualsevol intervenció que es pretengui realitzar en un monument històric,
zona protegida o entorn de protecció, ha d’ésser autoritzada pel Departament de
Cultura de la Generalitat. Aquesta autorització només és preceptiva mentre
l’Ajuntament no hagi aprovat els corresponents instruments urbanístics de protecció a
què fa referència l’article 33.2 de l’esmentat text legal. L’apartat 3 de l’article 34
esmentat disposa que qualsevol projecte d’intervenció en un bé immoble d’interès
nacional ha d’incloure un informe sobre els seus valors històrics, artístics i arqueològics
i sobre el seu estat de conservació, i també d’avaluació de l’impacte de la intervenció
que es proposa.
6. L’article 38.2 del ROAS disposa que “l’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de
publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
al butlletí informatiu local si n’hi ha, i s’ha d’inserir al tauler d’anuncis de la corporació”.
7.- L’article 22.2. ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 52.2, o), del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, ens diuen que correspon al Ple
municipal l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
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L’aprovació d’aquest projecte és competència del Ple municipal, atès que, malgrat que
es tracta d’una actuació prevista en el pressupost municipal de l’exercici, aquest
encara no és efectiu .
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el Tinent d’Alcalde, regidor delegat
d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
1. APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària anomenat “Rehabilitació i
reforç estructural del Pont Nou “, amb un pressupost per a coneixement de l’administració
(PCA) de Nou-cents cinquanta-cinc mil tres-cents noranta nou euros amb seixanta sis
cèntims ( 955.399,66 €) , sense IVA. .
2. DECLARAR expressament que el projecte inclou l’estudi de seguretat i salut, en ompliment
i als efectes del que determina l’article 4 del Reial decret 1627/97, de 24 d’octubre.
3. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat durant un termini de
trenta dies hàbils comptats a partir del dia següent hàbil al de la inserció del corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província, termini durant el qual es podrà examinar el projecte i
formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de conformitat amb l’article 37 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens locals (ROAS).
4. INFORMAR QUE, de no formular-se reclamacions i al·legacions durant el període
d’informació pública, el Projecte quedarà definitivament aprovat de forma automàtica sense
requerir-se nou acord exprés i amb efectes des del dia hàbil següent al de la finalització del
període d’informació pública. En aquest cas, es publicarà l’aprovació definitiva del projecte al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis, en
compliment de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny . “

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, manifesta que
aquest dictamen aprova inicialment el Projecte de rehabilitació i reforç estructural del
Pont Nou que recentment, a instàncies de l’Ajuntament de Manresa, va ser declarat bé
d’interès nacional.
El projecte, que comprèn la totalitat de la intervenció, ascendeix a 955.399,66€, sense
IVA, es divideix en diverses fases per facilitar la seva execució en funció de la
disponibilitat pressupostària.
Bàsicament, el projecte consisteix en diverses actuacions de rehabilitació i reforç
estructural del Pont Nou, en la reparació i protecció de les bases de les piles que tenen
els seus fonaments a la llera del riu Cardener, la reparació de fissures i esquerdes en
els paraments vistos del pont, la impermeabilització, drenatge i substitució del
paviment i reposició dels serveis existents que ara ja discorren per la seva superfície.
Diu que aquest és un projecte que s’adequa i un cop estigui executat podrà donar la
rellevància i la importància que té aquest patrimoni tan important per a la ciutat.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.3 a votació, i
el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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5.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós del “Pla de Millora
Urbana per a l'ordenació del recinte de la Fàbrica Els Comtals”.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, de 6 de
juny de 2014, que es transcriu a continuació:
“1. Antecedents:
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 18 de juliol de 2013, aprovà provisionalment el
“Pla de Millora Urbana per a l’ordenació del recinte de la Fàbrica Els Comtals”, de
Manresa, redactat per Mònica Pozo Arquitectura SLP, per encàrrec de l’Ajuntament de
Manresa, de conformitat amb allò que disposa l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
L’esmentat Pla, així com una còpia de l’expedient, va tenir entrada al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en data 26 de juliol de 2013;
d’acord amb el que disposa l’article 89.5 TRLU, per tal que el mateix fos sotmès a
l’aprovació definitiva.
En data 30 d’octubre de 2013, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central adoptà l’acord d’aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana de referència, i
supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text
refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat provisional l’expedient i
degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:
1.1.

Cal incorporar la prescripció de I'informe del Ministeri de Foment d'ampliar
el 561 de Sistema Ferroviari A2 dels plànols d'ordenació a tota la zona de
domini públic de la línia Manresa-Barcelona.

1.2.

Cal eliminar, al llarg del document, el sostre de les edificacions existents en
els sòls qualificats de sistema ferroviari del còmput de sostre màxim
edificable dins el sector. Així mateix, cal reduir el sostre admès en l'àmbit
del Pla de millora urbana i en el PAU fins a un màxim de 18.155,95 m2.

1.3.

Cal eliminar del document la possibilitat d'enderroc i nova construcció per a
I'edificació I'UE 1, atès que es troba afectada per la legislació sectorial
vigent en matèria ferroviària, i preveure en el document la reubicació futura
del seu sostre en altres àrees de l'àmbit que no estiguin afectades
sectorialment. El document haurà de garantir, però, que en qualsevol cas
aquest sostre de reubicació no es podrà materialitzar fins que no s'hagi
executat l'enderroc de I'edificació afectada.

1.4.

Cal, des del punt de vista de la protecció patrimonial dels béns, establir en
aquest PMU una regulació detallada que, en funció del grau de protecció
previst per a cadascuna de les edificacions catalogades, determini el tipus
d'intervencions o actuacions possibles així com les parts de I'edificació o
els elements d'aquesta que caldrà conservar, adequar o, fins i tot, eliminar
per garantir el manteniment i posada en valor de I‘element patrimonial
d'acord amb la informació continguda en les fitxes del Catàleg de béns
protegits.
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1.5.

Cal complementar les mancances detectades i esmenar la normativa
urbanística i la documentació gràfica i escrita d'acord amb allò exposat a la
part valorativa:
1.5.1. Cal eliminar del document la justificació del canvi d'instrument
urbanístic per al desenvolupament del sector, de Pla especial
urbanístic a Pla de millora, i substituir en tots els punts del
document en els que se cita pla especial urbanístic per pla de
millora urbana.
1.5.2. Cal corregir en I‘article 9. Coberta de la normativa la menció al
plànol d'ordenació PO-02 i referir-se al PO-05 í, igualment, en
I‘article 11. Condicions complementàries de I'edificació apartat b).
1.5.3. Cal grafiar en els plànols l'àmbit definit com a unitat d'ordenació
paisatgística en I'article 12. Ordenació paisatgística de la façana del
riu o bé eliminar la seva referència en la normativa.
1.5.4. Cal adjuntar al document el plànol PE01 (1 i 2) on consten les
edificacions que s'hauran d'enderrocar.
1.5.5. En el punt 5. Justificació de la procedència del Pla de millora
urbana del document de memòria cal corregir I'error alhora de citar
el marc urbanístic legal vigent i referir-se al Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
1.5.6. En el punt 6. Objectius i criteris del Pla de millora urbana cal citar
que el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Manresa s'aprovà
definitivament el 13 de desembre de 2012.
1.5.7. Cal incorporar al document I'estudi del balanç econòmic en relació
al planejament vigent que se cita en I'estudi econòmic i financer.

Així doncs, el nou document correspon al Text Refós requerit i s’hi han incorporat les
prescripcions fixades en l’acord de 30 d’octubre de 2013, especificant en cada cas la
solució adoptada. Així s’explica en l’informe de l’arquitecte de Planejament i Gestió del
sòl, de la forma següent:
En relació al punt 1 de les prescripcions, s’han modificat els plànols d’ordenació
ampliant el Sistema ferroviari (clau A.2) per incloure la zona de domini públic, tal i com
se sol·licitava en l’informe del Ministeri de Foment.
Derivat d’aquest ajust, s’ha modificat la fitxa del PAU Els Comtals, atès que el Sistema
ferroviari ha de ser de titularitat pública.
Pel que fa al punt 2, s’han ajustat les taules de dades per tal que el sostre màxim
edificable del PAU Els Comtals siguin els 18.155,95m2 que determina aquest punt de
les prescripcions. Quant al sostre màxim edificable del Pla de millora Els Comtals, s’ha
ajustat a 15.538,28m2, atès que aquest àmbit abasta també els terrenys qualificats de
Sistema ferroviari, on se situa l’antiga estació (382,33m2) i que queden fora de l’àmbit
del PAU.
En relació al punt 3 de les prescripcions, s’ha modificat tant la memòria com la
normativa i els plànols per tal que l’edificació UE1 no es pugui reconstruir en cas
d’enderroc. En aquest sentit, es defineix com una edificació existent sense possibilitat
de reconstrucció, que d’acord amb la normativa i els plànols d’ordenació, queda en
espai no edificable. S’exceptua d’aquesta consideració, l’edifici de la porteria que s’ha
de mantenir, d’acord amb el PEU del Patrimoni que el protegeix.
Quant al punt 4, s’escau indicar que els objectius del document se centren en establir
els criteris d’ordenació i de gestió que permetin dur a terme les actuacions necessàries
per garantir les condicions de seguretat i de compliment de normativa sectorial de les
activitats permeses en l’àmbit. El Pla de millora estableix els criteris per intervenir en els
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edificis protegits de manera que es puguin resoldre els aspectes d’accessibilitat i
seguretat dels espais comuns, però la definició precisa de les actuacions es durà a
terme posteriorment, d’acord amb el procediment previst en el Pla especial del
Patrimoni. En aquest sentit, es considera que no procedeix incorporar els ajustos que
proposa aquest punt, atès que no formen part de la finalitat del document.
Pel que fa al punt 5, s’ha ajustat la normativa i la documentació gràfica per esmenar les
mancances descrites en aquest punt, amb algunes precisions:
En relació al punt 1.5.3, s’ha ajustat la normativa per delimitar tot l’àmbit del PMU com
a àmbit d’ordenació paisatgística de la façana del riu Cardener.
Quant al punt 1.5.6, s’ha citat la data correcta d’aprovació del Pla especial de Protecció
del Patrimoni que és el 5 de desembre de 2012.
Finalment, s’ha eliminat la referència errònia a l’estudi del balanç econòmic que es
mencionava a l’estudi econòmic i financer, d’acord amb el punt 1.5.7.

En qualsevol cas els ajustos incorporats en el Text Refós no suposen una modificació
substancial del document, per la qual cosa es proposa l’aprovació del Text Refós del
Pla de Millora Urbana per a l’ordenació del recinte de la Fàbrica Els Comtals.
D’acord amb l’article 92.1.a) del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3
d’agost), l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’una figura de planejament
urbanístic pot adoptar la resolució d’aprovació pura i simple o bé amb prescripcions de
caràcter puntual que no exigeixen un nou tràmit d’informació pública. En aquest
supòsit, les esmenes han d’ésser introduïdes en el planejament urbanístic per
l’organisme que n’hagi aprovat el tràmit anterior, el qual ha de presentar novament el
document esmenat a l’aprovació definitiva de l’òrgan competent.
L’article 112.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol),
referit a la nova informació pública en la tramitació de planejament disposa que s’entén
per modificacions substancials aquelles que donin lloc a un model d’ordenació diferent
respecte a l’emplaçament dins l’àmbit de les zones i sistemes urbanístics. Quan no
ens trobem en aquest supòsit, s’ha de fer constar els canvis en l’acord d’aprovació.
La competència per a l’aprovació del text refós correspon al Ple de l’Ajuntament, atès
que és aquest l’òrgan que en va atorgar l’aprovació provisional, de conformitat amb
l’article 85.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de règim local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim
local.
El Text refós incorpora el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en
suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l’art.
17.6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de
juliol, i de l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les
figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya
competents per a la seva aprovació definitiva. El text inclou també les prescripcions
assenyalades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central de data 30 d’octubre de 2013.
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística,
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requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecta municipal de 5 de juny i l’informe jurídic emès
per la Cap de Secció de Gestió Urbanística de data d’avui, en el quals es considera
que el nou text incorpora les prescripcions sol·licitades per donar compliment a l’acord
d’aprovació definitiva de la CTUCC i es proposa l’aprovació del text refós d’aquest pla,
respectivament.
El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORDS
“1r. Aprovar el Text refós del “Pla de Millora Urbana per a l’ordenació del recinte
de la Fàbrica Els Comtals”, redactat per xx Arquitectura SLP, per encàrrec de
l’Ajuntament de Manresa, amb la incorporació de les prescripcions assenyalades en
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 30
d’octubre de 2013 i que, resumidament, consisteixen en:
−

Ampliació en els plànols d’ordenació, del Sistema ferroviari (clau A.2) per incloure
la zona de domini públic; així mateix, ajust de la fitxa del PAU Els Comtals, atès
que el Sistema ferroviari ha de ser de titularitat pública.

−

S’han ajustat les taules de dades establint un sostre màxim edificable del PAU Els
Comtals de 18.155,95m2. El sostre màxim edificable del Pla de millora Els
Comtals s’ha ajustat a 15.538,28m2.

−

Inclusió en diversos punts del document, tant escrit com gràfic, de la no possible
reconstrucció de l’edificació UE1 en cas d’enderroc. S’exceptua d’aquesta
consideració, l’edifici de la porteria que s’ha de mantenir, atès que es troba protegit
pel PEU del Patrimoni.

−

S’ha efectuat les correccions en la normativa i la documentació gràfica per
esmenar les mancances advertides per la Comissió, descrites en aquest punt,
amb algunes precisions.

2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per
duplicat exemplar, del Text refós aprovat en l’apartat anterior, així com el complement
d’expedient, per tal que acordi l’aprovació i la publicació del document, en virtut d’allò
acordat en sessió de data 30 d’octubre de 2013 per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central.”

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, manifesta que
aquest text refós resulta de l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial
d’Urbanisme, l’entrada en vigor del qual se supedita a la incorporació de determinats
aspectes.
En concret, una prescripció per part del Ministeri de Foment, d’ampliar el sistema
ferroviari en tota la zona de domini públic de la línia Manresa-Barcelona.
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S’ha sol·licitat també per part de la CTUCC l’eliminació d’un sostre d’edificacions
existents en zones qualificades de sistema ferroviari, reduint el sostre admès en l’àmbit
de tot el pla de millora urbana fins a un màxim de 18.155 m2.
En tercer lloc se sol·licita l’eliminació de la possibilitat d’enderroc i nova construcció per
a l’edificació anomenada Unitat d’edificació 1, atès que es troba afectada per la
legislació sectorial ferroviària.
La Comissió demana també que es tinguin en compte el tractament dels béns
patrimonials, cosa que es respon en aquest text refós dient que ja tenim el propi Pla
especial de protecció del patrimoni, que té en compte aquests aspectes.
Finalment hi ha un reguitzell de suggeriments i d’esmenes materials que queden
relacionades i que també s’atenen.
Acaba la seva intervenció dient que amb el vot favorable del consistori quedaria
aprovat definitivament aquest Pla de millora urbana de la Fàbrica d’Els Comtals.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.4 a votació, i
el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va proposar debatre conjuntament els
punts 5.2.1 i 6.1, i fer votació separada.

5.2

Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans

5.2.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions per a l’any 2014 destinades a
programes o activitats per a l’enfortiment del teixit social i la participació
als barris.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis
Urbans, de 10 de juny de 2014, que es transcriu a continuació:
“Fets:
És d’interès públic fomentar aquelles activitats que serveixin per enfortir el teixit social
la participació als barris, amb especial incidència en aquelles que impulsin accions que
promoguin actuacions que prioritzin la debilitació dels factors estructurals que generen
processos d’exclusió.

Fonaments de dret:
1. L’article 118 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, disposa que la subvenció té per objecte
la disposició gratuïta de fons públic que les entitats locals o els seus organismes
autònoms atorguin a persones o entitats públiques o privades per fomentar una
activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’una finalitat
pública, sense perjudici del que s’estableix en l’article 121 d’aquell reglament.
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2. D’acord amb l’article 27 de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant
concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents bases específiques
conjuntament o prèviament a la convocatòria.
3. En compliment de les previsions de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de
subvencions, per a la convocatòria de subvencions caldrà l’aprovació pel Ple de la
corporació de les pertinents bases reguladores de la seva concessió, d’acord amb
les previsions contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals.
4. El dia 10 de juny es va emetre informe de la tècnica de Ciutadania, Barris i Serveis
Urbans proposant que s’aprovin les clàusules exposades en el present document,
així com la convocatòria per l’atorgament de subvencions per a l’any 2014, per part
del Servei de Territori (Ciutadania, Barris i Serveis Urbans) de l’Ajuntament de
Manresa.
5. El dia 10 de juny, el cap de secció d’assessoria jurídica i procediment administratiu,
va emetre un informe favorable sobre l’aprovació inicial i informació pública
d’aquestes bases específiques
És per tot això, el regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, un cop
informat aquest dictamen per la comissió informativa i de control de Serveis del
Territori i Paisatge, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
“1r. APROVAR INICIALMENT les bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions per a l’any 2014, per part del Servei de Territori (Ciutadania, Barris i
Serveis Urbans) de l’Ajuntament de Manresa, destinades a programes o activitats per
a l’enfortiment del teixit social i la participació als barris, d’acord amb el següent text:
CODI: Barris 1/2014
Article 1. Objecte.
1.1 L’objecte d’aquestes bases és :
A. La regulació de l’atorgament de subvencions per part del Servei de Territori
(Ciutadania, Barris i Serveis Urbans) de l’Ajuntament de Manresa per a
projectes que fomentin i desenvolupin la participació ciutadana en els
assumptes d’interès públic i en activitats de caràcter comunitari als barris que
es duguin a terme en el transcurs de l’any 2014. ( Barris 1/2014).

1.2

Als efectes d’aquesta convocatòria, seran subvencionables els projectes que
tinguin com a finalitat :
- Activitats organitzades amb motiu de la celebració de festes de barri, que
potenciïn el civisme entre el veïnat i la ciutadania en general.
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- Activitats lúdiques organitzades amb motiu de la celebració de festes de barri
que fomentin el sentiment de pertinença, cohesió a la comunitat i el coneixement
del barri.
- La realització d’activitats conjuntes entre associacions que fomentin el treball en
xarxa.
- Les que afavoreixin la participació de col·lectius que per diferents
circumstàncies personals o socials es trobin en situació de vulnerabilitat i perill
d’exclusió.
- Les que fomentin i donin impuls a actituds cíviques de compromís i respecte pel
bé comú, com les que es troben recollides en el Pla de Civisme de l’Ajuntament
de Manresa.
- Les que fomentin una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient i els
recursos naturals.
- Les que racionalitzin la despesa d’acord amb l’impacte previsible.
- Suport a les despeses de gestió de les seus socials.
- Les que impulsin actuacions preventives i d’inclusió social des d’una òptica
comunitària i territorial que reforcin les xarxes socials i comunitàries.
Article 2. Beneficiaris/es. Només podran acollir-se a aquesta convocatòria les
entitats de base territorial a nivell de barri inscrites en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes de Manresa.
Les entitats optaran exclusivament a una línia de subvencions de totes les opcions de
concurrència pública de l’Ajuntament de Manresa durant l’exercici 2014.
Article 3. Termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds de subvenció
s’hauran de presentar en el termini que s’estableixi a la convocatòria.
Article 4. Documentació a adjuntar. Les sol·licituds de subvenció hauran d’anar
acompanyades de la documentació que es detalla a les “ Bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament de Manresa”, d’acord
amb els models específics que es lliuren als registres municipals.
Article 5. Determinació de les quantitats atorgades.
Una comissió qualificadora determinarà la quantitat atorgada a cada un dels projectes.
Això es farà per un sistema de prelació o bé per un sistema de distribució proporcional
per punts, en funció de les subvencions sol·licitades i del crèdit disponible. L'elecció
del sistema de distribució proporcional per punts haurà de constar de forma motivada a
l’acta que s’emeti i s’incorporarà a l’expedient.
Les quantitats no atorgades en una convocatòria podran ser destinades a una altra
convocatòria similar o posterior, d'acord allò que determinin les bases específiques.
La comissió qualificadora determinarà la quantitat que s’atorgarà a cada un dels
projectes en base als següents criteris:
5.1
a)

La viabilitat de la proposta:
Acta de la sessió plenària núm. 9, de 19 de juny de 2014

115

Es valorarà:
_ Les aportacions de l’entitat (quotes, patrocinis) al finançament del projecte, fins a 8
punts.
_La dificultat d’execució sense la subvenció, fins a 2 punts
_L’esforç per diversificar les fonts de finançament, fins a 4 punts
_El nombre de persones voluntàries efectivament implicades en la gestió del
projecte, fins a 6 punts.
b) La solvència:
Es valorarà:
_Qualitat en el disseny del projecte, fins a 8 punts
_ Assoliment d’objectius ( desenvolupament de totes les accions previstes), fins a 10
punts
_Que les activitats contemplin diferents tipologies, fins a 6 punts.
_Que promogui la participació social: en aquest apartat el que es valora és que en
les diferents fases del projecte hi hagi representació de diferents trams d’edat, diferent
gènere, nova ciutadania i persones amb discapacitats, fins a 6 punts.
c) L’impacte del projecte:
Es valorarà:
_Nombre de destinataris, fins a 10 punts
_Que tingui caràcter innovador en quan al desenvolupament d’activitats inclusives, fins
a 12 punts (accions que promoguin la debilitació dels factors estructurals que generen
exclusió).
_Que hi hagi activitats que impulsin conductes de caràcter cívic, fins a 10 punts
_Que promoguin el treball en xarxa a tots els nivells i la co-responsabilització de
tots els implicats, fins a 6 punts.
_ La participació en l’organització i execució de diferents entitats del barri, fins a 6
punts
_Que el projecte es presenti conjuntament entre diferents entitats, fins a 6 punts.

5.2 La comissió qualificadora estarà integrada per les següents persones:
- El regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans.
- El cap de secció d’Assessorament jurídic i procediment administratiu, que
actuarà com a secretari.
- La tècnica de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans
Article 6. Import màxim de la subvenció. L’aportació municipal no podrà excedir el
50% del cost del projecte al qual s'apliqui. No obstant això, es podrà arribar fins al 75%
d’aportació municipal quan la comissió qualificadora consideri que els projectes
compleixin almenys dos dels següents requisits:
1.- Requisits comuns
a) Els que prevegin comptar amb una aportació significativa de treball voluntari i
donatius en espècies per part de les persones associades i personal col·laborador.
b) Els que siguin presentats per entitats adreçades als segments de població de
renda més baixa.
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c) Els que siguin presentats per entitats ubicades en àrees de la ciutat en què hi ha
una absència total o més limitada d’activitats socials i comunitàries.
Article 7. Pagament de la subvenció. Per norma general, el 50% de l’import de la
subvenció s’abonarà un cop aquesta hagi estat concedida, i el 50% restant s’abonarà
un cop hagi estat realitzat i justificat el 100% del projecte. Aquesta norma no serà
d’obligat compliment en el cas de les excepcions que puguin quedar recollides en les
bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions que prevegin que el
pagament es realitzarà íntegrament de manera anticipada a la seva justificació o altres
excepcions que puguin contenir.
El calendari de pagament que resulti d’aplicar aquesta norma podrà veure’s ajustat a la
disponibilitat de tresoreria de l’Ajuntament. En aquest cas, d’ofici o a sol·licitud de
l’entitat beneficiària, es podrà concedir una ampliació del termini de realització de
l’activitat. Aquesta ampliació haurà de ser sol·licitada i concedida abans de la
finalització del termini inicial d’execució.
Article 8. Incompatibilitat de concurrència. Les entitats que optin per presentar una
sol·licitud de subvenció en relació a aquestes bases només en podran formular una i
serà incompatible amb la presentació de sol·licituds a altres convocatòries municipals
de subvenció d’altres àrees. S’exclouen de la convocatòria tots aquells projectes que
es duguin a terme a l’empara d’un pla de desenvolupament comunitari o similar.
Article 9. Aplicació supletòria. En tot el que no es prevegi en aquestes clàusules
específiques, serà d’aplicació l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Manresa així com les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions.
Article 10. Subcontractació d’activitats. La subcontractació d’activitats amb
persones o entitats vinculades amb la persona beneficiària no està permesa d’acord
l’article 29.7 d) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en relació amb l’article 68 del
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Malgrat això, s’autoritza aquesta subcontractació a associats de les entitats
beneficiàries sempre que el total de l’import del contracte o contractes no superi el
20% del projecte i mai per a imports totals superiors a 2.000 €.
Article 11. Justificacions. S’entregarà conjuntament memòria qualitativa valorant el
projecte realitzat i les factures i rebuts pertinents. A més de les factures originals, es
farà una relació econòmica de la despesa:
Núm. de factura

Concepte

Quantitat econòmica

El termini de justificació, d’acord amb el contingut establert a les bases generals.
S’admetran a l’efecte de la justificació despeses relatives al funcionament ordinari de
l’entitat associades a l’execució del projecte fins un màxim del 10% de l’import a
justificar.
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Article 12. Modificació substancial del projecte. L’entitat beneficiària haurà de
sol·licitar autorització per escrit, prèvia i expressa, a l’Ajuntament de Manresa, per
realitzar qualsevol modificació substancial del projecte subvencionat.
A aquest efecte, es consideren modificacions substancials del projecte les incidències
que afectin els objectius, activitats o modificacions superiors al 10% de les partides
pressupostàries aprovades, i sempre i quan superi la xifra de 2.000 euros.
Les sol·licituds de modificació substancials han d’estar motivades, cal que es formulin
així que apareguin les circumstàncies que les justifiquin i s’hi han d’especificar les
repercussions pressupostàries que impliquen. Aquesta reformulació requerirà
l'aprovació expressa de l’Ajuntament.
Si no s'accepta la reformulació i l'entitat ja ha percebut la subvenció, haurà d'optar
entre mantenir el projecte inicial o bé reintegrar la quantia percebuda.
Article 13. Obligacions específiques. Incloure en tota informació i publicitat que es
faci del projecte subvencionat, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de
realització, el logotip de l'Ajuntament i fer constar que aquestes actuacions es realitzen
amb el suport de l'Ajuntament. Així mateix, l'entitat beneficiària caldrà que faci constar
en les obres i/o material editat que aquest ha estat subvencionat per l’Ajuntament, i
haurà de lliurar a l’Ajuntament dos exemplars, com a mínim, de tot el material. Aquesta
obligatorietat s'estén a futures campanyes divulgatives i d’edició del material que ha
estat subvencionat per l’Ajuntament.”
2n. SOTMETRE les presents bases específiques a INFORMACIÓ PÚBLICA per un
termini de 20 dies mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació i fent una referència d’aquest
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3er. INFORMAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop
transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin formulat al·legacions o
impugnacions.”

