
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 3  DEL PLE DE LA C ORPORACIÓ.  
 

 
Dia:  16 de març de 2009 
Hora: 20.00 h 
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Quart:  Sr.  José Luís Irujo Fatuarte 
Cinquena:Sra. Aida Guillaumet Cornet  
Sisè:         Sr.  Joan Vinyes Sabata 
Setè:  Sr. Alain Jordà Pempelonne 
 
Regidors i Regidores 
 
Sra. Sònia Díaz Casado 
Sra. Mar Canet Torra 
Sr.   José Luis Buenache Catalán 
Sr.   Moisès Fargas Santaulària 
Sr.   Alexis Serra Rovira 
Sra.  Imma Torra Bitlloch 
Sra.  Maria Mercè Rosich Vilaró 
Sr.  Josep Maria Sala Rovira 
Sra. Maria Rosa Riera Montserrat 
Sr.  Miquel Davins Pey 
Sr.   Josep Maria Subirana Casas 
Sra.  Alba Alsina Serra 
Sr.    Xavier Rubio Cano 
Sr.     Xavier Javaloyes Vilalta 
Sr.  Domingo Beltran Arnaldos 
Sr.     Adam Majó Garriga 
Sr.  Albert Pericas Riu 

 
Secretari general 
 
Sr. José Luis González Leal 
 
Interventor 

     
Sr.     Josep Trullàs Flotats 
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El president obre la sessió, en primera convocatòria, a les 20 h 5 min, un cop 

comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució.  

 

 
I. PART DISPOSITIVA 
 
 
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 2, que correspon a la sessió 
plenària ordinària del dia 16 de febrer de 2009.  

 
 

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de  l'acta de la 

sessió ordinària núm. 2 del dia 16 de febrer de 2009, 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, l'acta de la sessió ordinària núm. 2, del dia 16 de febrer  de 

2009, queda aprovada per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
 

2.  QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM.  1211, DE 10 

DE FEBRER DE 2009, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D E 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.  4/2009, DINS EL  PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT.  

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent:  
 
“PRIMER .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 4/2009, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i 
transferències de crèdit, a l’empara del que disposen els articles 179 i 181 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i els articles 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2009, segons detall que figura en l’annex que es conté 
en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 , en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
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2.2 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM.  1347,  DE 18 
DE FEBRER DE 2009, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D E 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.  6/2009, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT.   

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent:  
 
“PRIMER .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 6/2009, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i 
transferències de crèdit, a l’empara del que disposen els articles 179 i 181 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i els articles 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a l’exercici de 2009, segons detall que figura en l’annex que es conté 
en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 , en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
 

2.3 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM.  1782, DE 27 
DE FEBRER DE 2009, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D E 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.  7/2009, DINS EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT.  

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent:  
 
“PRIMER .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 7/2009, dins el 
Pressupost municipal 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 per a l’exercici de 2009, segons detall que figura en l’annex 
que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 , en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 

 

2.4 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM.  1818, DE 27 
DE FEBRER DE 2009, SOBRE APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2008.  
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent:  
 
“PRIMER.-  Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2008, en aplicació 
d’allò que disposen els articles 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel 
que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i 90 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, formulada per la Intervenció Municipal, el resultat de la 
qual és el següent: 
 
 
1) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDEN TS DE 
PAGAMENT (Art.94 RD. 500/1990)  
 
1.1. Drets pendents de cobrament ......................................................... 17.142.339,65 
1.2. Obligacions pendents de pagament .................................................. 7.247.828,55 
 
 
2) RESULTAT D’OPERACIONS PRESSUPOSTARIES (Art.96 RD . 500/1990) 
 
2.1. Drets pressupostaris liquidats durant l’exercici.............................. 120.792.372,05 
2.2. Obligacions pressupostàries reconegudes durant  
        l’exercici ...................................................................................... -116.964.596,25 
 
2.3. Resultat Pressupostari ...................................................................... 3.827.775,80 
2.4. Diferències derivades de despeses amb finançament 
       afectat.............................................................................................. -3.334.378,50 
2.5. Resultat pressupostari ajustat ............................................................ .493.397,30 
 
 
3)  ROMANENTS DE CREDIT (Art.98 RD. 500/1990)  
 
3.1. Romanents de crèdit existents a 31-12-08 i que 
       s’ incorporen al Pressupost de l’exercici de 2009  
      (Art.182 Reial Decret Legislatiu 2/2004)................................ 27.546.211,12 
 
 
 
4)  ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101 R.D.500/1990)  
 
4.1.Drets pendents de cobrament ...................................  17.125.432,42 
 
      4.1.1. Drets pressupostaris  
                liquidats durant l’ 
                exercici pendent de  
                cobrament. ............................................. 9.199.331,13 
 
      4.1.2. Drets pressupostaris 
                liquidats en exercicis 
                anteriors pendents de 
                cobrament. ............................................. 7.943.008,52 
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       4.1.3. Ingressos pendents    
                 d’aplicació ........ ...................................... -365.052,43 
 
       4.1.4. Saldos comptes de deutors 
                  no pressupostaris.................................... 348.145,20 
 
4.2. Obligacions pendents de pagament ..................................... -9.503.167,75 
 
       4.2.1. Obligacions pressupostàries 
                 pendents de pagament 
                 reconegudes durant  
                 l’exercici ................................................ 6.335.050,69 
 
       4.2.2. Obligacions pressupostàries 
                 pendents de pagament reco- 
                 negudes en exercicis 
                 anteriors. .................................................. 912.777,86 
 
       4.2.3. Pagaments pendents d’aplicació....................-964,15 
 
       4.2.4. Saldos comptes de creditors 
                 no pressupostaris.................................. 2.256.303,35 
 
4.3. Fons líquids ...................................... ................................... 1.239.478,09 
 
4.4. Romanent de Tresoreria Total ............................................. 8.861.742,76 
 
4.5. Saldos dubtós cobrament. ................................................... -1.220.877,69 
 
4.6. Romanent afectat a despeses amb finançament afectat.                 -11.452.523,23 
 
4.7. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
       GENERALS. . ....................................................................... -3.811.658,16 
 
 
SEGON.-  Destinar els recursos afectats que es cobraran en exercicis futurs, és a dir, 
les desviacions de finançament negatives, que sumen un import de 3.536.224,23 
euros, a finançar el romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu. 
 
TERCER. Autoritzar la incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de 
desembre de 2008, amb el detall que figura en l’ expedient, per un import de 
27.546.211,12 euros. 
 
QUART.- Una vegada aprovada la Liquidació per l’ Alcaldia-Presidència, caldrà donar 
compte d’aquesta aprovació al Ple de la Corporació en la primera sessió que es 
celebri, en aplicació d’allò que disposa l’article 193.4. del Reial Decret Legislatiu 
2/2004 esmentat i l’article 90.2 del RD. 500/ 1990, de 20 d’abril.” 
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2.5 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE NÚM. 1784, DE 5 DE 
MARÇ DE 2009, SOBRE DESIGNACIÓ DELS CÀRRECS DE REGI DOR/A DE 
DISTRICTE I PRESIDENT/A DE MESA DELS CONSELLS DE DI STRICTE. 

 
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la 
següent:  
 
“Primer.  Nomenar els/les regidors/es següents per tal que formin part del Consell de 

Districte corresponent per delegació d’aquesta Alcaldia: 

Regidor de districte Ponent: José Luis Buenache Catalán 
Regidor de districte Nord: Joan Vinyes Sabata 
Regidor de districte Centre: Sònia Díaz Casado 
Regidor de districte Llevant: Xavier Rubio Cano 

 
Segon. Nomenar els/les regidors/es següents per ocupar la  Presidència de la 

Mesa del Consell, de conformitat amb les propostes formulades pels 
diferents Grups Municipals: 
 
Presidenta de la Mesa del districte Ponent : Ma. Rosa Riera Montserrat. 
President de la Mesa del districte Nord: Alexis Serra Rovira. 
President de la Mesa del districte Centre: Josep Ma. Sala Rovira. 
Presidenta de la Mesa del districte Llevant: Ma. Àngels Mas Pintó. 

 
Tercer. Comunicar aquesta resolució als regidors/es afectats/des, a l’efecte 

d’acceptació de la delegació que els ha estat conferida. 
 
Quart.  Publicar aquesta Resolució en el  Butlletí Oficial de la Província.  

 
Cinquè.  Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació  en la propera 

sessió que tingui lloc.” 
 
 
3. ÀREA DE GOVERNACIÓ i ECONOMIA  

3.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
 
3.1.1 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPE DIENT DE 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 8/2009, DINS DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de 10 de març de 2009, que, transcrit, 
diu el següent: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2010, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
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Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. - Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit amb 
càrrec a baixes de crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, no 
compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a finançar els costos 
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici 
del 2010. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 8/2009 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer .- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 08/2009 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions.” 
 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 08/2009    

     

ESTAT DE DESPESES    

     

SUPLEMENTS DE CREDIT    

      

PARTIDA DENOMINACIÓ AUGMENT BAIXA CAUSES 

432.0.151 Direcció de l' Area del Territori.- Gratificacions 20.000,00   Crèdit insuficient.E8/2009 

611.0.349 
Direcció Area Econòmica.- Altres despeses 
financeres. 265.000,00   Crèdit insuficient.E8/2009 

011.3.310 
Préstec d'altres Institucions Financeres Priv.- 
Interessos   265.000,00 Per augmentar partida 611.0.349. E8/2009 

313.4.130 Centres oberts.- Laboral fixe   15.000,00 Per augmentar partida 313.4.131. E8/2009 

313.8.131 Punt de Trobada.- Laboral eventual   55.000,00 Per augmentar partida 313.8.121. E8/2009 

433.6.221.00 Enllumenat públic.- Energia elèctrica   10.000,00 Per augmentar partida 432.0.151.E8/2009 

511.1.227.07 Manteniment de la Via Pública.- Altres   10.000,00 Per augmentar partida 432.0.151. E8/2009 

313.7.141 Altres prestacions al personal.- Altre personal 9.381,25   Crèdit insuficient.E8/2009 

111.0.226.01 
Regidories.- Atencions protocol·làries i 
representatives   9.381,25 Per augmentar partida 313.7.141. E8/2009 

     

  294.381,25 364.381,25  

 
 
PRESSUPOST 2008     

      

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 08/2009    

      

ESTAT DE DESPESES     

------------------------------------     
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CREDITS EXTRAORDINARIS     

-----------------------------------------------     

      

PARTIDA DENOMINACIÓ 
CRÈDIT 
INICIAL   AUGMENT CRÈDIT DEF. EXPLICACIÓ 

313.4.131 Laboral eventual   15.000,00   Crèdit extraordinari. E8/2009. 

313.8.120 Retribucions bàsiques   26.000,00   Crèdit extraordinari. E8/2009. 

313.8.121 Retribucions complementàries.   29.000,00   Crèdit extraordinari. E8/2009. 

      

  
T O T A L 

................. 70.000,00    

 
 
El senyor Jordà Pempelonne  diu que en relació als conceptes d’aquest expedient de 
modificació de crèdits, per una banda, el més important és el de 265.000 €, 
d’increment i reducció de despeses financeres. 
L’increment es refereix a l’operació d’assegurança de crèdit, que ja s’ha fet en anys 
anteriors, i que garanteix no pagar més d’una quantitat si les taxes d’interès pujaven 
per damunt d’un topall, però que també obligava a completar alguna quantitat fins el 
mínim establert en el contracte.  
 
Aquest any a l’haver baixat els tipus d’interès es preveu que es mantingui per sota 
d’aquest límit mínim que fixava aquest acord i per això es dota la partida amb la 
previsió fins a final d’any amb l’import esmentat.  
També es dota a partir d’una altra partida de pagament d’interessos que es preveu 
pagar de menys, és a dir, es va fer una previsió a l’hora de fer el pressupost, els 
interessos han baixat i es podran treure també d’aquesta partida d’interessos. 
 
Altres conceptes que inclou aquest canvi de partides són uns canvis de personal dintre 
del Programa del punt de trobada, es canvien 55.000€ d’unes partides a unes altres 
dins del mateix programa. Igualment passa amb Centres Oberts, 15.000€ 
 
Per últim, arran dels treballs extraordinaris que s’han hagut de fer per preparar els 
projectes del Fons especial d’inversió local, hi ha 20.000€ addicionals en gratificacions 
que s’han retirat d’altres partides que són enllumenat públic i manteniment de la via 
pública. 
 
 
El senyor Sala Rovira diu que hi ha un tema que el preocupa, no pels imports ni pel 
moviment que es faci sinó per l’oportunitat del moment en què es fa. 
 
Per un cantó, el que fa referència a disminuir la partida d’interessos per finançar 
l’increment d’aquell contracte de garantia en tenir un topall per la qüestió financera. 
 
Quan es va fer el pressupost i es va aprovar, l’equip de govern va calcular en funció 
d’uns interessos en el decurs de tot l’any i es va posar una xifra i ara a 16 de març, a 
principis d’exercici, ja preveuen que d’aquí a final d’any hi haurà un estalvi de 
265.000€, i el GMCiU no sap si és que preveuen aquests diners d’estalvi perquè els 
necessiten d’increment, però li fa basarda que s’està preveient una cosa d’aquí a final 
d’any que es valora en 265.000€, que entén que a més a més, la previsió del que 
s’està estalviant s’anés traient i s’anés passant amb aquest increment d’altres 
despeses financeres, això seria impecable, però fer ara una previsió d’aquí a final 
d’any i després sobre la marxa ja es parlarà...  
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El problema que té el pressupost, i més amb les partides que no són del capítol I, és 
que durant l’any o van amunt o avall, però l’efecte sensor no hi és, només tenen una 
direcció, no dues.  
 
Si ara resulta que es rebaixen els interessos amb 265.000€ i pel motiu que sigui, en el 
decurs de l’any, dels 265.000, 240.000 sí, però els altres 25.000 fan falta, aquí l’equip 
de govern queda atrapat. 
 
D’altra banda, seguint el mateix raonament, hi ha dos tipus de baixa que l’equip de 
govern porta a terme. Una referent a l’enllumenat públic i una altra referent al 
manteniment de la via pública. 
 
Tant un com l’altre van lligats amb inversions dels diners que vénen d’aquest fons 
complementari d’inversions del govern espanyol, a fi i efecte de fer unes millores 
d’inversió que no estaven previstes en el pressupost, l’equip de govern ja pressuposa 
que això suposarà un estalvi de?. No sap quant. 
 
Amb el tema de la via pública hi ha 10.000€. Com que es faran obres de millora a la 
via pública potser el que tenia previst l’ajuntament dins el pressupost del 2009, que no 
pas amb aquests diners d’inversions que vénen nous, l’equip de govern ja els preveu 
estalviar pensant que com que es podran fer coses amb aquests diners ja es podran 
estalviar els del pressupost. 
 
Pel que fa als consums, com pot ser l’energia elèctrica, que l’equip de govern prevegi 
fer un estalvi d’aquí a final d’any perquè canviarà el tipus de llum i el tipus de bombeta 
i lluminària d’una cosa que encara no està feta i no se sap quan estarà acabat, si 
seran aquests 10.000 o 3.500, però com que ara en necessita 10.000 per poder fer 
aquest canvi de partides les tiba de la partida de despeses, que no passi que el mes 
de novembre s’hagin de deixar factures al calaix perquè la partida s’ha exhaurit.  
 
Aquesta és una partida que la realitat fa que sigui d’una duresa tremenda i la realitat 
del dia a dia fa que les factures pugin el que pugen i el consum puja el que puja. Aquí 
no es pot deixar de posar un totxo, cosa que es pot fer amb el manteniment de les 
voreres o de la via pública, les factures aniran caient perquè els edificis públics i 
l’enllumenat públic anirà tibant.  
 
Parlant d’edificis públics, més d’una vegada ha fet un comentari que suposa que tindrà 
una explicació que mai se li ha donat, que és que el Col·legi Bages a la planta baixa 
els llums funcionen 24 hores 365 dies l’any des de fa més d’un any.  
Suposa que té una explicació tècnica, però li agradaria saber-la perquè la gent quan 
veu allò entén que és un malbaratament i li fan el comentari i per això fa la pregunta. 
 
El GMCiU no es posicionarà a favor d’aquest canvi de partides perquè és un 
pressupost de l’equip de govern i perquè hi ha una sèrie d’elements que creen  
incertesa respecte a la seva evolució. 
 
 
El senyor Jordà Pempelonne  li respon que probablement hi hagi incerteses. Si el 
mes d’octubre o novembre no se sabia quins serien els interessos, ara tampoc se 
saben quins seran els interessos dels propers mesos, però aquesta és una previsió, 
una estimació que es fa i per això es posen aquestes xifres. 
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Respecte als demés apartats, es necessiten 20.000 € més per poder fer aquests 
treballs extraordinaris d’elaboració dels projectes, que aportaran uns 13 M€ a la ciutat i 
si quedessin penjats en algun moment per 5.000 € per l’energia elèctrica, ja es 
resoldrà d’alguna manera.  
 
En aquest moment es necessitava compensar aquests 20.000 € i aquestes dues 
partides sembla que són allà on més fàcilment es poden treure sense riscos. 
 
El senyor Alcalde  respon que a la Comissió d’Hisenda es podrà donar tota la 
informació puntual de com han evolucionat les partides. 
 
 
L’alcalde sotmet  a votació el dictamen 3.1.1 de l’ordre del dia, i s’aprova per 13 vots 
afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMICV-EUiA) i 12 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, 
1 GMCUP i 1 GMPxC i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
3.1.2 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESTA BLIMENT DEL 

PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DEL CD LLIBRE AIGUALLUM . 
 
El senyor Alcalde  diu que atès que és un preu públic i ja es va informar a la comissió 
corresponent, si no hi ha cap qüestió a formular, després de l’enunciat proposa passar 
a la seva votació. 

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de 10 de març de 2009, que, transcrit, 
diu el següent: 
 
“La Regidoria de Participació Ciutadana, dins el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) ha 
realitzat el projecte d’interculturalitat “Aiguallum”. L’objectiu ha estat estimular el 
coneixement mutu i l’intercanvi entre persones de diferents cultures que viuen a la 
nostra ciutat. La música ha estat l’element articulador d’aquesta interacció i una eina 
important per donar a conèixer trets culturals de les diferents cultures d’origen de 
diferents col·lectius de Manresa. 
 
Amb aquest propòsit s’ha elaborat un CD, “Aiguallum”, que és un disc de músiques del 
món cantades per persones residents a Manresa i procedents d’altres països. El CD 
incorpora un llibret de 48 pàgines explicatives de les cançons i tradicions. El fil 
conductor de les diferents peces musicals és l’aigua i la llum, ja que és un element 
significatiu per a Manresa i permet intercanviar el significat de l’aigua des de la 
perspectiva de diferents cultures. 
 
La Cap de Secció de Gestió Tributària ha emès la corresponent memòria econòmic 
financera, segons la qual les tarifes proposades s'ajusten al que s'estableix al text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 

ACORDS 

PRIMER: Aprovar l'establiment de la tarifa del preu públic per a la venda de textos, 
publicacions i impresos següents: 
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5. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE COMPACT DISCS, CD ROM I ALTRES 
PUBLICACIONS EN SUPORT MAGNÈTIC 

Epígraf  Tarifa (€) 

4 CD llibre Aiguallum 10,00 
 

SEGON: Publicar al Butlletí Oficial de la Província la nova tarifa, que entrarà en vigor 
el dia següent a la seva publicació. “ 

 
El senyor Majó Garriga  diu que el GMCUP votarà a favor, però que com amb 
productes semblants hi ha hagut problemes seriosos en la distribució o en el resultat 
final, que no ha tingut la qualitat que s’esperava, estaran atents si aquesta vegada la 
distribució funciona adequadament i la qualitat del producte final també, perquè el que 
hauria de ser uns diners que es destinen a un objectiu que és prou lloable després no 
queda prou lluït. 

L’alcalde sotmet  a votació el dictamen 3.1.2 de l’ordre del dia, i s’aprova per 14 vots 
afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 1 GMCUP) i 11 abstencions (8 GMCiU, 
2 GMPPC i 1 GMPxC i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 

3.2 REGIDORIA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA  
 
3.2.1 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L’OR DRE DEL DIA (ART. 

82.3 DEL ROF): APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MINUTA DE L CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE EL DEPARTAMENT D’IN TERIOR, 
RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA GENER ALITAT DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER A L’ADHESIÓ  DE 
L’AJUNTAMENT A LA XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACION S 
D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA.  

 
Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, acordada per unanimitat 
dels 25 membres presents, de conformitat amb l’article 82.3 del ROF, el secretari dóna 
compte del dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana, de 12 de març de 2009, 
que, transcrit, diu el següent: 
 

“Antecedents 
 

1. RESCAT és una xarxa pública de radiocomunicacions d’emergències i 
seguretat a Catalunya creada l’any 2005 amb l’objectiu de respondre a les 
necessitats de diversos cossos de seguretat i emergències. La xarxa és 
propietat del Departament d’Interior i la seva gestió ha estat encomanada al 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya. 
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2. El Departament d’Interior ofereix als municipis la integració a la Xarxa 
RESCAT com a flota independent. La Xarxa es caracteritza per l’ús eficient 
de la banda de freqüències d’emergències i seguretat, possibilitat de 
comunicacions xifrades, bona cobertura urbana i rural i comunicacions en 
grups independents amb possibilitat de coordinació.  

 
3. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 19 de gener de 2009, va adoptar 

l’acord d’adhesió de  l’Ajuntament de Manresa a la Xarxa Rescat.  
 

4. Posteriorment a l’adopció d’aquest acord, el Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació, ha aprovat un nou model de conveni 
d’adhesió a la Xarxa Rescat. La diferència bàsica amb el conveni anterior,  
està en els costos d’adhesió, ja que el servei integral del Centre 
d’Operacions Rescat (COR) serà gratuït per a tots els ajuntaments que 
utilitzin la Xarxa Rescat. Així doncs, l’únic cost per a l’adhesió serà 
l’adquisició de terminals. 

 
5. Vist l‘informe emès pel cap de la Policia Local, de data 12 de gener de 

2009, en sentit favorable a l’adhesió d’aquest conveni i amb l’especificació 
del material que s’ha d’adquirir. 

 
 
Fonaments de dret 
 

I. Article 6 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions públiques i 
el procediment administratiu comú, segons el qual l’Administració General i els 
organismes públics vinculats o que en depenen poden establir convenis de 
col.laboració amb els òrgans corresponents de les administracions de les 
comunitats autònomes en l’àmbit de les seves respectives competències. 

 
II. Article 191 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, segons el qual l’Administració de la 
Generalitat i els ens locals poden establir convenis o consorcis sobre serveis 
locals o assumptes d’interès comú, amb la finalitat d’instrumentar fórmules 
d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 

 
III. Article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, segons el qual  s’establiran per 
conveni les relacions de cooperació consensuada entre ens locals o entre 
aquests i altres administracions públiques, per a la prestació dels serveis o per 
al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
de les quals tinguin un interès comú.  

 
IV. Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, 

Relacions Institucionals i Participació. 
 

V. Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, de 6 de juny de 2006, que 
defineix el Consell Rector de la Xarxa RESCAT com a màxim òrgan de direcció 
de la Xarxa, en defineix les seves funcions i inclou representació de 
l’Administració Local de Catalunya. 
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Per tot això, com a regidor delegat de Seguretat Ciutadana, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 

Acord 
 
Primer. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració a signar entre el 

Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per a l’adhesió 
d’aquest Ajuntament a la Xarxa RESCAT de Radiocomunicacions 
d’Emergències i Seguretat de Catalunya, d’acord amb la nova versió 
aprovada per l’Assessoria Jurídica del Departament esmentat, en data 
19 de febrer de 2009. 

 
Segon. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni d’adhesió a la Xarxa 

RESCAT i dels  documents que siguin necessaris per a l’execució 
d’aquest acord.” 

 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INT ERIOR, RELACIONS 
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE 
............ PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA X ARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS 
D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA 
 
 
Manresa,  de març de 2009 
 

REUNITS 

 
 
D’una part, el senyor Joan Delort i Menal, secretari de Seguretat del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya (en endavant, el Departament), que actua per 
delegació del conseller d’acord amb la Resolució IRP/316/2009, de 4 de febrer, de modificació de la 
Resolució IRP/4054/2008, de 18 de desembre, de delegació de funcions del conseller d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació en diversos òrgans del Departament. 
 
De l’altra, l’Il·lustríssim Senyor Josep Camprubí Duocastella, alcalde de l’Ajuntament de Manresa (en 
endavant, l’Ajuntament), facultat per a la firma d’aquest conveni per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 
16 de març de 2009 i assistit en aquest acte pel Senyor José Luis González Leal, secretari del mateix 
Ajuntament, com a assessor legal preceptiu d’aquesta corporació de conformitat amb l’establert als 
articles 92.3 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, i 162.1 a) del Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat per Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril. 
 
Amb reconeixement mutu de la capacitat legal per formalitzar aquest conveni 
 
 

MANIFESTEN 
 
 

I. D’acord amb les competències que té assignades en matèria d’emergències i seguretat, el 
Departament ha creat, mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
de la Generalitat de Catalunya, la xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat 
a Catalunya (en endavant “xarxa Rescat”) per respondre a les necessitats dels diversos cossos 
de seguretat i emergències. 
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II.  La xarxa Rescat, de tecnologia Tetra, es caracteritza per l’ús eficient de la banda de freqüències 

d’emergències i seguretat, possibilitat de comunicacions xifrades, bona cobertura urbana i rural i 
comunicacions en grups independents amb possibilitats de coordinació. 

 
III. Tant el Departament com l’Ajuntament estan interessats en l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa 

Rescat. L’ús compartit de la xarxa Rescat i l’increment d’usuaris permetrà un menor cost global i 
una major rendibilitat en l’ús, concentrant-se totes les inversions, la gestió i el manteniment en 
una sola xarxa. 

 
IV. La xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils que permet la comunicació entre 

usuaris, i que facilita tant la tasca de cada cos o col·lectiu per separat com l’actuació conjunta i la 
coordinació entre els col·lectius en actuacions d’emergències o seguretat. Per poder garantir 
aquestes prestacions, els nous terminals que s’hagin d’adquirir per part dels ajuntaments 
adherits a la Xarxa, hauran de ser els que expressament indiqui el Departament en tant que 
aquests disposaran de la tecnologia, les prestacions i la compatibilitat necessària amb la xarxa 
creada, raó fonamental per la qual els ajuntaments no es poden abastir d’aquesta tecnologia per 
d’altres canals que no garanteixin la compatibilitat i adequació amb el sistema. 

 
V. L’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 6 de juny de 2006, defineix el Consell 

Rector de la xarxa Rescat com a màxim òrgan de direcció de la xarxa, en defineix les seves 
funcions i inclou representació de l’Administració Local de Catalunya. 

 
VI. La xarxa Rescat es propietat del Departament i la seva gestió ha estat encomanada pel 

Departament al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació mitjançant encàrrec 
de gestió de 8 de maig de 2007. 

 
És per tot això que les parts han decidit subscriure el present conveni de col·laboració per a l’adhesió de 
l’Ajuntament a la xarxa Rescat, sobre la base dels següents  
  

ACORDS 

 
 
Primer.-  OBJECTE DEL CONVENI 
 
L’objecte d’aquest Conveni és regular les condicions d’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat,  creada 
pel Departament.  
 
 
 
Segon.-  OBLIGACIONS DEL DEPARTAMENT 
 
El Departament s’obliga a: 
 

o Garantir la continuïtat i l’evolució de la xarxa Rescat en els propers anys, i la seva disponibilitat 
per a l’Ajuntament,   

 
o Assegurar que els costos d’inversió en infraestructura de la xarxa Rescat són assumits per la 

Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es repercutiran a l’Ajuntament. 
 
o Informar a l’Ajuntament dels contractes d’explotació i/o assistència tècnica de la xarxa Rescat i 

de la previsió de l’evolució de la xarxa Rescat que puguin afectar al que es preveu en aquest 
conveni, amb antelació suficient. 

 
o Incloure, en els processos de contractació de terminals Tetra que realitzi el Departament, 

clàusules que permetin a l’Ajuntament adherir-se a aquesta contractació per a l’adquisició i 
manteniment de terminals en condicions equivalents a les que hagi aconseguit el Departament.  

 
o Oferir a l’Ajuntament un Servei Integral d’Explotació de la xarxa Rescat que mitjançant el Centre 

d’Operacions Rescat (en endavant COR) proporcioni a l’Ajuntament entre d’altres, un servei 
d’atenció a l’usuari per atendre les incidències que puguin afectar el funcionament de la xarxa 
Rescat a l’àmbit del municipi, utilitzant els recursos necessaris per a la seva solució. Aquest 
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servei complementarà per tant, el manteniment dels equips terminals ofert per les empreses 
subministradores.  

 
o Informar adequadament al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 

Generalitat de Catalunya,  de la incorporació de l’Ajuntament a Rescat i, si s’escau, de la 
facturació a aplicar. 

 
 
 
Tercer.-  OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT  
 
L’Ajuntament s’obliga a : 
 

o Utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, respectant les normes d’ús i les 
condicions tècniques que siguin d’aplicació. 

 
A tal efecte haurà: 
 
a) D’adaptar l’ús de la xarxa a les instruccions rebudes,en qualsevol moment, de la direcció de 

la xarxa RESCAT. 
b) Observar les instruccions de la direcció de la xarxa RESCAT per a garantir la seguretat i l’ús 

eficient de la xarxa. 
 
o Facilitar al Departament la informació funcional i organitzativa de l’Ajuntament que sigui 

necessària per tal d’ajustar els plans de numeració i la configuració dels grups de la xarxa Rescat 
tant com sigui possible a la seva organització. 

 
o Informar al Departament amb antelació suficient sobre noves necessitats detectades per 

l’Ajuntament en relació a la xarxa Rescat, de manera que es disposi d’un termini adequat per 
poder estudiar la viabilitat de la solució tècnica.  

 
o Assegurar que tots els usuaris de terminals de la xarxa, siguin membres o col·laboradors de 

serveis de seguretat i emergències, obligant-se de forma explícita a no utilitzar els terminals 
donats d’alta a la xarxa Rescat per usuaris amb altres funcions alienes a la seguretat i les 
emergències del municipi, a excepció que sigui autoritzat explícitament pel Departament. 

 
o Participar en els costos de manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i 

gestió de la xarxa Rescat segons es detalla en l’acord cinquè.  
 
o Adquirir els seus terminals i accessoris directament a l’empresa adjudicatària de la contractació 

pública dels lots corresponents a terminals i accessoris per a altres usuaris de la xarxa Rescat, 
de l’últim concurs per a l’arrendament de terminals Tetra del Departament. L’adquisició s’ha de 
fer seguint aquest procediment per tal de garantir la compatibilitat dels equips amb els 
estàndards de la tecnologia Tetra i les especificacions de la xarxa Rescat. L’equipament s’haurà 
de sol·licitar ajustant-se a la definició que d’aquest material es fa, en els lots abans esmentats i 
haurà de tenir la marca, el model i les característiques que l’adjudicatari del lot hagi inclòs a la 
seva oferta. Evidentment, el Departament garantirà la compatibilitat dels equips adquirits amb els 
estàndards de la tecnologia Tetra i les especificacions de la xarxa Rescat.  

 
o Assumir que tal com es detalla en l’acord sisè, l’adquisició del material a que fa referència el 

paràgraf anterior anirà a càrrec de l’Ajuntament i s’haurà de fer en regim d’arrendament, per tant 
amb manteniment inclòs de tot l’equipament (excepte el material fungible) durant la vigència del 
contracte, que haurà de tenir la durada que s’estableix en el concurs del Departament. 

 
o Acceptar que tots els equips i accessoris de la xarxa Rescat adquirits a partir del concurs del 

Departament només seran mantinguts pel COR, el qual gestionarà directament amb les 
empreses subministradores la reparació dels equips avariats i s’encarregarà de totes les gestions 
necessàries per resoldre les incidències que afectin als equips terminals (excepte material 
fungible). Per tal de facilitar aquesta gestió i poder oferir un servei àgil i eficient amb uns temps 
de resposta adequats, el  COR quan rebi un equip avariat de l’Ajuntament, en facilitarà un altre 
operatiu de la mateixa marca i model amb la mateixa configuració, la mateixa programació i la 
mateixa identitat, però que no sempre serà el mateix equip que s’ha enviat a reparar. Per tant de 
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cara a gestionar un inventari l’Ajuntament haurà d’utilitzar el número d’identitat de l’equip (ISSI) i 
no el número de sèrie. 

 
o Adquirir directament el material fungible a que fan referència els dos paràgrafs anteriors i els kits 

d’instal·lació de terminals mòbils quan siguin necessaris per canvi de vehicle. 
 
o Cedir l’espai de domini públic o patrimonial municipal per tal que es puguin instal·lar els 

equipaments tecnològics de la xarxa RESCAT que en cas de resultar tècnicament necessari pel 
seu òptim funcionament es requereixi des de la Generalitat.  

 
o Facilitar informació periòdica relativa a les incidències d’emergències policials, així com 

d’activitats del municipi derivades de la participació en els plans de protecció civil. En qualsevol 
cas, als efectes de l’aplicació del present conveni, serà d’obligat compliment la presentació en el 
primer trimestre de l’any la memòria dels serveis prestats l’any anterior, les dades registrals de 
delictes, faltes i incidències diverses i les dotacions de recursos humans i materials, d’acord amb 
allò que preveu l’article 24.6 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya. 

 
o Assumir l’import de les taxes i preus municipals relacionats amb les llicències i autoritzacions per 

la instal·lació d’infraestructures de la Xarxa d’Alarmes i Comunicacions (XAC), sirenes en 
particular. 

 
o Actualitzar, com a mínim un cop l’any, els telèfons, adreces de correu electrònic i números de fax 

dels responsables amb qui hagi de contactar la DGPC en cas d’activació d’algun pla 
d’emergència de protecció civil (alcalde, policia local, CRA, tècnic de protecció civil...). 

 
o Facilitar, en el format compatible amb sistemes d’informació geogràfica que fixi la DGPC, la 

informació geogràfica propietat del municipi relativa als plans d’actuació municipals que els 
afectin (elements vulnerables, ubicació de mitjans i recursos, punts negres en zones inundables, 
etc...). 

 
o Facilitar informació de les sancions de trànsit per carnet per punts, memòria d’activitats i serveis. 