6.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Serveis a les
Persones de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2014.

El secretari presenta el dictamen del tinent d’alcalde, president de l’Àrea de Serveis a
les Persones, de 9 de juny de 2014, que es transcriu a continuació:
“La llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que la
concessió de subvencions públiques requereix que s’aprovin amb caràcter previ les
bases reguladores del seu atorgament i l’acte de convocatòria.
Amb la finalitat de desenvolupar aquesta previsió normativa, l’article 27 de l’Ordenança
General de Subvencions ho recull amb aquest mateix sentit, especificant que la
normativa reguladora de les subvencions es contindrà en les respectives bases
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específiques. Aquestes bases hauran de ser aprovades de manera conjunta o prèvia a
l’acte de convocatòria.
L’Ajuntament de Manresa té la voluntat d’iniciar el procediment d’atorgament de
subvencions de l’Àrea dels Serveis a les Persones. En conseqüència, complint la
normativa abans esmentada, amb aquest acte procedeix a aprovar la normativa
reguladora de les subvencions per a l’any 2014. Uns acords que, d’acord amb l’article
124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, corresponen adoptar al Ple de la Corporació.
Vist l’informe emès amb data 9 de juny de 2014 pel Cap de la Secció de Suport Jurídic
dels Serveis de Serveis Socials, Sanitat i Programes i d’Ensenyament, Cultura i
Esports, favorable a l’aprovació inicial i informació pública de les presents bases
específiques.
Per tot això, el Tinent d’alcalde, President de l’Àrea dels Serveis a les Persones,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
“Primer.- Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Manresa, d’acord
amb el següent text:
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES DE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER L’ANY 2014
Article 1.- Objecte. És objecte de les presents bases la regulació de
l’atorgament de subvencions per part de l’Àrea de Serveis a les Persones de
l’Ajuntament de Manresa, amb les denominacions i codis que segueixen:
A. Projectes i activitats de difusió de la Cultura
1. La difusió de les arts escèniques i musicals, les arts plàstiques i visuals, la
cultura popular i festiva, la difusió i recerca del patrimoni o altres projectes de
difusió cultural i les activitats de creació artística i difusió de la cultura a la ciutat
de Manresa, que es duguin a terme en el transcurs de l’exercici de 2014.
B. Programa d’activitats de promoció esportiva
1. Activitats de promoció esportiva portades a terme durant la temporada
esportiva 2013-14 o durant l’any 2014.
C. Programa de Cooperació
1. Cooperació internacional per al desenvolupament (Codi: Cooperació
1/2014.1)
2. Accions de suport al sud (Codi: Cooperació 1/2014.2)
Article 2. Beneficiaris/es. Per norma general podran acollir-se a aquestes
convocatòries les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes
de Manresa, així com grups de fet formats per tres o més persones, la majoria
de les quals han d’estar empadronades al municipi de Manresa.
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Les entitats optaran exclusivament a una línia de subvencions de totes les
opcions de concurrència pública de l’Ajuntament de Manresa durant l’exercici
2014. Només hi haurà l’excepcionalitat:
Les entitats que hagin optat a la convocatòria de projectes a realitzar a països
del sud, podran optar a un projecte de la resta de convocatòries de
concurrència de l’Ajuntament de Manresa
Article 3. Termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds de
subvenció s’hauran de presentar en el termini que s’estableixi a l’acte de
convocatòria.
Article 4. Documentació a adjuntar. Les sol·licituds de subvenció hauran
d’anar acompanyades de la documentació que es detalla a les “Bases
específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament de
Manresa”, d’acord amb els models específics que es lliurin als registres
municipals.
Article 5. Determinació de les quantitats atorgades. Una comissió
qualificadora determinarà la quantitat atorgada a cada un dels projectes. Això
es farà per un sistema de prelació o bé per un sistema de distribució
proporcional per punts, en funció de les subvencions sol·licitades i del crèdit
disponible. L'elecció del sistema de distribució proporcional per punts haurà de
constar de forma motivada a l’acta que s’emeti i s’incorporarà a l’expedient.
Les quantitats no atorgades en una convocatòria podran ser destinades a una
altra convocatòria similar o posterior, d'acord allò que determinin les bases
específiques.
Article 6. Import màxim de la subvenció. A excepció de les subvencions
concedides en la convocatòria Cooperació 1/2014, per norma general
l’aportació municipal no podrà excedir el 50% del cost del projecte al qual
s'apliqui. No obstant això, es podrà arribar fins al 75% d’aportació municipal
quan la comissió qualificadora consideri que els projectes compleixin almenys
dos dels següents requisits:
1.- Requisits comuns
a) Els que prevegin comptar amb una aportació significativa de treball voluntari
i donatius en espècies per part de les persones associades i personal
col·laborador.
b) Els que siguin presentats per entitats adreçades als segments de població
de renda més baixa.
c) Els que siguin presentats per entitats ubicades en àrees de la ciutat en què
hi ha una absència total o més limitada d’activitats socials i comunitàries.
2.- Requisits específics de Cooperació
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a) Els que siguin presentats per entitats que es dediquin a la defensa de valors
i interessos generals i, per tant, no ofereixin serveis específics per als seus
associats.
Article 7. Pagament de la subvenció. Per norma general, el 50% de l’import
de la subvenció s’abonarà un cop aquesta hagi estat concedida i el 50% restant
s’abonarà un cop hagi estat realitzat i justificat el 100% del projecte. Aquesta
norma no serà d’obligat acompliment en els casos següents:
1. Les subvencions concedides en la convocatòria Cooperació 1/2014 per les
característiques especials que tenen els projectes de cooperació internacional.
2. Altres excepcions que puguin quedar recollides en les bases generals
reguladores de l’atorgament de subvencions que prevegin que el pagament es
realitzarà íntegrament de manera anticipada a la seva justificació o altres
excepcions que puguin contenir.
El calendari de pagament que resulti d’aplicar aquesta norma podrà veure’s
ajustat a la disponibilitat de tresoreria de l’Ajuntament. En aquest cas, d’ofici o a
sol·licitud de l’entitat beneficiària, es podrà concedir una ampliació del termini
de realització de l’activitat. Aquesta ampliació haurà de ser sol·licitada i
concedida abans de la finalització del termini inicial d’execució.
Article 8. Incompatibilitat de concurrència. Les entitats que optin per
presentar una sol·licitud de subvenció a alguna de les línies objecte d’aquestes
bases només podran formular una única sol·licitud i serà incompatible amb la
presentació de sol·licituds a altres convocatòries municipals de subvenció
d’altres àrees, a excepció del previst a l’article 2.
Pel que fa a la presentació de sol·licituds a la línia de difusió de la cultura, a
banda de l’esmentat al paràgraf anterior, també serà incompatible amb
disposar d’una subvenció consignada nominativament a partides corresponents
a la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manresa.
Article 9. Aplicació supletòria. En tot el que no es prevegi a les clàusules
específiques que s’adjunten, els serà d’aplicació l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de Manresa així com les Bases específiques
reguladores de l’atorgament de subvencions.
Article 10. Subcontractació d’activitats. La subcontractació d’activitats amb
persones o entitats vinculades amb la persona beneficiària no està permesa
d’acord l’article 29.7.d) de la llei 38/2003, de 17 de novembre, en relació amb
l’article 68 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Malgrat això, s’autoritza aquesta subcontractació a associats de les entitats
beneficiàries sempre que el total de l’import del contracte o contractes no
superi el 20% del projecte i mai per a imports totals superiors a 2.000 €.
Article 11. Justificacions. S’entregarà conjuntament memòria qualitativa
valorant el projecte realitzat i les factures i rebuts pertinents. A més de les
factures originals, es farà una relació econòmica de la despesa:
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Núm. de factura

Concepte

Quantitat econòmica

El termini de justificació, d’acord amb el contingut establert a les bases
generals. S’admetran a l’efecte de la justificació despeses relatives al
funcionament ordinari de l’entitat associades a l’execució del projecte fins un
màxim del 10% de l’import a justificar.

Article 12. Modificació substancial del projecte. L’entitat beneficiària haurà
de sol·licitar autorització per escrit, prèvia i expressa, a l’Ajuntament de
Manresa, per realitzar qualsevol modificació substancial del projecte
subvencionat.
A aquest efecte, es consideren modificacions substancials del projecte les
incidències que afectin els objectius, activitats o modificacions superiors al 10%
de les partides pressupostàries aprovades, i sempre i quan superi la xifra de
2.000 euros.
Les sol·licituds de modificació substancials han d’estar motivades, cal que es
formulin així que apareguin les circumstàncies que les justifiquin i s’hi han
d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquen. Aquesta
reformulació requerirà l'aprovació expressa de l’Ajuntament.
Si no s'accepta la reformulació i l'ens local ja ha percebut la subvenció, haurà
d'optar entre mantenir el projecte inicial o bé reintegrar la quantia percebuda.
Article 13. Obligacions específiques. Incloure en tota informació i publicitat
que es faci del projecte subvencionat, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit
o el lloc de realització, el logotip de l'Ajuntament i fer constar que aquestes
actuacions es realitzen amb el suport de l'Ajuntament. Així mateix, l'entitat
beneficiària caldrà que faci constar en les obres i/o material editat que aquest
ha estat subvencionat per l’Ajuntament, i haurà de lliurar a l’Ajuntament dos
exemplars, com a mínim, de tot el material. Aquesta obligatorietat s'estén a
futures campanyes divulgatives i d’edició del material que ha estat
subvencionat per l’Ajuntament
A. PROJECTES I ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DE LA CULTURA
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a
programes i activitats de difusió de la cultura

CODI: Cultura 1/2014
Article 1. Objecte de la convocatòria. Es objecte de la convocatòria la
subvenció de la difusió de les arts escèniques i musicals, les arts plàstiques i
visuals, la cultura popular i festiva, la difusió i recerca del patrimoni o altres
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projectes de difusió cultural i les activitats de creació artística i difusió de la
cultura a la ciutat de Manresa, que es duguin a terme en el transcurs de
l’exercici de 2014.
Article 2. Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria
s’entén per programes de creació i difusió de la cultura aquells que es duguin a
terme en els àmbits següents:
2.1. La creació i la difusió de les arts escèniques i musicals.
2.2. La difusió de les arts plàstiques i visuals.
2.3. La difusió de la cultura popular i festiva. En queden excloses les festes
de barri i les activitats adreçades exclusivament a col·lectius específics.
2.4. La recerca i promoció del patrimoni i altres projectes de difusió cultural.
La concurrència a aquesta convocatòria es incompatible amb qualsevol conveni
de col·laboració i/o subvenció consignada nominativament en el pressupost
municipal del 2014 en el marc de la regidoria de Cultura.
Article 3. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que
s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els
següents:
a) La viabilitat de la proposta: fins a 34 punts.
Es valorarà
-

La suficiència i la concreció dels recursos destinats al projecte
L’esforç per diversificar les fonts de finançament
El grau d’autosuficiència dels projectes

b) La qualitat artística i la solvència tècnica: fins a 33 punts.
Es valorarà
-

El rigor i la qualitat del projecte presentat (es valorarà la trajectòria a
partir de les memòries presentades en anys anteriors).
La coherència entres els objectius formulats i els mitjans previstos per
assolir-los.
La previsió de mecanismes de valoració dels resultats.
La innovació, la creativitat o l’afavoriment de nous sectors artístics
emergents
La qualitat artística i l’interès cultural de la programació

c) L’impacte del projecte: fins a 33 punts.
Es valorarà
-

El dèficit d'activitats anàlogues i equivalents en importància en el
municipi
El nombre de destinataris a qui va adreçada
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-

-

La inclusió de propostes artístiques professionals i/o la promoció de la
producció artística local de forma retribuïda. La capacitat de generar
impacte econòmic en el sector.
L’afavoriment de la dinamització cultural i social en un àmbit sectorial o
territorial específic, especialment al Centre Històric
La contribució a la projecció de la ciutat i al seu rol de capitalitat
Les actuacions concretes tendents a la formació i creació de nous
públics

Article 4. Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió
qualificadora estarà formada per:

Sr. Joan Calmet Piqué, Regidor delegat de Cultura.
Sra. Sílvia Saura Villar, Cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esport.
Sr. Serafí Vallecillos Zamora, Cap de la Secció de Cultura.
Sr. Jeroni Muñoz Soler, Cap de la Secció de Suport Jurídic dels Serveis
d’Ensenyament, Cultura i Esports i Serveis Socials, Sanitat i Programes.
B. PROGRAMA D’ESPORTS
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a
activitats de promoció esportiva
Codi: Esports 1/2014
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la
subvenció d’activitats de promoció esportiva portades a terme durant la
temporada esportiva 2013-14 o durant l’any 2014, per clubs esportius i
associacions esportives sense ànim de lucre, fundacions de l’àmbit esportiu,
federacions esportives i/o col·legis arbitrals respectius i entitats ciutadanes
sense ànim de lucre no vinculades a l’àmbit escolar que promouen l’esport i
l’activitat física a la ciutat de Manresa, ja sigui participant de les mateixes o
organitzant-les.
Article 2. Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria
s’entén per activitats de promoció esportiva qualsevol acció que promou a la
ciutat de Manresa la pràctica fisicoesportiva regular a qualsevol edat a partir de
l’1 de setembre del 2013 i finalitzada abans del 31 de desembre del 2014, i les
que són el resultat d’una programació estable de llarga durada en els àmbits
de l’esport de competició, educatiu i de lleure, d’acord amb els següents
subprogrames:
2.1. Activitats d’ensenyament de l’esport i l’activitat física
a) participació i/o organització de sessions que tenen per objectiu
l’ensenyament d’activitats físiques bàsiques que contribueixen a la
formació poliesportiva
b) escoles i/o cursets d’iniciació, grups de perfeccionament i tecnificació de
les diferents modalitats esportives
c) Organització d’esdeveniments esportius entre la població escolar
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2.2. Activitats d’esport de competició:
a) participació en trobades o encontres amistosos organitzats de forma
regular i no puntual per alguna entitat, federació o institució esportiva,
b) participació en les diferents fases dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya,
c) participació en competicions esportives federades i/o reglamentades per
alguna federació esportiva,
d) participació en competicions universitàries,
e) participació en competicions esportives per a aficionats i de lleure,
f) participació en competicions esportives adaptades a les persones amb
discapacitats,
g) organització de competicions, lligues o trobades en qualsevol dels
àmbits de l’esport escolar, federat, aficionat, adaptat o universitari,
h) participació en competicions oficials o amistoses, concentracions o
trobades fora de la ciutat de Manresa i que formen part d’alguna de les
fases del cicle d’entrenament esportiu (concentracions de
pretemporada, fases de sector, semifinals i finals de la lliga competitiva)
2.3. Activitats fisicoesportives de lleure i per a la salut :
a) participació i/o organització de programes d’activitats físiques no
competitives que tenen per objectiu la millora de la salut i l’ocupació del
temps de lleure,
b) programes d’activitats fisicoesportives adreçades a la gent gran,
c) programes de recreació esportiva per a infants i joves,
d) programes d’activitats per al manteniment i la millora de la condició
física en les persones adultes a través de l’exercici físic i esportiu,
e) programes d’activitats físiques adaptades a persones discapacitades.
Article 3. Beneficiaris. Poden optar a les subvencions que són objecte
d’aquesta convocatòria les entitats i associacions sense finalitat de lucre,
domiciliades en el municipi, legalment constituïdes i inscrites en el Registre
Municipal d’Entitats:
-

Clubs esportius, entitats i associacions esportives
Federacions Esportives i col·legis arbitrals o delegacions respectives
amb seu dins el municipi de Manresa
Fundacions esportives
Altres entitats cíviques sense ànim de lucre no vinculades a l’àmbit
escolar que promouen la pràctica de l’esport

El nombre de projectes o sol·licituds es limitarà a 1 per entitat i disciplina
esportiva i s’haurà de portar a terme en el període comprès entre l’1 de
setembre de 2013 i el 31 de desembre de 2014
La concurrència a la convocatòria regulada per les presents bases és
incompatible amb els supòsits de l’obtenció de subvencions de caire nominatiu
o de qualsevol altre caire en convocatòries municipals d’altres àrees.
Article 4. Barems per a valoració de les subvencions. Els projectes
presentats s’avaluaran sobre un total de 100 punts d’acord amb els criteris i el
barem de puntuació següents:
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a) La viabilitat de la proposta: fins a 5 punts. Es valorarà especialment la
dificultat de ser executada sense subvenció.
b) Solvència tècnica, fins a 45 punts.
Es valorarà
- La transcendència que tingui l'activitat (es valorarà el rigor i la qualitat del
projecte presentat), fins a 10 punts.
- Millora en la capacitat de gestió i realització de l'activitat per part de les
entitats que puguin acreditar la formació dels seus membres voluntaris, fins
a 5 punt.
- Altres aspectes específics a valorar, fins a 30 punts.

c) L’impacte del projecte: fins a 50 punts.
Es valorarà
- El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 15 punts.
- El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 35 punts.
Article 5. Composició nominal de la Comissió qualificadora. La Comissió
qualificadora estarà formada per:
Sr. xxx, Regidor delegat d’Esports.
Sra. xxx, Cap de la Secció d’Esports.
Sr. xxx, Tècnic d’Esports
Sr. xxx, Cap de la Secció de Suport Jurídic dels Serveis
Cultura i Esports i Serveis Socials, Sanitat i Programes.

d’Ensenyament,

C. PROGRAMA DE COOPERACIÓ
Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a projectes
de cooperació internacional per al desenvolupament.
1. Codi: Projectes de Cooperació 1/2014.1
2. Codi: Accions de suport al sud 2/2014.2
Codi: 1/2014.1 Projectes de Cooperació al Desenvolupament
Article 1. Objecte de la convocatòria i marc normatiu. És objecte de les
presents clàusules la subvenció de projectes de cooperació internacional per al
desenvolupament que es duguin a terme en el transcurs de l’any 2014. Donada
la complexitat d’algunes realitats als països del sud, els projectes podran
contemplar part de les actuacions durant el primer semestre del 2015,
especialment aquells projectes que es regeixen per calendaris escolars d’altres
països.
Cada entitat sol·licitant haurà de valorar si la realització d’accions més enllà del
2014 pot afectar la sol·licitud de la subvenció a la convocatòria de 2015.
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Per a tot allò que no es reculli a les presents clàusules la normativa de
referència seran les bases específiques vigents a cada moment així com l’acte
o actes de convocatòria que podran realitzar-se de manera unificada o
separadament per a projectes d’inversió.
Cada entitat podrà optar únicament a una de les línies. Queden excloses de
presentar projectes a la línia 2 totes aquelles ONGD amb experiència en la
gestió de projectes de Cooperació.
Article 2. Beneficiaris/es. Només podran acollir-se a aquesta convocatòria
entitats que faci almenys un any que estan inscrites al Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes de Manresa i que puguin acreditar experiència i/o
formació en temàtiques de Cooperació Internacional.
Article 3. Tipologia de projecte. Els projectes hauran de tenir com a principal
objectiu promoure la cohesió social, el treball en xarxa i l’accés de les persones
als drets fonamentals.
Queden exclosos de convocatòria tots aquells projectes que destinin més del
20% del pressupost sol·licitat a conceptes d’alimentació, a excepció dels
projectes de Cooperació que serà el 30%.
Es desestimaran aquells projectes que proposin una actuació puntual, ja que
no es podria donar resposta a la finalitat de la convocatòria: contribuir a
l’enfortiment del capital humà i social al sud, així com millorar el coneixement
de la ciutadania manresana en temàtiques de relacions internacionals.
Article 4. Projectes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, es
subvencionaran els projectes:
• Destinats a aquells països amb un índex de desenvolupament humà més
baix, projectes dirigits als sectors més empobrits de països amb un índex de
desenvolupament mitjà o projectes destinats a països en conflicte.
• Que potenciïn el teixit associatiu dels països del sud, que incloguin accions
encaminades a l’apoderament del grup beneficiari i al seu desenvolupament
autogestionari (es prioritzaran activitats productives, de foment de l’educació,
de capacitació i formació dels grups beneficiaris, activitats que millorin la
situació socio-sanitària i activitats orientades a millorar i enfortir la governabilitat
democràtica dels països del sud).
• Que incloguin la perspectiva de gènere i siguin sostenibles
mediambientalment i culturalment
• Que s’adrecin a col·lectius desfavorits: dones, infants, joves i refugiats.
• Que impliquin directament a membres d’entitats de Manresa.
• Que es facin en països amb els quals Manresa té vincles migratoris.
• Consideració del codi ètic de comunicació i ús d’imatges de la Federació
Catalana d’ONG pel Desenvolupament (veure www.fcongd.org, publicacions).
• Promoció de la cultura de la pau i la solidaritat, sense símbols que
promoguin ideologies i organitzacions polítiques específiques.
Cada entitat podrà presentar un únic projecte per any a la convocatòria o
convocatòries amb codi Cooperació 1/2014 i no podran tenir més de dos
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expedients oberts de subvencions a països del sud. En cap cas es podrà
presentar proposta de subvenció per a un projecte de continuïtat, sinó s’ha
tancat la justificació de la fase anterior subvencionada.
No són objecte d’aquestes bases reguladores les tipologies de projectes
següents:
a) Intercanvis, colònies i estades d'infants i/o joves.
b) Brigades i/o estades solidàries.
c) Actuacions que tinguin com a finalitat exclusivament la recaptació de fons i la
captació de persones sòcies i/o donants.
d) Aquells projectes que la finalitat sigui exclusivament alimentació o que
aquest concepte sobrepassi el 30 % del pressupost sol·licitat. En aquests casos
s’hauran de considerar projectes d’emergència i, si s’escau, es tramitarien sota
la modalitat d’atorgament corresponent. Seran una excepció a aquesta clàusula
els projectes de centres de guany de pes i nutricionals.
Una vegada aprovat el projecte i reformulat el pressupost per part de l’entitat
sol·licitant, tampoc es podrà sobrepassar el 30% de recursos destinats a
alimentació.
e) L’enviament de containers, o costos derivats de l’enviament de materials, en
el cas que sigui necessari serà mitjançant la via de projectes humanitaris o
d’ajuda d’emergència. Amb l’excepció d’aquells materials que no existeixin al
país d’origen i amb una clara demanda de la contrapart justificant la necessitat
dels materials a enviar.
f) Actuacions d’adopció i d’apadrinament.
g) Els projectes que incloguin accions de proselitisme religiós i políticopartidista.
h) Construcció d’infraestructures de marcada incidència medi ambiental
(abocadors, pous, altres activitats d'explotació de recursos naturals, etc.)
que no comptin amb un estudi d'impacte ambiental previ, exceptuant
aquelles construccions d’infraestructures hídriques i/o clavegueram. En
aquest cas, s’haurà d’adjuntar informe de l’entitat sol·licitant justificant
l’absència d’estudi d’impacte ambiental previ donades les característiques
de la zona.)
i) Construcció, manteniment o dotació d'equips i subministraments per a
centres que no comptin amb el suport i el compromís futur
acreditat de les autoritats amb competència en la matèria o, en el
seu
defecte,
de
qualsevol
altre
autoritat
local.
j) Activitats de dotació d'equips i subministraments a la contrapart o
beneficiaris per a les que no es defineixin els mecanismes de transferència,
gestió posterior i compromisos per al manteniment futur dels mateixos.
k) Projectes que tinguin un component majoritari de sensibilització o educació
pel desenvolupament.
Article 5. Modificació substancial del projecte. L’entitat beneficiària haurà de
sol·licitar autorització per escrit, prèvia i expressa, a l’Ajuntament de Manresa,
per realitzar qualsevol modificació substancial del projecte subvencionat.
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A aquest efecte, es consideren modificacions substancials del projecte les
incidències que afectin els objectius, activitats o modificacions superiors al 10%
de les partides pressupostàries aprovades, i sempre i quan superi la xifra de
2.000 euros, subvencions obtingudes a més de les consignades a la sol·licitud
de subvenció, canvi de la contrapart local, beneficiaris, localització del projecte i
cronograma.
Les sol·licituds de modificació substancials han d’estar motivades, cal que es
formulin així que apareguin les circumstàncies que les justifiquin i s’hi han
d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquen. S'haurà de
presentar un informe justificatiu que argumenti el motiu de la reformulació i
caldrà indicar les actuacions que es proposen modificar i les repercussions
pressupostàries que impliquen. Aquesta reformulació requerirà l'aprovació
expressa de l’ajuntament.
Si no s'accepta la reformulació i l'ens local ja ha percebut la subvenció, haurà
d’optar entre mantenir el projecte inicial o bé reintegrar la quantia percebuda
més els interessos legals que corresponguin.
No es podran formular sol·licituds de modificació del projecte un cop hagi
transcorregut el termini d’execució prevista inicialment a la sol·licitud, llevat de
circumstàncies de força major que quedin degudament acreditades i s’acceptin
per la comissió de valoració de les subvencions.
Article 6. Beneficiaris/es. Només podran acollir-se a aquesta convocatòria
entitats que faci almenys un any que estan inscrites al Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes de Manresa i que puguin acreditar experiència i/o
formació en temàtiques de Cooperació Internacional.
Article 7: Documentació que s’haurà d’aportar amb la sol·licitud. A més de
la documentació genèrica a la qual es fa referència a l’article 4 de les Bases
Generals reguladores de l’atorgament de subvencions, les entitats que optin a
subvencions per a projectes de cooperació internacional hauran d’aportar els
següents documents actualitzats com a màxim d’un any d’antiguitat:
(Exceptuant els estatuts si no hi han hagut modificacions)






Documentació obligatòria
Formulari de presentació del projecte, d’acord amb el document annex.
És imprescindible emplenar l’apartat referit a les accions de sensibilització per
difondre el projecte, el context del país i les causes de la situació actual. (s’han
de presentar una còpia en format paper i una en digital - cd o correu electrònicde tots els documents que s’hagin de valorar. Si es fa mitjançant correu
electrònic, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud el justificant del correu electrònic on
s’ha enviat la documentació.
Document acreditatiu actualitzat d’interès de la contrapart en el projecte.
Document que acrediti propietat dels terrenys en cas d’obres.
Memòria d’activitats de la contrapart.

Documentació complementària
 Document acreditatiu actualitzat d’interès i/o el suport al projecte per part de les
autoritats locals del país (en funció contingut del projecte pot ser obligatori).
 Acreditació d’interès de les persones beneficiàries en el projecte.
 Memòria econòmica de l’entitat que sol·licita subvenció i organigrama
actualitzat.
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 Estatuts de la contrapart.
 Document acreditatiu de l’experiència de la contrapart en gestió d’altres
projectes.
 Acreditació de l’ interès de les persones beneficiàries en el projecte.
 Tota aquella informació que es cregui que pot completar la informació sobre el
projecte (mapes, retalls de premsa, etc.).
 Acord de la junta, o òrgan a qui correspongui, de l’entitat amb qui es plantegi el
treball conjunt en el projecte.
Els apartats de la sol·licitud han d’estar ben complementats. S’haurà de fer una
descripció extensa de les activitats que es portaran a terme per desenvolupar el
projecte amb la vinculació als recursos humans i materials. El pressupost haurà
d’estar desglossat per partides vinculades a les activitats plantejades. No es
podran fer blocs sense especificar els materials o activitats per a que es
destinaran. Pressupostos sobredimensionats en relació a la realitat del país
seran motiu de desestimació.
El fet de no presentar el formulari amb els camps degudament emplenats farà
desestimar el projecte sol·licitat. Així serà motiu de desestimació no comptar
amb la informació necessària a cada apartat o si les dades no donen garantia
que les accions es puguin desenvolupar adequadament.
També és motiu de desestimació no comptar amb el compromís explícit i
actualitzat de la contrapart corresponent, així com un resum de les seves
activitats durant el darrer any.
Article 8. Import màxim de la subvenció. L’import d’una subvenció no podrà
excedir el 75% del cost del projecte al qual s'apliqui.
Article 9. Imports subvencionables. Es finançarà un màxim d’un bitllet per
projecte i any per viatjar al país del sud on es realitza l’actuació, per tal de
facilitar el seguiment sobre el terreny. L’Ajuntament no es compromet a assumir
tots els costos de l’estada al país del sud. En projectes que s’aprovi una
quantitat inferior a 3.000€, només s’acceptarà el 50% del cost de bitllets d’avió.
El pagament de personal expatriat no podrà superar el 10% de la quantitat
atorgada. Caldrà adjuntar un document explicatiu amb la descripció de les
tasques que es realitzen i que no poden ser cobertes amb personal local.
Article 10. Barems per a valoració de les subvencions. D’acord amb les
bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions, els criteris
responen especialment als principis de viabilitat, solvència i impacte, establintse el següent barem:
1) La qualitat de la concepció i la presentació del projecte, fins a 15 punts.
- Anàlisis i descripció adequada de la situació de vulnerabilitat que justifica la
necessitat de portar a terme el projecte.
- Anàlisis dels efectes de la intervenció a la situació de vulnerabilitat dels
diferents col·lectius, beneficiaris afectats als diferents nivells (geogràfic, polític,
ambiental, econòmic, etc)
- Les activitats proposades s’adeqüen als objectius i resultats plantejats de la
intervenció.
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2) Persones destinatàries, fins a 10 punts.
- Impacte de la intervenció i nombre de destinataris.
- Adequació de la intervenció a les necessitats i característiques de la població
destinatària. Claredat i estratègia en l’elecció de la població destinatària.
- Grau d’implicació de la població destinatària en l’execució, seguiment i
avaluació de l’actuació.
- Preveu la formació de membres de la contrapart i beneficiaris del projecte.
3) Sostenibilitat del projecte, fins a 10 punts.
- Generar mecanismes necessaris per a la sostenibilitat en el temps que no
generin dependència.
- Contrapart formada per alguns dels beneficiaris del projecte.
- Existència de suport i recolzament per part de les autoritats locals.
- Existència d’una relació consolidada entre entitat i contrapart.
- Existència d’una contrapart amb capacitat de gestió i experiència en
projectes de cooperació.
4) Valoració de les activitats de sensibilització, fins a 25 punts
- Qualitat de les propostes de sensibilització adequades a l’eix de
sensibilització cultura de pau i drets humans, denuncien les causes estructurals
de les desigualtats Nord-sud, promouen el comerç just i consum responsable.
- Es plantegen activitats de difusió i visibilitat relacionades amb la proposta
(mitjans de comunicació).
- Implicació de la contrapart en les activitats de sensibilització.
- Estratègia i metodologia que facin preveure l’assoliment dels objectius de
sensibilització que es pretenen.
5) Treball en xarxa, participació ciutadana, fins a 15 punts.
- Projecte sol·licitat presentat en xarxa.
- Treball en xarxa al territori de la contrapart local (acreditat).
- Implantació social a Manresa de l’entitat sol·licitant: dinamització, participació
activa, base social.
6) Formulació i documentació de la intervenció, fins a 10 punts.
- Claredat, coherència i definició dels objectius, activitats i resultats a assolir.
- Indicadors, fonts de verificació especificats adequadament.
- Adequació dels mecanismes de seguiment, control i avaluació, amb la
inclusió d’indicadors objectivament verificables.
7) Recursos i pressupost, fins a 10 punts
- Es presenta un pressupost complet, clar i coherent amb el projecte.
Despeses detallades en relació a les activitats previstes.
- Cofinançament, aportacions de l’entitat i de la contrapart local.
8) Documentació addicional i complementària aportada, fins a 5 punts.
- Tota aquella informació que apareix en la sol·licitud com a no obligatòria
però que es valorarà positivament.
Totes les sol·licituds que no aconsegueixin una valoració mínima de 60 punts
seran desestimades. L’Ajuntament es reserva el dret de pujar la puntuació de
tall per aprovar un projecte si més de 6 propostes superen els 60 punts bàsics
requerits per a l’aprovació del projecte.
Article 11. Obligacions específiques. Les entitats beneficiàries de les
subvencions, a banda de les obligacions genèriques establertes a la llei, bases
generals i específiques, estaran obligades a:

Acta de la sessió plenària núm. 9, de 19 de juny de 2014

131

a) Comunicar, per escrit, en un termini màxim d'un mes a comptar de la data de
la transferència de la subvenció, la data d'inici efectiva del projecte, l'adequació
del cronograma i la reformulació dels pressupostos, d'acord amb la quantitat
concedida i que ha de contenir el detall dels subconceptes inclosos en cada
partida pressupostària, tant de les corresponents a l'Ajuntament com de les
corresponents a altres finançadors. Aquest escrit ha de ser expressament
aprovat per l’Ajuntament i en cap cas s'admetrà a estudi l'informe final si
prèviament no s'ha aprovat aquest document.
b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el programa presentat i
aprovat per l’ajuntament
c) Notificar per escrit a l’Ajuntament qualsevol incidència en el compliment de
les obligacions establertes en aquestes clàusules mitjançant la presentació d'un
informe escrit, tant bon punt es produeixi, i s'han de justificar les causes que
l'originen.
d) Comunicar per escrit les modificacions relatives a l'ens local sol·licitant, com
un canvi en els mitjans humans, un canvi d'adreça o qualsevol altra modificació
que tingui transcendència per al seguiment del projecte.
e) Proporcionar en tot moment la informació i la documentació que els sigui
demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de
comprovació de l’ajuntament, de l'entitat col·laboradora de l'ens concedent, de
la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i altres
òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.
f) Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat,
sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el logotip de
l'Ajuntament i fer constar que aquestes actuacions es realitzen amb el suport de
l'Ajuntament. Així mateix, l'entitat beneficiària caldrà que faci constar en les
obres i/o material editat que aquest ha estat subvencionat per l’ajuntament, i
haurà de lliurar a l’Ajuntament dos exemplars, com a mínim, de tot el material.
Aquesta obligatorietat s’estén a futures campanyes divulgatives i d’edició del
material que ha estat subvencionat per l’ajuntament
g) Comunicar a l’ajuntament l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades,
nacionals internacionals. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es
conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons
percebuts.
Article 12. Justificació. El termini de justificació, d’acord amb el contingut
establert a les bases generals, s’haurà de fer en el termini d’un any des del
cobrament de la totalitat de la subvenció.
S’admetran a l’efecte de la justificació despeses relatives al funcionament
ordinari de l’entitat associades a l’execució del projecte fins un màxim del 7%
de l’import a justificar.
Es consideren despeses indirectes les despeses administratives que inclouran
les despeses de l’entitat sol·licitant a Catalunya com són despeses de personal
administratiu direcció i coordinació, ús de vehicles i transports
subministraments, neteja, material d’oficina i assegurances, béns fungibles i
comunicacions de l’entitat sol·licitant de Catalunya.
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El compte justificatiu, contindrà la següent informació.
a) Una memòria d’actuació justificativa amb indicació de les activitats
realitzades i dels resultats obtinguts, d'acord amb les condicions imposades en
la concessió de la subvenció.
b) Una relació classificada de despeses i inversions de l’activitat, amb
identificació del creditor i del document, import, data d’emissió i data de
pagament.
c) Originals i fotocòpies de les factures presentades o fotocòpia compulsada o
legalitzada, en els termes establerts de la subvenció i degudament ordenades,
pel valor de la quantitat concedida.
d) Les despeses es justificaran mitjançant factures, rebuts, tiquets i altres
documents amb valides reconeguda en el tràfic mercantil o administrativa en el
lloc de realització del negoci jurídic.
c) Detall de la resta d’ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada, amb indicació de l'import i procedència.
De manera provisional la documentació justificativa podrà ser substituïda per
una còpia simple o digitalitzada, on es declari responsablement la
correspondència dels documents amb els originals. Anirà acompanyat d’una
declaració responsable on s’indiqui el lloc de dipòsit dels originals, així com el
compromís de dipositar els originals o les seves còpies compulsades quan
siguin requerits per l’òrgan gestor de la subvenció.
Article 13. Justificació en situacions excepcionals. En el cas de produir-se
situacions excepcionals degudament acreditades, tals com desastres naturals,
enfrontaments armats o crisis humanitàries, que dificultin o fins i tot
impossibilitin disposar de l’adequada documentació de suport justificatiu de la
despesa, l’òrgan que atorga la subvenció podrà acceptar altres formes de
justificació amb valor probatori.
Article 14. Pagament de la subvenció. Per la particularitat i complexitat dels
projectes de cooperació, el 100% de l’import de la subvenció s’abonarà un cop
aquesta hagi estat concedida.
Article 15. Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió
qualificadora estarà formada per:
Sra. xxx, Regidora de Serveis socials, Acollida i Cooperació
Sra. Xxx, Cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Participació
Sra. xxx, Coordinadora del Programa de Cooperació
Sr. xxx, Cap de la Secció de Suport Jurídic dels Serveis d’Ensenyament,
Cultura i Esports i Serveis Socials, Sanitat i Programes.
Prèviament a la decisió de la Comissió qualificadora es sol·licitarà informe al
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a
accions de suport al sud
Acta de la sessió plenària núm. 9, de 19 de juny de 2014

133

Codi: Accions de suport al sud 1/2014.2
Objectiu:
Acompanyar les entitats que es volen iniciar en portar a terme projectes de
cooperació al desenvolupament en la formació i adquisició d’experiència a
través de la realització d’accions de suport al sud, de manera que en un futur
proper pugin portar a terme projectes pròpiament de Cooperació al
Desenvolupament i accedir a les convocatòries de subvencions de projectes
amb una estratègia de desenvolupament (línia 1 d’aquesta convocatòria
Article 1. Objecte de la convocatòria i marc normatiu. És objecte de les
presents clàusules la subvenció de accions de suport al sud que es duguin a
terme en el transcurs de l’any 2014.
Article 2. Beneficiaris/es. Només podran acollir-se a aquesta convocatòria
entitats que faci almenys un any que estan inscrites al registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes de Manresa.
Article 3. Accions.
a) Als efectes d’aquesta convocatòria, es subvencionaran les accions de
suport al sud:
 Destinats a aquells països amb un índex de desenvolupament humà més
baix o als sectors més empobrits de països amb un índex de
desenvolupament humà mitjà.
 Que s’adrecin a col·lectius desfavorits: dones, infants, joves i refugiats.
 Que incloguin la perspectiva de gènere i siguin sostenibles
mediambientalment i culturalment.
 Que potenciïn el teixit associatiu del sud.
 Que impliquin directament a membres d’entitats de Manresa.
 Que es facin en països amb els quals Manresa té vincles migratoris
(projectes de codesenvolupament).
 Promoció de la cultura de la pau i la solidaritat, sense símbols que
promoguin ideologies i organitzacions polítiques específiques.
b) No són objecte d’aquestes bases reguladores les tipologies d’accions
següents:
 Aquelles accions que la finalitat sigui alimentació. En aquests casos
s’hauran de considerar projectes d’emergència i, si s’escau, es tramitarien
sota la modalitat d’atorgament corresponent.
 Aquelles accions que la finalitat sigui el repartiment de bens fungibles, ni
enviament de containers amb materials. Accions de proselitisme religiós i
politico-partidistes.
c) La proposta a subvencionar haurà de contemplar accions de sensibilització i
difusió de l’acció al sud entre la ciutadania de Manresa. (Accions de
sensibilització a Manresa per difondre el projecte). Aquetes haurà d’evitar
imatges de relació desigual Nord/Sud i de les quals es pugui interpretar
paternalisme, superioritat, etc.
Article 4. Durada de les accions. Les accions de suport al sud tindran una
durada màxima d’un any.
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Article 5. Procés d’acompanyament i formació. L’entitat sol·licitant tindrà un
procés d’acompanyament en la formulació del projecte per part de l’equip tècnic
de l’ajuntament, i rebrà informació de les possibilitats de millorar la seva
capacitació amb formació específica.
Article 6. Entitats sol·licitants. Només podran acollir-se a aquesta
convocatòria entitats que faci almenys un any que estan inscrites al Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes de Manresa.
- Les entitats no podran sol·licitar subvencions a accions de suport més de 3
vegades, havent de presentar-se a les subvencions de projectes de
cooperació després d’haver cobert aquest màxim.
- En el tercer any de sol·licitud d’aquets subvenció, dos membres de
l’associació hauran d’acreditar haver rebut formació.
Article 7: Documentació complementària que s’haurà d’aportar amb la
sol·licitud. Les entitats que optin a subvencions per a accions de suport al sud
hauran d’aportar els següents documents:





Documentació obligatòria
Formulari de presentació del projecte, d’acord amb el document annex.
Document acreditatiu actualitzat d’interès de la contrapart en el projecte.
Memòria d’activitats de la contrapart.
Compromís signat de participar en activitats formatives per part de l’entitat
sol·licitant

Documentació complementària
 Document acreditatiu actualitzat d’interès i/o el suport al projecte per part de
les autoritats locals del país (en funció contingut del projecte).
 Acreditació d’interès de les persones beneficiàries en el projecte.
 Memòria econòmica de l’entitat que sol·licita subvenció i organigrama
actualitzat.
 Tota aquella informació que es cregui que pot completar la informació sobre
el projecte (mapes, retalls de premsa, etc.).
Els apartats de la sol·licitud han d’estar ben complementats. S’haurà de fer una
descripció extensa de les activitats que es portaran a terme per desenvolupar el
projecte amb la vinculació als recursos humans i materials. El pressupost haurà
d’estar desglossat per partides vinculades a les activitats plantejades.
Article 8. Import màxim de la subvenció: El import de la subvenció no podrà
excedir el 75% del cost de l’acció de suport al qual s'apliqui, i no podrà superar
els 2.000€-2.500€.
Article 9. Imports no subvencionables. No es finançaran bitllets per viatjar al
país del sud on es realitza l’actuació, ni altres costos en concepte de
desplaçament i dietes. No es farà pagament de personal expatriat.
Article 10. Barems per a valoració de les subvencions. D’acord amb les
bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions, els criteris
responen especialment als principis de viabilitat, solvència i impacte, establintse el següent barem:
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1) La qualitat de la concepció i la presentació del projecte, fins a 15 punts.
 Qui sol·licita l’acció al Sud: carta de la contrapart.
 Justificació de projecte: anàlisis de la necessitat de portar a terme l’acció.
 Què vol aportar el projecte: activitats productives, foment educació,
millora situació sòcio-sanitària, capacitació.
2) Persones destinatàries a qui benefici, fins a 15 punts.
 nombre de destinataris/beneficiaris
 col·lectiu a qui beneficia: col·lectiu en situació de vulnerabilitat, exclusió
social, ...
 nombre de beneficiaris
 grau d’implicació de la població destinatària en l’acció.
3) Sostenibilitat del projecte, fins a 15 punts.
 Inclusió de mecanismes necessaris per a la sostenibilitat en el temps que
no generin dependència.
 Existència de suport i recolzament per part de les autoritats locals.
 Existència d’una contrapart amb capacitat de gestió del bé resultat de
l’actuació.
4) Valoració de les activitats de sensibilització, fins a 15 punts
 Es plantegen activitats de difusió i visibilitat relacionades amb la proposta
(mitjans de comunicació).
 Activitats de sensibilització per donar a conèixer la problemàtica del país i
l’acció. Participació a Manresa solidària.
5) Treball en xarxa, fins a 10 punts.
 Realitzat contactes amb algun grup a Manresa per treballar els aspectes
de sensibilització.
 Treball en xarxa al territori de la contrapart local.
6) Formulació i documentació de la intervenció, fins a 10 punts.
 Definició dels objectius, activitats i resultats a assolir de manera coherent.
 Presentació d’Indicadors o fonts de verificació.
 Especificació de mecanismes de seguiment, control i avaluació de l’acció.
7) Recursos i pressupost, fins a 10 punts
 Es presenta un pressupost complet, clar i coherent.
 Despeses detallades en relació a les activitats previstes.
 Cofinançament, aportacions de l’entitat i de la contrapart local
especificades.
8) Material complementari que es presenta: fotos, mapes, cartes de
beneficiaris/es, cartes autoritats locals, fins a 10 punts.
Totes les sol·licituds que no aconsegueixin una valoració mínima de 60 punts
seran desestimades. En aquesta línia de subvencions, només s’aprovaran les
dues propostes que comptin amb major puntuació.
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Article 11. Obligacions específiques. Les entitats beneficiàries de les
subvencions, a banda de les obligacions genèriques establertes a la llei, bases
generals i específiques, estaran obligades a:
a) En un termini màxim d'un mes a comptar de la data d’atorgament de la
subvenció, es realitzarà una reunió amb l’equip tècnic municipal per pactar
calendari i revisar pressupost, i acordar la data de l’activitat de
sensibilització a Manresa.
b) Proporcionar en tot moment la informació i la documentació que els sigui
demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions
de comprovació de l’ajuntament, de l'entitat col·laboradora de l'ens
concedent, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.
c) Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat,
sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el logotip de
l'Ajuntament i fer constar que aquestes actuacions es realitzen amb el
suport de l'Ajuntament. Així mateix, l'entitat beneficiària caldrà que faci
constar en les obres i/o material editat que aquest ha estat subvencionat
per l’ajuntament, i haurà de lliurar a l’Ajuntament dos exemplars, com a
mínim, de tot el material. Aquesta obligatorietat s’estén a futures
campanyes divulgatives i d’edició del material que ha estat subvencionat
per l’ajuntament.
Article 12. Justificació. La justificació s’haurà de fer en el termini d’un any des
del seu cobrament i contindrà la següent informació:
a) Una memòria d’actuació justificativa amb indicació de les activitats
realitzades i dels resultats obtinguts.
b) Una relació classificada de despeses i inversions de l’activitat, amb
identificació del creditor i del document, import, data d’emissió i data de
pagament.
c) Originals i fotocòpies de les factures presentades o fotocòpia compulsada o
legalitzada, i degudament ordenades, pel valor de la quantitat concedida.
d) Detall de la resta d’ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada, amb indicació de l'import i procedència.
Article 13. Justificació en situacions excepcionals. En el cas de produir-se
situacions excepcionals degudament acreditades, tals com desastres naturals,
enfrontaments armats o crisis humanitàries, que dificultin o fins i tot
impossibilitin disposar de l’adequada documentació de suport justificatiu de la
despesa, l’òrgan que atorga la subvenció podrà acceptar altres formes de
justificació amb valor probatori.
Article 14. Pagament de la subvenció. Per la particularitat i complexitat dels
projectes de cooperació, el 100% de l’import de la subvenció s’abonarà un cop
aquesta hagi estat concedida.
Article 15. Composició de la Comissió qualificadora. La Comissió
qualificadora estarà formada per:
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Sra. xxx, Regidora de Serveis Socials, Acollida i Cooperació.
Sra. xxx, Cap de Servei de Serveis Socials, Sanitat i Participació.
Sra. xxx, Coordinadora de Cooperació.
Sr. xxx, Cap de la Secció de Suport Jurídic dels Serveis d’Ensenyament,
Cultura i Esports i Serveis Socials, Sanitat i Programes.
Prèviament a la decisió de la Comissió qualificadora es sol·licitarà informe al
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.
En el cas que no es presentin prou sol·licituds per a subvencions a accions de
suport al sud, el pressupost reservat per aquestes subvencions passarà a la
partida de subvencions a projectes de cooperació.
Segon.- Sotmetre les presents bases específiques a informació pública per un termini
de 20 dies mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
en el tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”

El senyor Joan Calmet, regidor de Cultura, Ciutadania, Barris i Serveis Urbans,
agraeix que es pugui fer la presentació conjunta d’ambdós dictàmens, ja que en
realitat s’està parlant de subvencions, concretament les de pública concurrència.
Pel que fa a l’Àrea de Serveis a les Persones, es tracta de les subvencions a les
entitats de cultura, entitats esportives i a les de l’àmbit de cooperació i pel que fa a
l’Àrea de Territori són les subvencions per a les Associacions de Veïns.
Les Bases reguladores són idèntiques a les d’anys anteriors, ja que un cop fetes les
seves valoracions, les corresponents avaluacions i el seu seguiment s’ha constatat
que són positives, tenen sentit i estan orientades a l’objectiu de cadascuna de les
regidories. Les aportacions econòmiques són les mateixes o molt similars.
Demana el vot favorable als dictàmens.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.2.1 a votació, i
el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (10 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 1 GMPxC)
i 6 abstencions (3 GMPP, 1 GMPxC i 2 GMCUP), i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.
Es fa constar que el senyor Albert Pericas, del GMPxC, es trobava fora de la sala
en el moment de la votació.

L’alcalde sotmet el dictamen 6.1 a votació, i el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius
(10 GMCiU, 3 GMPSC i 3 GMERC) i 7 abstencions (3 GMPP, 2 GMPxC i 2
GMCUP), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
Es fa constar que el senyor Albert Pericas, GMPxC, es trobava fora de la sala en
el moment de la votació.
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6.2

Regidoria delegada de Cultura

6.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de
carretera de Sant Joan el vial sense nom situat entre el Pont del Congost i
el Pont Nou.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 6 de juny de 2014,
que es transcriu a continuació:
“Degut a la necessitat de donar nom al vial innominat existent entre el Pont del
Congost i el Pont Nou de Manresa, des de la Secció de Cultura s’han fet les consultes
pertinents per determinar els aspectes relatius a la denominació d’aquest vial.
Consultada la secció de Planejament, aquesta va emetre l’informe que s’adjunta on
s’assenyalen els límits del vial i on es diu que per les característiques de l’espai, els
seus antecedents, situació i funcionalitat consideren adequada la denominació
proposada.
Consultada la Unitat d'Estadística i Gestió de la Població, aquesta va emetre informe
en el qual afirma que no s'observa cap dificultat en la proposta de denominació, ja que
no afecta cap habitatge.
Feta una consulta al Sr. Francesc Comas, historiador local i bon coneixedor del
nomenclàtor de la ciutat, considera que “posar el nom de carretera de Sant Joan a
aquest vial és la posició més coherent ja que mantenim un topònim tradicional i un
nom que indica una direcció”, segons l'informe que s'adjunta.
Article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana, que estableix que
cada una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent.
En aquest mateix sentit l'article 27 de l'esmentada ordenança preveu que la
denominació de les vies públiques podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent
en ambdós casos al Ple Municipal l'adopció de l'acord definitiu.
Així mateix, l'article 28 que regula la retolació de les vies públiques com a servei públic.
Vistos els diferents informes que consten a l’expedient, relatius a la denominació del
vial.
Per tot això, el Regidor de Cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents:
ACORDS
“PRIMER.- Designar amb el nom de carretera de Sant Joan el vial existent, entre el
Pont del Congost i el Pont Nou, segons es grafia en el plànol adjunt.
SEGON.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin al vial
esmentat, per part dels serveis tècnics municipals corresponents”.
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El senyor Joan Calmet, regidor de Cultura, manifesta que donat que es va constatar
que el tram de carretera que va des del Pont del gas fins el Pont Nou no tenia assignat
cap nom, es va considerar la necessitat d’atorgar-ne un.
Es va iniciar el procediment corresponent i un cop la Secció de Planejament, la Unitat
d’Estadística i Gestió de Població, i l’historiador local han emès informe al respecte i
atès que popularment aquest vial es coneix amb el nom de carretera de Sant Joan, es
va proposar aquesta opció.
L’acord que es proposa adoptar és el de designar amb el nom de carretera de Sant
Joan el vial existent entre el Pont del Congost i el Pont Nou.
Demana el vot favorable al dictamen.