 

Quart.-  CLÀUSULA DE RECIPROCITAT DE LA INFORMACIÓ 
 
El Departament i l’Ajuntament es comprometen mútuament  en la reciprocitat de la informació sobre 
emergències policials i de protecció civil en el marc de la Junta Local de Seguretat, d’acord amb els 
principis recollits a l’article 21 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública 
de Catalunya, als efectes de donar compliment al previst en els articles 22 i 23 d’aquesta llei, relatius a la 
informació estadística i a la elaboració d’informes de seguretat.  

 
 
Cinquè.- PARTICIPACIÓ EN ELS COSTOS D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA R ESCAT I COMPROMÍS 
DE CESSIÓ D’US D’ESPAIS PEL FUNCIONAMENT DE LA XARXA. 
 
L’Ajuntament participarà en els costos necessaris per al manteniment, operació, transport, arrendament 
d’espais, control i gestió de la xarxa Rescat, a raó de 31,34€ mensuals per terminal, d’acord amb el que 
es va aprovar al Consell Rector de la Xarxa Rescat del gener del 2009. Aquest import , s’incrementarà 
anualment cada 1 de gener amb l’IPC relatiu a Catalunya. Qualsevol altre canvi futur d’aquest import, a 
part del corresponent a l’IPC haurà de ser definit i aprovat prèviament pel Consell Rector de la Xarxa 
Rescat. 
 
La participació de l’Ajuntament en aquests costos de manteniment, operació, transport, arrendament 
d’espais, control i gestió de la xarxa Rescat, s’entendrà  totalment compensada mitjançant  l’obligació 
compromesa en aquest conveni per l’Ajuntament de cedir  l’ús d’un espai municipal per a la ubicació dels 
equipaments tècnics de Rescat, si el funcionament òptim de la xarxa ho requerís.  
 
La cessió d’ús del be de domini públic o patrimonial municipal que en cas de resultar motivadament 
necessari pel funcionament òptim de la xarxa  es requereixi des de la Generalitat es formalitzarà 
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mitjançant el corresponent conveni de cessió, que s’haurà de subscriure  en el termini màxim de dos 
mesos des de la data de comunicació de la necessitat per la Generalitat. 
 
 
 
Sisè.- ADQUISICIÓ DE TERMINALS 
 
L’Ajuntament es compromet amb la signatura d’aquest conveni a adquirir, mitjançant arrendament amb 
manteniment inclòs, els terminals i accessoris Rescat que necessiti directament a l’empresa adjudicatària 
dels lots de terminals i accessoris per a altres usuaris de la xarxa Rescat, de l’últim concurs per a 
l’arrendament de terminals Tetra del Departament, al preu adjudicat en aquest concurs. L’empresa 
adjudicatària haurà de subministrar el material a l’Ajuntament i l’Ajuntament haurà d’abonar les quotes 
mensuals corresponents al pagament de l’arrendament (amb manteniment) d’aquests terminals.  Cada 
adquisició de terminals que hagi de realitzar l’Ajuntament, ha de quedar reflectida en un annex d’encàrrec  
on s’indicarà el nombre de terminals (mòbils, kits per moto, portàtils i fixos) que s’han d’adquirir i a quin 
contracte d’arrendament de terminals Tetra del Departament han de pertànyer. Cada nou encàrrec 
d’adquisició s’ha de reflectir amb un nou annex. 
 
 
 
Setè.- IMPORT CORRESPONENT AL SERVEI COR 
 
Per la gestió d’incidències realitzada pel servei integral del COR el Departament aplica un import de 5,72€ 
mensuals per terminal durant el 2009. Aquest import aprovat pel Consell Rector de la Xarxa Rescat del 
gener de 2009 s’incrementarà anualment cada 1 de gener amb l’IPC relatiu a Catalunya. Qualsevol canvi 
futur d’aquest import, a part del corresponent a l’IPC haurà de ser definit i aprovat prèviament pel Consell 
Rector de la Xarxa Rescat. 
 
No obstant això, aquest servei integral del COR serà gratuït per tots els ajuntaments que utilitzin la xarxa 
Rescat . 
 
 
 
Vuitè.- REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL RECTOR 
 
L’Ajuntament estarà representat en el Consell Rector de la Xarxa Rescat a través de la participació dels 
vocals de l’Administració Local de Catalunya en aquest òrgan, designats per l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 
 
Novè.-  CONFIDENCIALITAT  
 
El Departament  i l’Ajuntament es comprometen a considerar confidencial la informació tècnica i comercial 
que rebin de les altres parts. En conseqüència, les parts es comprometen a no divulgar aquesta 
informació a tercers sense consentiment exprés de l’altra part. 
 
 
 
Desè.-  CONDICIONS TÈCNIQUES  
 
Els usuaris de l’Ajuntament disposaran de la xarxa Rescat amb els mateixos nivells de qualitat i 
disponibilitat que les definides per la resta d’usuaris del servei de la Generalitat de Catalunya. En cas que 
l’Ajuntament requereixi altres serveis que pugui incloure la xarxa Rescat, però que no es presten amb 
caràcter general, es realitzaran els estudis tècnics i econòmics corresponents. En aquest sentit, es crearà 
una comissió tècnica per a la concreció i avaluació d’aquestes prestacions complementàries. 
 
Les condicions tècniques i funcionals en base a les quals ha de realitzar-se la prestació del servei objecte 
d’aquest conveni queden recollides a l’annex tècnic número 1 que s’adjunta. En el futur es podran afegir 
altres annexos que es numeraran com annex tècnic número 2, annex tècnic número 3 etc. si es considera 
necessari. 
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En cas que un terminal de l’Ajuntament donat d’alta a la xarxa, provoqui algun tipus d’avaria, bloqueig o 
mal funcionament de la xarxa RESCAT, serà donat de baixa temporalment fins la comprovació del 
correcte funcionament del terminal. 
 
 
 
Onzè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI, PRÒRROGUES I RESOLUCIÓ  
 
L’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat serà efectiva a partir de la signatura d’aquest conveni, i 
operativa a partir de l’activació dels corresponents terminals. 
 
El conveni té vigència il·limitada. Es podrà resoldre per denúncia prèvia de qualsevol de les parts amb una 
antelació prèvia de dos mesos. 
 
No obstant això, pot rescindir-se per alguna de les causes següents: 

 
o L’incompliment de les clàusules del conveni. 
o El mutu acord de les parts 
o La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte del contracte. 

 
 
 
Dotzè.-  RÈGIM JURÍDIC I LITIGIS 
 
Les parts sotmetran a la consideració del Consell Rector de la Xarxa Rescat els conflictes que poguessin 
sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes d’aquest conveni. En tot cas, per 
raó de la naturalesa jurídica administrativa d’aquest conveni, les parts se sotmeten a la Jurisdicció 
contenciosa administrativa per a la resolució dels conflictes esmentats. 
 
I en prova de conformitat amb el seu contingut, les parts signen el present conveni, per duplicat exemplar i 
a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
 
Sr. Joan Delort i Menal 
Secretari de Seguretat del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat 
de Catalunya 
(Delegació segons Resolució IRP/316/2009, de 4 de febrer) 
 
Il.lustríssim Sr. Josep Camprubí Duocastella 
Alcalde de l’Ajuntament de Manresa 
(Facultat per Acord del Ple de 16 de març de 2009) 
Assistit pel secretari de la corporació, Sr. José Luis González  Leal 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen 
directament a votació, i s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4. ÀREA DE TERRITORI  
 

4.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME  
 
4.1.1 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RAT IFICACIÓ DE 

L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SES SIÓ DEL 
DIA 2 DE MARÇ DE 2009, REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE L TEXT DEL 
CONVENI DE COOPERACIÓ PER AL SOTERRAMENT DE LES LÍN IES 
ELÈCTRIQUES  AL SEU PAS PELS TERMES MUNICIPALS DE M ANRESA I 
SANT JOAN DE VILATORRADA.  
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El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 3 de 
març de 2009, que, transcrit, diu el següent: 
 
“La Junta de Govern Local, en data 2 de març de 2009, va aprovar el modificat al 
Conveni de cooperació pel soterrament de les línies de 110 kW SE Congost – SE 
Manresa, SE Congost – SE Terrassa, al pas pels termes municipals de Manresa i Sant 
Joan de Vilatorrada. El text literal de l’acord diu el següent: 
 

“En data 16 de juny de 2008 el Ple municipal va aprovar el “Conveni de cooperació pel 
soterrament de les línies de 110 kW SE Congost – SE Manresa, SE Congost – SE 
Terrassa al pas pels termes municipals de Manresa i Sant Joan de Vilatorrada” 
 
L’acord fou comunicat a les restants parts intervinents, és a dir, l’Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i a l’empresa Endesa 
Distribución Eléctrica, SLU (FECSA-ENDESA). 
 
Malgrat la seva aprovació municipal, des de l’ICAEN es proposa un modificat del 
conveni anterior amb una actualització econòmica de l’actuació, que es preveu en 
3.471.569,99 €, i una aportació per part de l’Ajuntament de Manresa de 796.462,70 €, 
sempre exclòs l’IVA, d’acord amb el mateix percentatge estipulat en el conveni aprovat 
el 16 de juny passat (34,3274 %). En la mateixa proporció, l’Ajuntament de Manresa ha 
d’assumir el diferencial entre el cost del desmuntatge, valorat en 102.766,58 € i 
l’aportació de l’ICAEN (44.189,63 € IVA no inclòs). 
 
Les restants modificacions proposades es refereixen, principalment, al termini de 
lliurament del projecte executiu per part de FECSA-ENDESA; a la forma de fer-se 
efectiva les respectives aportacions, i a la responsabilitat dels Ajuntaments respectius 
no només quant a la disponibilitat dels terrenys, si no també quant a permisos, traçats i 
cotes definitives. 
 
D’acord amb l’informe emès pel Cap del Servei d’Urbanisme en data 3 de juny de 2008, 
a propòsit de l’anterior text del conveni, es posa de manifest que l’aportació de 
l’Ajuntament de Manresa és previst que sigui finançada amb les quotes del projecte de 
reparcel·lació de la Plana del Pont Nou, el qual contempla una previsió de costos per 
trasllat de la línia d’Alta Tensió; així mateix es posa de manifest que aquesta actuació, 
pel que fa a la part que afecta al terme municipal de Manresa, significa una millora 
substancial de la qualitat del conjunt i molt especialment de l’espai urbà del sector 
industrial de la Plana del Pont Nou.  
 
L’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 de juliol, de bases de règim local, atorga a les Entitats 
locals la capacitat jurídica per signar contractes per al compliment de les seves finalitats 
i en l’àmbit de les seves competències; i l’article 88.1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, prescriu la possibilitat de les administracions públiques de signar 
pactes, acords, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com de dret 
privat, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni recaiguin sobre matèries 
no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès públic, podent ser 
aquests actes, finalitzadors del procediment administratiu o formar part del mateix. 
 
L’article 44.1.d) del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2006, de 26 de 
juliol) prescriu que als propietaris o propietàries de sòl urbanitzable delimitat, els 
correspon el deure de “Costejar i, si s’escau, executar la urbanització, sens perjudici del 
dret a rescabalar-se de les despeses d’instal·lació de les xarxes d’abastament d’aigua, 
de subministrament d’energia elèctrica, de distribució de gas, si s’escau, i de la 
infraestructura de connexió a les xarxes de telecomunicacions, a càrrec de les 
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empreses subministradores en la part que, segons la reglamentació específica 
d’aquests serveis, no hagi d’anar a càrrec dels usuaris” 
 
El 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, regula al Títol XIII les relacions interadministratives, i en 
l’article 144 es recull com a principi d’actuació de l’Administració de la Generalitat i dels 
ens locals, el de “cooperació, la col·laboració i l’assistència recíproques per al millor 
compliment de les funcions que corresponen a les altres administracions. (...)”. 
 
I també, la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d’abril), estableix que 
l’Administració local i les altres Administracions ajustaran les seves relacions als deures 
d’informació mútua i col·laboració, entre d’altres. 
 
El conveni que es modifica fou aprovat pel Ple de la Corporació i per tant aquest és 
l’òrgan a qui pertoca l’aprovació del nou text; no obstant, per raons d’urgència pot ser 
aprovat per altra òrgan amb posterior ratificació del Ple. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni. 
 
Per tot l’exposat, la regidora delegat d’Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local 
de la Corporació l’adopció del següents 

A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR el modificat del CONVENI DE COOPERACIÓ PEL 
SOTERRAMENT DE LES LÍNIES DE 110 KW SE CONGOST – SE MANRESA, SE 
CONGOST – SE TERRASSA AL PAS PELS TERMES MUNICIPALS DE MANRESA I 
ST. JOAN DE VILATORRADA, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 16 de juny 
de 2008, d’acord amb la minuta tramesa per l’Institut Català d’Energia, el text de la qual 
s’adjunta com annex a aquest Dictamen. 
 
Segon.- FACULTAR a l’alcalde-president per a la signatura d’aquest conveni i 
d’aquells altres documents que siguin necessaris per a la seva efectivitat.  
 
Tercer.- COMUNICAR  els anteriors acords a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, 
l’Institut Català de l’Energia i a l’empresa Fecsa-Endesa, SA, per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Quart.- DONAR COMPTE  al Ple de la Corporació, l’adopció dels anteriors acords per a 
la seva ratificació.” 

 
Així doncs, tal i com consta en l’Acord de la Junta de Govern Local transcrit, en tractar-
se de la modificació del text d’un conveni aprovat pel Ple de la Corporació, aquest ha 
de sotmetre’s a ratificació per part del Ple municipal. 
 
És per això que, previ informe de la Comissió Informativa de Territori, la Regidora 
delegada d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 
 
RATIFICAR  els ACORDS de la Junta de Govern Local adoptat en data 2 de març de 
2009, en virtut del qual s’aprovava el modificat del CONVENI DE COOPERACIÓ PEL 
SOTERRAMENT DE LES LÍNIES DE 110 KW SE CONGOST – SE MANRESA, SE 
CONGOST – SE TERRASSA AL PAS PELS TERMES MUNICIPALS DE MANRESA I 
ST. JOAN DE VILATORRADA, segons la minuta tramesa per l’Institut Català 
d’Energia, que s’adjunta, acords que han quedat transcrits en la part expositiva 
d’aquest Dictamen.”  
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen 
directament a votació, i s’aprova per 24 vots afirmatius (8 GMCiU, 8 GMS, 3 GMERC, 
2 GMICV-EUiA, 2 GMPPC i 1 GMCUP) i 1 abstenció (1 GMPxC) i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

 

4.2 REGIDORIA DELEGADA D’HABITATGE I REHABILITACIÓ  
 
4.2.1 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADDE NDA DE 

PRÒRROGA PER A L’ANY 2009 DEL CONVENI DE COL·LABORA CIÓ I 
ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE ADIGSA, LA SECRETARIA DEL 
DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, L’AJUNTAME NT DE 
MANRESA I FORUM, SA, PER A LA GESTIÓ DEL PROGRAMA D E 
MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Habitatge i Rehabilitació, de 
3 de març de 2009, que, transcrit, diu el següent: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 21 d’abril de 2008, va aprovar la minuta de 
“Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant Adigsa, adscrita al Departament de Medi ambient i habitatge, i la Secretaria 
General del Departament d’Acció Social i Ciutadania; l’Ajuntament de Manresa i 
l’empresa Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FORUM, SA) per a la 
posada en marxa del Programa de mediació per al lloguer social en el municipi de 
Manresa”. El conveni fou signat en data 29 d’abril de 2008. 
 
D’acord amb el pacte Dotzè del conveni, la vigència inicial fins al 31 de desembre de 
2008 podia ser prorrogada, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts 
signatàries. 
 
Així doncs, per poder donar continuïtat al desenvolupament i manteniment de la Borsa 
d’Habitatge de Lloguers Social i la Borsa Jove d’Habitatge, i d’acord amb les 
instruccions del Departament de Medi ambient i Habitatge, es va sol·licitar la pròrroga 
per a l’any 2009 de l’esmentat conveni, amb l’actualització d’acord amb l’IPC, del 
pagament dels serveis de la Borsa, continguts en l’apartat a) del Pacte Setè. 
 
El Departament de Medi ambient i Habitatge ens ha tramès una còpia signada per 
totes les parts de l’Addenda, on es mantenen tots els pactes previstos en el conveni 
signat el 29 d’abril de 2008 amb l’actualització del pagament fix dels serveis mínims 
d’acord amb l’IPC, tal i com s’ha indicat. 
 
L’article 2.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2005, de 26 de juliol), atribueix 
als òrgans administratius les facultats pertinents i necessàries per a regular i promoure 
l’ús del sòl, de l’edificació i de l’habitatge. 
 
La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’habitatge, defineix el dret a l’habitatge 
com “el dret de tota persona a accedir a un habitatge digne que sigui adequat, en les 
diverses etapes de la vida de cadascú, a la situació familiar, econòmica i social i a la 
capacitat funcional”.  
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L’article 8è referent a les competències locals en matèria d’habitatge, atorga als ens 
locals, en el marc de la legislació de règim local i la legislació urbanística, capacitat per  
subscriure convenis o concertar actuacions amb altres administracions; i l’article 42, 
dins el Títol dedicat a la qualitat del parc immobiliari, disposa que la Generalitat, en 
coordinació amb les administracions locals, ha d’impulsar polítiques de foment per a 
potenciar la incorporació en el mercat, preferentment de lloguer, dels habitatges buits o 
permanentment desocupats; impulsar polítiques de foment de la rehabilitació dels 
habitatges que estiguin en mal estat per ésser llogats, i altres mesures per incentivar 
l’ocupació dels habitatges. 
 
El 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, regula al Títol XIII les relacions 
interadministratives, i en l’article 144 es recull com a principi d’actuació de 
l’Administració de la Generalitat i dels ens locals, el de “cooperació, la col·laboració i 
l’assistència recíproques per al millor compliment de les funcions que corresponen a 
les altres administracions. (...)”. 
 
I també, la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d’abril), estableix que 
l’Administració local i les altres Administracions ajustaran les seves relacions als 
deures d’informació mútua i col·laboració, entre d’altres. 
 
Per tot l’exposat, el regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció del següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR l’“ADDENDA de pròrroga per al 2009 del Conveni de col·laboració 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa 
púbica adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, i la Secretaria General 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania; l’Ajuntament de Manresa i l’empresa 
Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, per a la gestió del Programa de 
mediació per al Lloguer Social en el municipi de Manresa”, d’acord amb el text que 
s’adjunta. 
 
Segon.- RATIFICAR la signatura per part de l’Alcalde-president de l’Addenda al 
conveni i d’aquells altres documents que hagin estat necessaris per a la seva 
efectivitat.  
 
Tercer.- COMUNICAR  els anteriors acords a l’empresa pública ADIGSA, a la 
Secretaria General del Departament d’Acció Social i Ciutadania, i a l’empresa Foment 
de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA per al seu coneixement i efectes.” 
 
 
“Addenda de pròrroga per al 2009 del Conveni de col ·laboració i encàrrec de gestió entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mit jançant Adigsa, empresa pública, adscrita 
al Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Sec retaria General del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania, l’Ajuntament de Manresa i l’em presa Foment de la Rehabilitació Urbana 
de Manresa, SA, per a la gestió del Programa de Med iació per al Lloguer Social. 
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Barcelona, 15 de desembre de 2008 
 

REUNITS 
 
D’una part, el senyor Eugeni Villalbí i Godes, secretari de Joventut, en virtut de la Resolució, de 
31 de març de 2008, de la consellera del Departament d’Acció Social i Ciutadania d’autorització 
de signatura, 
 
D’una altra, el senyor Frederic Linares i Aguilar, conseller delegat d’Administració, Promoció i 
Gestió, S.A. (ADIGSA), empresa pública de la Generalitat de Catalunya, que actua en nom i 
representació de l’esmentada empresa, segons nomenament de data 29 de desembre de 2006. 
 
D’una altra, el senyor Josep Camprubí i Duocastella, alcalde de Manresa. 
 
I, d’una altra, el senyor Francesc Carné i Babià, Gerent de l’empresa Foment de la Rehabilitació 
Urbana de Manresa, SA, que actua en nom i representació de la institució, segons facultats 
inherents al càrrec. 
 
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a formalitzar 
aquesta addenda. 
 

MANIFESTEN 
 

1. Que en data 29 d’abril de 2008 es va formalitzar el conveni de col·laboració i encàrrec 
de gestió entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Adigsa, 
empresa pública, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Secretaria 
General del Departament d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de Manresa i 
l’empresa Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, per la gestió  del 
Programa de Mediació per al Lloguer Social en aquest municipi, que té per objecte 
recolzar la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social i la Borsa Jove d’Habitatge que 
formen part de la Xarxa de mediació per al Lloguer Social. 

 
2. Que en el pacte dotzè de l’esmentat conveni es preveia que: 

“El present conveni té vigència fins el 31 de desembre de 2008 i podrà ser prorrogat, 
per mutu acord, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho 
haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment”. 

 
3. Que s’ha sol·licitat la pròrroga, per escrit tal i com estipula el pacte dotzè de l’esmentat 

conveni, per tot l’any 2009 i per això 
 

ACORDEN 
 
1. Prorrogar el conveni de col·laboració i encàrrec de gestió entre l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa pública, adscrita al Departament de 
Medi Ambient i Habitatge i la Secretaria General del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, l’Ajuntament de Manresa i l’empresa Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa, SA, per a la gestió del Programa de Mediació per al Lloguer Social en aquest 
municipi, que té per objecte recolzar la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social i la Borsa 
Jove d’Habitatge que formen part de la Xarxa de mediació per al Lloguer Social, pel 
període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2009. 

 
2. 1. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 29 d’abril de 2008. 
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2. L’import del pagament fix per serveis mínims establert en el pacte setè a) del conveni, 
serà per al 2009 de 20.000 euros, amb l’actualització de l’IPC del període comprès entre 
01.01.08 fins 31.12.08. 

 

3. La pròrroga del conveni queda condicionada a l’existència de crèdit suficient i adequat per 
finançar les obligacions derivades del mateix dins l’exercici 2009. 

 

4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins el 31 de desembre de 2009. 
 

En prova de conformitat, les parts interessades signen el present document, en quatre 
exemplars i a un sol efecte, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.” 

 

El senyor Buenache Catalán  diu que aquest dictamen tracta de l’addenda a un 
conveni anterior i aprofita l’ocasió per dir que per a l’equip de govern és important 
portar la pròrroga d’aquest conveni perquè la mediació per al lloguer social és una 
tasca prou important. 
 
L’empresa municipal FORUM, SA, a través de la seva Oficina local d’habitatge i 
rehabilitació, desenvolupa quatre programes que es podrien incloure dintre del que 
seria la mediació per al lloguer social, com són el Programa per al lloguer per a 
habitatges desocupats, la Borsa d’habitatge social, la Borsa d’habitatge jove i el 
Programa d’ajuts al pagament del lloguer i la renda bàsica d’emancipació. 
 
Aquest conveni ve com a conseqüència del Decret 454 del 2004, de desplegament del 
Pla al dret a l’habitatge, que pretén incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats 
per atendre les necessitats de la població amb uns ingressos més baixos. Per fer 
possible això el Departament competent en matèria d’habitatge estableix un sistema 
de concertació entre el sector públic i amb la intervenció del sector privat per a 
estimular aquells propietaris i els inversors privats a poder posar en el mercat 
habitatges adreçats a aquestes persones que tenen especials dificultats. 
 
Des de FORUM, SA, a través de la signatura de l’addenda a aquest conveni, s’ofereix 
en primer lloc assegurances gratuïtes de caució i multirisc, s’ofereixen subvencions a 
fons perdut en el cas que s’hagin de fer obres de rehabilitació de l’habitatge o posada 
a punt, així com també un seguiment de la vida del contracte per tal de vetllar per una 
bona convivència. 
 
Aprofita per donar les dades del 2008 en què en el Programa de mediació s’han atès 
2.358 persones, d’aquestes 230 ho feien per primera vegada, i s’ha generat un volum 
de 519 expedients. És un tema prou important i per això demana el vot favorable. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5. ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I PROGRAMES TRANSVER SALS 
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5.1 REGIDORIA DELEGADA DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE JOVENTUT 
 
5.1.1 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA L OCAL DE 

JOVENTUT 2008-2011. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada del Programa Transversal 
de Joventut, de 5 de març de 2009, que, transcrit, diu el següent: 
 
“En data 13 de març de 2008 per resolució ASC/835/2008, la Consellera d’Acció Social 
i Ciutadania va dictar resolució per la que obria convocatòria pública per a la concessió 
de subvencions del Departament d’Acció Social i Ciutadania per a Ajuntaments que 
haguessin elaborat i presentat a la Secretaria General de Joventut un pla local de 
Joventut. 
 
L’elaboració del Pla local de joventut de Manresa és requisit de la Secretaria General 
de Joventut de la Generalitat de Catalunya, per dotar de subvenció el programa de 
joventut. Aquesta Secretaria va atorgar un termini per elaborar un nou Pla fins a 
principis de l’any 2009. 
 
El  Pla local de joventut de Manresa aborda tots els àmbits possibles d’intervenció en la 
política de joventut, amb la voluntat d’esdevenir un pla d’actuació integral i global en la 
seva concepció de la condició juvenil, de manera que els joves puguin ser visualitzats i 
atesos com una realitat rica i diversa, amb múltiples centres d’interès i amb capacitat per 
ser actius i valuosos com a ciutadans de ple dret. 
 

Vist l’informe emès per la tècnica de joventut data 3 de febrer de 2009. 

 
Article 4 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, que 
atorga als ens locals la potestat d’autoorganització en l’àmbit de les seves 
competències, previsió continguda també a l’article 8 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. 
 
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció de Suport Central de les Àrees de Serveis a 
les Persones i Programes Transversals i Projectes de Ciutat en data 4 de febrer de 
2009. 
 
Per tot això, la Regidora delegada de Joventut, proposa al Ple de la Corporació, previ 
informe favorable de la Comissió Informativa del servei de Drets de Ciutadania i 
Programes Transversals, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

“Aprovar el Pla local de Joventut Municipal 2008-2011, d’acord amb el text que 
s’adjunta a l’expedient” 
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2. VISUALITZACIÓ POLÍTIQUES DE JOVENTUT 
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ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL DE MANRESA 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

A continuació presentem l’anàlisi de la realitat juvenil de la ciutat de Manresa. Aquest diagnòstic ha tingut 
un doble enfocament: una aproximació quantitativa i una qualitativa. La combinació d’aquests dos tipus 
d’anàlisi ens ha permès obtenir una visió més global de la realitat del jovent de 16 a 30 anys a Manresa. 
Aquestes dues parts s’han d’entendre de forma conjunta i complementària, donant com a resultat un 
document ric en aportacions i en la detecció de les necessitats i problemàtiques juvenils. 

 

Per cada tipus d’anàlisi s’han utilitzat unes eines diferents que us passem a explicar a continuació. 

 

� Anàlisi quantitativa: 
En l’anàlisi de la realitat juvenil hem seguit la metodologia creada per l’Observatori Català de la Joventut 
(OCJ) de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Aquesta eina  és el document EDE III, 
document excel per a l’explotació de dades estadístiques. 

L’anàlisi s’ha estructurat en sis eixos i són els següents: 

o Població 
o Educació 
o Treball 
o Habitatge 
o Context Socioeconòmic 
o Salut 
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Les fonts de dades utilitzades per a realitzar l’anàlisi quantitativa de la realitat juvenil ha estat la següent: 

- L’institut d’estadística de Catalunya (IDESCAT) 
- L’Anuari Econòmic Comarcal 2007. Caixa Catalunya 
- L’Observatori del Mercat de Treball del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
- Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
- Departament de Medi Ambient i habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
- Informe Social d’Inclusió Social. 
 

� Anàlisi qualitativa:  
Per tal d’obtenir una aproximació qualitativa de la població jove de Manresa hem utilitzat diferents eines 
per obtenir la informació, en volem destacar tres. El PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL, gestionat per la 
regidoria de Participació i l’INFORME SOCIAL D’INCLUSIÓ SOCIAL  del Programa transversal d’Inclusió 
Social ens han ajudat a recollir a través de la participació de tècnics, agents i ciutadania sobre diferents 
temes de la ciutat, en aquest cas sobre el col·lectiu de joves.  

 

I una tercera eina ha sigut una fitxa que hem elaborat específicament pel Pla Local per recollir la opinió 
dels agents que treballen i/o estan relacionats amb aquets col·lectiu per saber quines són les principals 
necessitats i problemàtiques del jovent de la ciutat de Manresa. 

 

A continuació passem a explicar breument cada de les eines de recollida d’informació utilitzades. 

 

1. Grups de discussió del PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) 2008-11 

El pla d’actuació municipal recull un total de 105 objectius amb 541 actuacions organitzats en 26 àmbits, 
un dels quals és el de JOVENTUT.  

Hi ha hagut un total de 18 participants amb 15 propostes de la ciutadania.  

 

2. Informe Social de Manresa 2008 de l’Ajuntament de Manresa. 

Es va realitzar un procés participatiu per l’elaboració d’aquest document i hem utilitzat la informació 
recollida en aquest procés a través de la metodologia següent: 

- Grups de discussió amb ciutadans: es van fer dos grups de discussió amb joves de la ciutat. 
- Entrevistes de profunditat amb agents socials: detectar quines problemàtiques eren les més 

rellevants, en aquest cas, pel col·lectiu de joves.  
-  

3. Fitxa recollida de les principals necessitats  i problemàtiques dels joves: 

Hem recollit la opinió dels tècnics i agents del territori que estan relacionats amb el col·lectiu de joves per 
recollir la seva percepció de quines són les necessitats i problemàtiques del jovent de la ciutat de 
Manresa.  

 

2. MANRESA 

Manresa, situada al centre de Catalunya i capital de la comarca del Bages, té un terme municipal de 41,24 
km2 i una població que, al final de 2008, se situava al voltant dels 75.300 habitants. 