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que en les
sessions de revisió del POUM estaven tots bastant d’acord que aquest tram hauria de
deixar de ser la carretera per anar a Sant Joan per convertir-se en una mena de
passeig intern de la zona esportiva del Congost, i ara que es vol canviar l’ús, ara s’hi
posa l’ús que es canvia.
Creu que és una mica contraproduent i tampoc que el nom de carretera de Sant Joan
sigui tan conegut perquè ho han preguntat a diverses persones i molta gent el coneix
pel passeig del riu o el Congost, algú per Sant Joan, però no creuen que hi hagi una
raó històrica de pes que justifiqui aquest nom, precisament ara que es vol que deixi de
fer aquesta funció.
Perquè no ho veuen clar i com que tampoc s’han assabentat fins que ho han vist a
l’ordre del dia i no han pogut opinar abans, ho fan ara i per tot l’exposat el GMCUP
s’abstindrà.

El senyor Joan Calmet, regidor de Cultura, manifesta que el que es fa és reparar
una absència històrica, que tot i ser a darrera hora, semblava que tocava fer-ho.
Pel que fa al nom pròpiament dit, i torna a comentar que tant la Secció de Planejament
de la casa, com la Unitat d’Estadística i Gestió de Població, i sobretot el bon criteri i
consell de l’historiador local, senyor Francesc Comas, que ha fet una investigació de
quin seria el nom més popular i adient per posar-li, es va considerar que aquest era el
més convenient i per això s’ha fet aquesta proposta.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.2.1 a votació, i
el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (10 GMCiU, 3 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.

6.2.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement extrajudicial de
crèdit per despeses relacionades amb el servei de neteja de la Sala
d’Actes de la Plana de l’Om durant la segona quinzena del mes de febrer
de 2014.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 21 de maig de
2014, que es transcriu a continuació:
“Vist que s’ha tramitat una factura que ascendeix a la quantitat total de 120,78 euros,
referent al servei de neteja de la Sala la Plana de l'Om durant la segona quinzena del
mes de febrer de 2014.
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Vist l’informe emès per la Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports que
acredita l’efectiva realització dels treballs respecte dels quals es planteja el
reconeixement del crèdit extrajudicial i les circumstàncies que han fet obviar el tràmit
previ d’autorització i disposició de la despesa i per tant es proposa que es reconegui
un crèdit extrajudicial a favor del proveïdor que es detalla en el mateix informe pe
l’import de 120,78 euros
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec al
pressupost de l’any 2014.
Consideracions legals
El reconeixement extrajudicial de crèdits suposa la manifestació de l’existència d’un
crèdit contra la hisenda local, del seu import i liquidesa i, per tant, de la seva
exigibilitat.
L’article 15 de les bases d’execució del pressupost per a l’any 2013 determina que
correspon al Ple de la Corporació el reconeixement d’obligacions quan les fases
d’autorització i compromís requereixin d’una fiscalització prèvia i preceptiva segons
les disposicions legals vigents i aquesta no s’hagi realitzat en el moment de reconèixer
l’obligació.
Que, malgrat aquest no sigui el procediment legalment establert es consideren
adequades les actuacions administratives desenvolupades en tant que ens trobem
davant de la necessària prestació del servei.
Per tot l’exposat, el Regidor de Cultura proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent:
ACORD

“Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial
a favor del proveïdor que es detalla a continuació, pel concepte que a continuació
s’esmenta pel deute acreditat i informat pel responsable del Servei.
Núm. factura

31/03/2013

Proveïdor

Concepte

Import

Limpiezas Deyse, S.L.

Neteja realitzada a la Sala ‘Actes de
la Plana de l’Om, durant la segona
quinzena del mes de febrer de 2014

120,78

El senyor Joan Calmet, regidor de Cultura, manifesta que a començaments d’any
l’ajuntament va assumir la gestió de la Sala de la Plana de l’Om. En aquell moment en
què es funcionava encara amb el pressupost prorrogat no hi havia una partida
específica per atendre les despeses que es generarien a partir de la gestió d’aquesta
sala.
En concret, el mes de febrer –que encara no s’havia habilitat cap partida en relació al
tema de la neteja-, es va generar una factura per part de l’empresa Deyse, de 120,78€
i en aquests casos el procediment és que es faci un reconeixement de crèdit.
Demana el vot favorable al dictamen.
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El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, intervé per
demanar si, amb aquest canvi de titularitat o de gestió d’aquest espai, hi ha algun
reglament que reguli qui pot fer servir la sala i qui no, si s’ha de pagar o no, sobretot
les entitats de la ciutat.

El senyor Joan Calmet, regidor de Cultura, respon que s’hi està treballant i la
voluntat de l’equip de govern és que la gestió de la sala es porti a través de l’empresa
municipal Manresana d’Equipaments Escènics.
Diu que avui s’ha fet una reunió amb representants de l’empresa per parlar del tema
que el senyor Masdeu proposa, un reglament d’ús, uns criteris d’utilització, de
pagament o no, etc., i ho estan treballant.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.2.2 a votació, i
el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

L’alcalde informa que hi ha demanada una compareixença per a intervenir en la
proposició 7.1 de l’ordre del dia, i que la Junta de Portaveus va acordar debatre
conjuntament les proposicions 7.2 i 7.6, en relació al suport al mestre de les Illes
Balears, senyor Jaume Sastre, proposicions a les quals s’ha fet una esmena
conjunta per part dels dos grups que les han presentat.

7.

PROPOSICIONS

7.1

Proposició del Grup Municipal de la CUP en suport a la “Setmana de la
Dignitat a Catalunya”.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 16 de juny de
2014, que es transcriu a continuació:
“Atès que el projecte de llei per una Renda Garantida de Ciutadania va ser presentat al
Parlament el passat 26 de març. A partir d'aquest moment la seva tramitació, per via
d'urgència, seguirà els passos habituals, amb les degudes compareixences d'experts,
presentació d'esmenes i votacions.
Atès que això ha estat possible per l'ampli suport rebut, les 121.191 persones que van
signar aquesta Iniciativa Legislativa Popular, les mocions de suport de 38 ajuntaments,
la col·laboració de més de 60 organitzacions i entitats, i gràcies a la dedicació de
milers d'activistes en el conjunt de Catalunya. A tots els quals expressem la nostra
felicitació i reconeixement.
Atès que la importància d'aquest projecte de llei augmenta dia a dia a mesura que
s'estén i agreuja la pobresa entre amplis sectors de la ciutadania a Catalunya,
conseqüència d'un atur massiu i durador provocat per una crisi econòmica que es
perllonga en el temps com a conseqüència d'una gestió errònia i incapaç.
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Atès que els responsables municipals, com a institucions de govern més properes al
poble, coneixen els sofriments d'una gran part dels seus veïns i veïnes, de vegades se
senten impotents, mancats de mitjans i recursos, i poden comprendre que l'aprovació
de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania alleujaria en gran manera la tragèdia
social existent.
Atès que com a conseqüència del que s'ha explicat les entitats i organitzacions
sotasignants han decidit organitzar la "Setmana de la Dignitat" que tindrà lloc del 23 al
28 de juny a Catalunya, amb els següents lemes: "Per una Catalunya sense atur,
pobresa i desigualtat", "Renda Garantida de Ciutadania JA", "Rescatem les persones".
Durant aquesta setmana les entitats que col·laboren en aquesta campanya
desenvoluparan diverses iniciatives de sensibilització i mobilització ciutadana que
s'aniran fent públiques.
Per tot això proposem els següents ACORDS:
Primer: Que durant la "Setmana de la Dignitat" es pengin als balcons de les façana
principal de l'ajuntament una pancarta o banderola on s'anunciï la "Setmana de la
dignitat " i els lemes que l'acompanyen.
Segon: Que l'ajuntament col·labori en la divulgació mediàtica del programa d'activitats,
especialment en les que tinguin lloc a Manresa I comarca i que desenvolupi totes
aquelles iniciatives que s'estimin convenients i vagin en la mateixa direcció.
Campanya Unitària "Setmana de la Dignitat a Catalunya 23-28 de Juny"
Promouen i col·laboren: Comissió promotora ILP Renda Garantida Ciutadana;
Coordinadora d'Assemblees Treballadors/es en Atur de Catalunya; Aliança per la
Sobiranía alimentaria de Catalunya, APEMA, ATTAC-Acordem, Campanya per una
banca pública ética i social, Col.legi de Treball Social de Catalunya, CONFAVC,
Cornellà sense fronteres, DEMPEUS per la salut pública, FAVB, Front Civic, Marea
Pensionista, Marxa Mundial Dones, PAH, Pastoral obrera de Catalunya, Parlament
ciutadà; CCOO, CO.BAS, IAC, UGT, USOC; ACP, CUP, ERC, EUiA, ICV, PSC;
Cristians pel Socialisme, XSUC-Socialisme21.”

El secretari presenta una esmena del GMCiU, de data 19 de juny de 2014, a la
proposició del GMCUP, de 16 de juny de 2014, que es transcriu a continuació:

“ La proposta seria:
1. Substituir l’acord primer per:

Durant la “Setmana de la Dignitat” es penjarà a un balcó de l’edifici municipal
del número 5 de la Plaça Major una pancarta o banderola on es llegeixi “Per
una Catalunya sense atur, pobresa i desigualtat”.
2. Suprimir l’acord segon.”
L’alcalde dóna la paraula al senyor Martín Cárdenas Parra, en representació de
l’Associació Catalana per la Pau, perquè defensi la proposició 7.1.
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El senyor Martín Cárdenas Parra, diu que en nom de l’Assemblea d’aturats i
aturades del Bages, farà una lectura de tres documents que recullen els motius pels
quals intervenen en el Ple.
El primer document diu que és l’explicació del que és l’Assemblea dels aturats del
Bages, Assemblea que parteix de la Coordinadora d’Assemblees de Catalunya que
funciona especialment a Barcelona i on ha tingut molta força i consistència.
Referent al segon document, diu que és un reclam per a participar a la Setmana de la
Dignitat, que es desenvoluparà a tota Catalunya entre els dies 23 i 28 de juny, amb
seu especial a Barcelona. I pel que fa al tercer document, diu que es una carta
adreçada als ajuntaments on es sol·licita suport, i on ja han l’han aconseguit de 38
ajuntaments.
Manifesta que el moviment de treballadors i treballadores desocupats del Bages va
sorgir com a resposta organitzada i de lluita al drama social de l’atur provocat per un
sistema econòmic basat en la explotació de la classe treballadora i de les polítiques
d’ajuts i austeritat que apliquen els governs de Catalunya i Espanya al servei de la
Troica i dels interessos de les classes formades pels bancs, especuladors,
multinacionals i grans empreses.
Explica que aquest moviment té una activitat de denúncia i sensibilització del sistema
capitalista causant de la desocupació. Desprès de consolidar-se com Assemblea, la
Plataforma reivindicativa té per iniciativa treballar diverses campanyes i mobilitzacions
de protesta pels objectius i reivindicacions col·lectives, i entre aquestes, la Setmana de
la Dignitat a Catalunya del 23 al 28 de juny i per això reivindiquen una Catalunya
sense atur, pobresa i desigualtat, renda garantida de ciutadania, treball i sostre Ja.
Fa una crida als ciutadans i ciutadanes de Catalunya dient que les polítiques de
retallades socials i les reformes laborals que destrueixen ocupació i eliminen drets a la
classe treballadora que apliquen els governs d’Espanya i Catalunya al Servei de la
Troica i dels interessos de la banca i de les grans empreses, ha provocat l’atur massiu
i ha abocat a la pobresa a milions de persones a mesures que esgoten les prestacions
i subsidis d’atur. Mentre la majoria social s’empobreix una minoria s’està enriquint i
creant desigualtats que superen els límits coneguts.
Degut a la desocupació, la pobresa i les retallades socials a centenars de milers de
persones les estan desnonant dels seus habitatges sense poder tenir accés a una
adequada alimentació i estan patint retallades de subministrament d’aigua, gas i
electricitat per impagaments.
Diu que és l’hora de dir prou i mobilitzar-se de manera permanent pels nostres drets,
drets que la ciutadania desenvolupa a través d’iniciatives legislatives, com és la renda
garantida de ciutadania que va recollir 121.191 signatures i que recentment s’ha
presentat al Parlament de Catalunya perquè es pugui debatre i aprovar.
Si s’aprovés aquest dret de renda de garantia de ciutadania, cap ciutadà o ciutadana
de Catalunya es trobaria per sota del llindar de pobresa i tindria els límits per una vida
digna.
La renda de garantia assegura en aquests moments 664 euros mensuals a les
persones que no tenen ingressos o els complements per arribar a aquesta quantitat,
xifra que equival a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, que estableix la
Generalitat distribuït en dotze mensualitats. El finançament d’aquest dret mitjançant
una major pressió fiscal sobre els més rics i sobre els beneficis dels bancs i empreses
Acta de la sessió plenària núm. 9, de 19 de juny de 2014

144

i combatre el frau fiscal, entre d’altres mesures possibles, tindria un efecte reductor
sobre el creixement i la injusta desigualtat.
Criden a participar en les activitats i mobilitzacions que tindran lloc a la Setmana de la
Dignitat, per aconseguir una Catalunya sense atur, pobresa i desigualtat i per exigir al
Parlament de Catalunya que aprovi sense més dilacions el projecte de Llei de la
Renda Garantida de Ciutadania, sense retallades, per tal de rescatar a les persones.
En relació al tercer document, explica que és la carta adreçada als ajuntaments sobre
la Setmana de la Dignitat. Manifesta que el projecte de Llei per una Renda Garantida
de Ciutadania es va presentar al Parlament el passat 26 de març i a partir d’aquest
moment la seva tramitació per via d’urgència seguirà els passos habituals amb les
compareixences d’experts, presentació d’esmenes i votacions. Diu que ha estat
possible per l’ampli suport rebut per les 121.191 persones que van signar aquesta
iniciativa legislativa popular, per les mocions de suport de 38 ajuntaments, la
col·laboració de més de 60 organitzacions i entitats, i gràcies a la dedicació de milers
d’activistes en el conjunt de Catalunya, als quals volen felicitar-los.
Diu que la importància d’aquest projecte de Llei augmenta dia a dia a mesura que
s’estén i agreuja la pobresa d’un ampli sector de la ciutadania a Catalunya,
conseqüència d’un atur massiu i provocat per una crisi econòmica que es perllonga en
el temps com a conseqüència d’una gestió errònia.
Manifesta que els ajuntaments com a institucions de govern més propers als pobles i
coneixedors del sofriment de veïns i veïnes que se senten impotents i mancats de
mitjans i recursos, i on poden comprendre que amb l’aprovació de la llei de Renda
Garantida de Ciutadania, alleujarà la tragèdia social existent.
Sol·liciten la col·laboració per a la Setmana de la Dignitat que tindrà lloc del 23 al 28 de
juny i amb els següents lemes: “Per una Catalunya sense atur, pobresa i desigualtat”,
Renda Garantida de Ciutadania JA”, “Rescatem les persones”.
Durant aquesta setmana les entitats que col·laboren en aquesta campanya
desenvoluparan diverses iniciatives de sensibilització i mobilitzacions ciutadanes que
es faran públiques.
Demanen que durant la setmana de la Dignitat, pengin als balcons de les façanes
principals dels ajuntaments una pancarta o banderola on s’anunciï la “Setmana de la
Dignitat”, i els lemes que l’acompanyen.
També sol·liciten que l’Ajuntament col·labori en la divulgació mediàtica del programa
d’activitats, especialment en les que tinguin lloc a Manresa i que es desenvolupin totes
les iniciatives que s’estimin convenients i vagin en la mateixa direcció.
Expressa anticipadament l’agraïment i la bona disposició per aplicar la Campanya
Unitària “Setmana de la Dignitat a Catalunya 23 a 28 de juny.
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, explica que han
presentat aquesta moció feta per l’Assemblea d’aturats i aturades del Bages.
Manifesta que la Setmana de la Dignitat a Catalunya, és conseqüència i una herència
de la iniciativa legislativa popular de la Renta Garantida de Ciutadania, tal i com a
explicat el senyor Martin, ja que tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, només
pel fet de ser persones haurien de tenir garantides una renda mínima que els permetés
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viure dignament, i diu que això es pot aconseguir amb una redistribució de la riquesa
que el país té de sobres.
Creu que es tracta d’una moció simbòlica però que pot donar força al moviment per a
la dignitat, ja que donada la situació de creixent desigualtat, creixent pobresa i drama
social, seria bo que tots els ajuntaments es posicionin a favor de la dignitat de les
persones.
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i
Cooperació, manifesta que l’equip de govern ha preparat una esmena de substitució
del primer acord a la proposició que ha presentat els representants dels aturats del
Bages, on plantegen que hi hagi penjada al balcó de l’edifici municipal número 5 de la
Plaça Major una pancarta o banderola i que es llegeixi “Per una Catalunya sense atur,
pobresa i desigualtat”, en aquest sentit defensen aquest acord, però suprimirien el
segon acord, pels motius que exposarà.
Comparteixen el fet que les persones han de tenir una vida digna i són molt sensibles
amb les dificultats per les que estan passant moltes famílies. Entenen que hi ha
d’haver un gest important de rèplica, de manifestació i de suport a totes les persones
que en aquests moments ho estan passant malament.
Saben que hi ha una responsabilitat de les persones que han d’establir aquesta renda
mínima, entre elles el Parlament, renda que ha de ser possible d’acord amb tota una
sèrie de condicionants, i pautes econòmiques del govern, i on també hi ha d’haver una
corresponsabilitat per part dels receptors, persones que rebin una formació i altres
tasques que els ajudi a unificar la seva situació.
Diu que apostar per una renda en aquests moments, sense tenir aquest estudi i
valoració, que els hi consta que des del Parlament s’està portant a terme, els ha fet
reflexionar i ser cautelosos i suprimir el segon punt de l’acord de la proposició.
Demana que s’aprovi l’esmena que ha presentat el seu Grup municipal, on s’aprova
que es pengi la pancarta o banderola que digui “Per una Catalunya sense atur,
pobresa i desigualtat”, i suprimint el segon acord a l’espera que hi hagi l’estudi on
garanteixi d’una forma correcta, ben distribuïda i ben valorada, on no només sigui
perquè les persones rebin una quantitat econòmica determinada, sinó que sigui ben
rebuda per la persona receptora de la renda mínima.
Demana el vot favorable a l’esmena.

El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, manifesta que
estan quasi totalment d’acord amb tot el que ha exposat el senyor Cárdenas.
Des del seu punt de vista i sense fer demagògia, manifesta que no ha trobat gaire
oportú el fet de veure a Madrid el Rei passejant amb un Rolls Royce, tot i que respecta
tant la monarquia com les persones monàrquiques, quan hi ha persones que es troben
a l’atur des de fa dos, tres i quatre anys.
Diu que votaran favorablement l’esmena presentada per CiU, ja que creuen que des
del govern i els agents socials han de fer els possibles perquè les persones tinguin una
feina digna, però sempre que hi hagi un estudi al darrere.
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La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, agraeix l’exposició feta pel
senyor Cárdenas. Diu que la prioritat del Grup d’Esquerra Republicana de tota acció
política i per tant del govern, han de ser les persones.
Diu que la crisi té molts culpables, però de ben segur els que no ho són, són aquells
que estan pagant les conseqüències, perdent la feina, els habitatges, els serveis
bàsics i patint com s’està debilitant els pilars bàsics de l’estat del benestar; la sanitat,
l’ensenyament i els serveis socials.
Diu que les administracions no poden quedar-se impassibles davant el rescat de bancs
amb diners públics i es deixen de banda les famílies.
Manifesta que ara que s’està treballant per aconseguir constituir un nou estat, cal que
els ciutadans es comprometin a fer-ho socialment més just i en què els drets socials no
només estiguin recollits en la constitució sinó que els ciutadans puguin tenir accés real.
Donen suport a la convocatòria de la Setmana de la Dignitat, i recolzen la proposició
presentada per la CUP.
Respecte l’esmena proposada per l’equip del govern la votaran negativament, perquè
entenen el canvi d’ubicació de la pancarta amb els lemes, però no entenen i més
desprès de l’exposició de la regidora Rosich perquè no ens podem comprometre a fer
difusió, ja que el que diu el segon acord: que l'ajuntament col·labori en la divulgació
mediàtica del programa d'activitats, entenen que no compromet a res més i no entenen
perquè no es pot fer difusió.

La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, manifesta que el seu
Grup municipal donarà suport a la moció ja que també són membres d’aquesta
Comissió que està treballant per la Setmana de la Dignitat a Catalunya.
Diu que el PSC als plens municipals ha reivindicat en moltes ocasions aquests temes,
com el cas de les retallades del PIRMI, les retallades de les beques del menjador, han
defensat que s’hauria de poder garantir al cent per cent les beques pels infants que ho
necessitin, han portat mocions sobre l’atur i han presentat propostes a través del
pressupost municipal. Creu que el PSC sempre ha intentat estar al costat i anar un pas
per endavant amb aquests temes.
Manifesta que al darrer ple del Parlament sobre la pobresa, els representants del PSC
i entre ells, la diputada Eva Granados, es van marcar tres línies vermelles que no es
poden travessar; garantir les beques del menjador, la pobresa energètica i la renda
mínima d’inserció.
Diu que queda sobre la taula els nens i nenes que no tenen garantit un àpat a partir del
proper dilluns, ja que les escoles han tancat, i també s’ha de garantir que no hi ha cap
persona que no pugui disposar de llum o gas per no poder fer front als pagaments.
Donaran suport a la moció de la CUP i no donaran suport a l’esmena presentada pel
GMCiU.
Entenen el que passa, ja que Convergència no està en aquesta Comissió, i de fet
Convergència amb el suport d’Esquerra Republicana va presentar el pressupost
d’aquest any amb una reducció de dos milions d’euros, que ens ha portat anar a una
dècada enrere en quant a despesa social.
Acta de la sessió plenària núm. 9, de 19 de juny de 2014

147

Saben, entenen que Convergència i especialment la regidora tenen sensibilitat social i
demanen que els partits al Parlament discuteixin i debatin el que han de fer, i nosaltres
treballem a la ciutat, ja que aquí ho veiem; la pobresa, l’atur, nens que passen gana, i
això existeix i és real.
Per això, el segon acord de la proposició només demana que es doni suport a la
difusió, potser és anar en contra d’un acord que es demana al Parlament, però creu
que no és tant.
Entenen que per molt que sigui la Setmana de la Divulgació, no és una tonteria i és
molt important que ningú s’oblidi que la pobresa existeix, perquè per molt que ens
vulguin distreure amb la roja o les coronacions, la gent continua passant gana, i per
molt que ens diguin que l’economia està millorant, només ho fa per alguns, però la
gent pateix l’atur i és molt important qualsevol tasca de difusió o divulgació que es
pugui fer al respecte.
L’alcalde dóna la paraula al senyor Martín Cárdenas per al torn de rèplica.

El senyor Martín Cárdenas Parra, diu que tant en nom de l’Assemblea dels aturats i
aturades del Bages, com a títol personal parlarà en nom dels més o menys 600.000
aturats que hi ha a Catalunya.
Manifesta que en nom de l’Assemblea es presenten les sol·licituds i no es poden
acceptar cap tipus de modificacions.
Per defensar la renda de garantia ciutadana i totes les iniciatives legislatives populars
que s’estan treballant des de l’any 2009, apel·la a l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia
que diu; les persones o famílies que es trobin en situació de pobresa tenen dret a
accedir a la renda garantida de ciutadania que asseguri els mínims de vida digna
d’acord amb les condicions que legalment s’estableixin.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que
votaran en contra de l’esmena presentada pel GMCiU, perquè tot i que entenen el
canvi d’ubicació, no entenen que s’eliminin els dos lemes, ja que demanar una
Catalunya sense atur, pobresa i desigualtat sense demanar les eines per aconseguirho no té cap sentit.
Referent al segon punt, on es demana suprimir-lo, creu que no s’ha justificat i no s’ha
explicat perquè no es vol o perquè es vol eliminar, si el que es demana és la divulgació
de la Setmana per la Dignitat.
Mantenen la seva moció redactada per l’Assemblea d’aturades i aturats del Bages i
votaran en contra de l’esmena presentada per l’equip de govern.

La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, manifesta que vol
puntualitzar els arguments que ha fet servir el PSC.
Diu que evidentment Esquerra Republicana va recolzar els pressupostos de la
Generalitat, tot i que són uns pressupostos que no els hi agraden, ni els pressupostos
que ells haurien fet, però gràcies al recolzament van aconseguir que un 71% es
destinin a les polítiques socials, que els imports que es destinen a la renda d’inserció
hagi passat de 130 milions a 173 milions, que les beques del menjador hagin passat
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de 34 a 43 milions, que el lloguer social passi de 52 a 59 milions i que es creés una
nova partida per combatre la pobresa infantil, dotada amb 3 milions d’euros.
Diu que evidentment és insuficient, però la retallada que ha sofert el pressupost de la
Generalitat i potser no li toca a ella defensar-ho, no és la voluntat de la Generalitat ni
del Parlament, ve donada pel dèficit imposa’t per l’estat, pel mal finançament, i per la
retallada d’ingressos per la crisi.
Acaba dient que no són els seus pressupostos però que, amb el seu recolzament s’ha
aconseguit que el 71% es destini a polítiques socials, sent els pressupostos més
socials que s’han fet fins ara.

La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i
Cooperació, diu que l’equip de govern es mostra molt sensible davant aquests temes i
que fan els possibles per donar-hi cobertura amb els pressupostos aprovats. També
agraeix al senyor Cárdenas la seva exposició i el to amb que ha exposat el manifest.
Diu que la posició del govern implica que ha de ser coherent amb els acords i amb els
compromisos, i vist que el problema és de tal magnitud que es fa difícil donar tota la
cobertura necessària degut a l’escàs pressupost, es fa necessari valorar-lo molt bé.
Està d’acord amb el que ha dit la regidora Díaz, que caldria anar més enllà d’una
setmana de lluita, una setmana de pressió mediàtica, en la qual ens recordin que hi ha
pobresa, crisi, atur, és a dir és, tot això és una realitat social que tenim, i l’obligació de
qui governa, i el Parlament ha de ser molt curós amb els compromisos que pren.
Per tant s’han de valorar molt bé com es reparteixen els diners, de quina manera i com
aquesta dignitat que demanem, a vegades no passa simplement per donar una
determinada quantitat de diners, sinó com aquesta persona rep els diners, i a partir
d’aquí es dignifica amb formació, col·laboracions o treballs comunitaris.
Manifesta que com que li consta que des del Parlament s’està treballant i estudiant
com fer tota aquesta tasca, diu que han pensat, que inicialment aquestes activitats,
que tot i que valoren que és una pressió social de recordatori, el tenen molt present i
per això han presentat l’esmena, on certament es fan resó d’aquesta setmana, però
volen donar temps a que el govern faci una proposta correcte, factible i que es pugui
donar respostes a totes les persones que ho necessiten, i no fer una pressió mediàtica
per resoldre el problema, i com saben que no es resoldrà, tenen aquest
posicionament.

La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, en relació a la
intervenció de la regidora Estefanell, li diu que no sap que opinaran els companys de
Convergència al Parlament pel fet que afirmin i amb la rotunditat que ho ha fet, que
són els pressupostos més socials que s’han fet mai, li diu que no és cert, i no sap que
diran els companys de Convergència, quan afirmen que ells fan els millors
pressupostos socials gràcies a la seva magnificència.
Diu que és del tot lícit el pacte que tenen amb el govern de la Generalitat, i li diu que
han d’acceptar que s’entenen per temes nacionals, i ho troba perfecte, però li diu que
van amb els peus de fang amb els temes socials, i li diu que ho accepti, igual que el
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PSC accepta que amb els temes nacionals no arriben a posar-se d’acord i en canvi
amb els temes socials hi havia entesa amb Esquerra, ja que havien governat.
Creu que cadascú ha d’acceptar el que té i el que és amb coherència.
Remarca que al Ple de la Pobresa es transaccionaven Convergència i Esquerra versus
la resta de partits, i es parlaven de temes socials, diu que s’haurien de dir potser, les
veritats com són.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena
presentada pel Grup Municipal de CiU, a la proposició 7.1, i el Ple l’aprova per 15
vots afirmatius (10 GMCiU, 3 GMPP, 2 GMPxC), 5 vots negatius (3 GMPSC i 2
GMCUP) i 3 abstencions (3 GMERC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut següent:
“Atès que el projecte de llei per una Renda Garantida de Ciutadania va ser presentat al
Parlament el passat 26 de març. A partir d'aquest moment la seva tramitació, per via
d'urgència, seguirà els passos habituals, amb les degudes compareixences d'experts,
presentació d'esmenes i votacions.
Atès que això ha estat possible per l'ampli suport rebut, les 121.191 persones que van
signar aquesta Iniciativa Legislativa Popular, les mocions de suport de 38 ajuntaments,
la col·laboració de més de 60 organitzacions i entitats, i gràcies a la dedicació de
milers d'activistes en el conjunt de Catalunya. A tots els quals expressem la nostra
felicitació i reconeixement.
Atès que la importància d'aquest projecte de llei augmenta dia a dia a mesura que
s'estén i agreuja la pobresa entre amplis sectors de la ciutadania a Catalunya,
conseqüència d'un atur massiu i durador provocat per una crisi econòmica que es
perllonga en el temps com a conseqüència d'una gestió errònia i incapaç.
Atès que els responsables municipals, com a institucions de govern més properes al
poble, coneixen els sofriments d'una gran part dels seus veïns i veïnes, de vegades se
senten impotents, mancats de mitjans i recursos, i poden comprendre que l'aprovació
de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania alleujaria en gran manera la tragèdia
social existent.
Atès que com a conseqüència del que s'ha explicat les entitats i organitzacions
sotasignats han decidit organitzar la "Setmana de la Dignitat" que tindrà lloc del 23 al
28 de juny a Catalunya, amb els següents lemes: "Per una Catalunya sense atur,
pobresa i desigualtat", "Renda Garantida de Ciutadania JA", "Rescatem les persones".
Durant aquesta setmana les entitats que col·laboren en aquesta campanya
desenvoluparan diverses iniciatives de sensibilització i mobilització ciutadana que
s'aniran fent públiques.
Per tot això proposem el següent ACORD:
Durant la “Setmana de la Dignitat” es penjarà a un balcó de l’edifici municipal del
número 5 de la Plaça Major una pancarta o banderola on es llegeixi “Per una
Catalunya sense atur, pobresa i desigualtat”.
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Campanya Unitària "Setmana de la Dignitat a Catalunya 23-28 de Juny"
Promouen i col·laboren: Comissió promotora ILP Renda Garantida Ciutadana; Coordinadora
d'Assemblees Treballadors/es en Atur de Catalunya; Aliança per la Sobiranía alimentaria de Catalunya,
APEMA, ATTAC-Acordem, Campanya per una banca pública ética i social, Col.legi de Treball Social de
Catalunya, CONFAVC, Cornellà sense fronteres, DEMPEUS per la salut pública, FAVB, Front Civic,
Marea Pensionista, Marxa Mundial Dones, PAH, Pastoral obrera de Catalunya, Parlament ciutadà; CCOO,
CO.BAS, IAC, UGT, USOC; ACP, CUP, ERC, EUiA, ICV, PSC; Cristians pel Socialisme, XSUCSocialisme21.

L’alcalde recorda que tot seguit es debatran conjuntament les proposicions 7.2 i 7.6,
presentades pels Grups Municipals de la CUP i d’ERC, atès que s’ha presentat una
esmena conjunta de substitució per part d’ambdós grups.

7.2

Proposició del Grup Municipal de la CUP en suport a Jaume Sastre,
mestre de les Illes Balears en vaga de fam.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 16 de juny de
2014, que es transcriu a continuació:
“Atès que des del dia 8 de maig, Jaume Sastre, professor de secundària i membre de
l’assemblea de docents de les Illes Balears, esta duent a terme una vaga de fam en
defensa de l’educació i per demanar al president de les Illes Balears que obri un
procés de negociació amb l’objectiu de solucionar el conflicte educatiu en el qual estan
immersos des de fa mesos a les Illes Balears.
Atès que aquesta mesura de protesta tan valenta ha estat presa per tal de defensar
l’educació i, en concret, per reivindicar els 10 punts pels quals l’Assemblea de Docents
de les Illes Balears iniciava una vaga indefinida el passat mes de setembre. Aquests
punts són:
1. Suspensió de tots els expedients sancionadors que s’iniciaren prèviament i durant la
vaga. 2. Retirada del decret TIL. 3. Retirada del projecte del decret de Convivència i de
la Llei de Símbols. 4. Beques de transport i de menjador efectives i convocades en el
temps i la forma adients. Dotació suficient i eficient perquè es pugui mantenir un bon
pla de reutilització de llibres. 5. Recuperació de les plantilles, del professorat d’Atenció
a la Diversitat i de les ràtios anteriors a les retallades. 6. Substitució immediata de les
baixes. 7. Baixes 100% remunerades. 8. Contractació dels interins durant els mesos
de juliol i agost. 9. Recuperació dels complements i reconeixement de nous sexennis
des de l’1 de juny del 2012 i acompliment de l’acord salarial de 2008 per a l’escola
concertada. 10. Petició a la conselleria perquè sol·liciti al govern espanyol, la retirada
de la LOMCE.
Per aquests motius, el ple de l'Ajuntament de Manresa acorda:
1- Mostrar la solidaritat i el suport de la Ciutat de Manresa envers el senyor Jaume
Sastre.
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2- Instar el president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, senyor José
Ramón Bauzá, a dialogar amb la societat civil illenca i amb la comunitat educativa per
trobar una solució al conflicte educatiu que el seu govern ha provocat.
3- Adreçar aquestes resolucions al senyor Jaume Sastre, al president de les Illes
Balears José Ramon Bauzá i a l'Assemblea de Docents de les Illes Balears.”

7.6

Proposició del Grup Municipal d’ERC de suport a Jaume Sastre i a la
vaga de fam per l’educació.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 16 de juny de 2014,
que es transcriu a continuació:
“Des de dia 8 de maig de 2014, Jaume Sastre, professor de secundària i membre de
l’Assemblea de Docents de les Illes Balears, està duent a terme una vaga de fam en
defensa de l’educació i per demanar al president de les Illes Balears que obri un
procés de negociació amb l’objectiu de solucionar el conflicte educatiu en què estem
immersos des de fa molts mesos a les Illes Balears.
El lloc triat pel desenvolupament d’aquesta iniciativa ha estat Sa Casa Llarga situada a
Can Gazà, una finca al costat de l'hospital de Son Espases. Aquesta Fundació és
coneguda per la lluita envers l’exclusió social de persones que presenten diferents
tipus de necessitats importants tant econòmiques, com d’habitatge o
higienicosanitàries.
Aquesta mesura de protesta tan valenta està presa per tal de defensar l’educació i, en
concret, per tal de reivindicar els 10 punts pels quals l’Assemblea de Docents de les
Illes Balears iniciava una vaga indefinida el passat mes de setembre. Aquests punts
són:
1. Suspensió de tots els expedients sancionadors que s’iniciïn amb clara intenció
repressiva prèviament i durant la vaga.
2. Retirada del Decret del TIL.
3. Retirada del projecte del decret de Convivència i de la Llei de Símbols.
4. Beques de transport i de menjador efectives i convocades en el temps i la forma
adient. Dotació suficient i eficient perquè es pugui dur un bon pla de reutilització de
llibres.
5. Recuperació de les plantilles, del professorat d’Atenció a la Diversitat i de les ràtios
anteriors a les retallades.
6. Substitucions immediates de les baixes.
7. Baixes 100% remunerades.
8. Contractació d’interins durant els mesos de juliol i agost.
9. Recuperació dels complements i reconeixement de nous sexennis des de l’1 de juny
de 2012 i acompliment de l’acord salarial de 2008 per l’escola concertada.
10. Petició a la Conselleria d’Educació que insti al Govern a retirar la LOMQE.
Per tots els motius exposats, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER. L’Ajuntament de Manresa dóna suport a les reivindicacions que han motivat
la vaga de fam per l’educació digna, de qualitat i en català que està duent a terme
Jaume Sastre a Sa Casa Llarga de Palma des del dia 8 de maig de 2014. Malgrat aixo,
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davant la insensibilitat del Govern Balear i la precarització de l'estat de salut d'en
Jaume Sastre després de tots aquests dies de vaga, pensem que arribat el moment
d'aturar-la i continuar la reivindicació per altres vies.
SEGON. L’Ajuntament de Manresa insta el President del Govern Balear, José Ramón
Bauzá Díaz, a negociar els deu punts abans esmentats amb els representants del món
educatiu adients, per tal d’acabar amb les tensions que es viuen tant dins el món
educatiu com a la societat en general.
TERCER. L’Ajuntament de Manresa farà arribar aquesta demanda al Govern de les
Illes Balears i a tots els grups parlamentaris que formen part del Parlament de les Illes
Balears.”

El secretari presenta una esmena conjunta dels Grups Municipals de la CUP i d’ERC,
de 19 de juny de 2014, a les proposicions 7.2 i 7.6, presentades per ambdós grups
respectivament, que es transcriu a continuació:
“Atès que des del dia 8 de maig fins el 16 de juny d'enguany, Jaume Sastre, professor
de secundària i membre de l’assemblea de docents de les Illes Balears, ha dut a terme
una vaga de fam en defensa de l’educació i per demanar al president de les Illes
Balears que obri un procés de negociació amb l’objectiu de solucionar el conflicte
educatiu en el qual estan immersos des de fa mesos a les Illes Balears.
Atès que aquesta mesura de protesta tan valenta va ser presa per tal de defensar
l’educació i, en concret, per reivindicar els 10 punts pels quals l’Assemblea de Docents
de les Illes Balears iniciava una vaga indefinida el passat mes de setembre. Aquests
punts són:
1. Suspensió de tots els expedients sancionadors que s’iniciaren prèviament i durant la
vaga.
2. Retirada del decret TIL.
3. Retirada del projecte del decret de Convivència i de la Llei de Símbols.
4. Beques de transport i de menjador efectives i convocades en el temps i la forma
adients. Dotació suficient i eficient perquè es pugui mantenir un bon pla de reutilització
de llibres.
5. Recuperació de les plantilles, del professorat d’Atenció a la Diversitat i de les ràtios
anteriors a les retallades.
6. Substitució immediata de les baixes.
7. Baixes 100% remunerades.
8. Contractació dels interins durant els mesos de juliol i agost.
9. Recuperació dels complements i reconeixement de nous sexennis des de l’1 de juny
del 2012 i acompliment de l’acord salarial de 2008 per a l’escola concertada.
10. Petició a la conselleria perquè sol·liciti al govern espanyol, la retirada de la
LOMCE.

Per aquests motius, el ple de l'Ajuntament de Manresa acorda:
1- Donar suport a les reivindicacions que van motivar la vaga de fam per l’educació
digna, de qualitat i en català que va fer Jaume Sastre a Sa Casa Llarga de Palma des
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del dia 8 de maig fins el dia 16 de juny de 2014, i reconèixer l'esforç i la valentia de
Jaume Sastre.
2- Instar el president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, senyor José
Ramón Bauzá, a dialogar amb la societat civil illenca i amb la comunitat educativa per
trobar una solució al conflicte educatiu que el seu govern ha provocat.
3- Adreçar aquestes resolucions al senyor Jaume Sastre, al president de les Illes
Balears José Ramon Bauzá, als grups parlamentaris que formen part del Parlament de
les Illes Balears i a l'Assemblea de Docents de les Illes Balears.”

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, explica que han
presentat una esmena de substitució perquè tant la CUP com ERC havien presentat
mocions molt semblants en el seu moment, per donar suport la vaga de fam que està
duent a terme Jaume Sastre, per reclamar el que demana l’Assemblea de docents de
les Illes Balears.
Atès que la vaga de fam s’ha acabat i com que les dues mocions eren pràcticament
calcades han decidit fer una esmena de substitució conjunta.
Diu que la moció, malauradament, és sobre un tema que ja va essent massa habitual,
però és una altra mostra de la voluntat d’esmicolar els Països Catalans, però alhora
també és una mostra més que aquests Països Catalans són cada dia més forts, són
cada dia més una realitat, una realitat més conscient de la seva pròpia unitat i de la
inevitabilitat d’una lluita futura en comú per tal d’aconseguir els drets nacionals, els
socials i els culturals.
El GMCUP diu que la moció és molt clara i demana la solidaritat i el suport al senyor
Jaume Sastre, no amb la vaga de fam, però sí amb la seva lluita contra aquest decret
surrealista del TIL i contra la LOMCE, i fer arribar aquest suport tant al senyor Sastre
com al senyor Bauzá, que és el responsable o l’irresponsable de fer que la comunitat
educativa en ple de les Illes Balears s’hi hagi enfrontat, i també a l’Assemblea de
docents, que és la que amb tota la dignitat del món està lluitant per defensar els drets
culturals de la nació completa.
El GMCUP demana el vot favorable a la moció.

La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Municipal d’ERC, diu que poca
cosa més afegirà perquè el senyor Masdeu ho ha explicat molt bé.
Només recordar que fa mesos que les Illes Balears viuen immerses en un conflicte en
defensa del model escolar, que el govern balear pretén desmuntar un sistema públic,
cohesionador i integrador, mitjançant decret, retallades econòmiques, materials i
humanes.
Aquest conflicte ha fet sortir milers d’illencs al carrer, congregant manifestacions com
mai fins ara s’havien vist, i la societat s’ha manifestat i el seu govern no n’ha fet cas.
Aquest fet és el que va motivar que el docent Jaume Sastre encetés una vaga de fam
que ha prolongat durant quaranta dies, amb l’única demanda de concertar una trobada
amb el president balear, Ramon Bauzá, i que aquest escoltés la realitat social i
busqués un consens amb els professionals del sector.
El president Bauzá no ha fet cap gest ni ha adreçat cap paraula. Membres del seu
govern com el diputat Miquel Ramis, han qualificat la petició de diàleg, de xantatge,
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posant en evidència, no tan sols la manera de governar sinó també la de ser, la
mesquinesa, del president Bauzá i dels seus.
No podem restar impassibles davant d’aquests fets i per això el GMERC presenta
juntament amb la CUP aquesta proposició de suport a les reivindicacions que van dur
el docent Jaume Sastre a fer vaga de fam, reivindicacions que malauradament
continuen vigents.
El GMERC demana el vot favorable.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, agraeix que les
dues forces que presentaven aquesta proposta en els mateixos termes s’hagin posat
d’acord, hagin dialogat i l’hagin presentat conjuntament. És un esforç de síntesi
bastant important, tenint en compte el que pensen d’aquest tema.
Diu que el govern de les Illes Balears el que està fent és governar i com a govern
estarà legitimat per les urnes en aquests moments, i quan hi hagi eleccions serà
legitimat o deslegitimat per les mateixes urnes. En qualsevol cas, la mesquinesa és
d’aquells que provoquen contínuament i constantment debats artificials al si de la
societat i sobretot des de les formes externes en relació als territoris que no els
corresponen. Això és mesquinesa, és ficar-se allà on no els toca, intermediar on no
correspon, amb l’ànim i amb l’objectiu de sembrar discòrdia on no n’hi ha.
El que està fent un govern autonòmic com el de les Illes Balears és governar respecte
al món educatiu, i està prenent decisions que poden estar en disconformitat o no, però
està governant i el que ha de fer és que els paràmetres propis del sistema educatiu de
les Illes Balears puguin continuar treballant i puguin continuar elaborant els terminis
propis de l’educació de les Illes Balears.
En qualsevol cas, és lamentable que hi hagi una demanda de diàleg mitjançant una
vaga de fam.
Pel que fa a l’expressió d’un diputat balear de xantatge és mesquinesa, la d’aquest
regidor també avala que això és un xantatge a la democràcia i a la llibertat, perquè si
es vol dialogar el que hi ha són els preceptes del propi parlament de les Illes Balears,
no cal muntar experiències miraculoses de manifestacions, ni muntar vagues de fam
per intentar pressionar un govern legítim a les urnes.

La senyora Sònia Díaz, regidora del Grup Municipal del PSC, manifesta que el seu
grup donarà suport a l’esmena de substitució conjunta, no perquè els agradi o
entenguin o pensin que fer una vaga de fam sigui el millor mètode, perquè creu que
estaran d’acord que no és el mètode per a aconseguir-ho, però si donen suport és
perquè malauradament veuen molts punts en comú amb el que senten que està
passant a Catalunya, i com que senten que la nostra llei d’educació es veu amenaçada
en aquest sentit hi donaran suport.

El senyor Joan Calmet, regidor de Cultura, diu que el GMCiU també votarà a favor
de la proposició, tot i que ha de reconèixer que li ha de donar la raó al senyor
Javaloyes quan diu que el govern de les Illes i el govern del País Valencià és
absolutament legítim i democràtic, i en aquest sentit està bé que s’opini i es diguin
coses d’altres territoris, però també es important que les persones que viuen en
aquests territoris defensin i treballin, i facin el que els pertoca. No hem de ser nosaltres
qui els anem a treure les castanyes del foc.
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El GMCiU està d’acord que l’educació i la llengua són el pal de paller d’un país,
entenent com a país en un sentit més ampli, Països Catalans, Catalunya, Andorra, les
Illes i el País Valencià. La llengua és la que li dóna identitat i cohesió social, només cal
veure l’èxit de la immersió lingüística en el cas de Catalunya i la seva transcendència.
El català al País Valencià i a les Illes és sistemàticament menystingut, perseguit i
bandejat pels seus propis governs -legítims, insisteix-, però que s’ho facin mirar i
decideixin els ciutadans d’aquesta part dels Països Catalans què volen fer en el seu
propi país.
En el cas del País Valencià el que va passar amb Canal 9 i els mitjans públics en
general és paradigmàtic i el que està passant amb l’educació a les Illes és també una
cosa important i seriosa.
El GMCiU creu que amb la llengua no s’hi juga, cal dir: Prou, ni un pas enrere! i, per
tant, el posicionament serà favorable a la proposició.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, agraeix al senyor
Javaloyes la seva sinceritat per explicar el que considera ell què és la democràcia i el
govern. Votar, callar durant quatre anys i tornar a votar.
El GMCUP entén que la democràcia és molt més que votar cada quatre anys, i si
alguna cosa s’està demostrant amb les mobilitzacions arreu dels Països Catalans,
també a les Illes i al País Valencià, i en menor mesura a la Catalunya Nord, és que la
gent s’està començant a moure i que la gent té molt clar que la democràcia no és votar
cada quatre anys sinó que se l’escolti cada dia.
El Parlament és la representació dels ciutadans i si els ciutadans canvien d’opinió o
tenen una opinió diferent a la del seu govern, tenen dret a dir-ho cada dia, set cops al
dia –si convé-. Qui no entengui això.. En tot cas, és evident que no comparteixen el
mateix model de democràcia.
Sobre el que és i no és imposició de territoris diu que és claríssim, i sobretot en el cas
de l’Assemblea de docents de les Illes Balears i la seva admirable, respectable i
digníssima vaga, on van renunciar durant un grapat de dies als seus sous. El que
queda clar és que no van ser pas els catalans de la Comunitat Autònoma de Catalunya
els qui van anar a fer la vaga, que van ser els docents de les Illes Balears, que van ser
els pares dels nens balears els que es van negar en massa a portar els fills a les
escoles i aquest exemple de dignitat, si per a alguna cosa serveix, és per demostrar
que la gent pot votar una cosa o l’altra, però que té el dret cada dia a manifestar el que
pensa sobre les lleis que s’aproven al seu país, perquè si no el que estem fent és una
partitocràcia sense sentit, que no representa en cap cas l’opinió de les ciutadanes i els
ciutadans.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, intervé per dir al
senyor Masdeu, amb tot el respecte del món, que ha d’anar a l’otorrino, perquè en cap
moment ha negat que hi hagi el dret de la mobilització, no ha dit en cap moment que
democràcia és votar i callar durant quatre anys, perquè no és cert.
Diu que comença a estar una mica cansat que algú interpreti les seves expressions
com li convinguin i com li doni la gana, i com raja vostè els hi fot.
La democràcia és cada dia –sí-, i és el Parlament amb el diàleg de tots els
representants polítics de la gent del poble –també-, i de la societat civil –evidentment-,
però no li diguin que el que vostès proposen és llei de vida i que aquí no hi ha res més
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a fer, i que, a més a més, la pressió d’un xantatge, d’una vaga de fam, és legítima,
però sentint-ho molt, no ho veu ni ho comparteix.
La reivindicació és legítima al cent per cent, ara i sempre, governi qui governi, i faci qui
la faci, amb el respecte, amb el marc de la llei i de les formes convenients i
adequades.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena conjunta
presentada pels Grup Municipals de la CUP i d’ERC, a les proposicions 7.2 i 7.6,
que decauen, i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (10 GMCiU, 3 GMPSC, 2
GMERC i 2 GMCUP), 3 vots negatius (3 GMPP) i 3 abstencions (2 GMPxC i 1
GMERC),
Es fa constar que el senyor Joan Vinyes, del GMERC, es trobava fora de la sala
en el moment de la votació.
Per tant, es declara aprovat:
“Atès que des del dia 8 de maig fins el 16 de juny d'enguany, Jaume Sastre, professor
de secundària i membre de l’assemblea de docents de les Illes Balears, ha dut a terme
una vaga de fam en defensa de l’educació i per demanar al president de les Illes
Balears que obri un procés de negociació amb l’objectiu de solucionar el conflicte
educatiu en el qual estan immersos des de fa mesos a les Illes Balears.
Atès que aquesta mesura de protesta tan valenta va ser presa per tal de defensar
l’educació i, en concret, per reivindicar els 10 punts pels quals l’Assemblea de Docents
de les Illes Balears iniciava una vaga indefinida el passat mes de setembre. Aquests
punts són:
1. Suspensió de tots els expedients sancionadors que s’iniciaren prèviament i durant la
vaga.
2. Retirada del decret TIL.
3. Retirada del projecte del decret de Convivència i de la Llei de Símbols.
4. Beques de transport i de menjador efectives i convocades en el temps i la forma
adients. Dotació suficient i eficient perquè es pugui mantenir un bon pla de reutilització
de llibres.
5. Recuperació de les plantilles, del professorat d’Atenció a la Diversitat i de les ràtios
anteriors a les retallades.
6. Substitució immediata de les baixes.
7. Baixes 100% remunerades.
8. Contractació dels interins durant els mesos de juliol i agost.
9. Recuperació dels complements i reconeixement de nous sexennis des de l’1 de juny
del 2012 i acompliment de l’acord salarial de 2008 per a l’escola concertada.
10. Petició a la conselleria perquè sol·liciti al govern espanyol, la retirada de la
LOMCE.