Els corrents fluvials més importants que transcorren pel terme, amb un paper destacat com a corredors 
biològics i responsables d’una flora i fauna ben diverses, són el riu Cardener, que travessa la ciutat 
tangencialment, i la riera de Rajadell, que passa pel barri del Xup. El riu Llobregat, tot i que no travessa el 
terme, fa de límit amb els termes de Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet, Mura i el Pont de Vilomara i 
Rocafort, i la riera de Guardiola separa Manresa de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí. 

L’activitat econòmica està dominada pels sectors serveis i industrial (68,10% i 22,60% de la població 
assalariada a 30 de setembre de 2008). El 9,20% de la població assalariada es dedica a la construcció, i 
només el 0,20%, a l’agricultura. Els conreus, principalment de cereal i regadiu, ocupen aproximadament 
1.738 ha. El regadiu (700 ha) té a Manresa un alt valor històric, cultural i paisatgístic. És una 
infraestructura estretament vinculada a la història de la ciutat i fa de Manresa un dels escassos municipis 
de Catalunya que té l’horta tan propera al nucli urbà.  
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3. ANÀLISI QUANTITATIVA DE LA REALITAT JUVENIL DE MANRESA  

 

A continuació passem a analitzar les dades estadístiques que considerem que són de major interès per a 
l’estudi de la realitat juvenil de la ciutat de Manresa. 

Hem introduït aquelles taules i gràfics que considerem més rellevants per poder mostrar aquest anàlisi. A 
l’annex podem trobar la resta de material utilitzar per realitzar aquest apartat. 

 

3.1. POBLACIÓ 

 

3.1.1.  EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ TOTAL DE MANRESA I DE LA C OMARCA  

La població total de Manresa és de 73.140 habitants (IDESCAT- any 2007). 

 

A la ciutat de Manresa podem veure que l’evolució de la població del 1996 al 2001 ha tingut una tendència 
descendent, produint-se un canvi important en els últims anys, amb un increment anual brut d’un 2,39% 
durant el període 2001-07, tal i com mostra la Taula 1.1. En el cas de la comarca del Bages s’ha 
caracteritzat per mantenir la seva població i des del 2001 també presenta un creixement considerable d’un 
2,34%  coincidint amb la capital de comarca. 

                
Taula 1.1.  Evolució de la població del municipi i la comarca.    1981 - 2007   
                

 Bages   Manresa         

Any Habitants  Increment a (1) Habitants  
Increment 
a(1)       

1981 150.657   67.007         

1986 150.421 -0,03 65.274 -0,52       

1991 152.177 0,23 66.320 0,32       

1996 152.586 0,05 64.385 -0,58       

2001 155.112 0,33 63.981 -0,13       
2007 176.846 2,34 73.140 2,39       

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu d'habitants, Cens 1991 i 2001, Estadística de Població 1996. Idescat. 

(1)  Increment anual brut             
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Per tant, es produeix un augment important de la població entre els anys 2001 i 2007 a la ciutat de 
Manresa. Aquest fet el podem relacionar amb causes diverses que ens poden ajudar a entendre aquest 
creixement. 

 

En primer lloc, la ciutat de Manresa és la capital de la comarca i ciutat de referència dins la seva àrea 
d’influència. 

 

El sector de la construcció també ha tingut un paper clau amb un increment importantíssim de la 
construcció de pisos de compra. Aquest fet lligat amb la proximitat a l’àrea metropolitana de Barcelona ha 
pogut afavorir l’arribada d’un tipus de població que treballaria a la capital catalana però que tindria el seu 
lloc de residència i referent per a serveis com sanitat o educació a la ciutat de Manresa. 

 

També destacar que en els últims anys la ciutat de Manresa hi ha hagut un augment considerable de la 
població d’origen immigrant, afavorint el creixement del creixement de la població.  

 

3.1.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ DE MANRESA 

Al Gràfic 1.1. podem veure la piràmide de població per grups d’edat quinquennals de Manresa. 

 

                  
  Gràfic 1.1.  Piràmide de població de Manresa   2007     

  
 
                 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
  Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat.     

 

A Manresa l’estructura de població és similar a la mitjana catalana, ja que el grup més nombrós es troba a 
la franja d’edat entre els 25 i 40 anys, tant per homes com per dones.  

 

Podem dir que estem davant una població relativament jove, lligat al fenomen conegut com el Baby Boom 
que va tenir lloc als anys 70. Aquests joves, actualment en edat fèrtil estan contribuint a que hi hagi un 
petit creixement de la natalitat, que s’observa en la franja de 0 a 4 anys. 

 

Tot i això, la base estreta de la piràmide ens mostra una previsió de davallada de la població i per tant, 
d’un possible envelliment general. Pel què fa a Manresa, aquesta davallada s’està recuperant en part pel 
fenomen de la immigració. 
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Tan a nivell comarcal com al conjunt de Catalunya, la forma de les piràmides és molt similar i no es 
destaquen diferències considerables.  

                
Taula 1.2.  Índexs de població. 2007         
                
    Habitants Índex de Índex Índex de     

    2007 dep. juvenil d'envelliment dependència     

Manresa   73.140 21 136 50     

Bages   176.846 24 128 49     

Catalunya   176.846 24 128 57     

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró. Idescat.         

                

Índex de dependència juvenil (Població < 15 anys / població de 15 a 64 anys)*100       
Índex d'envelliment (Població > 64 anys / Població < 15 anys)*100          
Índex de dependència global [(Població < 15 + Població > 64) / Població de 15 a 64 anys)]*100 

      
 

L’índex de dependència juvenil, que mesura la càrrega que representa la població juvenil per a la població 
en edat de treballar, es troba en tres punts per sota de la mitjana catalana (21 joves de menys de 16 anys 
per cada 100 persones que tenen entre 15 i 64 anys). 

 

Pel que fa a l’índex de dependència, és a dir, la càrrega que representa la població en edats dependents 
(menors de 15 anys i majors de 64) sobre la població en edat de treballar, és 7 punts inferior que la 
mitjana catalana i 1 punt per sobre al de la comarca del Bages. Podem dir que la població de 15 a 29 anys 
és similar a la resta del territori català però, en canvi, els grups dependents majors de 64 anys, són 
inferiors. 

 

3.1.3. POBLACIÓ JOVE DE 15 A 29 ANYS A LA CIUTAT DE MANRES A 

En aquest apartat s’analitza el conjunt de la població jove de 15 a 29 anys de la ciutat de Manresa i tal i 
com es veu a la Taula 1.3., en els darrers deus anys ha disminuint el nombre de joves en nombres 
absoluts, passant de tenir 14.385 joves l’any 1996, a un total de 13.506 l’any 2007. Entre el 2001 i el 2007 
hi ha hagut una tímida crescuda de 406 joves. 

 

Si analitzem el percentatge de joves respecte el total de la població aquest també ha disminuït. Si el 1996 
representaven un 22,34% del total, l’any 2006 en representa un 18,47%.  

 

Aquest fenomen es repeteix en l’anàlisi de la població juvenil a nivell comarcal i a nivell de la mitjana 
catalana. 

                
Taula 1.3.  Evolució dels joves de 15 a 29 anys i de la seva pr oporció respecte del total de població. 

  Municipi, comarca i Catalunya. (dades absolutes i percentatges)      
    1996   2001   2007   

    joves % joves joves % joves joves %joves 

Manresa   14.385 22,34 13.100 20,47 13.506 18,47 

Bages   33.951 22,25 32.183 20,75 32.541 18,40 

Catalunya   1.454.489 23,88 1.380.599 21,77 1.378.831 19,12 

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de l'Estadística de Població 1996, Cens 2001, Padró continu d'habitants. Idescat. 

 

A la Taula 1.4. podem veure que l’evolució de la proporció de joves de 15 a 29 anys de Manresa per 
grups d’edat quinquennals segueix la mateixa estructura que es dona a nivell de comarca i  de Catalunya. 
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Taula 1.4.  Població jove de 15 a 29 anys per grups d'edat. Mun icipi, comarca i Catalunya. 2007 

                
  15-19   20-24   25-29     

  Joves %joves joves %joves joves %joves   

Manresa 3.286 24,33 4.101 30,36 6.119 45,31 100,00 

Bages 7.948 24,42 10.058 30,91 14.535 44,67 100,00 

Catalunya 335.288 24,32 429.646 31,16 613.897 44,52 100,00 

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat. 

 

Predomina la franja de joves de 25 a 29 anys que representen un 45,31% del total de joves, seguit dels de 
20 a 24 anys que és d’un 30,36% i amb menor proporció, els de 15 a 19 anys, amb un 21,84%. La 
població jove d’origen immigrant reforça notablement els percentatges ara comentats. 

L’anomenat Baby boom dels anys 70 ens explica el major percentatge de joves que ara tenen entre 25 i 
29 anys, ja que són aquests els nascuts en aquella etapa. Per tant, a la ciutat de Manresa es repeteix 
aquesta característica demogràfica  en la població juvenil. 

 

La Taula 1.5. ens mostra el total de la població jove de 10 a 34 anys per grups d’edat i sexe a la ciutat de 
Manresa. 

Taula 1.5.  Població de 10 a 34 anys per grups d'edat i sexe. M unicipi.         (dades absolutes i percentatges)  

           
Manresa   homes  dones total %      

 10-14 1.596 1.466 3.062 13,21     
 15-19 1.677 1.609 3.286 14,18     
 20-24 2.036 2.065 4.101 17,70     
 25-29 3.163 2.956 6.119 26,40     
 30-34 3.549 3.058 6.607 28,51     
Total 12.021 11.154 23.175 100,00    

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat. 

 

A través del Gràfic 1.2. podem observar l’evolució temporal per grups d’edat a la ciutat. 

Podem comprovar que les franges de menor edat són les que han disminuït més considerablement al llarg 
dels darrers deu anys, concretament les franges d’edats compreses entre els 10 i els 19 anys, i entre els 
20 i 24 anys. En canvi la franja de 25 a 29 anys i sobretot la de 30 a 34 han crescut de forma considerable 
en aquest últims anys. 

Gràfic 1.2. Evolució de la població de 10 a 34 anys per franges  d'edat quinquennals.  Municipi. 

  (percentatges)           
 
                 
                
                
                
                
        
        
        
                
                

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de l'Estadística de Població 1996, Cens 2001, Padró continu d'habitants. Idescat. 
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Pel que fa a la diversitat d’aquest col.lectiu, la població jove de 15 a 29 anys arribada al municipi i segons 
el lloc de naixement, ha experimentat en els darrers anys un canvi força significatiu. Es pot afirmar que el 
nombre de joves nascuts a la resta de l’Estat s’ha vist superat pel nombre de joves nascuts a l’estranger. 

 

És a dir, l’any 2007 un 24,82 % dels joves de 15 a 29 anys que viuen a Manresa han nascut a l’estranger, 
vuit punts per sota la comarca del Bages i similar a la mitjana catalana. (Taula 1.6.). 

 

                

Taula 1.6.  
Població jove de 15 a 29 anys segons lloc de naixem ent. Municipi, 
comarca i Catalunya  

        

  nascuts a Catalunya 
nascuts resta de 
l'Estat nascuts a l'estranger   

  joves % joves % joves %   
Manresa 9.819 72,70 335 2,48 3352 24,82 100,00 

Bages 26.256 80,69 818 2,51 5.467 16,80 100,00 

Catalunya 993.252 72,04 56.048 4,06 329.531 23,90 100,00 

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat. 

 

Gràfic 1.3. Població del municipi segons lloc de naixement.  2007 (percentatges)   
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat 

 

 

3.1.4. MIGRACIONS INTERNES DEL JOVENT DE MANRESA 

 

Les migracions internes són els moviments de població humana que es produeixen  entre diferents 
regions o comarques d’un mateix país. Aquest apartat ens permet saber si arriben més joves que no 
marxen o al a inversa, i en quines edats es produeixen aquestes mobilitats residencials. 

 

A la Taula 1.7. podem veure que la ciutat de Manresa presenta un saldo positiu pel què fa a les 
migracions internes, per tant, arriben més persones de les que marxen. Això vol dir que per l’any 2007, 
tant pel què fa a la població de 15 a 29 anys com a la població total, les dades del padró reflecteixen un 
major nombre d’altes que de baixes. Si mirem l’evolució del 2001 al 2007 podem veure que el saldo ha 
anat disminuït i que la distància entre els que arriben i marxen cada cop és més estreta, per la franja de 
joves de 15 a 29 anys ha passat de 242 a 160 i en la població total de 552 a 211. 

 

Si mirem per grups d’edats, veiem que la franja de 25 a 29 anys és la més nombrosa tant pel què fa als 
que arriben i els que marxen, tendència que coincideix amb la població jove de la ciutat de Manresa, que 
també predomina el grup de 25 a 29 anys. 
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Taula 1.7.  Migracions internes dels joves de 15 a 29 anys i de l conjunt de la població. Municipi.  

  2001 i  2007     (dades absolutes)   
    2001     2007     
  arriben marxen saldo arriben marxen saldo   
15-19 129 100 29 118 116 2   
20-24 305 217 88 314 275 39   
25-29 580 455 125 659 540 119   
15-29 1014 772 242 1091 931 160   
total 
població 2.846 2.294 552 3.242 3.031 211   

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de Moviments migratoris. Idescat.       

                
 

3.1.5. MIGRACIONS EXTERNES DEL JOVENT DE MANRESA 

A  continuació passem a analitzar les dades sobre les migracions externes, entesa com aquella  població 
immigrada d’altres països independentment de si la seva situació està  regularitzada. 

 

La Taula 1.8. ens mostra l’evolució temporal tant de la població total com de la població jove de 15 a 29 
anys de nacionalitat estrangera a la ciutat de Manresa. 1 

Podem observar com la població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera (JNE) ha augmentat de 
forma considerable en els últims deu anys ( de 212 a 3.154 persones ) i al mateix temps també s’ha 
produït un augment de la proporció de població de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al 
conjunt de la població passant d’un 1,19% al 13,83% en els deu últims anys  (%PNE/total P). 

 

Si ens fixem en la dada que fa referència al percentatge de joves de nacionalitat estrangera respecte al 
total de joves (%JNE/J), podem dir que del total de la població compresa entre els 15 i els 29 anys a la 
ciutat de Manresa un 23,35% és de nacionalitat estrangera. 

 

També podem saber la proporció de joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte el total de 
població de nacionalitat estrangera (%JNE/PNE). Ha passat del 27,60% l’any 1996 al 31,18% l’any 2007. 
Podem constatar que la població de nacionalitat estrangera és més jove que fa deu anys. 

 

Tot i això, el creixement més significatiu el trobem l’any 2001 on el percentatge de joves de nacionalitat 
estrangera respecte el total de població estrangera va arribar al 35,21%, 4 punts per sobre de la proporció 
actual. 

                
Taula 1.8.  Evolució de la població i dels joves de 15 a 29 any s de nacionalitat estrangera. Municipi. 

  1996, 2001 i 2007            
                

  PNE JNE 
JNE 

 (-rUE) 
%PNE/ 
total P %JNE/J %JNE/PNE   

1996 768 212 190 1,19 1,47 27,60   
2001 2.820 993 969 4,41 7,58 35,21   
2007 10.117 3.154 2.613 13,83 23,35 31,18   

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de l'Estadística de Població 1996, Cens 2001, Padró continu d'habitants. Idescat. 

                                                 
1
 Recordem la diferència entre lloc de naixement  i nacionalitat estrangera 

Lloc de naixement: ens diu on ha nascut el jove, però no sabem si té nacionalitat estrangera. 

Nacionalitat estrangera: concepte més sociològic que ens diu que no té nacionalitat espanyola (per tant, no té els mateixos drets que un 

ciutadà de nacionalitat espanyola). 
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PNE Població nacionalitat estrangera           
JNE Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera       
JNE (-rUE) Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera excepte els de la resta de la UE 

%PNE/total P Proporció de població de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al conjunt de la població 

%JNE/J Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al total dels joves 

%JNE/PNE Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al total de població de nacionalitat estrangera 

 

 

El Gràfic 1.4. ens dóna una visió de quines edats tenen principalment el jovent de nacionalitat estrangera. 
Per tal de tenir una informació completa, el gràfic recull dades de població de 10 a 34 anys per grups 
quinquennals. 

 

Seguint la mateixa distribució que la gent jove nascuda dins el territori, la proporció major de joves de 
nacionalitat estrangera és la de 25 a 34 anys. A més, ens trobem davant un tipus de població molt jove, ja 
que la proporció d’aquests joves que tenen entre 10 i 34 anys, és gairebé el doble que la població 
estrangera major de 34 anys. 

 

Gràfic 1.4. 
Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera pe r grups d'edat 
quinquennals.  2007 

  Municipi.                                           (dades absolutes)      
 
                 
                
        
                
                
                
                
                
                
        
        
        
        
                

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat. 

 

 

La Taula 1.9. mostra el jovent de nacionalitat estrangera de 15 a 29 anys segons el seu continent 
d’origen. Es pot veure com en un 53,36% són d’origen africà, percentatge que està molt per sobre de la 
resta de continents. Dins del continent africà, un 61,93% dels joves són d’origen marroquí, percentatge 
molt més elevat si es compara amb el segon, que és Senegal amb un 2,60%. 

 

En segon lloc, trobem Amèrica del Sud amb un 19,37% on el grup més nombrós el formen els provinents 
de l’Equador, amb un 32,73, seguit dels provinents de Colòmbia amb un 13,75%. 

 

 

                



 
 

 36 

Taula 1.9. Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera se gons continent d'origen i per grups d'edat. 

  Municipi. 2007     (dades absolutes i percentatges) 

                

  UE-15 (-) E Resta E Àfrica 
Amèr. 
N i C 

Amèrica 
S 

Àsia i 
Oceania   

15-19 97 18 329 14 141 21   
20-24 165 27 506 25 172 49   
25-29 279 48 848 47 298 70   
15-29 541 93 1.683 86 611 140   
%15-20 17,15 2,95 53,36 2,73 19,37 4,44 100 

                

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat. 

 

Al Gràfic 1.5. ens dóna dades absolutes i relatives del continent d’origen del jovent, que podem comparar 
amb les de la comarca del Bages i Catalunya. 

 

Pel que fa al Bages podem veure que les dades són molt similars amb la ciutat de Manresa, contràriament 
a les de Catalunya on el percentatge de la població que prové de l’Africà és menor i  la franja de persones 
d’Amèrica del Sud major. 

 

                
Gràfic 1.5. Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera se gons continent d'origen. Municipi,  

  comarca i Catalunya. 2007 (percentatges)     
        
 
                 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
        
                

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat. 

 

 

Al Gràfic 1.6. s’aprecia en nombres absoluts la població jove de 15 a 29 anys segons el seu país d’origen.  

 

Podem constatar que la majoria de joves d’origen estranger provenen del Marroc i que per tant, ens 
trobem amb un col·lectiu immigrant molt homogeni, segurament amb unes necessitats i problemàtiques 
similars. 
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Gràfic 1.6. Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera se gons país d'origen.    

  (només els 10-12 primers). Municipi. 2003. (dades absolutes)   
 
                 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població 2003. Idescat. 

 

Finalment, a través del Gràfic 1.7. podem saber el sexe de les persones joves estrangeres i al mateix 
temps si hi ha més homes o dones segons el continent d’origen. 

 

                
Gràfic 1.7. Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera se gons continent d'origen i per sexe.  

  Municipi. 2007 (dades absolutes)       
 
                 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de població. Idescat. 

 

Destacar que dels joves d’origen africà predominen els nois i en el cas dels joves d’Amèrica del Sud hi ha 
una proporció una mica més elevada de dones. 

 

3.1.6. ESTAT CIVIL DELS JOVES DE MANRESA 

Si observem les dades referents a l’estat civil dels joves de 15 a 29 anys, podem veure que la gran 
majoria de joves es concentren a l’estat civil de solters amb un 8437’21% sobre 10.000%,  seguits pels 
casats amb un 1439’05%, categoria que disminueix segons l’edat dels individus. Pel que fa a la resta de 
possibles situacions d’estat civil, aquestes no són representatives i ocupen un tant per cent molt residual. 
Podem dir que l’evolució temporal d’aquesta situació provoca que augmenti el nombre de casats en 
detriment del total de solters. (Taula 1.10) 
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Taula 1.10. Joves de 15 a 29 anys segons estat civil per grups d'edat quinquennals. Municipi. 2001. 

                
  solters/es casats/ades vidus/vídues separats/ades divorciats/ades     
15-19 3161 26 1 4 0     
20-24 4373 312 2 22 3     
25-29 3512 1546 7 82 41     
15-29 11046 1884 10 108 44 13092   
%15-29 8437,21% 1439,05% 7,64% 82,49% 33,61% 10000,00%   

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.       
                

 

Per últim, si observem la situació estat civil segons sexe, s’observa que les dones representen un tant per 
cent més alt de casades que els homes.(Gràfica 1.8). 

 

        
Gràfic 1.8. Joves de 20 a 29 anys segons estat 

civil per sexe. Municipi. 2001.    

        

(dades absolutes)     
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat. 

       
 

3.2. EDUCACIÓ 

 

El contingut sobre educació està estructurat en tres parts: nivell d’instrucció dels joves del municipi, la 
comarca i Catalunya, Escolarització dels joves que van a l’IES del municipi i mobilitat educativa dels joves 
del municipi. 

 

3.2.1. NIVELL D’INSTRUCCIÓ DEL JOVENT DEL MUNICIPI 

La Taula 2.1. mostra el nivell d’instrucció de la població de 15 a 29 anys de la ciutat de Manresa en 
nombres reals i percentatges. Si ens fixem en les dades de l’ultima fila d’aquesta taula, s’aprecien els 
percentatges de la població de 15 a 29 anys segons el seu nivell d’instrucció. 
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Podem veure que la proporció de joves que es troba en la primera situació (no sap llegir o escriure) és 
molt similar a la mitjana catalana i les dues següents ( sense estudis i primer grau ) es troba lleugerament 
per sobre la mitjana. La columna 4 (ESO, EGB o Batxillerat elemental) és la que té un major nombre de 
joves, però està per sota la mitjana catalana. 

 

Destacar que, a diferència de Catalunya, a Manresa la FP de grau mitjà està per damunt de la de grau 
superior i com els diplomats està lleugerament per sobre de la mitjana. També podem veure que pel què 
fa a estudis universitaris, a Manresa hi ha un major percentatge de joves amb una diplomatura que no 
amb una llicenciatura, seguint la mateixa estructura de la mitjana nacional. 

 

                    

Taula 2.1. Joves de 15 a 29 anys segons nivell d'instrucció i per grups d'edat. Municipi. 2001. 

  (dades absolutes i percentatges)           

                    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15-19 14 116 951 1.434 138 35 504 0 0 

20-24 33 149 574 1.292 429 465 986 563 221 

25-29 42 147 534 1.138 478 610 681 808 750 

15-29 89 412 2059 3.864 1045 1110 2171 1371 971 

% 0,68 3,15 15,73 29,51 7,98 8,48 16,58 10,47 7,42 

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.       100,00 

                    

1 No sap llegir o escriure 4 
ESO, EGB o Batx. 
elemental 7 Batxillerat superior   

2 Sense estudis 5 FP grau mitjà 8 Diplomatura   
3 Primer grau   6 FP grau superior 9 Llicenciatura i doctorat   

                    
 

Pel que fa als joves catalans d’avui, són la generació més ben formada de la història de Catalunya. Mai no 
hi havia hagut tants universitaris ni tants pocs joves sense estudis. En una sola generació han superat 
àmpliament els nivells d’instrucció dels seus pares i s’han situat a prop dels paràmetres europeus. Tot i 
això, el nivell d’instrucció dels joves catalans està descompensat, i en relació amb Europa, la proporció de 
joves amb estudis superiors és més elevada, però hi ha molts menys joves amb estudis mitjans i molts 
més joves amb estudis baixos. 

 

La Taula 2.2. permet veure els nivells d’instrucció dels joves de 25 a 29 anys. Hem agafat aquesta franja 
d’edat perquè hem considerat que és el millor indicador de nivell educatiu del jovent del municipi, ja que 
en aquestes edats la majoria ja han pogut assolir el nivell educatiu màxim i per tant, hi ha menys 
influència dels joves que no han acabat els estudis. D’aquesta manera, podrem analitzar els nivells 
d’instrucció agrupats en tres subgrups: estudis obligatoris o inferior, postobligatoris no universitaris i 
universitaris. 

 

Podem comparar a nivell comarcal i de Catalunya com es troben els joves de Manresa segons el nivell 
d’instrucció. Pel què fa a la primera categoria (estudis obligatoris o inferior) a la ciutat de Manresa 
representen un 35,87%, percentatge molt per sota de la comarca del Bages (51,37%) i tres punts per sota 
de la mitjana catalana (38,61%). En el cas de la segona categoria (postobligatoris no universitaris) les 
dades de Manresa s’aproximen a les de la mitjana catalana i estan un punt per sobre de la comarca del 
Bages. I finalment, l’ultima categoria (estudis universitaris), es troba per damunt de la comarca i la mitjana 
catalana en 15 i 4 punts, respectivament. 
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Taula 2.2. Joves de 25 a 29 anys segons nivell d'instrucció. M unicipi, comarca i Catalunya. 2001. 

                    

    E. obligatoris o inferior   
E. postobl. no 
universitaris 

  E. 
universitaris       

    j  % j  % j  %     
Manresa   1861 35,87 1769 34,10 1558 30,03 100,00   
Bages   16.495 51,37 10.725 33,40 4.892 15,23 100,00   
Catalunya   214.484 38,61 195.433 35,18 145.534 26,20 100,00   
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.         
                    
 

Definicions               
Estudis obligatoris o inferiors agrupa les següents categories: No sap llegir ni escriure, Sense estuids, Primer grau i EGB, ESO 
o Batxillerat elemental. 

Estudis postobligatoris no universitaris, agrupa les següents categories: FP grau mitjà, FP grau superior i Batxillerat superior. 

Estudis universitaris, agrupa: diplomatura, llicenciatura i doctorat. 
 

Si es comparen les dades de la població de 25 a 29 anys, amb les dades de la població major de 30 anys 
segons el nivell d’instrucció (Taula 2.3.) es veu com aquesta última franja d’edat, en un 71,32%, té estudis 
corresponents a la categoria d’obligatoris o inferiors, més de 35 punts per sobre que la població de 25 a 
29 anys. Però la diferència també existeix en la categoria  d’estudis postobligatoris no universitaris, on la 
població major de 30 anys representa un 16,50%, quasi divuit punts per sota de la de 25 a 29 anys. 
També hi ha una diferència notable en els estudis universitaris, on la població de 25 a 29 anys supera en 
18 punts a la població major de 30 anys, amb un  12,18%. 

 

Pel que fa al jovent de 25 a 29 anys segons el nivell d’instrucció i per sexe, es pot comprovar, com ens 
mostra la Taula 2.4., que el percentatge de dones amb estudis obligatoris inferiors, un 30,63%, és inferior 
a la dels homes, amb un 40,57%. En canvi, el percentatge de dones amb estudis no universitaris i amb 
estudis universitaris és superior, amb diferències importants respecte els homes en aquest últim nivell 
d’instrucció. 

Per tant, podríem dir que igual que succeeix a nivell del territori català, la població jove de Manresa són la 
generació més ben formada i, a més, que les dones tenen una millor formació a nivell d’instrucció que no 
pas els homes. 

                    

Taula 2.4. 
Joves de 25 a 29 anys segons nivell d'instrucció i per sexe. Municipi. 
2001.   

  (dades absolutes i percentatges)           
                    

    
E. obligatoris o 
inferior   

E. postobl. no 
universitaris 

E. 
universitaris       

  j  % j  % j  %     
dones   751 30,63 811 33,08 890 36,30 100,00   
homes   1110 40,57 958 35,01 668 24,42 100,00   

                    
Taula 2.3. Joves de 25 a 29 anys i població major de 29 anys s egons nivell d'instrucció.   
  Municipi. 2001.                                                                                      (dades absolutes i percentatges)  

                    

    
E. obligatoris o 
inferior   

E. postobl. no 
universitaris 

E. 
universitaris       

  j  % j  % j  %     
joves de 25 a 29   1861 35,87 1769 34,10 1558 30,03 100,00   
de 30 a 65 i més   30.150 71,32 6976 16,50 5147 12,18 100,00   

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat. 
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Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat. 

 

A través de la Taula 2.5. podem fer un anàlisi temporal de l’evolució dels estudis postobligatoris (no 
universitaris) amb els d’estudis universitaris del jovent de 20 a 24 anys i de 25 a 29 anys. Es pot veure 
com pels dos grups d’edat, el percentatge de joves amb estudis universitaris ha augmentat, mentre que 
els estudis postobligatoris (no universitaris) ha disminuït. 

Això significa que la població de Manresa de 20 a 29 anys, en una evolució temporal ha millorat el seu 
nivell d’instrucció respecte fa dotze anys. 

                    
Taula 2.5. Evolució dels joves de 25 a 29 anys segons nivell d 'instrucció. Municipi. 1996-2001.   

  (dades absolutes i percentatges)           
                    

    
E. obligatoris 
o inferior   

E. postobl. no 
univ. 

E. 
universitaris       

  j  % j  % j  %     
2001   1861 35,87 1769 34,10 1558 30,03 100,00   
1996   1850 38,50 1833 38,15 1122 23,35 100,00   

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001 i l'Estadística de Població 1996. Idescat. 

                    
 

3.2.2. ESCOLARITZACIÓ DELS I DE LES JOVES 

En aquest apartat passem a analitzar l’escolarització als instituts del municipi, és a dir, l’avaluació dels 
alumnes de segon cicle d’ESO i quants alumnes estrangers hi ha matriculats. 

 

Pel que fa a l’avaluació dels i de les alumnes de segon cicle d’ESO s’han analitzat les dades referents als 
centres educatius públics i privats (Taula 2.6. i 2.7). Pels cursos analitzats, que van de l’any 2001 al 2006, 
els graduats en ESO en centres públics ha passat d’un 67,77% a un 74,15% respectivament. Pel què fa 
als centres privats, es situa en un 86,67%, el percentatge més elevat de graduats tant per escoles 
públiques com privades des de l’any 2001. 

 

Per altra banda, el percentatge de joves que acaben l’ESO, però que no assoleixen el graduat2, tant pels 
centres públics com privats i després d’un augment en els últims anys, comença a disminuir, especialment 
en el sector públic on es passa d’un 15,48% el curs 2004-2005 a un 4% el curs següent. 

                    

Taula 2.6. 
Avaluació dels alumnes de segon cicle d'ESO dels IE S del municipi. Sector 
públic.  

                    

Sector públic Avaluats 
Graduats en 
ESO 

Certificats 
ens. sec. 

Romanen 
cicle  

Curs (1)   T T % T % T %   

2001-2002   363 246 67,77 38 10,47 79 21,76 100,00 

2002-2003   340 224 65,88 36 10,59 80 23,53 100,00 

2003-2004   369 230 62,33 39 10,57 100 27,10 100,00 

2004-2005   394 266 67,51 61 15,48 67 17,01 100,00 

2005-2006   325 241 74,15 13 4,00 71 21,85 100,00 

Font:  Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Departament d'Educació. 

                                                 
2
 Els joves que només obtenen el certificat en ensenyament secundari són els que en alguns contextos s’anomenen joves en situació de 

“fracàs escolar”. Entenem aquest concepte com “aquells alumnes que abandonen o acaben l’educació obligatòria sense titulació” (OCDE).  
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(1) els cursos sempre fan referència al curs anterior               
 

                    

Taula 2.7. 
Avaluació dels alumnes de segon cicle d'ESO dels IE S del municipi. Sector 
privat.  

                    

Sector privat   Avaluats 
Graduats en 
ESO 

Certificats 
ens. sec. 

Romanen 
cicle  

Curs (1)    T % T % T %   

2001-2002   341 270 79,18 36 10,56 35 10,26 100,00 

2002-2003   342 280 81,87 44 12,87 18 5,26 100,00 

2003-2004   322 245 76,09 58 18,01 19 5,90 100,00 

2004-2005   357 290 81,23 34 9,52 33 9,24 100,00 

2005-2006   300 260 86,67 20 6,67 20 6,67 100,00 

Font:  Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Departament d'Educació. 