Per aquests motius, el ple de l'Ajuntament de Manresa acorda:
1- Donar suport a les reivindicacions que van motivar la vaga de fam per l’educació
digna, de qualitat i en català que va fer Jaume Sastre a Sa Casa Llarga de Palma des
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del dia 8 de maig fins el dia 16 de juny de 2014, i reconèixer l'esforç i la valentia de
Jaume Sastre.
2- Instar el president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, senyor José
Ramón Bauzá, a dialogar amb la societat civil illenca i amb la comunitat educativa per
trobar una solució al conflicte educatiu que el seu govern ha provocat.
3- Adreçar aquestes resolucions al senyor Jaume Sastre, al president de les Illes
Balears José Ramon Bauzá, als grups parlamentaris que formen part del Parlament de
les Illes Balears i a l'Assemblea de Docents de les Illes Balears.”

7.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre la decisió de la Direcció
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (DGPEIS) de no
activar la torre de vigilància de Castelladral.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 16 de juny de
2014, que es transcriu a continuació:
“En data 11 d'abril de 2014 la regidoria de Governació de l'Ajuntament de Navàs
s'assabenta, de forma extraoficial, de que la Direcció General de Prevenció, Extinció
d'Incendis i Salvament (DGPEIS) decideix no activar algunes torres de vigilància per la
Campanya Forestal 2014. Entre les torres de vigilància que la DGPEIS no preveu
activar hi ha el punt de guaita de Castelladral (codi de la torre I-218), en municipi de
Navàs, així com les del Pic de l'Orri, Coll d'Armat, Sant Grau i Turó Gros de
Montnegre. La DGPEIS preveu la no activació d'aquestes torres i el seu tancament i/o
desmantellament progressiu.
La torre de guaita de Castelladral, activa des de fa dècades, està situada en un punt
estratègic al bell mig del municipi i disposa d'una excel·lent visibilitat de tot el territori
municipal així com una àmplia perspectiva del territori de nombrosos municipis veïns
del Bages i del Berguedà. Aquest fet implica que la torre sigui un recurs molt important
per a la prevenció i la lluita contra els incendis forestals, tant a nivell municipal (i així
consta al Pla d'Actuació Municipal d'Incendis Forestals aprovat per l'Ajuntament de
Navàs) com a nivell comarcal, i ha estat en diverses ocasions que aquesta torre ha
sigut la primera en alertar de columnes de fum que han acabat en incendis.
El temps d'accessibilitat dels mitjans terrestres a la zona, segons cartografia realitzada
pel Consell Comarcal del Bages, és de més de 20 minuts des de qualsevol parc de
bombers de la Regió d'Emergències Centre. Els parcs de bombers professionals més
pròxims a la zona són Cardona i Manresa i Berga, mentre que els parcs de bombers
voluntaris més propers, que no sempre estan activats, es troben a Sallent i Puig-Reig.
Segons informes tècnics de Protecció Civil i Policia Local de l'Ajuntament de Navàs, el
fet que les dues valls que vertebren el municipi de Navàs, la d'Hortons i la de Sant
Cugat o de Taurons, (situades a oest i est de la torre de Castelladral respectivament)
no disposin de cobertura mòbil ni de la xarxa RESCAT comporta que des d'aquests
sectors no es pugui avisar directament al 112 en cas de detectar una columna de fum
o incendi. Aquesta funció només es pot fer a través de les emissores de l'ADF que,
fins ara, podien posar-se en contacte amb la torre de guaita per situar i verificar la
columna de fum i activar, si calia, els mitjans d'emergència. En aquest sentit, la no
activació de la torre de vigilància, dificulta la detecció, l'avís i l'activació dels mitjans
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d'emergències i això pot comportar greus repercussions en cas d'incendi en un territori
tradicionalment molt castigat pels incendis forestals.
Tal i com també es pot visualitzar en el mapa de conques visuals del Consell Comarcal
del Bages, el tancament del punt de guaita de Castelladral, el segon en els darrers
anys a la Comarca del Bages(l'anterior va ser el de Puig de la Caritat – l'Estany) deixa
una àmplia zona al nord de la comarca sense vigilància. Aquest fet condiciona de
forma negativa la detecció d'incendis forestals en una zona que fins el moment no ha
patit incendis forestals de gran magnitud, i que encara manté una densa superfície
forestal (est de la comarca) i alhora deixa al descobert la vigilància de zones del sector
oest i nord del Bages i sud del Berguedà, afectades per grans incendis com els del
1994.
Atès que aquests grups municipals som conscients de la importància de la torre en la
prevenció i lluita contra els incendis forestals i els efectes negatius que pot comportar
el seu tancament a un territori tradicionalment castigat pels incendis forestals.
ACORDA
PRIMER. - MANIFESTAR el rebuig total per part de l'Ajuntament de Manresa a la
decisió de la DGPEIS de no activar la torre de Castelladral i el seu possible
desmantellament.
SEGON. - INFORMAR els agents del territori implicats en la prevenció i extinció
d'incendis de la decisió presa per la DGPEIS i sol·licitar que formalitzin la seva
disconformitat al Departament d'Interior, a la DGPEIS i la Direcció General de
Protecció Civil.
TERCER. - INFORMAR els ajuntaments veïns i consells comarcals del Bages i del
Berguedà de la decisió presa per la DGPEIS i sol·licitar que formalitzin la seva
disconformitat al Departament d'Interior, a la DGPEIS i la Direcció General de
Protecció Civil.
QUART. - Donar trasllat d'aquest acord al Departament d'Interior, a la DGPEIS, la
Direcció General de Protecció Civil, i a l’Ajuntament de Navàs.”

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que aquesta
és una moció que presenten a petició de l’Ajuntament de Navàs, que és el que està
més directament afectat per aquesta eliminació, i que ha estat aprovada, si no
exactament, en termes molt semblants a: Puigreig, Balsareny, Aguilar de Segarra,
Súria, Viver i Serrateix, a Sant Mateu, al Consell Comarcal del Bages i , que també s’hi
ha manifestat a favor d’un text semblant, Protecció Civil.
Explica que la comarca del Bages i les del seu voltant és un territori molt vulnerable als
incendis forestals, que cal una bona gestió forestal, que entenen que no es dóna prou i
que cal minimitzar riscos i que les torretes de vigilància van molt bé per minimitzar-los,
sobretot davant d’un estiu complicat com aquest.
Amb la decisió d’eliminar la de Castelladral només quedaran tres torretes a tota la
comarca, molt separades entre elles i davant d’un estiu que es preveu complicat, fins i
tot el conseller ja va dir que si aquest estiu hi ha dos incendis al mateix temps es
patiria molt.
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Repeteix que cal minimitzar riscos i que les torretes serveixen per detectar i ubicar el
més ràpid possible aquests incendis abans que s’escampin i que aquesta simultaneïtat
de focs pugui posar en perill el territori, com malauradament tots coneixen.
Davant d’un estiu que es preveu molt dur, creuen que és una mesura que auguren que
serà molt negativa i per això demanen que no sigui així.
Diu que, després de conèixer-se aquesta decisió, també s’ha decidit eliminar un dels
helicòpters de comandament i a partir d’ara s’haurà de compartir amb d’altres
comarques i és un risc més, perquè en el cas que hi hagi més d’un incendi compartir
aquests recursos pot causar molts problemes. Aquesta decisió també ha estat
contestada pel Consell d’alcaldes del Consell Comarcal, que s’hi ha manifestat en
contra.
El CMCUP demana a totes les forces polítiques que es manifestin a favor de mantenir
activa la torreta, que en el fons no és res més que un exemple i un detall de la bona
gestió forestal, de la bona gestió dels incendis que creuen que en cap cas es pot reduir
perquè el que cal és reforçar-la cada cop més si no ens volem trobar amb un disgust
com el del 94.

El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, diu que el seu grup
s’abstindrà perquè fa uns dies el cap de Bombers de la Generalitat va parlar sobre el
tema de les torretes, que anaven minvant cada vegada més.
Diu que ell ha anat molt en bicicleta per tota la comarca del Bages i que n’havia vist
fins a quatre, a la zona del Cornet, entre Balsareny i Avinyó, etc, i que el cap de
bombers va dir que avui en dia no era viable i que hi havia altres fórmules i altres
formes més modernes per poder lluitar contra el foc.
Recorda que el Bages els darrers 30 anys ha patit focs molt importants que han minvat
la massa forestal i la seva repercussió per a la gent que hi viu i per a la fauna.
El GMPxC, tot i que està a favor que el cos de bombers de la Generalitat tingui tots els
mitjans al seu abast per poder lluitar, atès el clima de la zona del Bages i de
Catalunya, sobretot aquest any que el perill d’incendis és més elevat, però si el cap de
bombers ha manifestat que les torretes avui en dia no són necessàries, s’abstindran
en la votació.

El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que el
posicionament del seu grup serà favorable a la proposta de la CUP, per diverses
raons.
En principi, entenen que no s’està parlant d’un tema qualsevol, ja que estem parlant
del foc i amb el foc no s’hi pot jugar, sobretot en una comarca que segurament ha estat
de les que més l’han patit a Catalunya.
Aquesta decisió que ha comportat alguns dubtes, perquè si era tan clar que sobraven
algunes torres de guaita, d’entrada no té massa sentit que poques hores o dies
després la Diputació digui que ja se’n queda algunes i es tornen a posar en marxa
algunes de les que la Generalitat havia dit que no calien. Hores d’ara encara queden
dubtes sobre quines seran les que es tancaran definitivament o no.
El GMERC defensarà que la de Castelladral no es tanqui.
Diu que és cert que hi ha noves tecnologies i que tot avança i que tot es pot repensar,
però si és per un tema econòmic ho veuen una mica ridícul, perquè el cost d’un guaita
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durant dos mesos és irrisori, comparat amb tan sols que salvi un foc durant tot l’estiu,
està més que sobrepagat.
Algunes persones han dit que això es podria substituir amb els telèfons mòbils, però
mentre el telèfon tingui cobertura en una zona completament boscosa, ja que els
mòbils els porten persones que van a cota zero o a cota d’una pista forestal, no a la
cota que té una torre de guaita.
L’avantatge de les torres de guaita és que a més a més poden parlar-se, visualitzar
més d’una torre un mateix foc i evitar que davant d’una alarma una torre avisa d’un foc
i l’altra pot veure que és una columna que ja s’està apagant. El que passarà ara és que
com que no hi haurà una altra altermativa davant d’una emergència, algú veurà alguna
cosa i trucarà que hi ha un foc i caldrà aixecar un helicòpter, que només enlairar-lo
costarà el que valen dues torres de guaita durant tot l’estiu, i potser haurà estat una
falsa alarma.
El GMERC no té clara quina és l’estratègia ni les raons per les quals s’ha d’eliminar
una cosa que té un cost mínim davant d’una eficàcia important i tampoc no queda clar
quines seran definitivament. Entén que són temes importants com per haver-ho parlat
abans amb el territori, no quinze dies abans i dir que s’eliminen determinades torres, i,
per tant, ni des del punt de vista econòmic ni d’estratègia els sembla una bona mesura.
El GMERC entén que aquesta és una comarca que prou ho ha patit i el que costa
mantenir aquestes torres de guaita, creu que s’ho valen només pel tema de la
prevenció. Tot i que hi ha hagut uns anys molt bons, ja que depèn de la temperatura,
de la humitat, del temps, però també de la prevenció. S’ha fet molt bona feina i
entenen que quan una cosa funciona no cal tocar-la perquè només faltarà que hi hagi
un altre foc per tornar a posar allò que s’havia tret abans.
El GMERC no és partidari de treure la torre de vigilància i donarà suport a la moció.

La senyora Ma. Jesús Pérez, regidora del Grup Municipal del PSC, diu que encara
estan a la nostra memòria col·lectiva els devastadors incendis de 1985, 1994 o 1998 a
la comarca del Bages, amb més de 60.000 ha cremades i un alt preu ecològic, social i
humà. Estem en una comarca massa vulnerable i que sap el que és patir les
arrasadores conseqüències dels incendis forestals.
Davant la decisió de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i
Salvament, de no activar la torre de vigilància de Castelladral, el GMPSC se suma als
organismes, principalment a l’Ajuntament de Navàs, que s’oposen als arguments del
departament que els punts de guaita estan basats en la majoria dels casos en criteris i
realitats dels anys 80, que en el cas de la torre de Castelladral la major part de la seva
àrea visual se solapa amb altres punts de guaita, o que les àrees de menys cobertura
estan cobertes ja per vigilància mòbil de la Diputació, entre altres.
Diu que també està una mica fora de temps allò d’iniciar-se la campanya molt poc
abans de començar la campanya de prevenció d’incendis.
El GMPSC creu que tota precaució és poca davant els incendis forestals i que s’han
de repensar la gestió forestal i agrícola, impulsar totes les polítiques i eines que
minimitzen els riscos, com ara els ajustos per crear franges de protecció, entre altres, i
com ha dit en moltes ocasions els incendis forestals es prevenen a l’hivern.
El GMPSC tampoc està d’acord amb els criteris econòmics, però està totalment
d’acord en tot el que s’ha dit i votarà favorablement tant la moció com els seus acords.
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El senyor Jordi Serracanta, regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, diu que el
posicionament del GMCiU serà d’abstenció perquè el Pla estratègic que segueix la
Direcció General de Prevenció d’Emergències, no d’ara sinó de ja fa un temps, que
implica una sèrie de mesures, una de les quals és la substitució per altres sistemes de
vigilància en tot el tema de prevenció d’incendis.
S’ha demanat informació i molts tècnics estan d’acord que la funció de les torretes de
guaita ha estat substituïda, a l’hora de donar emergències o avisos, per altres sistemes
de forma clarament avançada.
Segons una estadística dels Bombers l’any passat, de les 1900 alertes de
Catalunya, 10 van ser fetes des d’un punt de guaita, tot i que CiU entén que per
vegada que passi podem tenir un problema gros. L’estadística ens permet pensar
hi ha altres sistemes que s’estan utilitzant, que ens poden ajudar o que ajuden
l’estratègia sigui diferent, i cal ser-ne conscients.

tota
una
que
que

El tema de la prevenció d’incendis, com algú ha comentat, no és només d’una sola
cosa sinó també de la gestió forestal i és un pla més genèric que no pas de la
prevenció directa d’incendis. També els consta que es va fer una reunió de la Direcció
General amb alcaldes, i que des de l’Àrea de prevenció del pla de vigilància de la
Diputació de Barcelona es destinaran més esforços que en edicions anteriors, en
coordinar-se i treballar millor quant a l’estratègia.
Tot i que el posicionament del GMCiU serà d’abstenció, perquè en el fons estarien
d’acord que el que ens preocupa a tots és que no hi hagi cap incendi forestal a la
comarca -que prou que ho ha patit-, entén que s’està seguint aquest pla estratègic i
que els recursos, tot i que són finits i limitats, i l’estratègia que està seguint la Direcció
General, reforçada amb la Diputació de Barcelona, creuen que, abans de crear
alarmes, això ha de funcionar i esperen que funcioni.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, per aclariments, i
com ha explicat el regidor Vinyes, diu que tot i que és cert que molt pocs focs es
detecten directament per les torretes, no deixa de ser cert que un cop es fa el primer
senyal d’avís el primer que es fa és avisar les torres per assegurar la ubicació del foc, i
sobretot també per determinar-ne el sentit.
Si hi ha més torres es pot fer amb més exactitud, ja que no és el mateix un foc que es
vegi des d’una torre sinó que es vegi des de diferents direccions, per tant, es pot
preveure molt abans i amb molta més exactitud cap a on anirà el foc. És cert que de
detecció pura se’n dóna molt poca mitjançant les torretes, però no deixa de ser cert
que després la ubicació i el sentit del foc sí que es detecten molt bé amb les torretes.
Pel que fa al tema dels telèfons mòbils, que són actualment una eina molt potent que
ajuda a la detecció d’aquests mil i escaig incendis, que segur que el primer avís es fa
amb mòbils, no deixa de ser cert que, en zones amb molta densitat urbana on la
cobertura de mòbil és molt bona, és una eina perfecta, però a la zona de Castelladral,
que està molt allunyada de grans nuclis de població, amb una orografia complicada i
una cobertura de mòbil molt dolenta, és molt més complicat que aquests avisos per
mòbil es puguin fer. Per tant és molt més important que es mantingui la torreta en
aquest punt concret.
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.3 a votació, i
el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP) i
12 abstencions (10 GMCiU i 2 GMPxC), i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

7.4

Proposició del Grup Municipal de PxC per demanar el reintegrament del
cèntim sanitari.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 16 de juny de 2014,
que es transcriu a continuació:
“Atès que a Espanya s’han gravat els hidrocarburs amb un impost il·legal durant 10
anys. El passat mes de febrer el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va
tombar l’anomenat cèntim sanitari, un recàrrec al consum d’hidrocarburs aprovat per
llei l’any 2.001 per finançar la sanitat que va recaptar indegudament més de 13.000
milions d’euros per a les arques públiques des que va entrar en vigor, l’1 de gener de
2.002, fins el 31 de desembre de 2.011, a falta de quantificar la xifra recaptada al llarg
de 2.012.
Vist l’incompliment de la Directiva Europea 92/12 en aplicació del cèntim sanitari. El
Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha conclòs que l’article 3 d’aquesta directiva
ha d’interpretar-se en el sentit que s’oposa a que es pugui considerar que l’Impost
sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH) persegueixi una
finalitat específica, ja que el citat impost, destinat a finançar l’exercici per les
comunitats autònomes de les competències transferides en matèria de sanitat i medi
ambient, no té per objecte, per sí mateix, garantir la protecció de la salut i del medi
ambient.
Atès que Catalunya, juntament amb altres 12 comunitats, va aplicar aquest gravamen
fins que l’any 2012 el Govern d’Espanya el va reformar per integrar-lo en l’impost
especial d’hidrocarburs. Tractant-se d’un impost estatal amb dos trams –la part estatal
i la part autonòmica- Catalunya, en concret, va començar a implementar la part
autonòmica l’agost de 2004 amb un gravamen de 2,4 cèntims per litre de carburant, i
l’any 2.012 la Generalitat el va incrementar fins els 4,8 cèntims.
Atès que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea obre les portes a que
els afectats duguin a terme reclamacions per tal que els siguin abonats els diners que
han pagat indegudament. L’article 66 de la Llei Tributària estableix que el dret a
demanar el reemborsament d’un impost cobrat indegudament per Hisenda prescriu als
quatre anys, i per tant, com a mínim el contribuent pot reclamar l’import dels quatre
anys anteriors a la sol·licitud. Això implica que les reclamacions s’han de presentar
amb la màxima celeritat possible perquè com més avança el temps, l’import que es pot
reclamar és menor. A dia d’avui es poden sol·licitar directament emparant-se en el citat
article aquelles quantitats dipositades entre juny de 2010 –és a dir, contant 4 anys des
de la data de prescripció- i finals de 2012, moment a partir del qual l’IVMDH va quedar
sense efecte en haver quedat integrat a l’Impost Especial d’Hidrocarburs, la vigència
de la qual, des de l’1 de gener de 2013, compleix amb la legislació comunitària.
Atès que l’Ajuntament ha corregut amb les despeses d’hidrocarburs – que inclou la
gasolina, el gasoil, el fueloil i el querosè no utilitzat com a combustible de calefacciónecessaris per al funcionament de les unitats motoritzades i vehicles de la Policia
Local, brigades de neteja i altres vehicles que presten serveis municipals.
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Vist l’efecte retroactiu de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que
permetrà reclamar el reintegrament de les quantitats indegudament abonades des del
juny de 2010 fins al desembre de 2012. Les anteriors a l’any 2010, malgrat haver
prescrit, es podran reclamar igualment, no a través del procés d’ingressos indeguts,
sinó a través d’una acció de responsabilitat patrimonial de l’Estat, és a dir, exigint una
indemnització.
És per això que el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al ple
l'adopció dels següents acords:
Primer.- Presentar, amb la màxima celeritat possible, un escrit en forma d’instància en
nom de l’Ajuntament de Manresa a l’oficina d’Hisenda corresponent, adreçada a la
secció d’impostos especials i altres tributs, aportant els rebuts que acreditin el
pagament de factures en concepte d’hidrocarburs entre juny de 2.010 i desembre de
2012 on es detallin els litres i la quantitat abonades, al·ludint a la il·legalitat posada de
manifest pel TJUE, per reclamar el reintegrament dels diners abonats indegudament
en concepte de cèntim sanitari i els interessos de demora corresponents.
Segon.- Instar Hisenda a fer el reintegrament dels diners cobrats indegudament i ja
prescrits en concepte de cèntim sanitari, i en cas que l’Administració tombi la
reclamació, iniciar les accions legals oportunes per reclamar la devolució i els
respectius interessos de demora.
Tercer.- Informar els veïns de Manresa sobre la possibilitat que tenen, com a
particulars, de sol·licitar l’abonament del cèntim sanitari i oferir-los la informació i
assessorament necessaris per trametre la reclamació corresponent a través de
l’OMIC.
Quart.- Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns de Manresa”

El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municipal de PxC, diu que la moció
presentada tracta de demanar a Hisenda el reintegrament del cèntim sanitari a
l’Ajuntament de Manresa, durant el període del 2010 fins desembre del 2012.
Diu que aquest cèntim sanitari, que va ser declarat il·legal el passat mes de febrer per
la justícia europea, no ha sortit gaire car al govern espanyol ni a les comunitats
autònomes, ja que dels 13.000 milions recaptats per les administracions regionals, des
del 2002 al 2012, només 2.000 milions -que representen un 15%-, seran objecte de
devolució.
La causa es troba en què la majoria de la recaptació, que suma uns 9.000 milions, ha
prescrit segons la llei, ja que estableix un període màxim de 4 anys per a la sol·licitud
d’ingressos indeguts.
A part, l’administració central té un altre factor al seu favor, fins a un 65% dels
consumidors de gasolina afectats per aquest impost durant onze anys d’aplicació, són
ciutadans que no posseeixen la factura detallada del consum realitzat, perquè segons
les estimacions del sindicat de tècnics del Ministeri d’Hisenda la xifra a retornar seria,
aproximadament, d’uns 4.000 milions, comptant ciutadans i professionals.
Les CCAA afectades per la sentència del Tribunal de Justícia de la UE contra el cèntim
sanitari han estat més aviat prudents, i alguns estimen que l’administració central serà
la que haurà de fer-se càrrec de la devolució d’aquest impost que es cobrava als
automobilistes en la compra del combustible, i en alguns casos des de l’any 2002.
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Aquest recàrrec l’han exercit tretze autonomies per finançar el seu sistema sanitari de
manera desigual, amb un recàrrec que oscil·la entre 1 i 4,8 cèntims/litre, com per
exemple Catalunya que el duplicà, passant de 2,4 cèntims a 4,8. Aquest augment va
suposar que les empreses catalanes, de transport la gran majoria, haguessin d’abonar
el 0,072€ per litre pel total d’aquest impost, per part del tram autonòmic més el tram
estatal.
Explica que la resposta de la Unió Europea també ha estat dispar, així com el
Conseller d’Economia català, que ha recordat que l’impost i la seva normativa és
estatal, per tant, haurà de ser el govern espanyol qui haurà de fer front a les
conseqüències, tot dient que la Generalitat no assumirà el cost de les devolucions,
entre d’altres raons perquè el sistema sanitari català no és capaç d’assumir-lo.
Des de ses Illes, el seu govern ha defensat analitzar amb calma la sentència, ja que en
aquesta comunitat va representar 28 milions d’euros d’ingressos el 2012, segons
l’avaluació regional.
Per part de la Junta de Castella-Lleó, que només va aplicar durant deu mesos aquest
impost i que des de l’1 de gener del 2013 no existeix el conegut cèntim sanitari, ja ho
van deixar clar.
L’executiu d’Extremadura ha anunciat que té la intenció d’abolir-lo gradualment per tal
que no signifiqui una pèrdua d’ingressos a les arques públiques i ha culpat l’anterior
govern de la situació.
Pel que fa a Galícia assegurar que per la seva banda no afecta a la recaptació de
Galícia i que no li preocupa haver de fer devolucions pels fons recaptats, ja que
correspon a l’administració de l’Estat fer una interpretació sobre la sentència.
La Conselleria d’Hisenda andalusa va declarar que han de ser retornats per la hisenda
estatal, ja que forma part del model de finançament autonòmic i que la Junta no es pot
permetre cap disminució per aquest motiu.
Per part del govern de Madrid diuen que és prematur per saber quina quantitat ha de
ser retornada, com, i qui, perquè aquest impost s’aplica des de l’1 d’agost de 2002 a la
comunitat, així com determinar l’abast que pot tenir en el cas de les hisendes
autonòmiques.
Astúries, una de les primeres autonomies en aplicar-lo, que va recaptar 363 milions
entre el 2004 i 2012, no es pronunciarà fins a estudiar amb profunditat la decisió del
tribunal.
Segons la Generalitat Valenciana ha considerat que la sentència requereix una solució
coordinada amb la resta de comunitats i el govern, i que correspon a l’Agència
Tributària realitzar el seu retorn als professionals del transport.
En resum, les comunitats s’inhibeixen totalment del pagament, cosa que els porta a
preguntar-se qui ha de pagar, si el govern central –que el va imposar-, o les
comunitats autònomes –que se’n van beneficiar, i de llarg-.
El GMPxC ho té clar i el govern central és qui ha de fer-se càrrec de la seva imposició,
però observa que les comunitats autònomes actuen d’una forma força mesquina amb
la seva actitud, ja que com s’ha demostrat per diferents governs autonòmics tenen
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força abandonats a la seva sort els seus ajuntaments i la seva ciutadania, per la qual
cosa han presentat aquesta moció.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.4 a votació, i
el Ple la rebutja per 2 vots afirmatius (2 GMPxC), 12 vots negatius (10 GMCiU, 2
GMERC) i 9 abstencions (3 GMPSC, 1 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP),
Es fa constar que les senyores Sònia Díaz i M. Jesús Pérez i el senyor José Luis
Irujo, del GMPSC, el senyor Joan Vinyes, del GMERC i el senyor Jordi Masdeu,
del GMCUP, es trobaven fora de la sala en el moment de la votació.

7.5

Proposició del Grup Municipal de PxC per demanar l’alliberament de les
menors d’edat segrestades a Nigèria pel grup radical islamista Boko
Haram i de la dona condemnada a mort al Sudan per convertir-se al
cristianisme.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 16 de juny de 2014,
que es transcriu a continuació:
“Atès que Meriam Yehya Ibrahim, doctora sudanesa convertida de l’islam al
cristianisme, afronta la pena de mort per les seves creences religioses després que el
passat 15 de maig un tribunal religiós del Sudan la condemnés per apostasia i adulteri
en aplicació de la xària, per la qual cosa serà flagel·lada a 100 fuetades i penjada a la
forca. En realitat ni tan sols és adúltera, però la interpretació de la llei islàmica en
aquest país Africà contempla l’adulteri en cas que una dona de confessió musulmana
contregui matrimoni amb un home cristià, la qual cosa invalida el matrimoni.
Vist que l’adopció de la xària com a font de dret comporta l’aplicació de pràctiques
abominables com la lapidació, els càstigs físics i la pena de mort per motius religiosos.
Països com el Sudan i el Paquistan, i més recentment Brunei, estan decantant-se per
interpretacions cada vegada més arcaiques i rigoristes de la llei islàmica, aplicant lleis
que soscaven els drets fonamentals dels éssers humans.
Atès que la pena de flagel·lació i l’ús de la pena de mort violen la prohibició absoluta
d’infligir tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants continguda en el
dret internacional dels drets humans. Iguament el fet que l’apostasia sigui considerada
un crim és incompatible amb el dret a la llibertat de pensament, conciència i religió.
Atès que la utilització de la violència amb finalitat coaccionadora per imposar creences
constitueix una fractura en el model de convivència i la violació del dret a la llibertat de
pensament.
Vist que el grup terrorista islamista Boko Haram va segrestar el passat 14 d’abril més
de 200 nenes. Els motius que van motivar aquesta cruenta acció és que les menors
pertanyen, majoritàriament, a la comunitat cristiana, i per tant són portadores de
valors occidentals que entorpeixen la voluntat d’aquesta milícia armada de propagar la
gihad i crear un estat islàmic a Nigèria regit per la xària. De fet Boko Haram significa
“l’educació no islàmica és pecat”.
Atès que els organismes i institucions oficials han d’assumir el compromís de fer tot el
que estigui a l’abast per abolir l’esclavisme, que és una forma denigrant de vida en què
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es priva la persona dels drets més essencials i se la sotmet a la voluntat d’un tercer,
donant lloc a l’explotació laboral i sexual. Aquest ha esdevingut una lucrativa activitat
delictiva que genera una xifra de negoci de 150.000 milions de dòlars anuals. Les
estudiants segrestades patien, segons una d’elles que va aconseguir escapar, fins a
15 violacions diàries i el líder d’aquest grup radical va assegurar que serien venudes
com a esclaves o bé forçades a casar-se.
Atès que, en major o menor mesura, la persecució dels
institucionalitzada en almenys 23 països de majoria musulmana.

cristians

està

El Grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
1. Manifestar el rebuig de l’ajuntament de Manresa i condemnar el segrest de les més
de 200 estudiants nigerianes a mans de BokoHaram i donar trasllat a l’ambaixada de
Nigèria a Espanya.
2. Demanar als portaveus de tots els grups municipals d’aquest ajuntament que facin
una acció unitària sumant-se a la campanya “Bring our girls back” difosa a les xarxes
socials per escenificar l’adhesió a la demanda d’alliberament de les menors.
3. Manifestar el rebuig d’aquest ajuntament i condemnar la sentència a pena de mort
de Meriam Yehya Ibrahim.
4. Instar l’ambaixada d’Espanya a la República del Sudan a intermediar perquè faci tot
el que estigui al seu abast per aturar l’execució de Meriam Yehya Ibrahim.
5. Donar trasllat dels acords a les associacions de dones del municipi de Manresa i a
Amnistia Internacional.”

El secretari presenta l’esmena de substitució del Grup Municipal de CiU a la proposició
7.5 del Grup Municipal de PxC, de 19 de juny de 2014, que es transcriu a continuació:
“Atès que el grup gihadista armat Boko Haram va segrestar el 14 d’abril passat més de
200 nenes a Nigèria.
Atès que el 14 de maig prop de 600 alumnes d’escoles manresanes reunits al plenari
del Consell d’Infants de Manresa van fer un acte reivindicatiu al pati del Teatre Kursaal
mostrant un cartell amb el lema “Torneu-nos les nostres companyes”.
Atès que la doctora sudanesa Meriam Yehya Ibrahim ha estat condemnada a la pena
de mort per un tribunal religiós del Sudan acusada per apostasia i adulteri en aplicació
de la xaria.
Proposem:
1. Que l’Ajuntament de Manresa rebutgi i condemni el segrest de les nenes a
Nigèria i s’adhereixi a la protesta manifestada pel Consell d’Infants de la ciutat
el 14 de maig passat.
2. Que l’Ajuntament de Manresa rebutgi i condemni la sentència de pena de mort
de la doctora sudanesa Meriam Yehya Ibrahim.
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3. Comunicar els acords a les associacions de dones de Manresa, a Amnistia
Internacional i a les ambaixades de Nigèria i Sudan.”

El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, comença la seva
intervenció fent referència a les paraules que anteriorment l’alcalde ha pronunciat
sobre els moviments i diu que ell, a nivell personal, respecta a totes les persones que
assisteixen al Ple i diu que quan ha de sortir de la Sala realment ho fa perquè ha de
sortir. Troba que tothom té dret a sortir i a entrar de la Sala quan vulgui, i repeteix que
respecta a tots els regidors de l’Ajuntament de Manresa però que quan ha de sortir ho
fa en el moment en que ho necessita fer.
Sobre la moció que presenten per a la seva aprovació, comenta que cada dia la
televisió va plena de notícies sobre atemptats, assassinats, violacions, etc. Diu que no
s’estendrà massa perquè li desagrada parlar sobre aquest tema, però diu que
malauradament cal fer-ho.
Comenta que fa poc hi va haver un atemptat a Londres perpetrat per un ciutadà
catòlic, el qual, després d’estar temps a l’atur, va ser captat pels imans radicals. Diu
que, de cop i volta, aquesta persona va creure que el més important a la seva vida era
agafar una persona innocent i degollar-lo com si fos un xai. Espera que ni a Espanya
ni a Catalunya passin coses com aquesta.
A continuació, llegeix un extracte de la moció. Diu que els organismes i institucions
oficials han d’assumir el compromís de fer tot el que estigui a l’abast per abolir
l’esclavisme, que és una forma denigrant de vida en què es priva la persona dels drets
més essencials i se la sotmet a la voluntat d’un tercer, donant lloc a l’explotació laboral
i sexual. Remarca que gairebé sempre la víctima és la dona perquè és més vulnerable.
Diu que això ha esdevingut una lucrativa activitat delictiva que genera una xifra de
negoci de 150.000 milions de dòlars anuals. Assenyala que les estudiants segrestades
patien fins a 15 violacions diàries i el líder d’aquest grup radical va assegurar que
serien venudes com a esclaves o bé forçades a casar-se.
Diu que el seu partit lluitarà, fins l’última gota de sang que tinguin (si més no ell)
perquè l’islamisme radical no tingui lloc, especialment a Catalunya. Diu que a Europa
fa molts anys que es treballa per la igualtat de la dona, la igualtat d’expressió, i perquè
no hi hagi persecucions contra altres formes de pensar o de religió.
Diu que, en major o menor mesura, la persecució dels cristians està institucionalitzada
en almenys 23 països de majoria musulmana i, per això, el seu grup proposa que
s’adoptin els següents acords:
1. Manifestar el rebuig de l’ajuntament de Manresa i condemnar el segrest de les més
de 200 estudiants nigerianes a mans de BokoHaram i donar trasllat a l’ambaixada de
Nigèria a Espanya.
2. Demanar als portaveus de tots els grups municipals d’aquest ajuntament que facin
una acció unitària sumant-se a la campanya “Bring our girls back” difosa a les xarxes
socials per escenificar l’adhesió a la demanda d’alliberament de les menors.
3. Manifestar el rebuig d’aquest ajuntament i condemnar la sentència a pena de mort
de Meriam Yehya Ibrahim.
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4. Instar l’ambaixada d’Espanya a la República del Sudan a intermediar perquè faci tot
el que estigui al seu abast per aturar l’execució de Meriam Yehya Ibrahim.
5. Donar trasllat dels acords a les associacions de dones del municipi de Manresa i a
Amnistia Internacional.
Finalment, recorda que aquesta dona té 2 anys per amamantar la seva filla i, si no hi
ha novetats, que esperen que sí, serà executada.

La regidora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i
Cooperació, explica que el grup de CiU ha presentat una esmena de substitució a la
proposició de PxC per diverses raons, les quals comenta a continuació.
Primerament, manifesta que CiU està totalment en contra d’aquest segrest i diu que
com a ciutat es dediquen espais, reflexions i esforços per a la sensibilització de
polítiques per la pau i els drets humans. En aquest sentit, l’esmena que han presentat
proposa 3 qüestions importants a tenir en compte:
1. Que l’Ajuntament de Manresa rebutgi i condemni el segrest de les nenes a Nigèria i
s’adhereixi a la protesta manifestada pel Consell d’Infants de la ciutat el 14 de maig
passat.
Explica que el passat 14 de maig es va reunir el plenari del Consell d’infants de
Manresa i van fer un acte reivindicatiu al pati del Kursaal mostrant un cartell amb el
lema: “Torneu les nostres companyes”.
2. Que l’Ajuntament de Manresa rebutja i condemna la sentència de pena de mort de
la doctora sudanesa Meriam Yehya Ibrahim, tot i que ja tenen constància del seu
indult. Explica que es va convertir al cristianisme i això va ser considerat un acte en
contra de la seva religió anterior.
4. Que s’han de comunicar aquests acords a les associacions de dones de Manresa, a
Amnistia Internacional, a les ambaixades de Nigèria i Sudan. Diu que històricament,
Manresa, des del Consell de la Dona i des del Consell de Solidaritat, ha lluitat per
reivindicar els drets de les persones, els de les dones en particular, però també pels
drets humans i sensibilitzar en temes de pau. Per això consideren que han de seguir
mostrant el seu rebuig a actes com aquest.
Per tot això, demana el vot favorable dels assistents a l’esmena que CiU ha presentat.

El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, manifesta el ple suport
del grup d’ERC a la moció de substitució que ha presentat l’equip de govern, en la qual
es recull el clam del Consell d’Infants de Manresa en protesta pel segrest de les nenes
nigerianes i el rebuig a la condemna de la doctora sudanesa Meriam Yehya Ibrahim.
També hi donen suport, sobretot, per l’esforç constant que fa l’equip de govern per
desactivar el desvergonyiment i la indignitat que demostra la Plataforma per Catalunya
en presentar segons quines mocions i també pel tractament que fan tots plegats. Diu
que aquest partit xenòfob, i els seus representants en aquest consistori, han demostrat
una vegada més la seva hipocresia.
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El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, manifesta que el
seu partit recolza l’esmena presentada per CiU, però diu que volen introduir-hi dos
petits elements.
En primer lloc, comenta que, per sort, els consta que la doctora sudanesa ha estat
indultada gràcies a la pressió internacional, dels mitjans de comunicació i de les
ambaixades. Per això demana que es faci constar que la pressió internacional pot fer
que les mesures que prenen els països no democràtics tenen els seus fruits.
En segon lloc, diu que quan es parla de les comunicacions de l’acord, pensen que a
part de comunicar-ho a les ambaixades de Nigèria i Sudan també s’hauria de
comunicar al Departament de la Generalitat de Catalunya que correspongui i també al
Ministeri d’Afers Exteriors.

El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, declara que per
respecte al grup municipal de CiU, participaran en aquesta votació en contra del criteri
que van anunciar de que no participarien en cap iniciativa presentada de PxC. Diu que
votaran favorablement l’esmena de CiU, perquè no podria ser d’una altra manera. És
obvi que estan en contra d’aquesta barbàrie i aprofiten per denunciar la demagògia, el
cinisme, la xenofòbia i el racisme del PxC.
Es fa constar que el senyor Antoni Llobet s’incorpora a la sessió en aquest punt del
debat.
L’alcalde aclareix els termes de la votació. Diu que es mantindria íntegre el text de
l’esmena de CiU i s’hi afegirien les esmenes in voce, una en el punt 2 per dir que es té
constància de la concessió de l’indult de la doctora Meriam Yehya Ibrahim, i l’altra en
el punt 3, per afegir que també es comunicarà l’acord al Departament corresponent de
la Generalitat i al Ministeri d’Afers Exteriors. Segons el resultat d’aquesta votació,
després s’haurà de votar, o no, la proposició presentada per PxC.

El senyor Sebastià Llort, president del Grup Municipal de PxC, manifesta que a
nivell personal se sent ofès quan se li diu demagògic. Diu que amb aquest tema no
està fent demagògia, i insisteix que de demagògia, zero.
Comenta que fora d’aquest Ple ja parlarà amb algunes persones en concret, sense
discutir ni cridar, perquè li expliquin perquè diuen que fa demagògia al presentar
aquesta proposta.
Tot i que se n’alegra que la doctora hagi estat indultada, diu que és constant el
degoteig de fets que se succeeixen en aquest sentit, com per exemple el de la
pakistanesa catòlica amb 5 fills, Asia Bibi, condemnada a la forca per blasfemar contra
Mahoma. Per això, no entén perquè se’ls diu que són demagògics i diu que votaran a
favor de l’esmena de CiU.
En no haver més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena de
substitució del GMCiU a la proposició 7.5 del GMPxC, amb les esmenes in voce
incorporades, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, es declara acordat el següent:
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“Atès que el grup gihadista armat Boko Haram va segrestar el 14 d’abril passat més de
200 nenes a Nigèria.
Atès que el 14 de maig prop de 600 alumnes d’escoles manresanes reunits al plenari
del Consell d’Infants de Manresa van fer un acte reivindicatiu al pati del Teatre Kursaal
mostrant un cartell amb el lema “Torneu-nos les nostres companyes”.
Atès que la doctora sudanesa Meriam Yehya Ibrahim ha estat condemnada a la pena
de mort per un tribunal religiós del Sudan acusada per apostasia i adulteri en aplicació
de la xaria.
Proposem:
1. Que l’Ajuntament de Manresa rebutgi i condemni el segrest de les nenes a
Nigèria i s’adhereixi a la protesta manifestada pel Consell d’Infants de la ciutat
el 14 de maig passat.
2. Que l’Ajuntament de Manresa rebutgi i condemni la sentència de pena de mort
de la doctora sudanesa Meriam Yehya Ibrahim, tot i que tenim constància del
seu indult.
3. Comunicar els acords a les associacions de dones de Manresa, a Amnistia
Internacional, a les ambaixades de Nigèria i Sudan, al departament
corresponent de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Afers Exteriors i de
Cooperació.”
7.7

Proposició del Grup Municipal d’ERC per avançar en el Pla de Mobilitat
Urbana de la ciutat.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 16 de juny de 2014,
que es transcriu a continuació:
“En el Ple del 21 de juny de 2012, aquest ajuntament aprovava el PMU (Pla de
Mobilitat Urbana) de la ciutat, que té com a horitzó final, l’any 2016
Un dels objectius prioritaris del PMU és aconseguir un canvi de modalitat dels viatges,
ja que el transport privat continua sent molt alt.
Concretament en la seva diagnosi, el PMU ressalta el següent: ”Els resultats de la
diagnosi mostren una distribució modal dels viatges que es realitzen en un dia feiner,
on els desplaçaments en vehicle privat tenen un pes molt elevat (72%) front els que es
realitzen a peu (23%) i en transport públic (5%).”
“Donat el reduït pes que actualment té el transport col·lectiu en la mobilitat urbana, la
reducció del pes del vehicle privat que es planteja als escenaris de canvi modal
moderat i significatiu han de tenir un gran impacte i suposaran un vertader canvi
d’escala en el servei de transport públic actual que passaria a absorbir entre el 10 i
el 13% dels viatges urbans (enfront del 5% actual), per la qual cosa cal aconseguir
que aquest mode de transport sigui realment competitiu envers el transport privat. Això
s’ha de reflectir, entre altres molts aspectes, en una millora substancial de la seva
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velocitat comercial, per la qual cosa caldria implantar tot un seguit de mesures que
realment puguin donar-li prioritat enfront del vehicle privat als trams més conflictius del
seu itinerari (carrils bus, semàfors preferents, etc..). “
Un cop passats més de 2 anys de l’aprovació del PMU, creiem que hem d’avançar en
les actuacions que han de permetre alguns dels canvis estratègics que el Pla proposa.
Coneixent la difícil situació econòmica per la que travessa aquest ajuntament, som
conscients que algunes de les actuacions que proposa el Pla requereixen d’inversions
difícils de realitzar en el context actual. Per això creiem que és necessari avançar en
aquelles actuacions que requereixen una menor inversió com poden ser les destinades
a millorar la velocitat comercial del transport públic.
Per aquests motius el nostre grup municipal proposa:
-

Que es comenci a dissenyar i executar en els propers mesos, el pla estratègic
pels canvis necessaris per la implantació del carril bus a la carretera de Vic,
entre Muralla del Carme i la Plaça Bonavista.”

El secretari presenta una esmena conjunta dels Grups Municipals de la CiU i d’ERC,
de 19 de juny de 2014, a la proposició 7.7, que es transcriu a continuació:
“Proposem:
1. Afegir els següents atesos:
Atès que en motiu de la redacció del nou Pla General, s’han realitzat estudis
aprofundits sobre la mobilitat entorn la Carretera de Vic i de les possibilitats que
aquesta permet en funció de la seva secció efectiva i com es pot compatibilitzar amb
els girs i accessos necessaris amb la incorporació del carril bus,
Atès que la Taula de la mobilitat es creà, per acord de Ple, amb la funció de debatre i
consensuar la implantació i concreció de les actuacions previstes al Pla de mobilitat de
la ciutat.
2. Substituir l’acord pel següent:


Que en el marc de la Taula de la mobilitat s’expliqui el contingut d’aquests
estudis, i que s’hi acordi els següents passos a fer en relació a la
implantació d’un carril bus a la carretera de Vic.”

El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que presenten la
moció, no tant amb l’ànim de desgranar un Pla que s’ha aprovat, sinó per fer una
reflexió sobre els tres anys de mandat, més o menys dos anys de l’aprovació del Pla
de mobilitat i també per reflexionar sobre les dificultats d’actuacions sobre el Pla de
Mobilitat degut a la situació actual.
Creu que com que el Pla de Mobilitat és va aprovar per la unanimitat, hi ha aspectes
que s’haurien d’avançar, primer sobre la congestió de la ciutat versus la utilització del
transport públic i, en segon lloc, que correspon a una de les actuacions que
econòmicament no requereixen una gran inversió.
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Manifesta que el transport públic sempre ha estat una prioritat per tots els governs que
han passat per l’Ajuntament i, per tant, coneixent que la instal·lació d’un carril bus, i en
aquest cas la carretera de Vic, no és una qüestió d’avui per demà, ja que cal fer un
estudi de la secció, repartir l’aparcament que s’hauria de treure, i per tant cal un
consens per la ciutat, fet que suposarà temps i per això diu que ja que tenim aprovat el
Pla, proposen que es comencin a fer els passos necessaris per iniciar l’execució del
carril bus.
Entenen que hi ha situacions que necessiten més estudi i anàlisi, però ja que es va
aprovar l’execució d’aquesta estratègia, quan més aviat ens hi posem, més aviat es
podran solucionar els problemes de la congestió de la circulació, i fer un canvi de
mobilitat més sostenible, sobretot per la factura de la liquidació del bus urbà que
continua sent un mitjà de transport que no és autosuficient.
Referent a l’esmena que han presentat conjuntament amb l’equip de govern, diu que la
votaran favorablement.
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, manifesta que
tot i que estan d’acord amb la proposició presentada pel Grup Municipal d’Esquerra, es
va creure convenient aportar més informació al respecte i dintre el marc de la Taula de
Mobilitat, perquè és el marc que s’ha posat com a àmbit de debat i presa d’acords en
el desplegament del propi Pla de Mobilitat.
En base a la revisió que s’està fent del Pla és posarà èmfasi en temes de mobilitat i
infraestructures necessàries perquè la mobilitat de la ciutat pugui canviar.
Diu que s’han realitzat estudis aprofundits en aspectes de mobilitat i específicament
sobre l’entorn de la Carretera de Vic, estudi que s’ha elaborat i té efectes indirectes
sobre el carril bus si se suprimeix els girs a l’esquerra de la Carretera de Vic. Aquest
estudi aporta noves dades i es podran establir nous passos en el desplegament del
Pla de Mobilitat i en relació al carril bus concretament.
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que a
començaments de la passada legislatura ja fa sis o set anys la CUP ja va presentar
una proposta per reconvertir la carretera de Cardona i la carretera de Vic, per ubicar
un espai pel transport públic i on l’equip de govern no va votar favorablement aquesta
proposta. No obstant això, a finals de la legislatura es va aprovar a proposta de l’antic
equip de govern un Pla de Mobilitat on es va incloure el carril bus.
Es va celebrar aquesta inclusió, però es van lamentar que desprès de molts anys no
es decidissin com a mínim a posar-ho sobre un paper, precisament fins que ja els hi
quedava els dies comptats i era impossible que s’arribés a realitzar.
A començaments de l’actual legislatura l’equip de govern que havia votat en contra, va
fer un pas endavant i va assumir aquest Pla de Mobilitat, i en aquell moment ja es va
dir que no era un document que quedaria en un calaix, sinó que es portaria a terme,
entre d’altres raons, perquè el document era fruit d’un estudi de mobilitat que havia
costat molts anys i molts diners, i per això s’entenia que havia de tenir una traducció
en fets concrets.
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Explica que en aquesta legislatura van presentar una moció on es demanava que ja
que es tenia un Pla de Mobilitat es comencés a fer un calendari d’aplicació i realització,
moció que no es va acceptar.
La situació actual és que fa quatre anys que tenim el Pla de Mobilitat i no s’ha fet res.
Diu que és evident que són necessaris uns estudis més concrets, més acurats i
detallats, però creu que si hi hagués voluntat política ja estaria elaborat i en condicions
de començar a posar en pràctica, com a mínim en algun tram el carril bus, i si encara
no s’ha finalitzat aquest estudi, quan ja es porten més de tres anys de legislatura, és
perquè no hi ha voluntat política de com a mínim en aquesta legislatura, aplicar el que
diu el Pla de Mobilitat, incloure un carril bus a la carretera de Vic.
Acaba la intervenció dient que s’abstindran en la votació en relació a l’esmena que
proposa tant l’equip de govern com el Grup Municipal d’Esquerra, ja que els hi sembla
excessivament laxa i sense concretar res.
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, li diu al senyor
Majó que el Pla de Mobilitat s’està desplegant i hi ha moltes qüestions que s’estan
duent a terme, ja sigui pintant rotondes o implementant la zona verda en determinats
sectors de la ciutat, i a això se li diu desplegar el Pla de Mobilitat.

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena
presentada pels Grup Municipals de CiU i ERC, a la proposició 7.7, i el Ple
l’aprova per 20 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, i 3 GMPP) i 4
abstencions (2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
següent contingut:
“En el Ple del 21 de juny de 2012, aquest ajuntament aprovava el PMU (Pla de
Mobilitat Urbana) de la ciutat, que té com a horitzó final, l’any 2016
Un dels objectius prioritaris del PMU és aconseguir un canvi de modalitat dels viatges,
ja que el transport privat continua sent molt alt.
Concretament en la seva diagnosi, el PMU ressalta el següent: ”Els resultats de la
diagnosi mostren una distribució modal dels viatges que es realitzen en un dia feiner,
on els desplaçaments en vehicle privat tenen un pes molt elevat (72%) front els que es
realitzen a peu (23%) i en transport públic (5%).”
“Donat el reduït pes que actualment té el transport col·lectiu en la mobilitat urbana, la
reducció del pes del vehicle privat que es planteja als escenaris de canvi modal
moderat i significatiu han de tenir un gran impacte i suposaran un vertader canvi
d’escala en el servei de transport públic actual que passaria a absorbir entre el 10 i el
13% dels viatges urbans (enfront del 5% actual), per la qual cosa cal aconseguir que
aquest mode de transport sigui realment competitiu envers el transport privat. Això s’ha
de reflectir, entre altres molts aspectes, en una millora substancial de la seva velocitat
comercial, per la qual cosa caldria implantar tot un seguit de mesures que realment
puguin donar-li prioritat enfront del vehicle privat als trams més conflictius del seu
itinerari (carrils bus, semàfors preferents, etc..). “
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Un cop passats més de 2 anys de l’aprovació del PMU, creiem que hem d’avançar en
les actuacions que han de permetre alguns dels canvis estratègics que el Pla proposa.
Coneixent la difícil situació econòmica per la que travessa aquest ajuntament, som
conscients que algunes de les actuacions que proposa el Pla requereixen d’inversions
difícils de realitzar en el context actual. Per això creiem que és necessari avançar en
aquelles actuacions que requereixen una menor inversió com poden ser les destinades
a millorar la velocitat comercial del transport públic.
Atès que en motiu de la redacció del nou Pla General, s’han realitzat estudis
aprofundits sobre la mobilitat entorn la Carretera de Vic i de les possibilitats que
aquesta permet en funció de la seva secció efectiva i com es pot compatibilitzar amb
els girs i accessos necessaris amb la incorporació del carril bus,
Atès que la Taula de la mobilitat es creà, per acord de Ple, amb la funció de debatre i
consensuar la implantació i concreció de les actuacions previstes al Pla de mobilitat de
la ciutat.
Per aquests motius proposem:


7.8

Que en el marc de la Taula de la mobilitat s’expliqui el contingut d’aquests
estudis, i que s’hi acordi els següents passos a fer en relació a la
implantació d’un carril bus a la carretera de Vic.”