(1) els cursos sempre fan referència al curs anterior               
 

Si s’analitza la distribució del jovent de nacionalitat estrangera per tipus de centre a la Taula 2.8. i 2.9.  
s’aprecia com, pels cursos dels quals es tenen dades, i en nombres absoluts pels últims quatre anys, els 
centres públics tenen un major nombre d’alumnes estrangers, gairebé el doble que els centres privats, de 
239 i 133 respectivament durant el curs 2005-06. Igualment el percentatge d’alumnes estrangers sobre la 
resta d’alumnes és superior en els centres públics, amb un 16%, mentre que en els privats se situa en 
gairebé un 10 %. 

 

Pel que fa a l’origen dels i de les alumnes estrangers i estrangeres predominen clarament els que 
provenen del Magreb, representant durant el curs 2005-06 un 45,19% en el sector públic i un 47,37% en 
el privat. Els alumnes que provenen d’Amèrica del Nord i Sud amb un 35,98% i 36,09% respectivament es 
situen en segon lloc  i amb un augment constant al llarg dels últims anys. 

 

Taula 2.8. Alumnes estrangers matriculats a l'ESO segons zona d'origen. Sector públic.   
                    
 Unió  Resta Magrib Resta Amèrica Amèrica Àsia i Total Total 

Curs (1) Europea d'Europa  
de 

l'Àfrica 
del 

Nord 
Central i 
del Sud Oceania estrangers alumnes 

2001-2002 2 2 55 1 1 12 1 74 1.323 

2002-2003 2 8 63 4 1 31 2 111 1.353 

2003-2004 4 12 72 5          - 37 4 134 1.392 

2004-2005 4 17 71 3 1 51 7 154 1.433 

2005-2006 3 27 108 6 2 86 7 239 1.483 

Font:  Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Departament d'Educació. 

(1) els cursos sempre fan referència al curs anterior               
 

Taula 2.9. Alumnes estrangers matriculats a l'ESO segons zona d'origen. Sector privat.   
                    
  Unió Resta Magrib Resta Amèrica Amèrica Àsia i Total Total 

Curs (1) Europea d'Europa   
de 

l'Àfrica del Nord 
Central i 
del Sud Oceania estrangers alumnes 

2001-2002          - 4 51          -          - 14 1 70 1311 

2002-2003          - 4 56          -          - 17 1 78 1323 

2003-2004 1 6 56          -          - 16 1 80 1321 

2004-2005 6 9 62 1 - 30 5 113 1311 

2005-2006 6 11 63 2 - 48 3 133 1336 
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Font:  Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Departament d'Educació. 

(1) els cursos sempre fan referència al curs anterior               
3.2.3. MOBILITAT EDUCATIVA DEL JOVENT DE MANRESA 

Unes altres dades a tractar són les de mobilitat del jovent per motius educatius, que fan referència als 
principals municipis de destinació per estudis i quants joves de la ciutat de Manresa s’hi desplacen.  

A través de la Taula 2.10. podem veure que la principal destinació per estudis és la de Barcelona ciutat 
amb 682 joves que s’hi desplacen (62,2%). Altres ciutats que atrauen estudiants universitaris són: 
Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Terrassa i Vic.  

Dels deu municipis on es desplacen més joves de 15 a 29 anys del municipi per motius educatius, 
Santpedor és l’únic municipi de la comarca del Bages. D’aquests joves 29 ho fan a l’estranger i 10 a altres 
punts d’Espanya. 

Taula 2.10. Deu primers municipis (1) on es desplacen als joves de 15 a 29 anys del muni cipi per  

  motius educatius. 2001.    (dades absolutes) 

                    

Municipi d'origen Municipi destí 
Num. joves que s'hi 
desplaça       

Manresa   Barcelona     682         
Manresa   Cerdanyola del Vallès   142         
Manresa   Sabadell     53         
Manresa   Terrassa     52         
Manresa   Vic     45         
Manresa   A l’estranger   34         
Manresa   Lleida     29         
Manresa   Girona     20         
Manresa   Sant Cugat del Vallès   15         
Manresa   Resta de l’Estat   10         
Manresa   Santpedor   9         
Manresa   Tarragona   8         
Manresa   Sant Joan de Vilatorrada   6         
Manresa   Santa Eulàlia de Ronçana   5         
Manresa   Badalona     4         
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat. 

 

Per altra banda la ciutat de Manresa atrau un nombre d’estudiants elevat a causa de la seva oferta 
educativa. Cal destacar la presència de la Fundació Universitària del Bages (FUB) i l’UPC i també 
destacar l’Escola Agrària. 

A aquests efectes, seria interessant també de veure quina repercussió té sobre la ciutat els estudiants que 
atrau les Universitats. Es calcula que aproximadament, una .....part prové de municipis propers i va a 
dormir al seu lloc de residència, i una altra part es fora de Manresa i s’hi queda a viure durant el curs 
acadèmic. 

 

3.3. TREBALL 

 

En l’Eix Treball comencem amb una visió general de la situació laboral de la població jove del municipi i 
seguidament tractarem les diferents situacions (activitat, ocupació, atur), acabant amb la contractació i la 
mobilitat laboral.  

 

3.3.1. SITUACIÓ LABORAL 

Per analitzar la situació laboral del jovent de Manresa hem utilitzat les dades del Cens del 2001 extretes 
de l’Idescat, ja que no es disposa de dades més actuals.  



 
 

 44 

Per definir la situació laboral de la població, l’Idescat els classifica en dos grups, els actius i els no actius. 
La població activa està formada per aquelles persones de setze anys o més que tenen ocupació  o estan 
disponibles per entrar al mercat de treball. En aquest grup podem diferenciar els ocupats o no ocupats. 
D’aquests últims, poden ser de dos tipus, els que busquen ocupació per primera vegada, i aquells que ja 
han estan treballant algun cop. En canvi, la població no activa, són aquelles persones no comptabilitzades 
com a actives (jubilats, pensionistes, estudiants, incapacitats, feines de la llar, etc...). 

 

La Taula 3.1. ens dóna una visió general  de la situació laboral del jovent en nombres absoluts i per grups 
d’edats. 

Taula 3.1. Població de 15 a 34 anys segons la situació laboral  per grups d'edat quinquennals. 

  Municipi. 2001. (dades absolutes)        
    ACTIUS     NO ACTIUS   

    desocupats         

  ocupats desoc.1a ocp. desocp. ocp. anterior estudia feines llar 
altr. 

situacions 

15-19 871 112 102 1.980 30 97 

20-24 3.008 103 315 1.030 93 163 

25-29 4.156 80 357 221 162 212 

30-34 4.117 47 340 46 249 238 

15-29 8.035 295 774 3.231 285 472 

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.       
 

Al Gràfic 3.1. i 3.2. ens mostra l’evolució temporal de la situació laboral del jovent de Manresa (1996-
2001). Podem veure que el percentatge de població ocupada de 15 a 19 anys l’any 2001, és superior a la 
mateixa franja  per l’any 1996.  A partir d’aquestes dades podem constatar que hi ha una tendència a 
entrar al mercat laboral en edats més joves, fet que ha fet reduir el percentatge de joves estudiants. A la 
franja de 20 a 24 anys també ha augmentat el percentatge de joves ocupats o que entren al mercat 
laboral respecte l’any 1996, tot i que els canvis són menys significatius. 

 

Pel que fa a la resta de grups podem veure un petit augment del nombre d’ocupats, disminuint així el 
nombre de joves desocupats amb una ocupació anterior. 

Aquests resultats són molt similars als de la comarca del Bages i del territori català. 

 

  Gràfic 3.1. Població de 15 a 34 anys segons   Gràfic 3.2. Població de 15 a 34 anys segons 

  situació laboral i per grups d'edat. Municipi. situació laboral i per grups d'edat. Municipi. 

  2001. (percentatges)     1996. (percentatges)   
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  Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat. Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del  

          Cens 2001. Idescat.   
 

La Taula 3.2. ens permet comparar les dades de la situació laboral entre els homes i les dones.  

 

Si ens fixem en la població ocupada, la proporció és menor en el cas de les dones amb 3.621 respecte els 
4.414 homes. En el cas de la població desocupada hi ha, per una part,  el grup que busquen ocupació per 
primera vegada en el que trobem un nombre major d’homes i en canvi , les persones que han treballat 
anteriorment hi ha més dones. 

Pel que fa al grup que estudia, les dones representen un percentatge més elevat que el dels homes. Una 
possible explicació a aquestes dades seria  la desigualtat d’oportunitats que pateixen les dones davant els 
homes, la qual cosa provoca que tinguin la necessitat de preparar-se millor per a entrar al mercat laboral, 
millorant la seva formació. Lligat amb això, s’observa com la proporció de dones que es dediquen a les 
feines de la llar és un percentatge més elevat que el sexe contrari. 

 

              
Taula 3.2. Joves de 15 a 29 anys segons situació laboral per s exe. Municipi. 2001.   
  (dades absolutes)         
              
    ACTIUS     NO ACTIUS   

    Desocupats         

  Ocupats desoc.1a ocp. 
desocp. ocp. 
Anterior estudia feines llar altr. Situacions  

dones 3.621 138 401 1.754 269 218 

homes 4.414 157 373 1.477 16 254 

total 8.035 295 774 3.231 285 472 

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.       
 

Als joves d’avui els ha tocat entrar al mercat laboral de treball en un context força diferent del que van 
viure els seus pares. Al llarg dels anys noranta la desregularització del mercat de treball i la consolidació 
de l’atur i la precarietat han contribuït a generar un marc laboral marcat per la incertesa. 

 

 

3.3.2. ACTIVITAT DELS JOVES 

La taxa d’activitat dels joves ens diu quina proporció de joves de 16 a 29 anys està ocupada o fa gestions 
per incorporar-se al mercat de treball, es a dir, està buscant feina. 

 

Si comparem les dades del 1996 amb les del 2001 podem veure que la taxa d’activitat ha augmentat 
passant d’un 62,38% a un 72,74%, dades molt similars amb les del Bages amb un 62,60% i 73,81% 
respectivament. 

 

A nivell de Catalunya, en els últims quatre anys estudiant el percentatge ha augmentat de manera menys 
significativa passant d’un 61,15 a un 69, 70%. 

              
Taula 3.3. Taxa d’activitat dels joves de 16 a 29 anys. Munici pi, comarca i Catalunya.                     1996 i  2001. 

             
    1996 2001       
Manresa   62,38 72,74       
Bages   62,60 73,81       
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Catalunya   61,15 69,70       

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de l'Estadística de Població 1996, Cens 2001. Idesca 

 

3.3.3. OCUPACIÓ DELS JOVES  DE MANRESA 

La taxa d’ocupació dels joves ens diu quina proporció de joves de 16 a 29 anys està ocupada. 

 

A la Taula 3.4. s’aprecia un canvi significatiu en la taxa d’ocupació dels joves de 16 a 29 anys. 

 

A Manresa l’any 1996 aquesta taxa representava un 47,29%, xifra similar a la del Bages i vint-i-quatre 
punts per sota de la mitjana catalana, l’any 2001 representa un 64,20%, un punt per sota del Bages i cinc 
per sobre de Catalunya. 

 

Es pot deduir que a Manresa hi ha hagut un creixement molt important de la taxa d’ocupació, seguint la 
línea marcada per la comarca del Bages però que per la resta del territori català aquesta taxa s’ha reduït 
notablement en aquest període analitzat. 

 

              
Taula 3.4. Taxa d'ocupació del jovent de 16 a 29 anys. Municip i, comarca i Catalunya. 

  1996 i 2001.           
              
    1996 2001       
Manresa   47,29 64,20       
Bages   47,90 65,95       
Catalunya   71,52 60,44       

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de l'Estadística de Població 1996, Cens 2001. Idescat. 

 

Pel que fa al jovent de 16 a 29 anys ocupats l’any 2001, la branca d’activitat  on es concentra el nombre 
més elevat de joves és en les indústries manufactureres (2615 individus), seguida del comerç i la 
reparació (1.456 individus) i amb un percentatge força inferior, la construcció (845 joves). 

 

La distribució per sexe és força diferent. Els homes els trobem majoritàriament a les indústries 
manufactureres (17.399), la construcció (744), el comerç i reparació (586) i immobiliàries i lloguers (332). 
Les dones també se situen majoritàriament en les  indústries manufactureres (876) i a més a més, al 
comerç i reparació (870), immobiliàries i lloguers (359), sanitat i serveis socials (342). 

 

S’aprecia una segmentació del mercat laboral. Hi ha sectors en què l’ocupació és majoritàriament 
femenina com les indústries manufactureres,  comerç i reparació i en canvi la masculina, destaca la 
construcció i de les indústries manufactureres. 

Cal ressaltar que l’activitat més representativa en homes i dones es troba en les indústries 
manufactureres, fet que podem lligar amb la tradició de tèxtil industrial a la comarca del Bages.  

              
Taula.3.5. Joves de 16 a 29 anys ocupats segons branques d'act ivitat per sexe. Municipi. 2001. 

  (dades absolutes) 

              
      homes dones total   
Agricultura i ramaderia   44 19 63   
Pesca     0 0 0   
Indústries extractives     5 4 9   



 
 

 47 

Indústries manufactureres   1739 876 2615   
Electricitat, gas i aigua   52 16 68   
Construcció     744 101 845   
Comerç i reparació   586 870 1456   
Hostaleria     165 248 413   
Transport i comunicació   247 104 351   
Mediació financera   79 101 180   
Immobiliàries, lloguers   332 359 691   
Adm. pública, defensa i SS   124 124 248   
Educació     80 236 316   
Sanitat i serveis socials   115 342 457   
Altres serveis     84 170 254   
Personal domèstic   9 49 58   
Organismes extraterritorials   0 0 0   

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat. 

 

Pel que fa a la situació professional  del jovent del municipi, un 56’02% són assalariats fixos, un 35’95% 
d’assalariats eventuals i un 7,48% d’empresaris per compte propi. Aquesta tendència es repeteix en el 
conjunt de Catalunya. 

              
Taula 3.6. Joves de 16 a 29 anys segons situació professional.  Municipi. 2001.   
  (dades absolutes i percentatges)       

   
Empr. 
compte propi Assal. fixos 

Assal. 
eventuals 

Altres 
situacions   

  nombre joves 600 4.495 2.885 44   
  % 7,48 56,02 35,95 0,55 100,00 

  Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat. 

              
Empresaris compte propi: empresaris amb personal empleat i empresaris sense personal empleat.   
Assalariats fixos.           
Assalariats eventuals.           

Altres situacions: membres de cooperatives, ajudes familiars i altres situacions.     
 

Finalment acabem analitzant l’estructura d’ocupació a partir de la professió de la gent jove . 

 

A la Taula 3.7. veiem la ocupació  segons professió per grups d’edat a Manresa l’any 2001 i a partir 
d’aquesta podem fer una doble lectura.  

En primer lloc, observant com evoluciona cada professió segons el grup d’edat, podem veure que a 
mesura que els i les  joves es van fent més grans, van ocupant llocs de treball més estables i amb unes 
millors condicions laborals, com són, personal directiu i tècnics. En canvi, els més joves ocupen llocs amb 
unes condicions laborals menys estables. 

En segon lloc, observant el tipus de professió que el jovent ocupa segons el grup d’edat, veiem que en la 
seva majoria es troben en el “sector d’artesans i treballadors qualificats”, representant el major 
percentatge pels dos primers grups d’edat. En canvi, els “tècnics i professionals de suport” és la professió 
més nombrosa pel tercer grup d’edat. 

 

              
Taula 3.7. Joves de 16 a 29 anys ocupats segons professió per grups d'edat. Municipi. 2001. 

  (dades absolutes)         
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      16-19 20-24 25-29 16-29 

Personal directiu   18 67 176 261 

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 7 196 605 808 

Tècnics i professionals de suport 61 397 733 1191 

Empleats administratius   84 380 441 905 

Treballadors de serveis i venedors comerç 217 579 587 1383 

Treballadors qualificats agr. i pesc. 7 15 16 38 

Artesans i treballadors qualificats ind. i construc. 245 614 698 1557 

Operadors instal·lacions, maqun. i muntatge 116 475 621 1212 

Treballadors no qualificats   104 281 278 663 

Forces armades   1 4 1 6 

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat. 

 

Si  analitzem l’ ocupació segons la professió per sexe, podem veure que el grup més nombrós pels homes 
és el d’artesans i treballadors qualificats industrials i construcció. I pel què fa a les dones, treballadores de 
serveis i venedors comerç. 

 

              
Gràfic 3.3. Joves de 16 a 29 anys ocupats segons professió per sexe. Municipi. 2001. 

  (percentatges)           
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
         

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat. 

 

 

Si comparen les ocupacions del jovent de 16 a 29 anys amb els majors de 29 anys, agrupant les 
professions en tres categories segons el nivell de qualificació i són: alt, mitjà i baix, ens trobem que el grup 
de joves de 16 a 29 anys ocupa una menor proporció de llocs de treball amb un alt nivell de qualificació. 
Tan els i les joves de 16 a 29 anys com els majors de 29 anys la major part ocupen la franja de 
treballadors amb una qualificació mitja. 

 

Tot i que és la generació actual és la millor formada de la història, bona part dels i de les joves no poden 
utilitzar els seus coneixements en la seva feina. El mercat de treball no ofereix al jovent ocupacions que 
estiguin a l’alçada de les seves titulacions, per la qual cosa sovint la inversió educativa - tot i que 
necessària en el context de la societat de la informació - no es tradueix en rendiments laborals prous llocs 
de treball qualificats, fent que llicenciats i diplomats estiguin treballant en feines que requereixen un nivell 
de qualificació inferior. 
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Gràfic 3.4. Joves de 16 a 29 anys i majors de 29 anys ocupats s egons professió. Municipi. 2001. 

  (percentatges)           
 
               
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
              
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.       
              
Nivell de qualificació baix: Persones treballadores no qualificades     
    Persones treballadores de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 

    de comerços         
              
Nivell de qualificació mitjà: Persones tècniques i professionals de suport     
    Persones empleades administratives     
    Persones treballadores qualificades en activitats agràries i pesqueres   
    Persones artesanes i treballadores qualificades de les indústries manufactureres, la 

    construcció i la mineria       
    Persones operadores d'instal·lacions i maquinària i muntadors   
              
Nivell de qualificació alt: Personal directiu de les empreses i de les administracions públiques   
    Persones tècniques i professionals científiques i intel·lectuals   

 

3.3.3. L’ATUR JUVENIL 

Per parlar de l’atur juvenil a Manresa utilitzem dos conceptes. La taxa d’atur censal  ens diu quina 
proporció de joves de 16 a 29 anys està desocupada, amb relació a la població jove censada. 

 

L’atur registrat ens dóna la dada del nombre de joves de 16 a 29 anys desocupats que estaven registrats 
a les oficines d’ocupació. 

Amb les dades del Cens, podem veure l’evolució de l’atur censal dels i de les joves de 16 a 29 anys entre 
l’any 1996 i 2001, produint-se una reducció considerable de set punts d’aquesta taxa, seguint la mateixa 
tendència que la comarca del Bages i de Catalunya (Taula 3.7). 

Taula 3.7. Taxa d'atur dels joves de 16 a 29 anys. Municipi, c omarca i Catalunya. 1996 i 2001. 

              
    1996 2001       
Manresa   15,09 8,54       
Bages   14,69 7,86       
Catalunya   17,42 9,26       
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Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de l'Estadística de Població 1996, Cens 2001. Idescat. 

 

A la Taula 3. 8., l’evolució temporal de la taxa d’atur registrada en el jovent de 16 a 29 anys ens mostra en 
termes absoluts que hi ha hagut un augment constant en els últims sis anys. L’augment és  més 
significatiu en els homes, mentre que les dones són el grup més nombrós en els diferents anys estudiats. 
L’any 2007 la taxa d’atur de les dones s’acosta a la dels homes, dada que pot començar a marcar una 
nova tendència dins el mercat de treball. 

 

              
Taula 3.8. Evolució de l'atur registrat dels joves de 16 a 29 anys, en els darrers 4 anys. Municipi.  

  (dades absolutes)         
              
 2001 2002 2003 2007     
Homes 134 207 217 299     
Dones 238 273 275 303     
Total 372 480 492 602     

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Departament de Treball. Idescat.     
 

A la Gràfica 3.5. compara la taxa d’atur del jovent de 15 a 29 anys amb els de més de 29 de l’any 2001.  
Podem veure clarament que els i les joves de 15 a 29 anys presenten una taxa molt més elevada d’atur, 
amb un  8, 82% per les dones  i un 8, 27 pels homes, comparada amb els majors de 29 que tenen un 
5,02% per les dones i un 3,56% per els homes.  

 

Per tant, els joves es veuen més afectats pel fenomen de l’atur amb una proporció molt similar ambdós 
sexes.  

              
Gràfic 3.5. Taxa d'atur del jovent de 16 a 29 anys i dels major s de 29 anys per sexe. Municipi. 2001. 
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
       
              

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.       
 

 

3.3.4. CONTRACTACIÓ JUVENIL 

 

L’evolució dels contractes registrats en joves de 16 a 29 anys ha augmentat progressivament en els 
darrers cinc anys, especialment en els dos últims dels que es tenen dades, 2004 i 2005. Ara bé, cal 
analitzar quin tipus de contracte és el que ha fet augmentar la contractació en general. 
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Gràfic 3.6. Evolució dels contractes registrats en joves de 16 a 29 anys en els darrers cinc anys   
 
  segons tipus i per sexe. Municipi.                               (dades absolutes)    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
        

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria. Observatori del treball.   
 

El Gràfic 3.7. i 3.8. mostren l’evolució temporal per tipus de contracte i per grups d’edat. 

Els contractes temporals experimenten una tendència de creixement ascendent. Per grups d’edat, els i les  
joves de 20-25 i 26-29 són els que més contractes temporals han registrat, seguit dels de 30-34. En canvi  
franja la franja de 16-19 anys ha sofert un retrocés durant l’últim anys, reduïnt el nombre de contractes 
temporals. 

Pel que fa als contractes indefinits podem veure un creixement més moderat per les diferents franges 
d’edats. El jovent de 20-24 anys es manté pràcticament el mateix nombre de contractes que els últims dos 
anys. 

 

              
Gràfic 3.7. Evolució dels contractes indefinits  registrats en  Gràfic 3.8. Evolució dels contractes  temporals  

joves de 16 a 34 anys segons tipus, per grups d’eda t. Municipi.  registrats en joves 16 a 34 anys segons tipus,  

  (dades absolutes) per grups d'edat. Municipi.  
 
         (dades absolutes)   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Departament  Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del 

de Treball i Indústria. Observatori del Treball.   Departament  de Treball i Indústria. Observatori del Treball. 

 

 

Per tant, podem concloure que l’augment més significatiu pel tipus de contracte són els anomenats 
contractes temporals. Aquest fet dóna lloc a un progressiu augment de la precarietat laboral entre la 
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població jove, condicionant el seu desenvolupament personal i de projecte de vida, i repercutint 
negativament en millorar la qualitat de vida dels i de les joves en general. 

 

3.3.5. MOBILITAT LABORAL JUVENIL 

Pel que fa a la mobilitat per motius laborals podem veure a la Taula 3.9. les principals destinacions. Les 
deu primeres ciutats on els i les joves es desplacen, excepte Barcelona, són municipis de la comarca del 
Bages. 

 

Taula 3.9. Deu primers municipis on es desplacen els joves de 16 a 29 anys del municipi per motius. 

   laborals. 2001.                                                                                                       (dades absolutes)  

              
Municipi d'origen Municipi destí N. joves que s'hi desplaça   
Manresa   Sant Fruitós de Bages 598     
Manresa   Barcelona 365     
Manresa   Santpedor 342     
Manresa   Sant Joan de Vilatorrada 191     
Manresa   Sallent 111     
Manresa   Sant Salvador de Guardiola 77     
Manresa   Sant Vicenç de Castellet 73     
Manresa   Navarcles 65     
Manresa   Artés 56     
Manresa   Terrassa 43     
Manresa   Cerdanyola del Vallès 35     
Manresa   Balsareny 31     
Manresa   Sabadell 31     
Manresa   A l’estranger 29     
Manresa   varis municipis 335     
Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.       

 

 

3.4. HABITATGE 

 

L’Eix d’Habitatge s’estructura en dues parts: una primera sobre l’emancipació dels i de les joves i una 
segona sobre el règim de tinença dels habitatges on viu el  jovent emancipat. 

 

 

3.4.1. EMANCIPACIÓ 

 

A través dels gràfics següents es pot veure la situació en la que es troben els i les joves de 20 a 34 anys 
segons si estan emancipats i per tant, ja no viuen a la seva llar d’origen o si no estan emancipats. 

 

A la Taula 4.1. podem saber en nombres absoluts i en percentatges els joves emancipats, concretament 
si viuen en parella o es troben en altres situacions. I al mateix temps, permet veure les proporcions per 
franges d’edats. 
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Taula 4.1. Població de 20 a 34 anys segons si està emancipada (tipus de llar de residència).    
 Municipi. 2001. (dades absolutes i percentatges)         
                          

    
No 
emancipats     Emancipats           

    
Viu a la llar 
d'origen Viu en parella  

Altres 
situacions 

 
total          

    j % j % j % j %       

20-24   3687 78,25 481 10,21 544 11,54 1025 21,75 100,00     

25-29   2524 48,65 1843 35,52 821 15,82 2664 51,35 100,00     

30-34   1090 21,64 3064 60,83 883 17,53 3947 78,36 100,00     

20-34   7301 48,88 5388 40,63 2248 15,05 7636 51,12 100,00     

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat. 

 

A la ciutat de Manresa el percentatge de joves emancipats és major que el nombre de no emancipats. 
Mirant per grups d’edats, els joves de 25 a 29 anys és la franja d’edat on els joves comencen a 
emancipar-se (51,35%), amb parella o altres situacions, com compartir pis amb amics. I la franja de 30 a 
34 anys un 78,36% ja estan emancipats. 

 

Al Gràfic 4.3. podem veure com en la primera columna (20-24 anys) el percentatge de no emancipats és 
superior als que si que ho estan. En canvi, a partir dels 25 anys, la tendència s’inverteix, amb la meitat 
dels joves emancipats i és a la franja dels 30-34 anys  on el percentatge augmenta arribant al 78,4% 
d’emancipats. 

  

Si comparem les dades podem veure que la mitjana de Manresa respecte a la de la comarca del Bages i 
la de Catalunya, té un percentatge de joves emancipats de tres i un punt per sobre respectivament. 

 

                          
Gràfic 4.1. Població de 20 a 34 anys segons si està  emancipada. Municipi, comarca i Catalunya.     
   (percentatges) 

 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades Estadística de Població 1996, Cens 2001. Idescat. 

 

En una evolució temporal i agafant les dades de 1996 i 2001, s’observa a la Taula 4.2. com el percentatge 
de joves no emancipats ha disminuït del 52,02% al 48,88% i el d’emancipats ha passat de 47,98 al 
51,12%. 
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La tendència és que el jovent s’emancipi més que abans. El percentatge de joves emancipats que viuen 
en parella s’ha mantingut, en canvi els que no el percentatge s’ha duplicat, passant del 7,35% a 15,05%. 

 

Lligat amb el món laboral, i pel tipus de contractació menys estable i major precarietat laboral que es troba 
el jovent, fa que sigui molt difícil comprar o llogar un habitatge. Això fa que es busquin noves formes 
d’emancipació com compartir pis per repartir-se les despeses que això origina. 

 

                          
Taula 4.2.  Evolució de la població de 20 a 34 anys emancipada per grups d'edat. Municipi. 1996 i 2001. 

  (percentatges)  

                          
    No emancipats      Emancipats           

    
Viu a la llar 
d'origen Viu en parella  

Altres 
situacions  total          

    1996 2001 1996 2001 1996 2001 1996 2001       
20-24   85,62 78,25 10,21 10,21 4,17 11,54 14,38 21,75 100,00     
25-29   47,65 48,65 43,29 35,52 9,06 15,82 52,35 51,35 100,00     

30-34   22,03 21,64 69,07 60,83 8,90 17,53 77,97 78,36 100,00     

20-34   52,02 48,88 40,63 40,63 7,35 15,05 47,98 51,12 100,00     

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades  de l'Estadística de Població 1996, Cens 2001. Idescat. 

 

3.4.2. RÈGIM DE TINENÇA 

En aquest apartat podem veure en quin tipus de règim de tinença  es troba la població jove emancipada. 

 

A la ciutat de Manresa el percentatge de joves de 20-24 anys que viuen en pisos comprats o en pisos 
llogats és molt similar, sent un 47, 90% i 47,80% respectivament (Taula 4.3). En canvi, a la franja de 25 a 
29 anys la tendència s’inverteix passant a un 63,78% de joves que viuen en un habitatge de compra. Són 
els joves més grans, els de 30 a 34 anys, que la majoria es troben emancipats amb règim de propietat. 

 

Comparant amb la comarca del Bages i a nivell de Catalunya, el règim de la ciutat de Manresa es troba en 
un 65,95%, cinc punts per sota de la comarca del Bages, 70,17% i de la mitjana catalana, 66,12%. Pel 
què fa al règim de lloguer, es situa en sis i dos punts per sota, respectivament. 

 

                          
Taula 4.3.  Població de 20 a 34 anys emancipada segons el règim  de tinença de l'habitatge per grups d'edat. 

 Municipi, comarca i Catalunya. 2001.                                                      (dades absolutes i percentatges)  

                          

    Propietat Lloguer 
Altres 
situacions Total         

    j % j % j % j         
20 - 24    491 47,90 490 47,8 44 4,29 1025 100,00       
25 - 29    1699 63,78 827 31,04 138 5,18 2664 100,00       
30 - 34    2846 72,11 918 23,26 183 4,64 3947 100,00       
Mun. 20-34 5036 65,95 2235 29,27 365 4,78 7636 100,00       
Bages   12133 70,17 4048 23,41 1111 6,42 17292 100,00       
Catalunya   494196 66,12 207851 27,81 45418 6,08 747465 100,00       

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat. 
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Són les franges de joves més grans que tendeixen al règim de propietat, ja que tenen un major 
percentatge de contractes indefinits. Per altra banda, els grups més joves tenen més dificultats per fer 
front a la compra d’un pis, ja que la seva situació laboral sol ser més inestable degut a la major proporció 
de contractes indefinits. 

 

 

3.5. CONTEXT SOCIOECONÒMIC 

 

Aquest eix vol donar una visió general sobre el context socioeconòmic de la comarca i ofereix alguns 
indicadors de conjuntura en l’àmbit municipal. S’estructura en dues parts: índexs macroeconòmics de la 
comarca i indicadors de conjuntura del municipi. 

 

3.5.1. ÍNDEXS MACROECONÒMICS DE LA COMARCA 

Podem observar l’evolució del PIB  (producte Interior Brut) de la comarca del Bages i l’analitzarem per 
sectors comparant-lo amb el del seu àmbit territorial ( comarques centrals) i de la resta de Catalunya. 

 

La Taula 5.1. ens mostra que l’evolució del PIB ha estat positiva, excepte l’any 2004 i 2005, i ha seguit la 
mateixa dinàmica que l’àmbit de les comarques centrals. 

                      
Taula 5.1. Evolució del creixement del PIB  total.  2002 2006       
Taxes reals de variació interanual en %                 
                      
    2002 2003 2004 2005 2006         
Bages   1'99 4'09 2'36 1'11 4'63         
Comarques centrals 2'5 3'3 2'0 1'4 4'3         
Catalunya   2'30 2'57 2'87 3'13 3'71         

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de Caixa Catalunya . Anuari Econòmic Comarcal 

 

A la Taula 5.2. analitzant el PIB per sectors podem veure que l’any 2006 el creixement més important  
l’experimenta el sector de la construcció, amb un 10,40%, dos punt per sobre de les comarques centrals i 
cinc de la mitja catalana. Seguit del sector primari, amb un creixement del 5,87%, dos punts per sobre de 
Catalunya.  