Proposició del Grup Municipal d’ERC pel Dret a Decidir, el Referèndum
del 9N i la República Catalana.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal d’ERC, de 16 de juny de 2014,
que es transcriu a continuació:
“L'abdicació del Rei Joan Carles I és la reacció de l'Estat espanyol davant la crisi
institucional i del sistema de partits tradicional que viu la democràcia espanyola. La
imposició del Regnat de Felip VI és una reacció al desprestigi de la monarquia
espanyola i arriba en un moment en què l'objectiu de les institucions de l'Estat és el
d’avortar com sigui el procés democràtic d'autodeterminació de Catalunya, que té com
a fita el 9 de novembre de 2014, data en què la ciutadania de Catalunya decidirem el
nostre futur polític.
Som davant una imposició per la via ràpida del nou Rei Felip VI als catalans que no
compta amb cap aval democràtic ni l'opinió de la ciutadania. El sistema polític de la
monarquia parlamentària, inspirat, nascut i establert a partir dels principis del règim
dictatorial franquista, ha dilapidat en 40 anys el suport que havia rebut d'una majoria
de la societat catalana, en un context de pacte constitucional i soroll de sabres que
volia deixar enrere la dictadura.
Avui l'Estat espanyol simula l'inici d'una segona transició política, amb la paradoxa de
fer-la per la via ràpida i sense cap debat de fons, impedint l'exercici del dret a decidir.
Tal intent opera en paral·lel a la transició que els catalans ja fa 5 anys que hem
impulsat: des del procés de les consultes, fins la primera gran manifestació de rebuig a
la sentència del tribunal constitucional de 2010, passant per l'Onze de setembre de
2012 i la Via Catalana de 2013. El resultat ha generat una majoria social favorable a la
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independència, on la pràctica totalitat de la ciutadania vol votar el nostre futur polític, i
acceptar-ne els resultats siguin quins siguin.
Som partidaris que la democràcia s'imposi arreu, i conseqüentment, que la ciutadania
d'arreu pugui decidir sobre les seves institucions de govern. Sobre l'abdicació del rei i
del no debat a l'entorn de monarquia o república, defensem la forma de govern que
serveixi millor a la ciutadania. Aquí i a tot arreu defensarem el model que iguala la
ciutadania davant la llei, i que evita que l'interès públic esdevingui privilegi d'uns pocs.
El poder mai pot ser dinàstic, sinó que s'ha de fonamentar sobre el principi democràtic
i la voluntat popular.
Expressem la solidaritat amb els republicans espanyols i alhora demanem que aquests
respectin i donin suport al procés català, que té com a fita el referèndum del 9N per
decidir el futur polític del poble català.
Expressem el compromís i lleialtat amb la República catalana. La república dels
ciutadans lliures, iguals i sobirans que compartim una terra, una història, una llengua i
una cultura catalana. Som un sol poble dins una societat diversa i cosida per l'anhel
d'un futur millor per a tothom, vingui d'on vingui, parli la llengua que parli.
Per aquests motius, el grup municipal d'Esquerra Republicana proposa al ple els
següents
ACORDS:
PRIMER. Rebutgem la imposició del Regnat de Felip VI a la ciutadania, com a fórmula
de pervivència d'una institució monàrquica caduca, retrògrada, prescindible i
irresponsable constitucionalment.
SEGON. Demanem a totes les institucions de l'Estat i al nou Rei, respecte a la
democràcia, respecte al dret a decidir el futur polític del poble català, i a no utilitzar cap
llei ni la força per impedir la lliure expressió de la ciutadania a les urnes.
TERCER. Exigim el respecte de les institucions de l'Estat i de FelipVI a la consulta del
9N, així com l'acceptació i actuació conseqüent amb els seus resultats. Demanem que,
en nom del principi democràtic i de respecte a la voluntat popular, l'expressió d'una
eventual majoria en favor que Catalunya esdevingui un Estat independent, signifiqui
l'acompliment efectiu del mandat democràtic i l'inici sense dilacions del procés
d'autodeterminació i constitució del nou Estat.
QUART. Expressem el suport a que Catalunya esdevingui un nou Estat d'Europa, en
la forma de República Catalana, que fruït d'un procés constitucional democràtic,
permeti a la ciutadania catalana fundar un nou sistema jurídic i polític basat en els
principis de llibertat, igualtat i fraternitat.”

El secretari presenta una esmena del Grup Municipal de CiU a la proposició 7.8 del
Grup Municipal d’ERC, de 19 de juny de 2014, que es transcriu a continuació:
“La proposta seria:
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1. Suprimir l’acord primer.”

El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que la moció l’han
pogut llegir tots, no és de Balears, no és de Nigèria, no és de Sudan, és d’aquí.
Recorda que el sistema monàrquic actual ve de l’època del general Franco, que ara hi
ha hagut un canvi de cap d’Estat, de forma ràpida, que creuen que vol simular una
segona transició política.
Diu que com a força republicana estan a favor que el poble decideixi quin sistema vol
que el governi, no només com deien abans els companys de la CUP, votar cada
quatre anys, sinó posar en qüestió tot perquè tot és millorable i tot és perfectible.
Alhora se solidaritzen amb els republicans espanyols i els demanen que acceptin el
dret a decidir que exercirem el proper 9 de novembre i, per tant, l’anhel és construir
una república catalana que treballi per la seva societat, que estigui al servei de la seva
societat i que respecti, i seran socis fundadors tots aquells que visquin aquí, vinguin
d’on vinguin, parlin la llengua que parlin, siguin de la religió que siguin o tinguin el color
de la pell que tinguin.
El GMERC demana que es doni suport a aquesta moció que en el seu punt primer
rebutja la imposició del Regnat de Felip VI, ja que creuen que és una institució caduca,
retrògrada, prescindible i, a sobre, es defineixen com a irresponsables
constitucionalment.
La resta de punts demanen al nou Rei que respecti la democràcia, que respecti el
resultat de la consulta del 9 de novembre, que la majoria de catalans ha demostrat i ha
dit, i està ansiós de poder-ho certificar votant, que la majoria de gent vol ser
consultada i la majoria de gent respectarà el que decideixi la majoria, siguin quins
siguin els resultats, i treballar perquè Europa –com deia aquella pancarta de fa un
parell d’anys-, tingui un nou Estat que serà Catalunya.
Pel que fa a l’esmena presentada pel GMCiU, i per no haver d’intervenir després i no
allargar el tema, que proposa suprimir el punt u, que és rebutjar la imposició del regnat
de Felip VI -com ha dit-, una monarquia caduca, retrògrada, prescindible i
irresponsable constitucionalment, el GMERC no hi votarà a favor ni s’abstindrà perquè
creuen que el pes d’aquesta moció és explicitar que estan en contra d’aquesta figura.
El GMERC demana el vot favorable dels regidors d’aquest consistori.

El senyor Jordi Serracanta, regidor de l’equip de govern, diu que el GMCiU ha
presentat una esmena que proposa suprimir el primer punt de la moció, bàsicament
perquè, com han anat dient últimament, en el debat polític el que el GMCiU no veuen i
no estan d’acord és en espanyolitzar el debat polític. Si els espanyols volen fer una
república o una monarquia parlamentària, etc, -benvingut sigui-, però el GMCiU té clar
que el nostre debat i el nostre futur passa clarament pel projecte polític que estem
construint entre tots a Catalunya i que no és altre que el dret a decidir, a la consulta, i a
exercir com a ciutadans de Catalunya el dret a voler un nou Estat independent per tots
nosaltres.
Diu que, si bé es pot estar d’acord amb el fons i amb alguna de les idees que es
plantegen, no els sembla coherent barrejar aquests dos debats i, per tant, així com el
punt segon, tercer i quart estarien absolutament d’acord en els termes que hi figuren,
creuen convenient separar clarament una cosa de l’altra, no barrejar els dos debats
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aprofitant l’abdicació del rei i tot el debat posterior que s’ha anat fent, sinó centrar-nos
amb el mandat del Parlament, en aconseguir poder realitzar la consulta el 9 de
novembre i en aconseguir aquest horitzó i aquest anhel que tots o una part desitja amb
molta intensitat.
L’esmena del GMCiU proposa suprimir aquest punt primer de la proposició i demana el
vot favorable.
El senyor Serracanta fa constar que en el cas que l’esmena no prosperi, el GMCiU
donarà suport igualment a la proposició i demana que consti en acta que no estan
d’acord amb el primer punt, però, tot i així, si l’esmena no s’aprovés, donaran suport,
per coherència, per sentit de responsabilitat i per donar aquesta imatge que creu que
convé, a aquells que són favorables pel dret a decidir i a exercir-lo, que en cap cas
s’ha d’entrar en debats que puguin erosionar i crear dubtes entre tots, sinó enfortir el
debat i l’objectiu que s’han proposat.

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, diu que el seu grup
donarà suport a la moció del GMERC, perquè –com tots saben- són independentistes,
perquè pensen que la monarquia no és un sistema suficientment democràtic, és a dir,
en la democràcia tothom ha de tenir dret, no només ha d’escollir els seus
representants polítics, sinó també a ser escollit per a qualsevol càrrec de
l’administració pública.
El GMCUP considera que un càrrec en què només poden accedir-hi unes
determinades persones d’una determinada família, no és un model de representació
democràtica i perquè entenen que la dinastia borbònica concretament són
tradicionalment enemics d’aquest poble, com es pot comprovar repassant la història i
començant per la història d’aquesta mateixa ciutat.
El que el GMCUP no hauria fet constar en la proposició és el tipus de reflexions com:
“Demanem ... al nou Rei...”, ja que creuen que al nou rei no se li ha demanar ni exigir
res, sinó que l’únic que demanen i exigeixen és al govern de la Generalitat de
Catalunya, que es mantingui ferm i que sigui coherent i que convoqui un referèndum
d’autodeterminació el proper 9 de novembre.
En tot cas hi votaran favorablement igualment, i pel que fa a l’esmena del GMCiU hi
votaran en contra.

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que tampoc
és una qüestió de voler allargar el debat, perquè ja se sap quin serà el seu
posicionament. El GMPP no són independentistes, no creuen en la independència de
Catalunya, sinó que creuen i es refermen que Espanya, com més siguem més bé ens
en sortirem de tot el procés de crisi en què ens trobem, que és la preocupació i
l’objectiu fonamental que s’hauria de tenir com a país.
El GMPP no votarà a favor de la proposta del GMERC perquè, de la mateixa manera
que demanen i que tant exigeixen aquest respecte, des dels posicionaments no
independentistes que estan a Catalunya, també demanen -no exigeixen-, senzillament
demanen que se’ls tingui respecte, que es respectin els marcs jurídics actuals de la
nostra societat i que amb aquests marcs jurídics es pugui funcionar en un marc de
convivència que tant ha evolucionat i ha funcionat en aquest país durant els darrers
trenta-nou anys. Trenta-nou anys d’un regnat, d’una monarquia parlamentària com
tenen altres països de l’arc europeu, com Dinamarca, Suècia, i no creu que a ningú se
li passi pel cap que sigui una cosa retrògrada, etc. Hi ha molts tipus de caps d’estat.
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De repúbliques també n’hi ha i en molts casos també es podria parlar de com arriben a
ser de desastroses, i que segurament hi ha alguna monarquia que també, però creuen
que no és una qüestió de monarquia o república, però alguns entenen que sí –res a
dir-, cadascú que pensi el que vulgui.
Diu que tenim una monarquia parlamentària, que hem de respectar, perquè
constitucionalment és el que ha funcionat durant trenta-nou anys, que ha donat el marc
de convivència, de llibertat, de democràcia, que ha permès fins i tot que es pugui
treballar en contra del sistema polític actual, és aquest el que ens dóna les eines i que
alguns estan atacant, que els permet retroalimentar per atacar el sistema que els està
alimentant, que és el que estan fent.
Aquest és el marc de convivència que tenim i que demana que es respecti.
El GMPP no fa com alguns, amb exigències de trencar amb el que no els està bé i que
es creuen que solament pel fet de dir que la gent faci el que cregui és suficient, perquè
no és així com es funciona amb una llibertat i una democràcia, com arreu del món ho
estan constatant.
El GMPP no votarà la proposta del GMERC, tampoc votarà l’esmena del GMCiU i
aprofita per fer una reflexió al GMCiU dient que no té cap mena de sentit que presentin
una esmena i que si no funciona votaran la proposta –s’ho poden estalviar-, perquè
això, amb tot el respecte, és fer els aneguets, i aprofitant l’avinentesa que li ofereixen,
avui i ara, amb la coronació del nou rei Felip VI, acaba la seva intervenció fent un
Visca el Rei!.
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, intervé per dir al senyor
Majó que el que demanen no és respecte al Rei, sinó que el Rei respecti, només
demanen respecte, que és el que el senyor Javaloyes demana i nosaltres li donem
perquè tothom pot pensar el que cregui i per tant, demanar respecte és el que
demanava el Jaume Sastre, que demanava diàleg, però demanar a vegades vol dir respecta’m, no em piquis, no em maltractis-, no és demanar al rei perquè tampoc el
reconeixen.
Diu que el regidor Jordi Serracanta, deia que això era espanyolitzar el debat, però
l’espanyolitzarà l’equip de govern quan pengi la foto de Felip VI.
No és que sigui un debat, nosaltres encara estem dintre d’un sistema monàrquic, que
nosaltres creiem que tot entra a debat i entra a debat el sistema de funcionament d’un
país. Funcionava a costa d’alguns i beneficiant-se d’altres, fent bestieses, no, i també
devia funcionar l’esclavatge en el seu moment, però hi ha un moment en què es diu:
Escolta’m, les torres de vigilància totes s’han de mantenir?, no, si les agafa la
Diputació, tot és debatible.
L’alcalde li diu al senyor Culell, que si està fent un glossari de tot el que s’està
debatent en la sessió, diu que li respectaran perquè són demòcrates però que no fa
falta fer un glossari, ja que hi ha l’acta.
Li dóna les gràcies al senyor Javaloyes respecte el que ha dit sobre que no té cap
mena de sentit que presentin una esmena, ja que si no funciona votaran la proposta i
tant se li fot si surt o no.
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que el seu
grup no és independentista i per tal no donaran suport a la proposició.
Respecte el debat de monarquia – república, diu que es un debat que es produeix en
un moment en el que l’únic que s’està produint en aquest estat és un mecanisme
previst en la Constitució, la substitució del cap d’estat per un altre.
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Dintre del debat monarquia – república, diu que el seu partit majoritàriament és
republicà, i el que defensa és una reforma constitucional en el qual no socialment es
posi en qüestió aquest títol de la Constitució, sinó d’altres.
Diu que la reforma s’hauria de sotmetre a referèndum del poble espanyol, en el cas
que sigui aquest el que s’hagi de pronunciar.
Respecte Catalunya, diu que no són independentistes i no estan d’acord amb la
consulta del 9 de novembre.
Acaba la intervenció dient que votaran en contra tant l’esmena del GMCiU, com la
proposició del GMERC.

El senyor Antoni Llobet, portaveu del GMCiU, diu al senyor Culell que li ha sorprès
una qüestió de formes que li vol comentar.
Troba curiós el fet que en la proposició tot i que es parla de la necessitat de respecte, i
el debat que s’ha de replantejat tot, i a la que alguna cosa surt del guió ja estem tot
esverats, i on l’equip de govern ha presentat una esmena on diu que la proposició
ideal és la que quedaria amb l’esmena presentada per CiU, i així ho intentaran.
Diu que procedimentalment es tant simple com si s’aprovés l’esmena, que tenen tot el
dret a presentar-la, el redactat que quedaria a la proposició serà exactament com a
ells els hi agradaria, i si no es pot introduir l’esmena, continuaran pensant que serà
millor que el Ple es posicioni favorablement que no pas contràriament al redactat de la
proposició que s’ha presentat.
Creu que no es pot ser endevinador, respecte si es posarà el retrat en la Sala o no es
posarà, o si s’espanyolitzarà, però tenen clar que durant els 16 anys que Esquerra
Republicana va governar la ciutat els retrats es trobaven a la Sala de Plens.
Fa una última reflexió i diu que sobre aquest tema, normalment anaven d’acord a
presentar-ho desprès de parlar conjuntament amb els grups que estaven a favor i
d’acord amb els representants de la societat civil i sembla ser que això ja no cal i
repeteix que l’objectiu de l’equip de govern el tenen molt clar, i qui vulgui afegir-ne més
elements, endavant.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que quan el
senyor Llobet diu que el sorprèn que Esquerra i el Partit Popular s’hagin posat d’acord,
li respon que són coincidències de la vida i el camí és llarg i el destí fa que de vegades
es creuin.
Diu que també hi ha afegit un segon element, manca de respecte, i des del GMPP no
és cap manca de respecte. Si CiU presenta una esmena és per mantenir-la perquè
creuen que milloren el text, però després, tant si surt com si no surt votaran la
proposta, i això per al GMPP és fer l’aneguet.
Pel que fa a la reflexió que ho fan per millorar i sinó perquè surti igualment, diu que
igualment sortirà, i per això diu que és fer l’aneguet.
Diu que el GMCiU pot presentar les esmenes que cregui convenient, que pot fer el que
cregui convenient a l’hora del debat en el si del plenari, però el que és una manca de
respecte és per part de CiU a la resta dels Grups municipals en presentar esmenes
per retirar-les, perquè les coses progressin d’una altra manera. Això sí que és una
manca de respecte.
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El fet de signar, independentment de com surti la seva esmena, votaran la proposta
original, el que no pot fer és acusar de manca de respecte els que critiquen aquesta
conducta, entre d’altres coses perquè si el primer punt no els agrada, però dir que és
una irresponsabilitat constitucionalment quan contínuament posen en dubte la
Constitució espanyola –potser que s’aclareixin què és el que estan realment votant-.

El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que creu que de
respecte se’n tenen tots i cadascú creu el que pensa i ho defensa abraonadament, i de
vegades es ve d’una jornada intensa i ja es porta una estona de sessió plenària i hi ha
hagut moltes coses. Recorda que la darrera Junta de Portaveus, que els representava
la regidora senyora Estefanell, a la qual el senyor Llobet no hi va poder ser, l’alcalde
va dir que ningú pensés que el fet que avui no hi hagués cap foto aquí era perquè no
s’havia rebut, però que no hi havia la intenció de no penjar-la.
L’alcalde intervé per dir, com ha dit abans el senyor Javaloyes, que es vol interpretar
allò que no s’ha dit.
Com a alcalde, estrictament el que va dir és que la legislació obliga a posar la foto del
nou rei i que encara no podíem tenir l’obligació de posar-la, només que no teníem
l’obligació de posar-la. La llei és la llei, com les banderes són les que són per llei.
Aquest matí ha anat a una assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i totes les
qüestions referides a les banderes s’han perdut a tots els ajuntaments.
Ho diu perquè governar alhora té unes exigències, la qual cosa no vol dir que no es
pugui debatre tot, però no va dir que no la posaven i que va dir que quan arribés
plantejarien què es farà. Però si la màquina de la senyora Estefanell recull una altra
interpretació es donarà per bona la de la màquina perquè ell va dir que avui no n’hi
hauria cap.
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal d’ERC, diu que el temps ho
dirà i que el que vol dir que respecte se’n tenen tots. Cadascú té la seva forma
d’expressar-ho, dies més dolents i més bons.
Tothom pot fer el que vulgui amb les mocions, de vegades són mocions que no
s’aprovaran. La CUP en presenta moltes, altres s’intenten consensuar. Recorda que
abans d’entrar el senyor Serracanta explicava: Per què no votem junts?.
Al GMERC no li agrada l’altra perquè l’esperit d’aquesta moció és, com a republicans,
com els companys socialistes, posar en evidència que tot aquest muntatge en el fons
està intentant fer una segona transició que intenta boicotejar la que ells van començar
arran d’un recurs del PP al Tribunal Constitucional. D’acord que també si posés el dos,
tres i quatre estaria bé, o es posés el tres i el quatre, però l’esperit és donar l’exemple
que tot aquest tema els és aliè, però sí que estan d’acord amb els principis
republicans.
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena del GMCiU que
es rebutja per 13 vots negatius (3 GMPSC, 3GMERC, 3GMPP, 2 GMPxC i 2GMCUP),
i 11 vots afirmatius ( 11 GMCiU).
L’alcalde sotmet a votació la proposició 7.8, del GMERC, la qual s’aprova per 16 vots
afirmatius (11 GMCiU, 3 GMERC i 2 GMCUP) i 8 vots negatius ( 3 GMPSC, 3 GMPP i
2 GMPxC ), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se’n presenten.
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.
10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 22, 25 i 28,
que corresponen a les sessions amb caràcter públic dels dies 29 d’abril,
13 i 27 de maig; i de les actes núm. 23, 24, 26, 27 i 29, de les sessions amb
caràcter reservat dels dies 6, 13, 20 i 27 de maig i 3 de juny,
respectivament.

Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local en les seves sessions núm. 22, 25 i 28, que corresponen a les sessions
amb caràcter públic dels dies 29 d’abril, 13 i 27 de maig; i de les actes núm. 23, 24, 26,
27 i 29, de les sessions amb caràcter reservat dels dies 6, 13, 20 i 27 de maig i 3 de
juny, respectivament,pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.

11.

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

11.1

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre la difusió que es va fer de
l’Audiència pública per explicar els pressupostos municipals de l’any
2014 que va tenir lloc al Casal de les Escodines el passat 9 de juny.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 12 de juny de 2014,
que es transcriu a continuació:
“Quina difusió es va fer de l’Audiència pública per explicar els pressupostos municipals
de l’any 2014 que va tenir lloc al Casal de les Escodines el passat 9 de juny?
La senyora Àuria Caus, regidora delegada de Participació Ciutadana, Joventut i
Gent Gran, informa que per elaborar la difusió de la sessió informativa sobre els
pressupostos municipals de l’any 2014 que es va fer el passat dijous 5 de juny, es va
informar de la realització d’aquesta sessió pública en roda de premsa el dia 27 de
maig, es van enviar dues notes de premsa que van sortir publicades als mitjans locals,
els dies 28 de maig i els dies 3 i 4 de juny, es va convidar a tots els membres dels
quatre Consells de Districte tant per correu electrònic com per carta pels membres que
no disposàvem del correu electrònic, es va fer arribar la convocatòria als Consells
Sectorials, també és va convidar a la Permanent del Consell de Ciutat, es va fer difusió
via twitter, tant des del compte de Manresa Participa, com des del compte de
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l’Ajuntament de Manresa, així com també des de la pàgina web i des del faceboock
municipal.
Per tant s’han utilitzat diferents canals d’informació i comunicació per arribar al màxim
nombre de ciutadans possibles, i que també hi ha un dossier de premsa que posen a
la disposició del qui ho vulgui.
11.2

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre la relació que té
l’Ajuntament de Manresa amb l’Associació Misteriosa Llum.

“Quina relació té l’Ajuntament de Manresa amb l’Associació Misteriosa Llum?
És, aquesta, una entitat oberta a tots els manresans i manresanes? En cas
afirmatiu, quin és el procediment utilitzat per integrar nous membres a l’entitat?”
L’alcalde informa que el Grup Municipal de la CUP ha retirat aquesta segona pregunta.

11.3

Pregunta del Grup Municipal d’ERC sobre el Grup de Treball per l’estudi
dels futurs usos de la Fàbrica de l’Aranya.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 14 de juny de 2014, que
es transcriu a continuació:
“El 29 d'abril del 2013 es convocar una reunió per la creació del grup de treball per
l'estudi dels futurs usos de la fabrica de l'Aranya.
En aquesta reunió després de fer un repàs de l'històric i la situació actual de l'espai,
se'l va qualificar com un punt estratègic pel 2022.
Des d'aquella primera trobada, el grup de treball no s'ha tornat a convocar, tot i que en
principi havia de tenir una periodicitat mensual. Per aquest motiu el Grup Municipal
d'Esquerra a Manresa
PREGUNTA
Ha renunciat l'equip de govern a cercar el consens, polític i ciutadà, sobre els usos de
la fàbrica de l'Aranya?
Té l'equip de govern alguna proposta sobre la taula al respecte d'aquest espai?
Quins usos preveurà el POUM per aquest espai patrimonial?
El senyor Antoni Llobet, portaveu de l’equip de govern, demana que els disculpin
per no contestar en concret a aquestes preguntes precisament perquè tal i com diu la
primera, no s’ha renunciat a cercar el consens i per tant tots els elements es posaran
sobre la taula en una sessió del grup de treball que es convocarà els propers dies.
La intenció, la proposta i la demanda de la sessió d’aquest grup de treball es què tant
l’equip de govern com els grups municipals aportin el seu parer sobre aquesta qüestió.
11.3

Prec del Grup Municipal d’ERC sobre el retrat del Rei.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal d’ERC, de 18 de juny de 2014, que
es transcriu a continuació:
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“Atenent a que durant aquesta legislatura el consistori manresà ha aprovat declarar
Manresa Municipi per la Independència, Municipi Republicà i havent-nos adherit a la
declaració de Sobirania del Parlament de Catalunya, el Grup Municipal d'Esquerra a
Manresa formula a l'Equip de Govern el següent:
PREC
Un cop ha estat retirat el retrat del Rey d'Espanya, en motiu de la seva abdicació, del
Salo de Plens d'aquesta ciutat, no sigui substituït per cap altre.”

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

Vist i plau
L’alcalde
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