                      
Taula 5.2. Creixement del PIB comarcal per sectors.  2006         

Taxes reals de variació interanual en % 

                      
    Primari Indústria Construcció Serveis  Total         
Bages   5'87 4'50 10'49 3'05 4'63         
Comarques centrals 5'15 3'43 8'91 3'62 4'26         
Catalunya   3'80 2'90 5'40 3'80 3'71         

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de Caixa Catalunya. Anuari Econòmic Comarcal       
 

 

A la Taula 5.3. a través de l’increment de treballadors afiliats al règim de la Seguretat Social  podem  
saber quin sector ha generat una major ocupació durant l’any 2006 a la comarca del Bages. Amb una taxa 
de variació d’un 9,4% el sector de la construcció és el que major creixement ha experimentat, seguit del 
sector primari en un 7,2% i el sector serveis amb una variació del 5,3% respecte l’any anterior. D’altra 
banda, la indústria ha experimentat un decreixement, ja que obté una taxa del -2,2%. 
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Cal tenir en compte que s’està produint una desacceleració important en el sector de la construcció, 
s’haurà de veure de quina manera afectarà a la ciutat de Manresa i especialment al col·lectiu de joves. 

 

                      

Taula 5.3. 
Afiliats al règim general de la Seguretat Social pe r comarques i per 
sectors.  2006   

Valors absoluts en mitjana de persones afiliades durant l'any i taxes de variació interanual en %       
                      
 Primari   Indústria Construcció Serveis   Total   

  afiliats 
taxa 

v afiliats 
taxa 

v afiliats 
taxa 

v afiliats 
taxa 

v afiliats 
taxa 

v 

Bages 12973 7'2 542255 -2,2 274255 9'4 1838691 5'3 2668894 4'1 

Catalunya 239 0'3 21.236 0'1 6.331 10'4 29.693 0'9 57.499 1'6 

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de Caixa Catalunya. Anuari Econòmic Comarcal 
 

A la Taula 5.4. podem veure les taxes d’atur per sectors de producció durant l’any 2006. 

 

Els sectors de la construcció i de la indústria presenten valors negatius, fet que indica que la taxa de 
creixement interanual ha augmentat pels dos sectors; en canvi, per la resta, i sobretot el sector primari, la 
taxa d’atur ha augmentat de forma considerable. 

 

En el total de sectors, l’atur a la comarca del Bages ha crescut un 0,2% mentre que a Catalunya l’atur ha 
disminuït un -1,6%. 

                      

Taula 5.4. 
Atur registrat per comarca i sectors productius.                                                                             
2006 

                      
 Primari   Indústria Construcció Serveis   Total   

  atur  taxa atur  taxa atur  taxa atur  taxa atur  taxa 

Bages 75 42 2445 -5 478 -10 atur  0 6918 0'2 

Catalunya 3884 38'9 63032 3'6 22775 
-

14,9 atur  -2,5 270573 -1,6 

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de Caixa Catalunya. Anuari Econòmic Comarcal 
 

3.5.2. INDICADORS DE CONJUNTURA DEL MUNICIPI 

Com a indicadors de conjuntura s’ha triat l’evolució dels habitatges  en oferta de nova construcció i 
l’evolució dels preus dels habitatges. En el Gràfic 5.1. es pot observar la seva comparativa. 

                      
Gràfic 5.1. Evolució dels habitatges en oferta de nova construc ció i del seu preu al municipi.    
 
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de la DGAH amb les dades de TECNIGRAMA 
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Podem veure  com l’oferta d’habitatges de nova construcció ha tingut un creixement desigual, arribant 
l’any 2004 al pic màxim de 1.042 habitatges construïts. En canvi, l’evolució dels preus ha estat constant i 
considerable des del 2000 fins al 2006. 

S’observa que, tot i que ha augmentat l’oferta  de pisos de nova construcció, a la inversa del que succeeix 
en altres mercats, els preus dels habitatges no baixen, sinó que continuen pujant, arribant l’any 2006 a 
2.837€/m2 construït a la ciutat de Manresa. 

 

 

3.6. SALUT 

 

Davant la inexistència de dades quantitatives oficials referents a salut s’ha pres com a dades de 
referència  les de l’estudi “La realitat juvenil al Bages” de l’Observatori Català de la Joventut (2006). 

 

Quan es parla de salut amb joves es fa referència sobretot a les conductes de risc, especialment al 
consum de drogues i a les conductes de risc lligades a la sexualitat. 

 

3.6.1. CONSUM DE DROGUES 

Cànnabis i altres drogues:  

En parlar de salut els joves donen una especial rellevància al consum de drogues, en especial de 
cànnabis, tant pel seu abast com pel seu patró de consum. Segons els joves, hi ha un avançament en 
l’edat d’inici a aquesta substància i consideren que el consum és més estès en edats més baixes. 

 

També fan referència a un patró de consum diferenciat segons l’edat, així en els joves de més edat 
s’entén com un consum controlat mentre que en els joves més joves el consum es relaciona amb un 
consum descontrolat i abusiu. 

 

Tot i que els joves de menys edat accepten que el consum de cànnabis està molt estès, diuen que el tipus 
i la varietat de drogues augmenta amb l’edat, fet que s’associa al fet de tenir més recursos. Pel què fa als 
espais relacionats amb el consum de cànnabis, els més joves esmenten tant els instituts com els espais 
públics –places- o d’oci- les festes. 

 

També es parla d’altres productes com la cocaïna o les pastilles, substàncies que, en contraposició al 
cànnabis, estan més relacionades amb les nits d’oci. 

 

Alcohol 

Tot i que el cànnabis és la substància a la qual es parla amb més atenció, també apareix l’elevat consum 
d’altres productes, com l’alcohol, i les pràctiques que hi ha relacionades, com el botellón. El consum 
d’alcohol estaria més vinculat a l’oci,  i no es fa referència a un possible un inici més precoç de la seva 
ingesta. Possiblement per aquestes raons, i per la normalitat que comporta el fet que sigui legal, no es 
considera d’una manera tan destacada com el cànnabis. 

 

Motius i explicacions relacionats amb el consum de drogues i alcohol. 

A banda del què hem dit fins ara, s’apunten alguns motius o elements facilitadors que explicarien aquest 
comportament dels joves de menys edat, com per exemple, el fàcil accés a les drogues dels nois i noies 
de 15 a 18 anys, la voluntat d’experimentació amb el propi cos o la influència del sistema educatiu, que 
els tracta com si fossin plenament adults, però sense deixar un espai per a la reflexió i a la presa de 
decisions conscients sobre el consum  Els mateixos joves de 15 a 18 anys indiquen com a motivació la 
voluntat de semblar més grans davant dels altres joves, objectiu que s’aconseguiria consumint drogues. 
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També s’apunta que la ingesta d’aquestes substàncies facilita la relació amb els altres joves, i això 
n’afavoriria el consum durant el cap de setmana. 

 

La relació del consum amb el sexe de l’individu i l a procedència 

Es considera que no hi ha relació entre el gènere i el nivell o tipus de consum, tot i que els joves de més 
edat parlen de l’augment del consum que hi hauria hagut en els últims anys entre les noies. De tota 
manera, cal considerar que aquesta tendència no és generalitzable a tots els joves, ja que varia segons la 
cultura de procedència dels joves. 

 

3.6.2. SEXUALITAT I CONDUCTES DE RISC 

Segons els joves bagencs de menys edat , les relacions sexuals començarien a l’entorn dels 15 o 17 
anys, una vegada s’ha acabat l’ESO. Aquestes relacions no es vinculen necessàriament amb parelles 
sentimentals estables o d’una certa durada, i es considera que, tot i haver-hi parelles convencionals, les 
relacions liberals, de curta durada o esporàdiques, són les més freqüents en aquestes edats. 

 

Segons els joves d’entre 15 i 18 anys, tant nois com noies, les relacions sexuals s’entenen d’una manera 
diferent segons el gènere del jove. Així, les noies diferenciarien les parelles amb qui mantenen relacions 
dels seus amics, però per als nois aquesta distinció no seria tan rellevant. A banda, els joves coincideixen 
a dir que les noies viuen les relacions sexuals d’una manera més íntima i els donen més importància. 

 

Tot i que els joves de 15 a 18 anys es consideren informats respecte al risc que comporten les conductes 
sexuals, els nois i noies bagencs d’aquesta edat fan més referència a la possibilitat d’un embaràs no 
desitjat que al fet de poder de contraure malalties de transmissió sexual. 

 

Pel què fa a les mesures de prevenció, aquests joves del Bages consideren que l’ús del preservatiu està 
estès entre ells, idea que entra en contradicció amb el coneixement i la utilització d’altres mètodes dirigits 
a evitar l’embaràs, com la pastilla de l’endemà o les pastilles anticonceptives, que, segons diuen, també 
s’utilitzen d’una manera freqüent. 

 

Hi hauria una diferència de gènere sobre l’actitud davant les conseqüències de no utilitzar aquests 
mètodes, en especial pel què fa als embarassos no desitjats: les noies les viuen d’una manera més 
propera per les implicacions que tenen en la seva vida, ja que un hipotètic embaràs les afectaria més a 
elles que no pas als nois. 

 

De totes maneres, els joves de 15 a 18 anys esmenten dos factors que valoren i que estan en relació 
directe amb aquest risc: el grau de coneixement de la parella –conèixer-la representaria més risc- i la seva 
edat, ja que com més jove s’és menys es percep el risc. 

 

3.7.PARTICIPACIÓ 
 
3.7.1. PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME 
Tant en el joves implicats en la organització d’activitats com entre els que no hi estan, hi ha acord a 
considerar que la “participació” és una pràctica minoritària entre els joves, i d’una manera més exagerada 
en el municipis més poblats. 
 
Entre els joves  implicats en una associació o agrupació, es distingeix insistentment entre els joves que 
“participen” i els que no. Els primers qualifiquen sovint els segons d’espectadors i consumidors d’oci fàcil”. 
Així, es fa referència al concepte “participatiu”, sobretot per part dels joves que se’n consideren, tot i que 
semblen no tenir clars quins són els seus límits i es planteja la disjuntiva entre l’assistència puntual a 
alguns actes i la participació entesa com a procés. 
 
Majoritàriament els joves perceben que cal diferenciar la participació a l’assistència puntual, tenint en 
compte el procés de creació, planificació, realització i avaluació de la iniciativa. Aquest procés, doncs, 
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també es converteix, segons els joves, en una eina útil per expressar les pròpies motivacions, i d’alguna 
manera, incidir en la modificació de l’entorn en el sentit desitjat, al mateix temps que, com a projecte i 
treball conjunt, se li concedeix un inevitable poder cohesionador entre aquells que hi estan implicats. 
 
Així, els joves de més edat i més propers a la participació perceben que és possible establir un perfil 
majoritari, que seria el d’un noi catalanoparlant implicat en diverses activitats i amb una ideologia 
“esquerrana”. Els joves de la comarca amb una formació superior afegeixen a aquestes característiques el 
nivell formatiu, de manera que tenir més estudis també es correspondria amb el fet d’implicar-se en 
aquestes activitats. De tota manera, cal considerar que als pobles petits els joves participen 
majoritàriament en el que s’organitza. 
 
Com a complement del perfil que s’assumeix com a propi entre els joves participatius, es descriu la 
percepció que en tenen els joves no participatius, que els solen considerar en termes negatius relacionats 
amb el sacrifici en certa manera inútil. Els joves que no acostumen a participar en aquestes activitats 
descriuen com a “hippies”el col·lectiu de joves que hi col·laboren, i diuen que solen tenir una edat 
avançada, i que els activitats que ells organitzarien amb més freqüència serien les festes. Els joves entre 
15 i 18 anys que normalment no s’impliquen en l’organització d’aquests actes consideren molt minoritari el 
nombre de joves de menys edat que sí ho fan, sobretot als pobles petits. Tot i això, quan als pobles hi ha 
algun acte, concretament de les festes majors, els joves hi assisteixen majoritàriament. 
 
Com a aspectes més personals, es recull que la inquietud, la motivació, el fet de conèixer ja d’abans 
persones que col·laboren en una activitat o fins i tot d’apuntar-s’hi en grup són factors que faciliten la 
participació. De la mateixa manera, el sentiment d’arrelament o la consciència de poble són altres 
elements que els joves, tant els més propers a la participació com els que la veuen més llunyana, 
esmenten com a rellevants en aquest sentit. D’altra banda, també s’esmenten elements extrems al jove, 
com les demandes dels ajuntaments o d’altres governs. 
 
3.7.2. ASSOCIACIONISME A MANRESA 
A través del Registre Municipal d’Entitats de Manresa, actualitzat l’any 2008, podem extreure les dades 
següents: 

o Numero total d’associacions a Manresa: 370 
o Número d’entitats juvenils: 30 
o Pes percentual: 8,11 % 

 
 
ENTITATS DE MANRESA  I ÀMBIT D’ACTUACIÓ: 

Sector associatiu i àrea territorial 

       

Sector Àrea territorial Total 

  Centre  Llevant Nord Ponent Altres   

Pares i mares 9 5 3 5   23 

Veïnal 2 5 9 9   25 

Cultural 7 66 10 9   96 

Esportiu 10 19 17 21   74 

Juvenil 6 13 4 7   30 

Solid. i coop. 1 21 4 5   31 

Salut i suport social 2 14 2 16   35 

Gent gran 1 2 0 4   8 

Natura i medi ambient 1 1 2 2   5 

Dones 0 2 0 1   3 

Econòmiques 0 4 0 0   4 

Religioses/Espirituals 0 6 5 1   12 

Intercultural 3 4 3 2   12 

Diverses 2 6 2 1   12 

Total  44 168 61 83   
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4. ANÀLISI QUALITITATIVA DE LA REALITAT JUVENIL DE MANRES A 

L’anàlisi qualitativa és una anàlisi en profunditat de la situació juvenil, de com  es respira a Manresa en 
temes de joventut. Si fins ara hem analitzat dades d’índole quantitativa que ens permeten fer-nos una idea 
general i objectiva de la realitat juvenil en la Manresa de l’any 2008, amb l’anàlisi qualitativa anirem més 
enllà indagant en la subjectivitat i en la percepció dels agents socials del territori i el jovent manresà, en 
les seves percepcions, en les seves demandes i necessitats, en el seu tarannà i idiosincràsia i en les 
propostes de futur, unes dades que ens seran de gran utilitat per pensar en allò que com a Regidoria 
podem fer per assolir les seves peticions. 

 

A través de les visites a les entitats juvenils i entrevistes als seus membres i al mateix temps, a tècnics de 
les administracions i altres agents del territori que estan relacionats amb el col·lectiu de joves, mitjançant 
la participació ciutadana, utilitzant diferents tècniques,  podrem obtenir una fotografia de la Manresa Jove 
a partir de la qual elaborar coherentment el nostre pla de treball. 

 

4.1. PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2008-2011 

 

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) estableix les directrius i els compromisos principals de l’Ajuntament de 
Manresa per al mandat 2008-2011. Parteix d’una visió de ciutat a quatre anys vista, proposada per l’equip 
de govern, millorada i enriquida a partir de les propostes i suggeriments que la ciutadania ha fet en el 
marc d’un debat participatiu.  

 

El procés s’ha dut a terme entre el juny de 2007 i el gener de 2008 en diferents fases. 

 
ELS GRUPS DE DISCUSSIÓ 

Dins del debat ciutadà que precedia el Pla d'Actuació Municipal 2008-2011 es van realitzar grups de 
discussió amb els diversos col·lectius que conformen la ciutadania manresana per tal de tractar 
específicament els temes. 

 

El debat ciutadà pròpiament dit es va celebrar el mes de novembre de 2007. Les sessions es van 
plantejar des de dues perspectives: territorial i sectorial. En els debats sectorials es van plantejar i recollir 
les aportacions i els suggeriments referents a diferents àmbits entre ells joventut, que es va dur a terme el 
28 de novembre al Casal de Joves de la Kampana. En aquest cas, es va convocar a tots els joves de 
Manresa, així com als professionals que treballen en aquest àmbit i les entitats juvenils, a participar en 
aquest debat ciutadà.  

 

Durant el desenvolupament del grup de discussió, es van anar extraient el diagnòstic que els joves feien 
de la seva ciutat en tant en quant ciutat juvenil, els objectius i les propostes realitzades entorn a les 
demandes i necessitats contemplades i la priorització de les propostes realitzada pels propis assistents 
als grups de discussió. 

 

A continuació trobem el recull de les dades més rellevants de participació i el més important, totes les 
propostes que han fet els ciutadans i ciutadanes pensant en la seva ciutat. 

 

OBJECTIUS DEL PAM I PROPOSTES CIUTADANES  

Pel què fa a les propostes ciutadanes referents a Joventut hi va haver un total de 18 participants, 15 
propostes, de les quals 2 van ser descartades i 13 incorporades. 

 

En aquesta fase del grup de discussió, molt rica en valoracions i útil per abordar els temes que ens 
pertocaven d’una manera més concreta i avaluable, es va arribar a un consens en les propostes. Moltes 
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d’aquestes van quedar recollides al PAM i ara posteriorment en les trobem al Pla Local de Joventut de 
Manresa 2008-2011. 

 

Els objectius que van prioritzar els propis joves van ser els següents: 

 

Objectiu 1: Garantir la igualtat d’oportunitats del s joves en l’accés als recursos que condicionen la 
seva capacitat d’autonomia personal. Promoure políti ques d’emancipació.  

 

Aportacions de la ciutadania 
Acció incorporada en el 
PAM Acció descartada 

Que es doti de tecnologia wi-fi sobretot els espais 
vinculats a l’àmbit juvenil X   

Oficina d’assessorament per a l’emancipació. Que 
es tingui en compte que des de les oficines 
d’informació juvenil ja s’està fent aquesta feina X   

 
 

Objectiu 2: Fomentar la participació dels joves a t ravés d’una política activa de dinamització, 
respectuosa amb la diversitat que, a més de facilit ar la seva presència en la vida pública de la 
ciutat, generi espais de relació i intercanvi en la  gestió quotidiana dels seus interessos. 

 

Aportacions de la ciutadania 
Acció incorporada en el 
PAM Acció descartada 

Crear un espai de reflexió i intercanvi            
(Consell de Joves) X   

Crear un grup de treball de tècnics de joventut de la 
ciutat ( per desenvolupar després diferents 
actuacions en cada àmbit concret seguint però una 
mateixa línia). X   

Informació i dinamització del col·lectiu de joves per 
promoure l’associacionisme cultural i lúdic X   

 
Objectiu 3: Promoure una oferta diversificada d’oci que eixampli les opcions de lleure dels joves, 
amb iniciatives adequades a diferents trams d’edat i en diferents horaris de programació. 

 

Aportacions de la ciutadania 
Acció incorporada en el 

PAM Acció descartada 

Potenciar els Casals de joves als barris, política de 
proximitat 

Dins d’aquest mandat està 
previst descentralitzar 
algunes activitats de la 
Kampana per acostar-la als 
barris   

Crear referents als barris al territori per als 
adolescents (facilitar l’accés a les diferents 
activitats, accions, programes a aquest col·lectiu) X   
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Utilitzar el casal de joves de la Balconada com a 
espai d'acollida per a joves en situació de risc   

Els casals de joves 
estan oberts a tot tipus 
de joves per permetre 
el contacte i la 
integració entre 
diferents col·lectius 

Creació d’espais per concerts, assajos de teatre, 
balls i d’altres activitats d’interès entre la gent jove. X   

Treballar per un millor aprofitament dels locals 
existents a la ciutat com a espais de ciutat 
(associació veïns, locals municipals cedits a 
entitats...). X   

Oferir una programació d’oci alternatiu anual en 
diferents franges horàries X   

Programar activitats destinades a adolescents X   

Potenciar espectacles juvenils X   

Creació d'una ludoteca al barri de la Balconada   

Al barri de la 
Balconada ja hi ha una 
oferta prou 
diversificada pels nens 
d’aquesta edat: centre 
obert, un espai de 
reforç escolar, un punt 
òmnia, l’esplai del barri 
i una ludoteca 
pertanyent al Pla de 
desenvolupament 
comunitari de la 
Balconada. 

 
 

Objectiu 4: Consolidar i visualitzar el Programa tra nsversal de joventut com a interlocutor 
necessari per intervenir en matèria de joventut en l’àmbit intern municipal i de ciutat.  

 

Aportacions de la ciutadania 
Acció incorporada en el 

PAM Acció descartada 

Creació d’eines per recollir l’opinió de la gent jove. X   
 
 

 PROGRAMA DE JOVENTUT   

El Pla d’actuació municipal de Joventut es planteja donar un impuls a les polítiques de joventut a la ciutat 
per estendre i potenciar totes aquelles actuacions que en el passat s’han revelat com a positives i 
necessàries i per incorporar noves mesures i actuacions que tendeixin a cobrir els dèficits i mancances 
que subsisteixen o que s’han generat recentment. Aquest plantejament exigirà, en alguns casos, 
reformular projectes existents per modificar línies concretes de treball i, en d’altres, generar sistemes de 
treball nous que fins al moment no han estat contemplats. 

 

En qualsevol cas, el desenvolupament de totes aquestes actuacions està presidit per la voluntat de 
promoure la igualtat d’oportunitats, de facilitar l’emancipació i l’accés universal a l’oci, la cultura i 
l’educació, vetllant perquè els joves de Manresa tinguin al seu abast els recursos mínims indispensables 
que els permetran escollir per ells mateixos un projecte vital. 
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El Programa transversal de joventut vol potenciar la participació dels joves en les polítiques adreçades a 
aquest col·lectiu per tal que siguin coherents amb les seves necessitats reals. Entenem que per fomentar 
la participació s’ha de tenir en compte elements com, per exemple, la diversitat de la població, els 
diferents models de participació i la seva sostenibilitat o la comunicació amb els joves. Per aquests 
motius, durant aquesta legislatura, es farà un esforç per promoure la interlocució amb els joves i el suport 
a les entitats i els col·lectius juvenils. 

 

El Programa transversal de joventut té un àmbit d’intervenció que abasta totes les facetes de competència 
municipal relacionades amb els joves de la ciutat d’entre 12 i 35 anys i promou la transversalitat en 
l’actuació dels departaments. 

 
 

Objectius i actuacions 

Objectiu 1: Garantir la igualtat d’oportunitats del s joves en l’accés als recursos que condicionen la 
seva capacitat d’autonomia personal. Promoure políti ques d’emancipació. 

Actuacions: 

7 PIDCES (Punts d’Informació i Dinamització als Centres d’Ensenyament Secundari). 

7 Creació d’un portal jove, vinculat al Servei d’Informació Juvenil, que promogui la 
participació per mitjans virtuals (web 2.0). 

7 Dotació de tecnologia wifi a diferents espais de la ciutat. 

7 Oficina d’assessorament per a l’emancipació dels joves. 

7 Edició d’una col·lecció de material informatiu destinat a la població juvenil. 

 

Objectiu 2: Fomentar la participació dels joves a t ravés d’una política activa de dinamització, 
respectuosa amb la diversitat que, a més de facilit ar la seva presència en la vida pública de la 
ciutat, generi espais de relació i intercanvi en la  gestió quotidiana dels seus interessos. 

 

Actuacions: 

7 Reforma dels processos participatius en matèria de joventut dins de la ciutat. 
Consolidació del Consell de Joves com a espai de reflexió i intercanvi. Generació 
d’instruments per recollir l’opinió dels joves. 

7 Subvencions participatives i suport a iniciatives juvenils. Promoció de 
l’associacionisme juvenil lúdic i cultural. 

7 Joventut en acció 2007-2013 (programa europeu). 

7 Projecte DIEP (dinamització juvenil a l’espai públic). 

7 Oferta anual de formació de monitors i directors de lleure infantil i juvenil. 

7 Guia d’activitats i recursos per a joves. 

 

Objectiu 3: Promoure una oferta diversificada d’oci que eixampli les opcions de lleure dels joves, 
amb iniciatives adequades a diferents trams d’edat i en diferents horaris de programació. 

 

Actuacions: 

7 Programa la Kampana surt als barris. Reforç de la línia de proximitat dels recursos 
municipals destinats als joves. 

7 Habilitació d’espais estables per actuacions i assajos musicals. 

7 Diversificació de l’oferta d’activitats i realització d’accions per augmentar el nombre i la 
diversitat dels usuaris del casal de joves la Kampana. 
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7 Penja’t de l’estiu. Oferta de lleure alternatiu per a joves. 

7 Programació estable d’espectacles infantils i juvenils. 

Programació d’activitats de lleure per a adolescents. 

 

Objectiu 4: Consolidar i visualitzar el Programa tra nsversal de joventut com a interlocutor 
necessari per intervenir en matèria de joventut en l’àmbit intern municipal i de ciutat. 

 

Actuacions: 

7 Pla jove 2008-2011. 

7 Sistema de recollida i d’anàlisi estable de dades interdepartamentals referides a la 
política juvenil. 

7 Mecanismes de relació i cooperació interdepartamental que derivin en un 
funcionament transversal. Coordinació amb altres tècnics de joventut de la ciutat. 

7 Elaboració d’un Pla de comunicació del Programa transversal de joventut. 

 

CONCLUSIONS DELS GRUPS DE DISCUSSIÓ 
 
Considerem molt fructífer i interessant el fet d’haver elaborat grups de discussió per tractar els diferents 
temes que s’aborden des de les diferents polítiques municipals de l'Ajuntament de Manresa, en tot cas 
destacar que la participació dels joves va ser considerable donat que era una participació totalment 
voluntària, si es cert que la majoria de participants eren joves que pertanyien al món de l’associacionisme 
i venien en representació de les seves entitats i que dels 40, 3 joves no pertanyien a moviments 
associatius, tot i així el debat es va desenvolupar a través d’un diàleg cordial, crític i positiu que ens ha 
estat molt eficaç a l’hora d’obtenir eines necessàries per elaborar el Pla, donat que tant les demandes 
com les propostes que es feien, en la majoria de casos,  eren coherents i objectives. 
 

 

4.2. INFORME SOCIAL DE MANRESA 2008 

 

L’Observatori Social de Manresa vol ser una eina que ens permeti poder tenir una fotografia de la ciutat 
de forma periòdica i veure’n l’evolució, intentant que sigui, a la vegada, un instrument d’avaluació en 
relació a les diferents polítiques socials de la ciutat. Però hem de ser conscients que tot plegat permet 
només una aproximació a la realitat, no aconsegueix mostrar la realitat mateixa, i com a tal és subjectiu. 
Tota aproximació es fa des d’un punt concret, amb una lent concreta i des d’un bagatge concret. És per 
aquest motiu que ens hem proposat una construcció al màxim de col·lectiva d’aquest document, l’Informe 
Social. 

 

Aquest és el resultat d’un procés de debat i reflexió entre moltes persones que treballen i/o viuen a la 
nostra ciutat. Per a l’elaboració de l’Informe Social hem elaborat una metodologia que té dues finalitats 
principals. 

En primer lloc poder perfilar al màxim quines són les problemàtiques més rellevants que cal afrontar des 
de l’àmbit de l’acció social que es deriven dels principals fets demogràfics, econòmics, socials o culturals 
esdevinguts a la ciutat en la darrera dècada. 

En segon lloc ser un instrument de planificació per tots els agents que han participat en el seu procés. 

 

Tenint en compte aquestes dues finalitats la metodologia que hem seguit és la següent: 

- Establiment d’un quadre d’indicadors quantitatius. 
- Realització de grups de discussió amb ciutadania: vam establir diferents grups de discussió amb 

persones que es troben o s’han trobat amb situacions de vulnerabilitat per tal d’identificar quins 
són els problemes més rellevants de la ciutat des de la pròpia experiència. 
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- Entrevistes de profunditat amb agents socials: es van realitzar quinze entrevistes a diferents 
agents de la ciutat per tal de detectar quines problemàtiques eren les més rellevants des del seu 
camp d’acció. 

- Recollida i anàlisi de documentació disponible. 
- Anàlisi: amb les diferents fases esmentades anteriorment es va elaborar una primera proposta 

d’Informe Social que va ser revisada pels agents del territori en diferents taules per àmbits. En 
aquesta fase hi van participar personal tècnic d’administracions i entitats. Després d’aquest ampli 
debat de  reflexió sobre la primera proposta es va elaborar el document definitiu. 

- Recull de fets: amb l’Informe Social es van extreure unes conclusions de cada àmbit que van ser 
consensuades amb tots els agents que han estat participant amb tot el procés d’Observatori 
Social i aquestes conclusions van ser reconstruïdes com a “fets que es donen a Manresa”. 

 

L’Informe Social està estructurat seguint els eixos següents: renda i ocupació, educació i formació, salut i 
benestar (serveis socials), xarxa relacional i família, habitatge, cohesió territorial i mobilitat i ciutadania i 
participació. En cada un d’aquests apartats hi ha un apartat de dificultats dels col·lectius que es valoren 
com a més vulnerables, un dels quals és JOVENTUT. 

 

4.2.1. GRUP DE DISCUSSIÓ AMB JOVES 

S’han realitzat dos grups de discussió amb joves de Manresa, un format per joves que no han acabat 
l’ESO i que estan realitzant formació al CIO,i l’altra per grups de joves amb estudis. 

Els resultats obtinguts es mostren a continuació estructurats per diferents eixos: 

 

EDUCACIÓ  I FORMACIÓ 

• Condiciona massa el món laboral 
• Suposa massa dedicació de temps 
• Hi ha una manca de motivació 
• No es destinen prou recursos a evitar el fracàs escolar 

RESIDÈNCIA I HABITATGE  

• L'accés és molt car i els joves no hi poden accedir 
• Els joves no reben crèdits per fer front a les hipoteques 
• Les hipoteques són massa llargues 
• No hi ha prou habitatge de protecció oficial 
• No hi ha accessibilitat per discapacitats en l'habitatge 

CIUTADANIA I PARTICIPACIÓ  

• Els estrangers tenen els mateixos deures però no els mateixos drets. 
• Els estrangers no poden votar. 
• Hi ha gent molt racista amb els estrangers. 
• Ells també paguen els impostos. 

BUROCRÀCIA:  

• Hi ha molts problemes per renovar el DNI: cues, etc... 
• Paguem molts impostos. 
• No tothom té els mateixos drets: hi ha gent que no pot votar. 
• Els impostos són molt cars 
• La generalitat dóna poques ajudes 
• Hi ha molts deures i pocs drets. 

XARXA SOCIAL  

AILLAMENT: 

• Els avis no tenen amics. Manca de xarxa social a la vellesa. 
TREBALL I RELACIONAR-SE 

• El treball et permet conèixer gent nova. 
• El treball et fa estar en companyia. 
• És una dificultat si no tens la família aprop. 

CONFLICTE SOCIAL 
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• A Manresa hi ha molts conflictes entre veïns. 
• És molt dificil establir relacions fortes. “ a la hora de la verdad la mayoría que se hacen pasar por 

amigo luego te dejan de lado” 
• A Manresa es fàcil conèixer gent nova, però no són unes relacions socials fortes, més aviat 

febles. 
CIUTAT I MOBILITAT  

MOBILITAT: 

• Falten aparcaments 
• Els carrers són estrets. 
• El bus es molt car. 

COHESIÓ 

• Hi ha diferències entre els diferents barris, uns estan millor que altres. 
• Sobra policia perquè n’hi ha molts. 
• La gent es cansa de viure a Manresa. No és atractiva. 
• Hi ha repressió i control 
• No hi ha serveis per discapacitats. 
• La gent és molt tancada, cada un al seu barri i amb el seu entorn. 

SALUT I BENESTAR SOCIAL  

• En algunes feines la salut condiciona l'accés o suposa més risc per salut 
• Hi ha un consum generalitzat de drogues i no prou recursos per sortir-se'n 
• Manca de recursos en els serveis de salut: llistes d'espera, 
• Els hospitals estan saturats 
• La seguretat social és una merda. 
• Falta de responsabilitat en el servei d’urgència, et fan esperen llargues estones. 
• Quan s’està de baixa es cobra molt poc. 
• Depèn el treball varia la condició física 

RENDA I OCUPACIÓ DIGNE 

• Dificultat per accedir al treball sense estudis i/o experiència 
• Manca d'ofertes de treball 
• Infraocupació 
• Dificultat per accedir al treball dels 16 als 17 
• Els sous són molt baixos 
• Els horaris són molt dolents. 
• Als treballs et demanen ser major d’edat. 

 

4.3. FITXA NECESSITATS I PROBLEMÀTIQUES DELS JOVES DE MANRESA  

 

Hem utilitzat una tercera font d’informació per completar la realitat dels joves de Manresa des d’una 
vessant qualitativa. Hem fet un recull de les dades mitjançant una fitxa estandaritzada de la percepció 
sobre quines són les necessitats i problemàtiques dels joves (annex) que hem passat a diferents tècnics i 
agents del territori que estan relacionats amb el col.lectiu de joves. 

 

A partir d’aquesta informació s’ha fet un buidatge de les dades en format de taules per recollir el contingut 
i fer l’anàlisi corresponent.  

SALUT  

Problemàtiques 
1. Hàbits alimentaris i de salut de risc . 
2. Manca de suport de l'entorn familiar en el tema dels hàbits alimentaris. 
3. Excés de facilitat en l'accés al consum de drogues en dos nivell: física i d'acceptació social  
 4. Diferències abismals en la consciència al voltant dels hàbits alimentaris entre joves 
5. No tenen percepció de malaltia  
6. No coneixen el seu cos  
7. Tenen molts falsos mites sobre la sexualitat 
8. Hi ha joves que tenen les primeres relacions sexuals molt joves  
9. Falsos mites sobre les drogues  
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10. Pares consumidors  
11. Estan molt condicionats per la moda i l'aspecte físic  
 

Necessitats/propostes 
1. Reforçar la prevenció de trastorns alimentaris augmentant la informació  
2. Necessitat d'accions formatives -informatives en temes específics de salut  
 
 

HABITATGE 

Problemàtiques 
1.Difícil accés a l'habitatge  

Necessitats 
1. Implementació de l'habitatge dotacional  
2. Anàlisi de les diferents necessitats d'habitatge segons franges d'edat  
3. Col·laboració amb entitats de financiació, caixes, bancs per crear línees de préstec més adequades  
4. Foment de la rehabilitació d'habitatges buits facilitant l'accés a la gent jove  
5. Vetllar per la plena ocupació dels habitatges destinats als joves  
6. Facilitar als propietaris dels pisos, el lloguer dels mateixos oferint garanties des de l'administració  
7. Assessorament als joves en aquesta temàtica, tramitació d’hipoteques, drets i deures, i en l'avaluació de 
les necessitats, etc.  
8. Promoció ajudes específiques per joves 
9. Donar informació a llocs on es concentren els joves: centres educatius  
 
 

EDUCACIÓ  

Problemàtiques 
1. Fracàs escolar, inseguretat 
2. Manca de consciència dels valors/civisme  
3. Excés de llibertat per part del pares als seus fills  
4. Marginació social, en molts casos a partir de l’origen  
5. Nivells baixos d'estudis  
6. Poca estabilitat emocional i manca de responsabilitat per part dels joves  
7. Manca de consciència entorn de la sexualitat  
8. Manca de motivació i apatia  
9. Manca de consciència entorn de les desigualtats de gènere  
10. Manca de relació amb altres joves fora de l'àmbit educatiu  
11. Desorientació alhora de planificar el futur 
 

Necessitats 
1. Falta d'alternatives pels joves que no volen estudiar  
2. Prevenció per i amb joves  
3. Formació/ tallers de sensibilització per a joves  
4. "escola" de formació per a pares  
5. Grups de treball  
6. Punt d'Informació i/o suport pel desenvolupament personal i/o social  
7. Realització de tallers participatius  
8. Treball en Xarxa  
9. Reforçar el coneixement del català entre joves immigrants  
10. Adequar el currículum educatiu dels nouvinguts abans d'incorporar-se el sistema educatiu  
11. Garantir una participació heterogènia i en condicions d'igualtat  
12. Educació amb valors que incloguin el compromís i l'esforç  
13. Fomentar les relacions interculturals en el camí de la tolerància en una societat multicultural 
 
 

TREBALL  

Problemàtiques 
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1.Difícil accés al Mercat de Treball  
2. Desorientació en la recerca dels recursos relacionats amb l'ocupació 
3. Precarietat laboral dels joves en les condicions dels seus contractes laborals i de les condicions del lloc de 
treball  

Necessitats 
1. Incidir en els coneixements necessaris per facilitar l'ocupabilitat entre els joves  
2. Incentivar joves emprenedors  
3. Promoure nous filons d'ocupació entre joves  
4. Incidir en la facilitat d'accés al treball per les persones nouvingudes  
 
 

MOBILITAT 

Problemàtiques 
1. Manca de transport públic i dificultats de desplaçament  
 

Necessitats 
1. Afavorir la plena ocupació de vehicles privats  
2. Necessitat de promoció de sistemes de transport alternatius al vehicle privat  
 
 

CULTURA  

Problemàtiques 
1. Poca implicació i participació a nivell social  
2. Excés cultura consumista  
3. Manca de coordinació entre activitats juvenils  
4. Manca de suport i reconeixement a les entitats de lleure per adolescents i pre-adolescents  
5. Difícil accés als recursos culturals i de lleure en peu d'igualtat entre orígens diversos 
6. Poc costum de consum cultural  
7. Falta que arribi la informació de la diverses activitats organitzades pels joves  
 

Necessitats 
1. Falta d'activitats de lleure amb valors  
2. Facilitar Circuits cap a la producció i difusió d'obres  
3. Donar suport a la formació i perfeccionament professional  
4. Incentivar la creació artística vinculada a noves tendències  
5. Lluitar contra la discriminació per origen personal o familiar  
 
 

RECURSOS  

Problemàtiques 
1. Falta de recursos  
2. Manca d'espais  
3. Manca d'espais a l'aire lliure  
4. Manca de zones verdes  
5. Excés d'informació sense control  
6. Falta de Recursos personals  
7. Falta d'informació sobre activitats per joves com a voluntaris o treballadors 
 

Necessitats 
1. Descentralització dels recursos ja existents  
2. Creació d'una Sala Polivalent  
3 Organització dels temps d'oci dels joves, important que aquest no sigui solitari  
4. Facilitar els canals de transmissió amb l'Administració  
5. Afavorir la creació d'espais per l'associacionisme i l'agrupació  
6. Garantir la igualtat d'oportunitats de les persones joves dins de la societat  
7. Crear un espai, de fàcil accés, on els joves puguin presentar els seus projectes artístics. 
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4.4. CONCLUSIONS 

 

A partir de la informació extreta a través dels diferents mètodes de recollida d’informació utilitzats hem 
extret un seguit de conclusions sobre la realitat juvenil de Manresa que hem estructurat en vuit eixos i que 
us presentem a continuació. 

 

4.4.1. RENDA I OCUPACIÓ 

Part d’aquest col·lectiu de 16 a 30 anys també pateix les inclemències del món laboral. Dins d’aquest grup 
hi ha diverses etapes i cal diferenciar entre la població nacional i l’estrangera, la qual té una dinàmica de 
mobilitat laboral diferent. 

 

El fet de parlar de joves implica fer una distinció entre aquells que entren al mercat amb feines molt poc 
qualificades i salaris que no estan al nivell de la qualitat de vida actual, i aquells altres amb salaris 
superiors tenint en compte la seva manca d’experiència i formació acadèmica. Tot i això el grup de joves 
amb majors dificultats per trobar feina se situa en el grup d’edat de 16 a 18 anys,  ja que poques 
empreses els volen contractar pel fet de ser menors de 18 anys, per la seva poca formació i la seva 
inestabilitat i irregularitat horària.  

 

L’actual situació del context econòmic i empresarial està dificultant a molts joves el poder renovar 
fàcilment els seus contractes temporals, cosa que havien anat fent ens els darrers anys. Bona part 
d’aquests joves accedien fàcilment als llocs de treball per mitjà de les ETT.  

 

No obstant, l’actual conjuntura econòmica ha portat a la reducció d’ofertes d’ocupació i conseqüentment 
ha afectat l’estratègia de molts joves de cerca de feina temporal.  

 

Aquesta manca d’oferta laboral és una de les principals problemàtiques per alguns joves. Alguns d’ells 
provenen del fracàs escolar, és a dir, no tenen la titulació obligatòria escolar, o de famílies amb dificultats 
estructurals i econòmiques, cosa que els afecta en la seva motivació acadèmica i laboral. Hi ha un gran 
gruix de joves de 16 a 25 anys que estan al marge del món productiu. Mentre que els que si que hi són, 
ho estan de forma força precària i temporal, tal com es pot apreciar en la piràmide anterior.  

 

El nivell d’estudis determina l’ocupació, ja que sense estudis i formació especialitzada cada vegada és 
més difícil entrar al mercat laboral. Per tant, tots aquells joves sense ESO o títols escolars tenen més 
dificultats d’accés.  

La percepció del mateixos joves és que, tot i tenir estudis (requisit indispensable), la contractació esdevé 
precària i poc motivadora, ja que tenen condicions d’infraocupació. Molts d’ells tenen estudis mitjans i/o 
superiors i acaben ocupant llocs de treball de categoria professional inferior als que els permetria la seva 
qualificació acadèmica. Per altra banda, comenten que no es potencien els oficis ni els aprenentatges, 
cosa que dificulta la promoció laboral en l’actualitat. Això genera desconfiança i desmotivació amb el món 
laboral.  

 

4.4.2. EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

El col·lectiu d’adolescents són el principal actor dins l’àmbit educatiu secundari. Els adolescents són el 
col·lectiu que pot caure més en risc i dificultar la seva inclusió en anys posteriors. Un bon nombre dels 
absentismes comunicats i coneguts oficialment es concentren a secundària, tal i com podem veure en els 
registres comunicats a serveis socials. El perfil absentista més comú és el d’un jove de 12 a 16 anys 
inscrit en un centre públic.  
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L’absentisme perjudica la implicació d’aquests nois/es en l’entorn escolar i els pot conduir a l’exclusió 
social. Hi ha molts joves que no superen l’ESO (veure la taula d’escolarització a secundària), i esdevenen 
un col·lectiu molt vulnerable a no poder accedir al món laboral en condicions. Un nombre importants 
d’aquests nois són fills de famílies socioeconòmiques desfavorides o recent immigrats.  

 

A més, cal dir que hi ha un gran gruix i augment de joves nouvinguts a través d’un procés de 
reagrupament que només tenen permís de residència, el que suposa greus dificultats per poder treballar, 
tal com s’ha explicat en l’apartat de renda i ocupació. La majoria d’aquest col·lectiu prové de famílies amb 
pocs recursos i escassa inserció social, la qual cosa dificulta el seu objectiu d’aconseguir feina per pal·liar 
les necessitats econòmiques familiars. Segons alguns membres del col·lectiu immigrant, actualment, 
alguns dels joves estrangers són retornats als seus països d’origen perquè les famílies cuidadores en el 
país d’acollida no els poden mantenir.  

 

4.4.3. SALUT  

Els trastorns alimentaris es consideren un problema multi factorial (biològic, psicològic, social) i les seves 
característiques principals són que afecten habitualment dones joves i que l’entitat en qüestió és el cos.  

 

Així doncs, les manifestacions de la malaltia (obsessió per perdre pes, per ser més alta) estan 
relacionades amb el model estètic corporal que es fomenta sobretot des dels mitjans de comunicació. Ara 
bé, aquest model conté aspectes diferenciats per a homes i per a dones com per exemple l’estructura 
prima del cos de la dona i l’estructura menys prima i més forta del cos de l’home. 

 

Altres problemàtiques de l’àmbit de la salut en relació a aquest col·lectiu són el consum de tòxics, la 
sexualitat i els accidents de trànsit. Des de diferents serveis es detecta un increment de persones amb 
patologia dual. La patologia dual és un terme que s’aplica per designar l’existència simultània d’un trastorn 
addictiu i d’un trastorn mental en una mateixa persona. En relació a la sexualitat cal remarcar el risc de la 
transmissió de malalties sexuals i els embarassos no desitjats. 

 

4.4.4. SERVEIS SOCIALS 

La situació dels i les joves de la nostra ciutat parteix de patrons d’exclusió similars als d’altres ciutats de 
Catalunya, sobretot pel que fa a les dificultats d’aconseguir una feina estable i accedir a un habitatge que 
els hi permeti independitzar-se de la llar familiar. Aquest refugi en el domicili dels pares/mares fa que les 
estimacions de joves en situació de pobresa sigui relativament baixa si les comparem amb les existents 
als països del Nord d’Europa.  

Des de serveis socials es detecta un augment en les demandes d’ajuts econòmics per part de persones 
joves, emancipades i amb ingressos insuficients per cobrir les necessitats bàsiques especialment les 
vinculades a l’habitatge. 

 

4.4.5. FAMÍLIA I XARXA SOCIAL  

L’entorn escolar i l’espai d’oci és molt important en aquest cicle. En aquesta etapa s’inicia el conflicte i la 
confrontació amb l’espai familiar i s’enforteix la xarxa social d’iguals, la manca de límits, i la manca de 
comunicació entre els adolescents i les seves famílies poden portar a uns conflictes que moltes vegades 
fa que les famílies es trobin desbordades i hagin de demanar suport a professionals externs. Tant des de 
l’àmbit escolar com de serveis socials i altres serveis es veu que aquesta és una problemàtica en 
augment a Manresa. 

 

Aquesta problemàtica demana cada vegada més mesures preventives  i una millora de la comunicació 
dins del marc familiar. Crear un ambient de confiança i diàleg des de les primeres edats esdevé essencial, 
així com no sobreprotegir els infants i demanar la col·laboració en responsabilitats progressives. Tot 
plegat pot evitar arribar a una adolescència carregada d’actituds còmodes o amb un alt grau d’exigència 
en temes de consumisme o satisfacció immediata de desitjos. 
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A les dificultats pròpies de l’etapa, hem de tenir en compte certes problemàtiques que poden viure les 
segones i terceres generacions de joves provinents d’altres cultures que entren en contradicció entre els 
valors de la família i de la societat d’acollida. També en aquesta franja d’edat hi ha poca interacció entre 
joves de diferents cultures, tot i que comparteixen sistema educatiu. 

 

Pel que fa a l’evolució de les relacions de gènere i a la vivència de la parella, tot i que la majoria de joves 
mostren clarament la voluntat de viure relacions equitatives i respectuoses, sobretot entre les classes 
socials baixes, continua havent-hi riscos de pervivència de relacions desiguals i d’un rol de dona depenent 
i cuidadora .  

 

La preferència per les noves tecnologies i formes de lleure consumista solen imposar-se a la participació 
de joves en el teixit associatiu. Hi ha tècnics que creuen que cal repensar fórmules perquè el col·lectiu 
trobi més atractiva la participació en entitats i formes d’autoorganització. 

 

4.4.6. HABITATGE  

Els i les joves de la ciutat són el col·lectiu que menys propietat tenen sobre l’habitatge. El preu d’aquest 
està endarrerint l’edat en la que s’abandona la llar dels progenitors, però altres factors incideixen 
decisivament: 

Itineraris laborals intermitents 

Sous baixos 

Etapa formativa sense ingressos o amb ingressos molt baixos si es combina amb treball 

Relacions no permanents d’amistat o parella amb qui compartir despeses d’habitatge 

Així doncs, la manca d’estabilitat sociolaboral en la que es troba la joventut els dificulta poder ser 
beneficiaris d’una hipoteca o aconseguir un contracte de lloguer. 

 

Sí que és cert que les ajudes (la Renda Bàsica d’Emancipació, els Ajuts per al Lloguer Just...) suposen 
que part dels joves puguin accedir a un habitatge diferent del dels progenitors (més noies 65% que nois 
35% per a la RBE), però tot i així no s’està observant un canvi respecte a la relació dels joves i l’habitatge 
amb tot el que comporta (retardament de l’emancipació, de l’edat en la que es té el primer fill o primera 
filla...). De totes maneres són ajudes que no estan obertes a tots els joves, ja que el col·lectiu d’immigrats 
no hi pot accedir.  

 

De les promocions públiques d’habitatge protegit que s’han ofert el 2007, un 33 % han estat adjudicades a 
persones d’entre 20 i 29 anys, i un 41 % d’entre 30 i 39 anys. 

El fet que bona part de persones joves no hagin creat una nova família facilita que el compartiment de pis 
amb amistats o amb persones desconegudes (ja siguin joves o no) per compartir les despeses sigui una 
alternativa plantejable i duta a la pràctica, per davant d’altres opcions com l’ocupació d’habitatges buits o 
l’establiment de noves famílies en la llar dels progenitors (família tradicional extensa compartint llar). 

 

4.4.7. COHESIÓ TERRITORIAL I MOBILITAT 

Les primeres edats es vinculen amb la ciutat bàsicament mitjançant l’escola i l’espai públic per a l’oci. 

 

El mapa escolar és un aspecte especialment crític i de difícil solució a nivell de cohesió social, lligat amb 
el tema de la immigració. Hi ha escoles amb nivells alts de població immigrant i d’altres amb nivells molt 
baixos. Tot i l’enriquiment que suposa la diversitat, hi ha la por a què una aula amb alumnat estranger pot 
fer baixar el rendiment, i pot acabar condicionant les futures amistats dels fills i filles. Com que el preu de 
l’habitatge condiciona força els barris on se situa la població immigrant, les escoles, depenent del barri, 
tindran més alumnat de fora o menys. En alguns casos (les poques escoles públiques de la part més 
antiga de la ciutat i alguna escola concertada) es donen percentatges molt desigualats en l’acollida de 
població immigrant a les aules. Això provoca algunes sitacions irregulars com l’empadronament d’infants a 
d’altres barris per aconseguir plaça en determinades escoles. 
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Com és de suposar això comporta una problemàtica molt reduïda en les primeres edats, però una situació 
més complexa en joves acabats d’arribar. 

 

La realitat de la ciutat fa que la construcció de noves escoles s’hagi de plantejar fora del centre de la 
ciutat, per tant la manca de places en determinats barris només es pot resoldre desplaçant infants i joves 
a zones més perifèriques. 

 

A nivell d’espais d’oci i esbarjo la ciutat no està gens pensada per a infants i joves. No és fàcil trobar 
espais on s’hi pugui estar, jugant a pilota, sense molestar a la resta de la ciutadania, sense que hi hagi 
trànsit ni perill tant pels vehicles com per les persones. Tot i així es pot veure com la població immigrant té 
una cultura de compartiment d’espais i aprofita les places per a tot tipus d’edats. 

 

A nivell de mobilitat cal destacar que els joves estudiants són un dels col·lectius majoritaris del transport 
públic, segons el dPMM. 

 

4.4.8.CIUTADANIA I PARTICIPACIÓ  

Tot i que les persones menors de 18 anys són subjecte d’especial protecció, tenen clarament un seguit de 
drets i deures als que no hi poden accedir. El fet que l’exercici dels seus drets i deures vagi vinculat a la 
tutela d’un adult els fa especialment vulnerables com a ciutadans en casos de negligència o 
maltractament per part d’aquests adults. 

 

En el seu estatus com a ciutadans, i en relació a la participació, no poden votar i, excepte en el cas de les 
associacions juvenils (de les quals poden ser-ne membres amb veu i vot a partir dels 14 anys i fins als 30, 
però poden ser membres sense vot a qualsevol edat) i les d’alumnes, no poden associar-se (excepte els 
menors emancipats). 

 

A Manresa un 6 % de les entitats són AMPAs (23 entitats). 

 

La majoria d’edat suposa arribar a ser ciutadà de ple dret. A Manresa un 9 % de les entitats són juvenils 
(31 entitats), encara que en les entitats esportives es pot trobar un gran nombre de joves. 

 

 
POLÍTIQUES DE JOVENTUT A MANRESA 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

En aquest bloc del Pla Local de Joventut 2008-11 volem fer una aproximació i observació de les polítiques 
de joventut aplicades al municipi de Manresa, una visualització del  conjunt d’actuacions que s’adrecen als 
joves de 16 a 30 anys al municipi de Manresa, ja sigui de forma específica i/o inespecífica. El recull s’ha 
estructurat en tres nivells: Administració local, altres administracions i entitats. Cada un d’ells amb diferent 
grau de concreció. D’aquesta manera, en el cas de l’Ajuntament, el recull ha sigut més exhaustiu i ens 
hem interessat per qualsevol tipus d’actuació (servei, programa, acció, activitat) que tingui com a 
destinatari exclusiu o parcial els joves (16 a 30 anys) amb independència que hagi estat planificada amb 
aquesta finalitat o no i que sigui desenvolupada des de l’àrea de joventut o a altres departaments. 

Ens hem centrat en el recull de les actuacions desenvolupades al llarg del 2007. 
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Aquesta visualització ens permetrà disposar d’una primera descripció global de la intervenció en matèria 
de joventut que s’està duent a terme actualment a la ciutat i alhora, un punt i seguit per poder planificar de 
manera més realista i objectiva les polítiques de joventut que planifiquem per un futur. 

A més del recull del treball dut a terme des de la regidoria de joventut de l’Ajuntament de Manresa, hem 
tingut en compte altres departaments, administracions i entitats que desenvolupen actuacions que en 
poden fer ús els joves de 16 a 30 anys, tot i que no hagin estat dissenyades específicament per aquest 
col·lectiu. Si no tinguéssim en compte i no recollíssim les dades d’aquesta diversitat d’agents que 
desenvolupen serveis o actuacions concretes que afecten o tenen com a usuaris als joves, no podríem 
obtenir una visió real del què es fa a la ciutat.  

 

 

2. VISUALITZACIÓ POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

 

2.1. METODOLOGIA DE TREBALL 

Per tal de poder realitzar l’anàlisi de la visualització de les polítiques de joventut hem utilitzat diferents 
mètodes de recollida d’informació com són la consulta de materials documentals, entrevista amb els 
diferents responsables tècnics i agents del territori implicats en les polítiques de joventut a Manresa i al 
mateix temps, recull de les actuacions adreçades a joves mitjançant una fitxa estàndard elaborada amb 
aquesta finalitat (Annex ). 

 

Consulta de materials documentals: 

Una de les fonts utilitzades per recollir les actuacions per joves a la ciutat de Manresa ha estat la 
documentació existent sobre les actuacions recollides, com són projectes, memòries i tríptic o fulletons 
explicatius. 

 

A continuació destaquem aquella documentació que hem utilitzat. 

 

Ajuntament de Manresa:  

- Memòria de Joventut 2007  
- Projecte la Kampana surt als barris 
- Memòria Beca in Situ, Directes , MPM 
- Documentació Consell de joves 
- Projecte i memòria Penja’t de l’Estiu 
- Pla Local Joventut 2000-04 
- Pla Local Joventut 2005-2008 
- Memòria Drets de Ciutadania 2007. 
- Memòria d’Immigració i ciutadania. 
- Memòria de Solidaritat i cooperació internacional 2007. 
- Memòria Enllaç. 
- Memòries de Cultura 
- Memòria de Serveis Socials. 
- Memòria Espai Jove 
- Llistat equipaments esportius Manresa 2007(Esports) 
- Subvencions joventut: projectes i memòries 2007. 
- Pressupost joventut 2007 
- Pressupost municipal 2007 
- Projecte DIEP 
- Diversos elements publicitaris i tríptics informatius. 
- PAM 2007-11 
 

Altres administracions: 

- Memòria Pla Comarcal de Joventut 2007. 
-  
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Entitats:  

- Memòria SapsK? i PIDCES 
- Memòria CAE 
- Projecte memòria Platea jove 
 

Entrevista amb responsables tècnics i agents el territori 

 

Ajuntament de Manresa: 

 

Les àrees, seccions o unitats tècniques municipals de les quals s’ha recollit actuacions adreçades a joves 
(mitjançant aquesta via), són les que segueixen. 
Dona Laura Castany 

Gent Gran Enric Roca 

Immigració i ciutadania Josep Vilarmau 

Participació ciutadana Montse Gibert 

Solidaritat i cooperació Laia Pintó 

Ocupació Xènia Clotet 

Cultura Yolanda Esteve 

Esports Sílvia Saura 

Educació Marta Romeo 

Serveis Socials Eva Sisó 

Salut Cristina Lliró 

PAPIS Marta Serra 

Joventut Sílvia Flotats, Elsa Ruiz i Marta Ribas 

CONTRACTACIÓ EXTERNA 

SapsK?  Anna Surís i Anna Pujols 

 

Altres administracions: 

 

Pel que fa a altres administracions hem recollit programes que duen a terme la Generalitat de Catalunya i 
Consell Comarcal del Bages. 

 

CONSELL COMARCAL DEL BAGES 

Joventut Alba Pascual 

Oficina d'habitatge Montserrat Coll 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

ASSIR Rosa Forn 

SALUT I ESCOLA Paulina Freixenet 

Casal Cívic Pare Ignasi Puig Sílvia Alonso 

Punts Òmnia Mercè  Pedrosa 

 

Entitats: 
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I finalment, del Registre Municipal d’Entitats de Manresa, actualitzat el març de 2008, ens hem posat amb 
contacte amb aquelles que estan categoritzades com a juvenils i al mateix temps amb sindicats, entitats 
veïnals, Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) i altres entitats que hem tingut constància que 
realitzen actuacions amb joves a la ciutat de Manresa. 

 

 

 
ENTITATS 
CAE  

AGRUPAMENTS ESCOLTES   

MIJACS   

ESPLAC   

ESPLAIS   

CREU ROJA JOVENTUT  

Associació d'Ex-alumnes universitaris de Manresa   

Coordinadora d'estudiants universitaris de Manresa   

BAGES PER TOTHOM  

CASA DE LES FORMIGUES   

PLATEA JOVE  

FAVM   

PDC    

SINDICATS  

CCOO   

UGT   

USOC   

CNT   
 

 

- Recull actuacions per joves: Fitxa estàndard. 

Per obtenir i aconseguir les dades necessàries,  s’ha recollit la informació mitjançant una fitxa (annex) en 
referència a qualsevol tipus d’actuació (programa, acció, servei, recurs, activitat...) que tingués com a 
destinatari exclusiu o parcial els joves, amb independència que hagi estat planificada amb aquesta finalitat 
o no. S’ha recollit un total de ...... fitxes que representen el mapa conjunt les actuacions que es 
desenvolupen a nivell municipal envers els joves. A partir d’aquesta informació s’ha fet un buidat de les 
dades en format de taules per permetre la visualització i anàlisi. 

 

2.2. MAPA POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

En aquest apartat es mostra el mapa de les polítiques de joventut aplicades a la ciutat de Manresa. 

 

La informació s’ha recollit en funció dels departaments o agents que la lideren i té en compte les dades 
facilitades mitjançant el sistema de fitxes ja descrit. Els ítems que queden reflectits fan referència a : 

 

- El segment d’edat del públic o destinataris potencials, diferenciant les franges d’edat juvenils de la resta 
de la població. 

 - Els agents amb qui col·laboren o amb qui es coordinen per desenvolupar aquesta actuació 
(interdepartamental), així com si es tracta d’altres administracions (interinstitucional) o altres (entitats, 
sindicats) 
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- El pressupost destinat al programa o actuació. En cada cas s’han seguit diferents criteris i per part s’ha 
d’interpretar amb precaució. 

- El nombre d’usuaris entre 16 i 30 anys de cada actuació de l’any 2007 En algun programa concret s’ha 
recollit la població més jove, de 14 a 16 anys. 

- Els objectius que persegueix cada actuació. Hem categoritzat els objectius en nou, que engloba els 
diferents àmbits amb els que treballa joventut.   

 

- L’any d’inici de l’actuació, com a indicador de l’antiguitat de determinades línies d’intervenció en matèria 
de joventut. 

 

Cal afegir que en les dades recollides s’evidencien un seguit de buits d’informació, principalment en 
relació al pressupost i al nombre d’usuaris. La informació va ser completada en la mesura del possible 
durant les entrevistes i aquests buits responen a diversos motius, com que no es compti amb un 
pressupost diferenciat per aquella actuació més enllà dels recursos humans o que formi part d’un 
programa més extens i no s’assigni un pressupost diferenciat, o també, que no es registri aquest tipus 
d’informació de forma sistemàtica, en relació al volum d’usuaris joves. 

 

A continuació passem a mostrar les diferents ACTUACIONS PER JOVES DE 16 A 30 ANYS que hem 
recollit al llarg del procés d’elaboració del Pla. 

 

A l’hora de recollir les actuacions en relació als joves de la ciutat s’ha pres en consideració l’acció feta 
durant l’any 2007, ja que  aquest any ja havia finalitzat i per tant, podíem disposar de les dades que 
necessitàvem recollir. 

 

Les actuacions estan classificades en tres nivells: 

- Ajuntament de Manresa 

- Altres Administracions 

- Entitats “ 

 

 

 

Volum II 

Polítiques de joventut a Manresa i 

Disseny del Pla Local de Joventut 2008-2011 
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INTRODUCCIÓ 

 

En aquest bloc del Pla Local de Joventut 2008-2011 volem fer una aproximació i observació de les 
polítiques de joventut aplicades al municipi de Manresa.  

 

El Pla local de Joventut que presentem a continuació no és només el recull de totes les actuacions i 
serveis municipals adreçats als i a les joves de Manresa, sinó que és el document on s’estableixen les 
directrius que han de regir les actuacions i les línies de treball de l’Ajuntament de Manresa en matèria de 
Joventut. És, en definitiva, l’instrument que pretén garantir el desenvolupament de diferents programes 
adreçats a la gent jove, des dels diferents àmbits de gestió municipal . 

Amb aquest Pla Local de Joventut es vol  donar èmfasi en promoure la relació del i de la jove amb la seva 
ciutat, posant-la al seu abast, informant-lo dels seus recursos, millorant els serveis que es destinen a la 
població en general i, especialment  a la població juvenil. 

La ciutat és l’espai on transcorre la vida quotidiana dels i de les joves. És en aquest espai on es donen les 
seves experiències formatives, educatives, afectives i laborals.  

En el Pla Jove es reflecteix un propòsit prioritari que és  recolzar els moments claus de decisió en el 
procés d’autonomia personal dels i de les joves, reforçant, per una banda, els serveis i projectes que ja 
s’estan aplicant i, per l’altra, impulsant la configuració i la realització de nous projectes i recursos que 
col·laborin en la resolució de les seves necessitats.  

 
POLÍTIQUES DE JOVENTUT A MANRESA 

 
 
1. APUNT HISTÒRIC SOBRE LA REGIDORIA DE JOVENTUT  

 

La regidoria de Joventut va ser la primera que es va dotar d’un treball transversal (Pla Jove) a 
l’Ajuntament de Manresa,  l’any 1997.  

Tanmateix, aquesta vocació primerenca no va significar donar una prioritat absoluta al treball transversal; 
més aviat al contrari. El fet és que la política municipal de joventut va anar incorporant cada vegada més 
serveis i projectes propis, serveis i projectes que demanen una forta inversió en recursos humans i 
econòmics i que han esdevingut certament, nucli principal i segell d’identitat de la regidoria. 
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Aquest primer Pla local de Joventut de Manresa va néixer lligat a la consolidació del Consell Municipal de 
Joves.  

Les actuacions realitzades tradicionalment per l’Ajuntament de Manresa des de la regidoria de Joventut 
amb anterioritat a aquesta data, s’havien adreçat únicament a aspectes parcials de la realitat de la gent 
jove, especialment en el camp del lleure, amb actuacions concretes i puntuals, sense una planificació 
global del conjunt de polítiques municipals adreçades a la gent jove. En els últims anys s’ha endegat una 
línia política per part de la regidoria de joventut que respon a una vocació de transversalitat de les 
polítiques de joventut, omplint buits evidents en les polítiques d’emancipació (accés a l’habitatge, món 
laboral, sistema educatiu i sanitari,...) així com en les de participació i foment de l’associacionisme juvenil.  

La Regidoria de Joventut va néixer vinculada a l’àrea del SAC (Serveis d’Acció Ciutadana). Des de 
novembre de 2004 inserida en l'àrea de Drets de Ciutadania, ja té una història de més de 15 anys a 
l'Ajuntament de Manresa, tot i que va començar, com totes les regidories, elaborant polítiques municipals 
adreçades als joves a l'entorn de l'oci i el lleure, avui per avui hi destina molts recursos en aquest àmbit 
però també molts d'altres en els àmbits de la participació i suport a l'associacionisme, i en l'àmbit genèric 
de l'emancipació en treball transversal amb altres regidories i departaments (apartat "agents implicats" de 
les graelles del Pla). 

L’Àrea de Drets de Ciutadania es va crear la passada legislatura amb la finalitat d’enfortir una nova cultura 
organitzativa a la nostra administració. L’objectiu essencial es va centrar en impulsar el treball transversal 
per poder millorar la coherència interna de les polítiques municipals i donar resposta més integrades a la 
ciutadania. 

En el moment de la constitució de l’àrea es van integrar els següents àmbits: Joventut, Dona, Gent Gran, 
Immigració i Ciutadania, Ocupació, Solidaritat i Cooperació i Participació Ciutadana. Els Programes de 
Joventut i Immigració ja estaven definits com a Plans transversals des de l’inici. 

Durant el 2007 es va aprovar el PT de Gent Gran i es va elaborar el PT de la Dona. 

A més dels programes específics, des de DCI s’impulsa i coordina el PAM i es va liderar tot el procés 
d’elaboració del PEM. També es van elaborar el  Pla de xoc de les Escodines i la Carta de drets i deures. 
Un altre document conjunt que es va elaborar va ser el Catàleg de serveis de DCI. 

L’Àrea comptava amb un cap de servei en dependència directa de la presidenta de l’àrea i amb un 
responsable per cada programa transversal. L’eina de treball amb les altres àrees municipals ha estat la 
Comissió de Programes Transversals. 

Aquest va ser el funcionament de l’àrea durant els mesos de gener a maig de 2007. Amb les eleccions 
municipals hi ha hagut un seguit de reestructuracions que han afectat directament el funcionament de 
DCI: 

DCI es transforma en un Servei dintre de l’Àrea de Programes Transversals i Projectes de Ciutat. 

Hi ha un canvi a nivell de cap de servei. S’incorpora una nova persona que fins al moment havia ocupat la 
coordinació del Programa de Solidaritat i Cooperació, en dependència jeràrquica d’una nova figura: el 
director d’àrea. 

Es substitueix la coordinació del Programa de Solidaritat amb una tècnica que ja formava part de l’equip. 

S’incorpora un nou Programa Transversal: el Pla d’Inclusió, del qual també depenen el Servei de Suport a 
les Famílies (SSIF) i l’elaboració del Pla de persones discapacitades. 

El seguiment del projecte PEC s’incorpora al Programa Transversal de Participació Ciutadana. 

El PEM i el Pla de xoc passen a dependre directament del director de l’àrea. 

Es reformula el funcionament de la Comissió de Programes Transversals (a partir d’ara Comissió 
d’Accions Transversals). 

El nou organigrama equipara la figura de coordinador de Programa Transversal a Cap d’Unitat. 

 

2. ESTRUCTURA DE GESTIÓ 

 

2.1. METODOLOGIA 
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El Pla jove de Manresa 2008-2011 segueix una metodologia integral, el que significa que les polítiques de 
joventut que contenen aquest projecte interrelacionen els diferents àmbits de la vida del jove. 

 

A nivell de continguts això vol dir: 

- Que s’ha reflexionat sobre les diferents causes que generen una problemàtica o necessitat dels joves 
per tal de dissenyar actuacions que puguin abordar aquesta problemàtica o necessitat des de totes les 
vessants possibles. 

- Que s’ha concretat al màxim les actuacions per intentar arribar a diferents grups de joves. 

 

A nivell de metodologies això vol dir: 

- Que es treballa de forma transversal entre els diferents programes o departaments de l’Ajuntament. 
- Que es treballa, en aquells aspectes necessaris, amb una coordinació institucional entre les diferents 
administracions. 
- Que es treballa, en la mesura del possible, incorporant la participació dels joves. 
 
La concreció d’aquesta proposta metodològica és la que es detalla a continuació. 
 
L’estructura de gestió per al Pla Local de Joventut  de Manresa es concreta a partir de 3 òrgans bàsics: 
 
a. Unitat tècnica de Joventut 
b. Taula de tècnics i tècniques de joventut de Manresa 
c. La Comissió d’accions Transversals 
 
a. Unitat tècnica de Joventut 
En aquest òrgan hi incloem la responsable política municipal de joventut, la cap de l’àrea de drets de 
ciutadania, la coordinadora del programa transversal de joventut i  les tècniques de joventut referents dels 
diferents programes existents. Aquestes figures constitueixen l’equip directiu bàsic del Pla Jove de 
Manresa amb la doble funció de dirigir l’execució d’aquells programes del pla que depenen essencialment 
del programa de joventut i, d’impulsar l’aplicació transversal del pla. Per aconseguir aquesta segona 
funció, les figures anteriorment descrites, treballen amb els responsables tècnics d’altres programes o 
departaments municipals per dissenyar i planificar conjuntament l’execució dels programes del pla que 
requereixen o fan recomanable la seva participació. En el marc d’aquest treball conjunt coordinen els 
recursos de tot tipus (humans, econòmics i infraestructurals) que cal destinar als programes gestionats en 
cooperació, establint quines són les aportacions concretes de cada programa o departament municipal. 
 
La unitat tècnica de joventut es reunirà bimensualment per a tasques de direcció i seguiment del Pla. 

Actualment estem en un procés de reformulació de la participació juvenil a Manresa fruit de l’avaluació del 
Pla Jove 2004-2007, amb l’acompanyament del Programa Foment de la Participació,  de la Direcció de 
Programes de Joventut depenent de  l’Agència Catalana de la Joventut i del CNJC, amb el seu suport 
hem començat un camí que encara no sabem on ens portarà. Per això, en aquests moments, no podem 
comptar amb el Consell Municipal de Joves , que s’està redefinint  i no pot desenvolupar el paper 
representatiu que li pertocaria. Fins aquest moment, el Consell Municipal de Joves era l’òrgan 
representatiu dels diferents sectors juvenils de la ciutat i de participació activa en les polítiques de joventut 
endegades per l’Ajuntament, tant en la vessant consultiva com en la creativa, tot desenvolupant activitats i 
programes propis.  

Fruit d’aquesta reflexió ha nascut La taula de tècnics i tècniques de Joventut de Manresa . 

b. La taula de tècnics i tècniques de Joventut de Manresa  

 
Aquesta taula és una nova aposta organitzativa del programa de joventut. Aquesta iniciativa molt ben acollida 
per tots i totes les professionals que treballen específicament amb els i les joves a la ciutat pretén anar més 
enllà d’una coordinació i d’un intercanvi d’experiències, que no és poc. Volem construir entre tots plegats 
mecanismes àgils i engrescadors que ens permetin realitzar una política juvenil compartida a la nostra ciutat.  
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Aquest espai s’ha constituït amb l’objectiu d’establir coordinació i treballar amb xarxa, a la vegada que ser un 
canal on s’exposin les necessitats i demandes detectades a cada zona i optimitzar recursos i esforços. 
Pretenem  també que sigui un espai on poder rebre formació i compartir projectes de cara el futur. 
 
c. La Comissió d’Accions Transversals (C AT) 
 
Aquesta comissió és l’instrument de treball per introduir una nova cultura organitzativa fonamentada en 
donar respostes més integrals  a la ciutadania i té els següents objectius: 
- Mantenir un espai d’intercanvi d’informació que arribi a totes les àrees municipals i que permeti una visió 
integral de les dinàmiques municipals. 
- Crear un espai de reflexió que proposi aspectes de millora en el funcionament intern del conjunt de 
l’Ajuntament. 
- Donar seguiment als projectes de ciutat que impliquen a totes les àrees municipals. 
- Prioritzar i valorar accions transversals anuals entre els diferents àmbits.  
- Promoure formació i coneixement de bones pràctiques de treball transversal 
 
La comissió és el mecanisme on qualsevol àrea proposa quines actuacions transversals poden millorar 
els programes que realitza. 
 
La comissió té dos nivells de funcionament: 
• Comissió de seguiment  
Té la funció de promoure el treball transversal i programar la seva aplicació. Per tant, prioritzarà 
temàtiques i temporalitzacions. És l’òrgan encarregat de marcar els diferents grups de treball anuals. 

 

En el marc d’aquesta comissió es donarà seguiment als principals projectes de ciutat: PAM (Pla 
d’Actuació Municipal)  i PEM (Pla Estratègic de Manresa). 
La comissió quedarà constituïda pels regidors i regidores que presideixen cada àrea municipal, la 
gerència i els i les caps de servei.  

• Grups de treball 
La Comissió de seguiment defineix els grups de treball que funcionaran de manera autònoma segons la 
seva finalitat.  

Cada any es prioritzaran 3 o 4 grups de treball i les temàtiques seran un recull de propostes de les 
diferents Àrees. La Comissió de seguiment d’Accions Transversals serà l’encarregada de definir els grups 
de treball anuals i fer la proposta dels àmbits que hi formen part. A partir de la concreció dels grups de 
treball cada cap de servei delegarà les persones que hi  formaran part. 

Des d’inici de d’actual legislatura, estan funcionant dos Grups   transversals: 

• Pla d’Inclusió 
Per a problemàtiques específiques del col·lectiu, des del Pla d'Inclusió s’ha prioritzat el funcionament 
d’una taula relativa a millorar la igualtat d’oportunitats d’infants i joves de la ciutat. Encara que els 
mecanismes propis de seguiment del Pla prioritzen treballar des de la perspectiva de la normalització, es 
fa important definir espais de coordinació amb l'esmentada taula, ja que també recull la realitat de part 
dels joves de la ciutat. Es tracta de la Taula d'Infancià i Joventut en risc, constituïda pel mateix Ajuntament 
(Programa d'Inclusió Social) i entitats i institucions de la ciutat que treballen la temàtica. 

• Compra Pública Ètica 
Aquesta proposta de funcionament té la finalitat de continuar aprofundint en el treball transversal sense 
sobrecarregar la tasca dels diferents àmbits. La finalitat és no afegir objectius nous, més enllà dels que 
vénen determinats pel PAM, i trobar projectes comuns que responen a objectius marcats des de diferents 
àrees. 

En definitiva, la CAT no posa l’accent en els projectes concrets que es realitzen, sinó en la forma de 
treballar i abordar les temàtiques, per tal d’arribar a uns estàndards de qualitat que: 

 

o optimitzin els recursos i potencials de les diferents àrees 
o aportin un llenguatge i enfocament comuns i coherents al conjunt de la corporació municipal 
o apliquin en el funcionament ordinari de la nostra administració els paràmetres de la fluïdesa en la 

comunicació, sostenibilitat, atenció a la diversitat, accions preventives i una atenció de qualitat a 
la ciutadania i al teixit associatiu. 
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2.2. FUNCIONAMENT TRANSVERSAL 

 
La necessitat de desenvolupar la transversalitat a l’administració pública es basa en primer lloc, en 
l’aparició de noves demandes socials o polítiques que no formen part de la missió o de les competències 
d’una sola part de l’estructura orgànica sectorial. En segon lloc, es fa palès la necessitat de disposar d’una 
visió integral i integrada en aquelles actuacions adreçades a determinats segments de la població 
considerats prioritaris des del punt de vista de l’acció pública. I, finalment, existeix una limitació financera 
de les administracions públiques, especialment dels ajuntaments, que porten a una transformació en les 
formes d’actuar, en la línia d’una millor de l’eficiència i l’eficàcia en els processos i els resultats. 
 
Tots aquests factors conflueixen clarament en el desenvolupament de la política de joventut de Manresa i 
ens porten a dissenyar, tal i com ja s’ha avançat en altres apartats, un sistema bàsic de coordinació 
transversal a partir dels següents criteris: 
 

• Formulem una proposta de mínims que no hauria d’alterar el funcionament de cap departament. 
En qualsevol cas, aquesta proposta embrionària s’hauria de perfeccionar i validar amb la 
participació de tots els departaments que hi hagin de participar. 

• El Pla jove de Manresa no és un pla purament transversal, sinó un pla que conté programes 
d’aplicació transversal. Amb l’actual cultura organitzativa preponderant a l’administració, proposar 
sistemes transversals purs és poc menys que una aposta utòpica, allunyada de la realitat. 
Proposem caminar a poc a poc i amb realisme. 

• No s’ha d’entendre que la Unitat tècnica de joventut demana recursos als altres serveis a través 
dels programes i accions del pla que es proposen com a transversals. Es pretén que aquestes 
accions puguin ser enteses com a accions comunes als diferents serveis o departaments 
implicats. Així, qualsevol acció transversal inclusa en el pla hauria de formar part també del pla (o 
eina de planificació equivalent)  dels altres departaments que hi hagin de participar. L’acció 
teòricament no serà ni de  joventut ni, per exemple, de salut, sinó que es servirà dels dos 
departaments per ser aplicada amb eficàcia i eficiència. 

 
Per tal que cada acció d’aplicació transversal estigui ben definida, cal prendre un seguit de decisions: 
 
Qui la lidera 
Cada acció transversal ha d’estar liderada de forma explícita per un Servei o departament, sense que això 
impliqui menor capacitat de decisió o de participació dels altres. Es tracta de garantir que hi haurà una 
distribució de responsabilitats clares en la seva aplicació. 
 
Qui són els tècnics i/o tècniques encarregats  de d esenvolupar-la 
Cal que cada departament o servei participant en el desenvolupament d’una acció transversal nomeni 
amb claredat i precisió un tècnic interlocutor per a la seva execució. Calen sempre noms i persones de 
referència. El conjunt d’interlocutors de cada departament o Servei implicats en una acció constituirà el 
grup de treball transversal d’aquell acció. 
 
Quin és el nivell de cooperació necessari 
La cooperació que s’ha d’establir entre diferents serveis per desenvolupar una acció no sempre ni 
necessàriament ha de ser la mateixa. Cal que s’estableixi sempre el nivell de cooperació que presta un 
servei per al desenvolupament de cada programa. Proposem una escala simple de nivells de cooperació: 
 

• Nivell 1. Assessorament. Un servei o departament que aporta aquest nivell de cooperació 
assessora sobre aspectes específics de la seva àrea al servei o departament que lidera 
l’execució de l’acció. 

 
• Nivell 2. Disseny conjunt. El servei o departament que aporta aquest nivell de cooperació 

intervé en la creació del projecte d’execució de l’acció en qüestió al mateix nivell i amb la mateixa 
capacitat de decisió que el servei o departament lidera l’execució de l’acció. 

 
• Nivell 3. Aportació de recursos infraestructurals. El servei o departament que aporta aquest 

nivell de cooperació cedeix l’ús d’espais o infraestructures que habitualment estan sota la seva 
responsabilitat de gestió per a l’execució de l’acció en qüestió. 

 
• Nivell 4. Aportació de recursos humans. El servei o departament que aporta aquest nivell de 

cooperació finança la totalitat o una part de l’acció en qüestió amb el treball de personal que li és 
adscrit. 
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• Nivell 5. Aportació de recursos econòmics. El servei o departament que aporta aquest nivell 

de cooperació finança la totalitat o una part de l’acció en qüestió amb diners de les seves 
partides pressupostàries. 

 
• Nivell 6. Cooperació total . És el màxim nivell de cooperació. El servei o departament que aporta 

aquest nivell de cooperació, participa en el disseny de l’acció i aporta tota mena de recursos per 
a la seva execució. Es situa, per tant, al mateix nivell de responsabilitat sobre l’acció que el 
servei o departament que el lidera. 

 

 

2.3.  PARTICIPACIÓ 
 
Els mecanismes o canals bàsics de participació i interlocució dels i de les joves amb l’Ajuntament 
s’estableixen en el capítol de continguts del pla, a partir de la línia d’actuació de participació. 

 

Actualment, com ja hem apuntat reiteradament, estem en vies de reformulació de la participació juvenil a 
la ciutat. El treball que s’està fent en aquests moments apunta a la creació d’un òrgan estable de 
comunicació dels i de les joves amb l’ajuntament. Si aquest s’arriba a configurar, com a consell de joves, 
coordinadora o amb el format que es decideixi, hauria de preveure la incorporació tant de persones 
individuals i representants de col·lectius no formals, com d’entitats juvenils, tots ells amb un límit d’edat. 
D’altra banda, el seu funcionament hauria de tenir un caràcter eminentment pràctic, vinculat a projectes 
visibles i lligat al treball de les comissions o grups de treball. 

 

En qualsevol cas, la política de participació del pla no es pot reduir al treball a partir d’aquests òrgans de 
participació. Ha d’estar necessàriament lligada a fórmules de dinamització, com la dinamització 
d’estudiants de secundària, la promoció de la participació en diferents espais juvenils, etc. 

 

És important des de l’òptica juvenil no limitar les actuacions només a entitats formalment constituïdes i 
amb voluntat de permanència. Els grups i col·lectius juvenils no formals desenvolupen activitats 
d’associació juvenil tan interessants com ho pot ser qualsevol altra. Hem d’atendre a les diverses maneres 
que tenen els joves de socialitzar els seus interessos i treballar per defensar-los. 

 

 

3. RECURSOS 

 

3.1. RECURSOS ECONÒMICS 

En aquest primer apartat referent als recursos que l’Ajuntament destina a l’aplicació de la política de 
joventut, es centrarà l’anàlisi en el pressupost gestionat per la regidoria de joventut destinat a aquest 
col·lectiu. Des de la resta de departaments municipals també es genera despesa relacionada amb la 
intervenció adreçada a joves. Per aquesta despesa, però, es registren buits importants d’informació. 
D’altra banda, els pressupostos que sí es veuen reflectits segueixen fórmules diverses per a la seva 
concreció (veure apartat taules visualització polítiques de joventut). 

En definitiva, aquestes dades en serviran per donar algunes pistes sobre en quin tipus de programes 
l’ajuntament destina més esforç pressupostari, al mateix temps que es constata que la política de joventut 
implica la participació de recursos de regidories diferents. 

 

En la taula que es presenta a continuació, es descriu l’evolució del pressupost assignat al Programa de 
Joventut entre  2005 i 2007. 
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PRESSUPOST JOVENTUT 
(capítol 1 inclòs) 

    

 2.005 2.006 2.007 

 529.980 € 562.927 € 606.402 € 
 

Cal ponderar en aquest anàlisi, finalment, quina és la capacitat o importància relativa del pressupost del 
programa Joventut en el conjunt de l’organització municipal. 

 

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE MANRESA 
(capítol 1 inclòs) 

    

 2.005 2.006 2.007 

TOTAL 99.280.149 € 83.420.254 € 84.987.697€  
 

Els recursos econòmics que gestiona la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Manresa, dintre del 
pressupost general de l’administració per a l’any 2007, és del 0’7 % d’aquest total. 

 

3.2. RECURSOS HUMANS 

 

RESPONSABLE POLÍTICA 
o Alba Alsina Serra 
 

RESPONSABLE TÈCNICA  
o Sílvia Flotats  Giner. Tècnica de Joventut. Coordinadora del programa Transversal de Joventut 

Nivell B 
Horari: 40h/setmanals 
 
PERSONAL ADSCRIT AL PROGRAMA 
Al Casal de joves la Kampana 

o Elsa Ruiz Muñoz. Tècnica de joventut. Responsable del Casal de joves la Kampana 
Nivell B 
Horari: 35h/setmanals 

o Marta Ribas Serra. Tècnica de joventut. Dinamitzadora del Casal de joves la Kampana 
Nivell C 
Horari: 35h/setmanals 

o Genís Ruiz Martínez. Auxiliar tècnic d’equipament. Casal de Joves la Kampana 
Nivell D 
Horari: 35h/setmanals 

 

3.3. RECURSOS INFRAESTRUCTURALS 

 

Dintre dels equipaments de la ciutat, es poden trobar equipaments dirigits exclusivament al col·lectiu de 
joves de Manresa. 
 
Tot i això, n’hi ha que no són dissenyats exclusivament per joves, aquests en fan ús. 
 

EQUIPAMENTS JOVENTUT MANRESA 

CASAL CÍVIC 

Mión-Puigberenguer 

Pare Ignasi Puig 
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CENTRE CÍVIC 

Joan Amades 

Selves i carner 

BIBLIOTEQUES 

Casino 

Universitària 

IES PÚBLICS 

Guillem Catà 

Lacetània 

Pius Font i Quer 

Lluís de Peguera 

Cal Gravat 

CENTRES DE SECUNDÀRIA CONCERTATS 

Escola Joviat 

Col·legi mare de Déu del Pilar 

Col·legi La Salle 

Col·legi Oms i de Prat 

Col·legi Ave Maria 

Col.legi Santa Rosa de Lima 

UNIVERSITATS 

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (UPC) 

Fundació Universitària del Bages (FUB) 

Centre de Suport a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

Escola Universitària de Turisme de Manresa 

CTM Centre Tecnològic 

ESCOLES D'ESTUDIS DIVERSOS 

Escola Hospitalària 

Hospital de Sant Joan de Déu 

Centre de Formació d'adults Jacint Carrió i Vilaseca 

Centre de Capacitació Agrària de Manresa 

Escola Oficial d'Idiomes 

CASAL DE JOVES 

El Klup 

El Xup 

La Balconada 

La Kampana 

PUNTS D'INFORMACIÓ JUVENILS 

PIJ Sapsk? 

PIJ d'autoconsulta LaKampana 

ALBERGS I RESIDÈNCIES D'ESTUDIANTS 

Alberg de la Joventut del Carme i residència d'estudiants 

Residència d'estudiants Joviat 

ResidènciaUniversitària per dones, sagrat Cor de Jesús 

CONSELL COMARCAL DEL BAGES 

Servei de Joventut 

CASA PER LA SOLIDARITAT I LA PAU 

Flors Sirera 

EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
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CAMPS DE FUTBOL 

Camps de Futbol  del Congost 

Estadi de Futbol del Congost 

Camp de Futbol de la Mion-Puigberenguer 

Camp de Futbol de les Cots 

Camp de Futbol de la Balconada 

Camp de Futbol de Sant Pau 

Camp de Futbol Pare Ignasi Puig 

CAMPS D'ATLETISME 

Camp d'atletisme del Congost 

PISTES POLIESPORTIVES 

Pista Poliesportiva del Pujolet 

Pista Poliesportiva de la Font dels Capellans 

Pista poliesportiva de la Balconada 

Pista Poliesportiva del Pare Ignasi Puig 

Pista Poliesportiva de Valldaura 

Pista Poliesportiva de La Guia 

Pista Poliesportiva dels Comtals 

Pista Poliesportiva de Cal Gravat 

PISCINES i GIMNÀS 

Piscina Municipal 

Sala de Fitnes de la Piscina Municipal 

Gimnàs municipal 

ALTRES EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

Rocòdrom del Congost 

Camp de Beisbol del Congost 

Pista Skate 

Àrea esportiva del Parc de l’Agulla 

Camp de Tir de Bufalvent 
 
 

DISSENY DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE MANRESA 

 2008-2011 

 
 
1. MISSIÓ 
 
La població  juvenil és un factor clau en el desenvolupament de qualsevol ciutat.  
 
El Pla Local de Manresa aborda tots els àmbits posibles d’intervenció en una política de joventut amb la 
voluntat d’esdevenir un pla d’actuació integral i global en la seva concepció de la condició juvenil, de 
manera que els joves puguin ser visualitzats i atesos com una realitat rica i diversa, amb múltiples centres 
d’interès i amb capacitat per ser actius i valuosos com a ciutadans de ple dret. 
 
El projecte planteja donar un impuls a les polítiques de joventut a la ciutat per estendre i potenciar totes 
aquelles actuacions que en el passat s’han revelat com a positives i necessàries i per incorporar, en la 
mesura del possible, noves mesures i actuacions que tendeixin a cobrir els dèficits i mancances detectats 
en l’actualitat. Aquest plantejament exigirà, en alguns cassos, reformular projectes existents per modificar 
línies concretes de treball i, en d’altres, generar sistemes de treball nous que fins al moment no han estat 
contemplats. 
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En qualsevol cas, el desenvolupament de totes aquestes actuacions estaran presidides per la voluntat de 
garantir l’accés universal i normalitzat dels i de les joves de Manresa als recursos presents al seu entorn 
immediat, per tal que puguin construir en llibertat i igualtat d’oportunitats el seu projecte personal i 
col·lectiu, a la mida dels seus interessos i prioritats, generant al mateix temps eines que puguin usar 
directament en la recerca de solucions per als seus problemes i mancances. 
 
Tots els recursos que es proposen en aquest Pla es destinen de forma explícita a atendre aquesta missió 
central. 
 
 
 
2. OBJECTIUS GENERALS 
 
El Pla Jove 2008-2011 de Manresa  té tres grans objectius:  
 

1. Contribuir al desenvolupament social dels i de l es joves i la seva autonomia personal. 
 
Partim de la base que el col·lectiu juvenil és heterogeni, plural, amb inquietuds i demandes pròpies 
que plantegen el repte de donar unes respostes adequades oferint una sèrie de programes i serveis 
que ajudin al desenvolupament social i a l’autonomia personal des de la igualtat d’oportunitats. 
 
Des del punt de vista individual, aquest objectiu és possiblement el que té un pes específic més 
important, donat que s’hi agrupen aspectes bàsics per a qualsevol jove, imprescindibles per 
aconseguir el propi projecte d'emancipació i poder incorporar-se amb plenitut a la societat. 
 
2. Fomentar la qualitat de vida. 
 
El foment de polítiques comunitàries com és la cultura, la salut, el lleure, el medi ambient,… és el que 
permet gaudir d’una major qualitat de vida, i cal adreçar-les al conjunt de la població jove, 
incrementant la seva participació i mobilitat en l'oferta sòciocultural de la ciutat. 
 
L'expressió de les noves creacions culturals dels i de les joves, amb tot el ventall d'activitats que van 
des de la cultura popular a les expressions més avantguardistes, suposen una riquesa per a la vida 
cultural de la ciutat. 
 
Per altra banda , el foment de polítiques comunitàries suposa posar interès en les polítiques d'atenció 
social. La població jove tendeix a reproduir  els components de desigualtat social, és a dir, la 
desigualtat entre sectors de joves ben formats, inserits laboralment, i la gent jove situada al marge 
dels circuits de formació, ocupació , etc. Fomentar polítiques comunitàries com a foment de la qualitat 
de vida entenem que passa per donar una atenció individual i grupal als i a les adolescents i joves  
amb menys oportunitats o en situació de risc social. 
 
En ciutat com la nostra cada vegada més plurals, una vivència positiva de la diversitat cultural és 
essencial i per tant no podem obviar tots aquells espais que normalitzin la interacció, la 
interculturalitat i la capacitat de motivar per realitzar projectes conjunts. 
 
 
3. Facilitar la ciutadania activa de la gent jove. 
 

Els joves i les joves són part activa en la transformació de la ciutat.  Aquests i aquestes han de poder 
gaudir i participar de la ciutat des de totes les seves dimensions, no només de les opcions que els 
ofereixen els serveis públics sinó tota l'oferta ciutadana en general. 

 
És per això que una de les línies prioritàries és la informació i la comunicació coma eina fonamental, 
buscant noves estratègies amb l'objectiu de fer arribar la informació a tota la gent jove.  La informació 
predisposa la igualtat d'oportunitats. 

 
La presa de decisions en l’etapa juvenil és un tema clau. Sense una bona informació la presa  de 
decisions es fa difícil. Disposar d'informació és cada vegada més important per a la participació i la 
inserció. 
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Tal com el Pla Local de Joventut pretén treballar per la joventut de forma global, els serveis d’informació 
juvenil també segueixen aquesta pauta, treballant per posar al seu  abast  tota aquella informació que els 
és necessària. 

 
La política d’informació a la gent jove és un element bàsic per al desenvolupament de les polítiques de 
joventut. 

 
 
 
3. OBJECTIUS INSTRUMENTALS 
 

1. Fer més visible el Programa Transversal de Joventut  i aconseguir més capacitat d’interlocució 
real amb la resta de departaments municipals. 

 
2. Estendre al municipi els recursos, els projectes i els serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament 

per facilitar-ne l’accés. 
 
3. Treballar coordinadament amb la resta de programes i departaments municipals intentant no 

solapar ni repetir feines i aconseguir un enriquiment mutu. 
 
4. Elaborar un sistema de recollida i anàlisi estable de dades interdepartamentals referides a la 

població juvenil, per  poder desenvolupar amb rigor els proyectes iposteriorment  poder avaluar-
los. 

 
5.  Aconseguir obrir i consolidar canals de comunicació estables d’interlocució entre l’Ajuntament i 

els i les joves. 
 
 
4. CRITERIS FUNCIONALS 
 
L’aplicació del Pla Local de Joventut de Manresa es basarà en una sèrie de criteris, independentment de 
l’àmbit o programa on s’inscriguin les actuacions previstes. 
 
Aquests criteris que establim conduiran l’execució de totes i cadascuna de les actuacions previstes al  Pla. 
Tant en el moment de planificar les actuacions com en el moment mateix de l’execució, els criteris han de 
donar resposta a les possibles disjuntives o opcions plantejades, de manera que esdevinguin una mena 
de llibre de ruta que orienti quan sorgeixin dubtes. Els criteris expressen, en bona mesura, la filosofia de 
fons del Pla i en determinen la direcció, en la mesura que condicionen la forma, el mètode i el contingut de 
les accions previstes. 
 
• Integralitat.   S’ha de fer l’esforç de respondre a les necessitats de la població jove des d’un punt de 

vista global i interrelacionat. En la mesura que les circumstàncies que determinen la vida dels joves 
són moltes, no s’ha d’intervenir només sobre determinades necessitats o problemàtiques d’una 
manera aïllada, sinó des d’una perspectiva global que interrelacioni els diversos àmbits de la vida 
dels joves, reconeixent el caràcter multicausal de les circumstàncies detectades. 

 
• Transversalitat . La diversitat de temàtiques que afecten i interessen a la població juvenil 

converteixen en obvietat la necessitat d’establir un sistema de treball transversal en la gestió de la 
política de joventut. Això suposa la necessitat d’articular xarxes de treball que incorporin diferents 
òptiques de treball sectorial. 
 
La integralitat del Pla Jove de Manresa es defineix per la voluntat d’observar i atendre als i a les joves 
des de totes les perspectives possibles al mateix temps. D’aquesta simple constatació es pot deduir 
que cal afrontar les seves necessitats d’una forma complexa, posant en servei i coordinant tots els 
recursos disponibles i existents. Això implicarà un esforç excepcional del programa de Joventut per 
posar en joc sota el paraigues del Pla les propies actuacions, però també les d’altres programes i 
departaments municipals, les d’altres administracions que intervinguin en el territori i la d’entitats o 
organitzacions. 
 
Les diferents modalitats de cooperació fan necessari generar sistemes de treball. Tanmateix la que 
exigirà un major esforç serà la que buscarà la cooperació interdepartamental en el propi consistori, 
essent una prioritat el consens polític de prioritats i responsabilitats en el desenvolupament del Pla. 
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Caldrà doncs promoure el treball transversa a tots els nivells (polític, tècnic i entitats). En 
conseqüència serà necessari fixar en el propi pla quins han de ser els actors que per a cada 
programa hauran d’intervenir amb algun o altre paper. 
 

Perquè la transversalitat en polítiques juvenils sigui efectiva ha d’incorporar tres criteris més: 

 
• Participació  .  No es pot fer política juvenil sense la gent jove. La participació és un mètode de 

treball i promoure-la constitueix un dels objectius generals del Pla Jove de Manresa. Alguna acció 
perseguirà la participació de forma específica i evident però, a més a més, s’ha d’assumir de forma 
tàcita en totes les accions del Pla, com un objectiu i criteri transversal, omnipresent. 

 
• Interdepartamentalitat .  Els interessos i les necessitats dels i de les joves són múltiples i no 

sempre és la regidoria de Joventut la instància més adequada per resoldre-les. Per aquesta raó, la 
regidoria de Joventut farà arribar propostes concretes a les unitats que consideri, oferirà la col·laboració 
i la coordinació necessària i intentarà estimular la realització d’aquelles actuacions que, necessàries per 
a la gent jove, correspongui desenvolupar des d’una altra unitat. 

 
• Interinstitucionalitat.  En aquest sentit és important transcendir l’Ajuntament a l’hora de fer 

política juvenil i trobar els mecanismes de coordinació supralocal que donin sentit a l’actuació global en 
el territori. Aquesta perspectiva hauria de tenir una doble vessant: d’un a banda, la coordinació i treball 
conjunt interadministratiu, que permet un intercanvi d’experiències i de programes, així com una 
optimització de recursos. I de l’altra, educar al col·lectiu de joves del territori com a ciutadans que 
formen part d’una societat global i incentivar la seva participació en grupa de discussió d’àmbit comarcal 
i autonòmic.  

 
• Flexibilitat. El concepte de flexibilitat ha de ser present de manera permanent en el Pla Local de 

Joventut, probablement abans que cap altre. La naturalesa del nostre subjecte de treball, els 
joves, és canviant per definició. Treballem amb persones que es troben en etapa de provatures, 
d’experimentació, d’anades i vingudes, de dubtes i vacil·lacions, i si alguna cosa no podem exigir 
en les seves actituds és estabilitat. És clar que hem de promoure entre els joves la constància i el 
rigor en la construcció i el desenvolupament dels seus projectes, però tenint sempre molt clar que 
l’objectiu no és tant el resultat que es pugui obtenir en aquests projectes com l’aprenentatge que 
es produeixi en el procés. Això vol dir assumir que en el transcurs del projecte hi haurà canvis, 
alteracions, modificació substancial dels continguts i, fins i tot, renúncies. El fet de treballar amb 
joves porta implícit un grau elevat d’imprevisibilitat, i no ho hem de viure com una dificultat, sinó 
com una realitat objectiva amb la qual hem de treballar i conviure 

 
 
5. LÍNIES D’ACTUACIÓ 
 
Després d’establir els fonaments del projecte, passem a descriure les actuacions que constituiran el 
contingut el Pla Jove de Manresa. Tot seguit exposem l’estructura de continguts del pla i s’ordenen les 
actuacions que el programa de joventut assumirà fins el 2011. 
 
Volem remarcar que el fonamental no són tant les actuacions concretes com la pròpia estructura i la 
lògica del seu desplegament. Tal i com s’estableix en el criteri de flexibilitat, és posible que durant els 
propers anys es produeixin canvis sobre les propostes d’accions que es descriuran més endavant, perquè 
es produiran probablement, canvis en la situació, en les demandes i necessitats dels i de les mateixes 
joves i els seus col·lectius. Ha de ser possible incorporar noves actuacions o modificar algunes coses 
sense que s’alteri la seva filosofia central i, per tant, sense que sigui necessari estructurar la seva 
estructura bàsica. 
 
Optem per organitzar l’estructura de continguts a partir de dos grans àmbits o línies d’actuació que 
agrupen de forma lògica totes les temàtiques que es pretenen abordar des de la política local de joventut. 
Considerem que una estructura d’aquestes característiques permet centrar i visualitzar amb senzillesa les 
prioritats d’intervenció del Pla. 
 
Els eixos o línies d’actuació que vertebren el Pla Jove són: EMANCIPACIÓ I CIUTADANIA . 
 
 
6. DESCRIPCIÓ DELS PROGRAMES 
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Per tal de desenvolupar les diferents estratègies de treball en cada línia d’actuació, es descriuen un 
conjunt de 14 programes que caracteritzen aquests espais d’intervenció.  
 
Les dades contingudes a cadascun dels programes seran sempre indicatives i admetran variacions de 
detall, en funció de les necessitats d’aplicació quotidiana del projecte o actuació. La seva finalitat 
fonamental serà visualitzar de forma global i completa l’abast i volum del Pla i donar indicacions bàsiques 
sobre les actuacions dels diferents programes. 
 
     Línies d’actuació             Programes 
 
EMANCIPACIÓ 

 
INFORMACIÓ 
EDUCACIÓ I FORMACIÓ 
OCUPACIÓ 
HABITATGE 
SALUT 
CULTURA  
ESPORTS 
OCI I LLEURE 
MOBILITAT 
 

 
CIUTADANIA 

 
COHESIÓ SOCIAL 
CIUTADANIA GLOBAL 
INTERLOCUCIÓ 
ASSOCIACIONISME 
MEDI AMBIENT 
 

 
 
Per convertir els programes en elements visibles i directes d’intervenció sobre el territori, es relacionen les 
diferents accions que inicialment composen cada un dels programes. 
 
 
EMANCIPACIÓ 

PROGRAMA OBJECTIUS ACCIONS LIDERATGE 

 

Servei d’Informació juvenil Sapsk?  Joventut 

Punt d’informació juvenil 
d’autoconsulta a la Kampana Joventut 

Programa PIDCES Joventut 

Millorar l’accés a la 
informació 

Oficina d’emancipació Joventut 

Agenda’t Joventut 

Benvinguts a Manresa Joventut 

Fulletons informatius Joventut 

Portal Jove de Manresa 
(www.manresajove.cat) 

Joventut 

Web Sapsk ?(www.sapsk.info) Joventut 

Butlletí digital Sapsk? Joventut 

Revista Manresa Campus 
Universitari Desenvolupament 

Jornada de portes obertes  Desenvolupament 

INFORMACIÓ 

Incrementar la difusió de 
la informació juvenil a 
través de diversos mitjans 

Projecte corresponsals Joventut 
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Vetllar perquè els i les 
joves de Manresa disposin 
d’informació i recursos 
d’orientació i 
assessorament en relació 
els seus interessos 
formatius 

Fira de l’Estudiant Educació i joventut 

Formació en tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) Desenvolupament 

Formació d’arts plàstiques i 
disseny 

Educació 

Formació musical Educació 

Formació d’educació en el lleure Joventut 

Ofertar diversitat de línies 
formatives especialitzades 

Formació teatral al Kursaal Cultura 

EDUCACIÓ I 
FORMACIÓ 

 
Assolir uns nivells 
d’instrucció bàsics 

Escola d’adults Educació 

Orientació del servei d’ocupació 
de l’Ajuntament  Ocupació 

Formació ocupacional Ocupació 

Cartellera (inserció) Ocupació 

Oferir orientació 
específica per l’ocupació i 
especialitzada en l’atenció 
als joves per la tria i 
recerca d’un lloc de treball 
digne i adequat a les 
espectatives i possibilitats 
de cadascú 

Club de la Feina (inserció) Ocupació 

Escola-Taller Ocupació 

Pla de transició al treball 
(ocupació) Ocupació 

Laboràlia Ocupació 

Facilitar la incorporació 
d’instruments formatius 
per una bona transició a 
l’ocupació 

Aula Jove Ocupació 

Monitoratge Campi qui Jugui Joventut 

Idees Joves Desenvolupament 

Casa d’oficis (DINAMO) Ocupació 
Afavorir la creació de llocs 
de treball 

Contractació monitors/es pels 
tallers de la Kamapana Joventut 

Dona i empresa Desenvolupament 

OCUPACIÓ 

Treballar per tal d’evitar 
en la mesura del possible 
discriminacions laborals 
per raons d’origen i 
gènere 

Programa Acollim Ocupació 

 
Oficina local d’habitatge i 
rehabilitació Habitatge 

Oficina de rehabilitació i habitatge 
(Consell Comarcal) 

Habitatge consell 
comarcal 

Assegurar que els joves 
que volen accedir a un 
habitatge disposin 
d’informació actualitzada i 
completa en un únic 
servei i puguin comptar 
amb orientació i 
assessorament 
especialitzats 

Guia de treball i habitatge Joventut 

Borsa d’habitatge jove Habitatge 

HABITATGE 

Facilitar als joves l’accés a 
un habitatge digne a un 
preu assequible Renda bàsica d’emancipació 

(RBE) Habitatge 
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Prevenció de malalties 
transmisibles i embaraços no 
desitjats 

Salut 

Prevenció de drogodependències Salut 

Dia mundial sense fum Salut 

Garantir l’accés dels i de 
les joves a la informació 
concreta i precisa sobre 
hàbits de vida saludables i 
sobre els riscos que 
impliquen determinats 
consums o 
comportaments Prevenció de la SIDA Salut 

Tallers d’educació per secundària Salut 

Programa salut i escola- consulta 
oberta Salut 

SALUT 

Oferir assessorament i 
orientació en aquells 
àmbits de la salut que 
provoquin dubtes o 
problemàtiques als i les 
joves 

Tarda jove Salut (Generalitat) 

 
Visites guiades per les diferents 
sales d’exposicions permanents 
dels museu 

Cultura/Turisme 

Itineraris culturals Cultura 

Jocs de Rol Cultura 

Afavorir l’accés a serveis i 
recursos culturals en 
condicions d’igualtat pels 
joves de Manresa 

Tallers Cultura 

Visuals Cultura 

Mostra’t Cultura/Joventut 

Premi Climent Muncunill Roca per 
a joves artistes Cultura 

Premi de literatura Atrapallibres Cultura 

Premi de literatua Protagonista 
Jove 

Cultura 

Impulsar i donar suport a 
la creació artísitca i 
cultural per part dels joves 

Cicle d’exposicions de fotografia Cultura 

Descobreix-te Cultura 

Dia internacional de la dansa Cultura 

Viu Manresa Cultura 

Voluntariat per la festa del 
Carnestoltes 

Cultura/Joventut  

Fomentar l’accés i la 
participació dels joves a la 
cultura popular 

Cultura Popular Cultura 

Tocats de lletra Cultura 

Manresa proposa músics Joventut 

Casa de la Música Cultura/Joventut 

Aules de Cultura Cultura 

CULTURA 

Fomentar la formació i 
l’interès artístic i cultural 
dels joves de la ciutat 

Tallers d’art Cultura 

 

Atletisme a l’escola Esports 

Colònies esportives d’estiu Esports 

Jocs esportius escolars de 
Catalunya (JEEC) Esports 

ESPORT 

Millorar l’oferta i les 
estructures organitzatives 
de l’esport en edat escolar 
federada i no federada per 
tal que la pràctica 
esportiva sigui una eina 
real de cohesió social Activitat física per joves i adults Esports 
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La Kampana Joventut 

La Kampana surt als barris Joventut 

Penja’t de l’estiu Joventut 

Platea jove Cultura 

OCI I LLEURE 

Promoure una oferta 
diversificada d’oci que 
aixampli les opcions del 
leure dels joves amb 
iniciatives adequades a 
diferents trams d’edat i en 
diferents horaris de 
programació Setmana de jocs al carrer Joventut 

 

Vine de festa amb bus i torna Joventut (CCB) 

Transport per platea jove Joventut (CCB) 

Compartir cotxe Joventut  

Facilitar la mobilitat dels 
joves 

Exposició “Munta’t” l’estiu Joventut  

Viatgeteca Joventut  

Guia jove de mobilitat a l’estranger Joventut 

MOBILITAT 

Promoure la mobilitat 
internacional dels i de les 
joves Joventut en acció 2007-2013 

(programa europeu) 
Joventut 

 
 
 
CIUTADANIA 

PROGRAMA OBJECTIUS ACCIONS LIDERATGE 

 

Joves Nucli Antic (JNA) Serveis socials Promoure la diversitat 
com element identificador 
de la condició juvenil i 
enriquidor del bagatge 
cultural de cadascú 

Viure en una dictadura Gent Gran 

Dinamització de l’espai 
relacional de la  Kampana 

Joventut 

Ludoteca Ludugurus Joventut 

Espai Jove Serveis socials 

Torneig de Futbol Sala 
Espai Jove Serveis socials 

Incentivar la realització 
d’iniciatives que integrin 
la diversitat com element 
normalitzat 

Reforç escolar Educació 

Punt d’informació i atenció a 
la Dona Montserrat Roig 
(PIAD) 

Dona 

Campanyes de sensibilitació 
del dia de la dona i en 
contra de la violència de 
gènere 

Dona 

Tallers de prevenció de 
relacions abusives per 
alumnes de secundària 

Dona 

Sensibilització davant la 
diversitat 

Immigració 

Tallers de sensibilització als 
joves Immigració 

Informació als nouvinguts Immigració 

COHESIÓ SOCIAL 

Prevenir comportaments 
o hàbits discriminatoris 

Eines de participació i suport 
a les entitats 

Immigració 
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Llengua Immigració/Cultura 

Projecte Enllaç- 
intermediació i treball 
comunitari 

Immigració 

 
Casa per la pau i la 
solidaritat Flors Sirera Solidaritat 

Centre de recursos 
Bambylor Solidaritat 

Activitats de sensibilització 
Cultura de Pau i Drets 
Humans 

Solidaritat 

Cooperació i emergència  Solidaritat 

CIUTADANIA 
GLOBAL 

Incrementar el grau de 
sensibilització del 
col·lectiu jove de la ciutat 
en temes de solidaritat i 
cooperació internacional i 
promoure el compromís i 
el voluntariat juvenil en 
aquest àmbit 

Parlem-ne Solidaritat 

 
 

Reformulació del Consell 
Municipal de Joves 

Joventut 

Taula de Tècnics i tècniques 
de joventut de Manresa  Joventut 

Millorar les possibilitats 
d’interlocució de 
l’Ajuntament amb la 
població juvenil i amb els 
professionals que hi 
treballen de la ciutat  

Articular una col·laboració 
estable amb el nou consell 
de joves i donar-li suport en 
coordinació amb el Consell 
Nacional de la Joventut de 
Catalunya (CNJC) 

Joventut 

Trobada de delegats /des de 
l’ensenyament secundari Joventut 

INTERLOCUCIÓ 

Crear espais 
d’interlocució diversos i 
complementaris amb els 
de base associativa que 
permetin als joves no 
associats la possiblitat 
d’expressar les seves 
opinions i demandes en 
relació amb l’Ajuntament  

Punts de suport Joventut 

 
Convocatòria anual de 
subvencions a entitats 
juvenils 

Joventut 

Servei d’assessorament a 
les entitats sobre 
subvencions, qüestions 
legals o fiscals i també la 
gestió de projectes 

Joventut 

Cessió d’espais i materials a 
entitats juvenils i a grups 
informals per fer reunions o 
activitats divulgatives, 
assajos,... 

Joventut 

Banc de recursos Joventut 

Teranyina (Consell 
Comarcal) 

Joventut (CCB) 

ASSOCIACIONISME 

Promoure i donar suport 
a les associacions 
juvenils de Manresa, 
ajudar a fer més visible el 
seu paper com a 
canalitzador de la 
participació individual i 
augmentar el nivell de 
reconeixement social 

Identitats Joventut 

 

Agenda Escolar Europea Medi Ambient MEDI AMBIENT Fomentar hàbits i 
conductes sostenibles 
entre els i les joves Escoles Verdes Medi Ambient 
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Ecoviure Medi Ambient 

Exposició de bar en bar, de 
Salses a Guardamar Joventut 

Incentivar el coneixement 
del medi natural en el 
territori Apadrinament d’itineraris de 

natura o espais naturals 
Medi 
Ambient/Joventut 

 
 
 
6.1. EMANCIPACIÓ 

 

PROGRAMA 1. INFORMACIÓ 

 

DESCRIPCIÓ 

La informació esdevé una eina fonamental per al desenvolupament de les potencialitats dels i de les joves 
en igualtat d’oportunitats. Aquest programa esdevé l’eix central de la línia d’actuació que s’emmarca en 
l’emancipació. El seu desenvolupament esdevé central per garantir l’èxit dels diferents programes. El 
servei d’informació juvenil Sapsk? serà l’eix vertebrador d’aquest programa i l’espai físic de  referència de 
l’emancipació. 

 

OBJECTIU 

1. Millorar l’accés a la informació. 

 

ACCIONS 

1.1. SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL SAPSK? 

El Servei d’informació Juvenil Sapsk? està destinat a joves d’entre 12 i 35 anys. Aquest, ofereix 
informació, recursos i assessorament de diferents àmbits, com són: educació i formació, ocupació, 
habitatge, oci i lleure, esports, associacionisme, viatges i estades i mobilitat...Així mateix també es porten 
a terme algunes actuacions de dinamització d’aquest col·lectiu. 

- VISITES PROGRAMADES  

Diferents associacions i grups de la ciutat s’han coordinat amb nosaltres per a poder assistir al SAPSK? 
amb el seu grup de joves i així, explicar-los quina informació i serveis podien trobar-hi al mateix temps que 
visualitzaven l’espai físic del PIJ. 

Lidera: Joventut 

 

1.2. PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL D’AUTOCONSULTA LA KAMPAN A 

Donar informació i assessorament a totes les persones jove de forma gratuïta i pública. La informació que 
es dóna és àmplia, contrastada , plural i relativa a tots els interessos de les  i els joves. Es dóna 
informació sobre les següents àrees: ocupació, habitatge, educació i formació, participació i societat, 
cultura i oci, salut i prevenció, vacances i estades i internacional . També hi ha servei de consulta de 
cartelleres amb anuncis d’habitatge, de treball, de cursos i de mobilitat. 

Lidera: Joventut 

 
 

1.3. PROGRAMA PIDCES 

El Punt d’Informació i Dinamització als Centres d’Ensenyament Secundari consisteix en un programa 
d’informació i dinamització als centres d’ensenyament secundari i promogut per la Diputació de Barcelona. 
Les activitats arriben als quatre instituts públics de la ciutat: l’IES Guillem Catà, a l’IES Lacetània, a l’IES 
Pius Font i Quer i l’IES Lluís de Peguera. 
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El programa permet donar a conèixer el servei (SAPSK?) i alhora apropar la informació juvenil a un volum 
important de joves entre 12 i 18 anys. Es dóna informació als alumnes i al professorat. 

Lidera: Joventut  

 

1.3.1. PUNT AL PATI ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA 

Al vestíbul dels centres es munta una taula informativa amb material d’especial interès per als joves 
referent als diferents àmbits : oci i lleure, treball, educació i formació, associacionisme, salut i prevenció, 
vacances, viatges i estades. 

Es basa en la descentralització del PIJ tot acostant la informació d’interès als i a les joves estudiants. 
S’aprofita el recurs per obtenir informació sobre els interessos dels joves. 

Lidera: Joventut 

 

1.3.2. XARXA DE CORRESPONSALS 

Amb aquesta acció es pretén crear una xarxa de delegats per tal de poder canalitzar la informació a 
través d’ells i arribar als màxims possibles de joves a l’institut. A més, d’aquesta manera, els delegats de 
classe tenen un paper important en el PIDCES i poden sentir-se més seu el projecte. És una manera 
d’apropar-nos als joves de 12 a 18 anys. 

S’ha iniciat a dos instituts, el IES Lacetània i IES Guillem Catà i  de cara a l’any vinent s’ampliarà a l’IES 
Lluís de Peguera i a l’IES Pius Font i Quer. 

Lidera: Joventut 

 

1.4. OFICINA D’EMANCIPACIÓ 

Més enllà de l’interès en aprofondir més en temàtiques d’emancipació, aquesta acció manifesta la voluntat 
que l’oficina d’emancipació no sigui només donar informació sobre diferents temàtiques sinó d’esdevenir 
un espai físic de referència comarcal. 

Lidera: Joventut 

 

OBJECTIU  

2.Incrementar la difusió de la informació juvenil, a través de diversos mitjans. 

 

ACCIONS 

2.1. AGENDA’T 

Mitjà informatiu i publicitari que s’edita cada mes amb les activitats i tallers programats al casal i/o en 
d’altres espais de la ciutat que s’organitzen o bé s’hi col·labora (cedint espai, material, activitats 
destinades a públic jove i/o organitzades per aquests mateixos). Es fa arribar a espais culturals, bars, 
equipaments municipals, als IES, equipaments juvenils de la comarca i a usuaris particulars que així ho 
desitgen. 

Lidera: Joventut 

 

2.2. BENVINGUTS A MANRESA- PACK INFORMATIU PER A JOVES 

Oferir als joves nouvinguts a la ciutat (estudiants, universitaris, treballadors,...) un material en format 
atractiu on s’expliquin les potencialitats socials i culturals de la ciutat per contribuir a la seva descoberta i a 
incentivar la participació. 

Lidera: Joventut 

 

2.3. FULLETONS INFORMATIUS  
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Crear i difondre una publicació estàndard que es pugui difondre entre els joves i que serveixi per 
transmetre informacions sobre un tema concret: salut, habitatge, treball, mobilitat... 

Lidera: Joventut 

 

2.4. PORTAL JOVE DE MANRESA (www.manresajove.cat) 

Web d’informació juvenil manresajove.cat que té la voluntat de posar a disposició dels joves un espai 
d’informació, assessorament i recursos a Internet. Recull tots els equipaments i propostes que la ciutat de 
Manresa acosta als joves d’una forma acurada i en profunditat.  Pretén ser una eina àgil i atractiva on els 
ciutadans joves de Manresa puguin trobar la informació que els pot ser d’interès, alhora que poder 
proposar qüestions i activitats diverses. 

Lidera: Joventut  

 

2.5. WEB SAPSK? ( www.sapsk.info) 

Pàgina web complementària a la web de joventut i específica del Sapsk? Inclou informació del PIDCES, el 
butlletí, els serveis i recursos que ofereix el SapsK?, on trobar-nos, on contactar,... 

Pàgina web actualitzada per donar a conèixer el servei i acostar el servei als joves. 

La difusió de la web manresajove.cat i sapsk.info es farà a través dels  PIDCES, amb cartells, xapes i a 
punts estratègics de la ciutat. 

Lidera: Joventut  

 

2.6. BUTLLETÍ DIGITAL SAPSK? 

Seguint en l’àmbit de la comunicació en línea, s’ha posat en marxa un butlletí mensual electrònic que es 
fa arribar a través del correu electrònic a tots aquells joves que han omplert un formulari de subscripció al 
SAPSK? 

Els butlletins també es fan arribar als instituts i en diferents punts de la ciutat freqüentats pels joves, en 
format paper. 

Lidera: Joventut  

 

2.7. REVISTA MANRESA CAMPUS UNIVERSITARI 

L’any passat, el 2008, es va començar a editar la revista MCU. 

Aquesta revista té per objectiu informar als estudiants universitaris i als futurs estudiants sobre temes 
relacionats amb el món universitari (estudis, centres, intercanvis, estades a l’estranger, projectes,...), però 
també de la ciutat de Manresa (serveis, oci, transport, allotjament, compres,...), com a element 
complementari d’atracció i promoció de la ciutat. 

La revista es distribueix en els certàmens firals als que s’assisteix com a Manresa Campus Universitari 
(Saló Ensenyament a Barcelona, Fira Estudiant, Fira de formació i ocupació a Berga, ..), també es 
distribueix entre els estudiants, professorat i personal universitari, s’envien diversos exemplars als IES de 
Manresa, Bages i comarques veïnes i/o es fa un encartament a la premsa del Regió 7. 

La bulleta de subscripció al butlletí es pot trobar a la mateixa web del SAPSK? i en format paper, els dies 
de punt de al matí als diferents IES i al PIJ SAPSK. 

Lidera: Desenvolupament  

 

2.8. JORNADA DE PORTES OBERTES 

Un cop l’any els dos centres universitaris de Manresa obren les seves portes per explicar l’oferta d’estudis 
universitaris que imparteixen, com ho fan i per mostrar les seves instal·lacions, aules, laboratoris, ... 

Es difon a través d’un e-mail la informació d’aquesta jornada (data, horaris, programa de la jornada) a tots 
els instituts de Manresa, comarca del Bages i comarques veïnes (Berguedà, Solsonès, Anoia, Osona, 
Vallès, Garrotxa,...), per tal que presentin la sol·licitud de participació i assistència a la jornada. 
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S’ofereix un servei de transport gratuït per aquells instituts que ho requereixin i s’obsequia amb un detall a 
tots els joves assistents. 

La mitjana d’assistència és de 250 persones, provenint la gran majoria d’instituts de Manresa, sobretot 
són estudiants de batxillerat, però també n’hi ha de cicles formatius. 

També s’ofereix la possibilitat que els dos centres universitaris, la FUB i l’EPSEM, es desplacin a l’institut 
perquè els hi facin una sessió informativa. 

La UOC, que té un centre de suport al Bages, no participa a la Jornada de Portes Obertes, ja que no 
disposa d’instal·lacions. 

La jornada acostuma a celebrar-se dins el mes de febrer. 

Lidera: Desenvolupament  

 

2.9. PROJECTE CORRESPONSALS 

Fer partíceps als delegats de classe en les tasques del PIDCES fent que siguin els encarregats de la 
difusió d’informació específica i d’interès preparada des del SAPSK? A la resta d’alumnes de la classe. És 
un intercanvi setmanal d’informació amb els corresponsals. 

Lidera: Joventut  

 

AGENTS IMPLICATS  

• Ajuntament:  
Desenvolupament, Informàtica, Educació, Urbanisme, Mobilitat, Immigració, ocupació, habitatge, salut, 
dona, solidaritat, participació, Serveis Socials, esports i cultura. 

• Altres administracions:  
Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, Secretaria General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya, Consell Comarcal del Bages, Instituts d’Educació Secundària (IES). 

• Altres:  
CAE, SapsK? i Entitats veïnals. 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Els propis del servei d’informació : nombre usuaris, perfil, tipologia i evolució de les consultes. 

Nombre de visites al portal jove i a la web del Sapsk? 

Nombre d’usuaris de les llista de distribució de l’Agenda’t i del butlletí digital Sapsk? 

Grau satisfacció usuaris respecte els diferents serveis. 

Valoració tècnica qualitativa de la responsable del programa 

Nombre de demandes i sol·licituds d’informació ateses. 
Capacitat de resposta de les demandes d’informació. 
Variació del nombre d’inscripcions al Butlletí i a l’Agenda’t (augment/disminució). 
Número i tiratge d’exemplars del Butlletí impresos. 
Número d’exemplars de tiratge de la Revista Manresa Campus Universitari. 
 
PROGRAMA 2. EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

 
DESCRIPCIÓ 

L’etapa obligatòria de l’ensenyament reglat és un període bàsic per a la formació de la gent jove i, és 
també, un espai de trobada i de relació social. Davant la dificultat de trobar sistemes d’accés directe a la 
joventut no associada i de trobar canals de relació estables , ens plantegem la importància de potenciar el 
treball en els centres d’ensenyament.  

Partim que l’educació com a tal, ultrapassa els límits del centre (escola endins) i s’eixampla al món 
laboral, de la cultura, del lleure,… El procés educatiu tendeix a desplaçar-se progressivament cap a 
instàncies més informals. 
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OBJECTIU 

1. Vetllar perquè els i les joves de Manresa disposi n d’informació i recursos d’orientació i 
assessorament en relació als seus interessos format ius. 

 

ACCIONS 

1.1. FIRA DE L’ESTUDIANT 

La Fira és un espai d’informació i d’orientació acadèmica i professional concebut per l’alumnat de 
secundària, cicles formatius i Batxillerat de la comarca del Bages, que ha de prendre decisions en relació 
als seus estudis i al seu futur laboral. 

Lidera: Educació i Joventut  

 

OBJECTIU 

2. Ofertar diversitat de línies formatives especial itzades. 

 

ACCIONS 

2.1. FORMACIÓ EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUN ICACIÓ (TIC) 

Programa de formació en Tecnologies de la informació i la Comunicació (TIC)- informàtica bàsica i 
iniciació a Internet que es concreta en els tallers d’iniciació i monogràfics. 

El programa serveix, a més d’introduir moltes manresanes i manresans  a l’ús de les TIC i al programari 
lliure, per a potenciar joves estudiants- universitaris, de cicles formatius o de batxillerat- que són formats 
coma  monitors per a tenir una primera experiència de contacte amb la vida professional. 

Lidera: Educació 

 

2.2. FORMACIÓ ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY  

2.2.1.Tallers monogràfics escola d’art 

2.2.2 Cicles formatius escola d’art 

Lidera: Educació 

 

2.3. FORMACIÓ MUSICAL  

2.3.1. Conservatori professional 

2.3.2. Escola de música 
Lidera: Educació 

 

2.4. FORMACIÓ EDUCACIÓ EN EL LLEURE 

El CAE (mitjançant conveni amb l’Ajuntament) ofereix activitats formatives. Aquests cursos són: 

• Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil 
• Director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil 

Tramitació de les titulacions corresponents. 

Lidera: Joventut 

 

2.5.FORMACIÓ TEATRAL KURSAAL 

AULA DE TEATRE: 
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Un dels eixos fonamentals del servei formatiu recau sobre l'Aula de Teatre que, organitzada des del CAE i 
Manresana d'Equipaments Escènics, ofereix 3 cursos de 140 hores de docència i tallers pràctics 
cadascun, en els que es forma a l’alumne en les diverses tècniques teatrals. Està dirigida a totes aquelles 
persones majors de 18 anys o a punt de fer-los que es volen iniciar en el món de les arts escèniques i 
desenvolupar-se com actors. 

 

ALTRES CURSOS 

El Kursaal i el seu Servei formatiu programa cursos dirigits a aprofundir en determinades tècniques 
escèniques i adreçats a les necessitats de diferents col·lectius de persones. En aquest sentit, i en el camp 
de les tècniques escèniques la formació s’obre als camps del circ, del teatre musical, de la dramatúrgia, 
del tècnics de teatre, danses populars (en col·laboració amb la Fira Mediterrània)... 

Quan es pensa en determinats col·lectius el Servei formatiu s’enfoca en aquells que volen fer un tast de 
teatre però sense invertir-ne un any complet, o cantants i músics que sovint han de sortir a escena, o 
alumnes que comencen el batxillerat d’arts escèniques o aquells que des de la butaca del teatre volen 
entendre i interpretar millor que passa dalt de l’escenari. 

En definitiva, amb aquesta oferta formativa es vol aconseguir formar a persones que més enllà d’estimar 
les arts escèniques adquireixin coneixements i experiències vàlids tant en el camp personal com 
professional. 

Lidera: Cultura 

 

OBJECTIU 

3. Assolir uns nivells d’instrucció bàsics. 

 

ACCIONS 
3.1. ESCOLA D’ADULTS 

Ofereix la possibilitat de reiniciar els estudis abandonats en un moment donat o iniciar alguna formació 
específica. 

Lidera: Educació 

 

AGENTS IMPLICATS  

• Ajuntament:  
Joventut, Ocupació, Cultura 

• Altres administracions:  
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Serveis Educatius del Bages. 

• Altres:  
AMPAS del IES de Manresa, CAE 

 
 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Nombre d’inscripcions als diferents cursos 
Valoració professorat 
Valoració dels usuàris 
Nombre d’escoles i d’instituts visitants a la Fira de l’Estudiant 
Nombre global de visitants a la Fira de l’Estudiant 
Grau de satisfacció dels organitzadors de la Fira de l’Estudiant  
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PROGRAMA 3. OCUPACIÓ   

 

DESCRIPCIÓ 

Un dels reptes fonamentals de l’etapa juvenil és formar-se professionalment per tal de poder 
desenvolupar una ocupació que permeti l’autonomia personal i la inserció social. Així doncs, en la societat 
actual, sense una ocupació és molt difícil aconseguir el propi projecte d’emancipació. 

Totes les actuacions destinades a facilitar l’accés dels i de les joves a una ocupació que s’adigui a la seva 
formació i aptituds i cobreixi les expectatives d’autonomia personal. 

 

OBJECTIU  

1. Oferir orientació específica per a l’ocupació i especialitzada en l’atenció als joves per a la tria  i 
recerca d’un lloc de treball digne i adequat  a les  espectatives i possibilitats de cadascú. 

 

ACCIONS 

1.1. ORIENTACIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT 

L’àmbit d’orientació atén usuaris que presenten un baix nivell d’ocupabilitat, baixa formació o 
desorientació respecte a les demandes del mercat. Es treballen conceptes tals com: disponibilitat, 
motivació, formació, mancances personals i laborals, que poden ser la causa per la qual no poden accedir 
al mercat de treball. 

Lidera: Ocupació  

 

1.2. FORMACIÓ OCUPACIONAL 

La formació ocupacional permet millorar el grau de professionalitat i la competitivitat laboral dels usuaris i 
permet facilitar el seu procés de recerca de feina i d’accés al mercat de treball. 

Lidera: Ocupació 

 

1.3.CARTELLERA (INSERCIÓ) 

L’objectiu del servei de la cartellera és donar accés a les ofertes de feina externes a aquells usuaris que 
es dirigeixen al centre, però que no volen adquirir un compromís d’itinerari d’inserció. 

A la cartellera s’hi poden trobar ofertes de feina publicades a la premsa local actualitzades diàriament i 
ofertes del NUS. 

Lidera: Ocupació 

 

1.4.CLUB DE LA FEINA (INSERCIÓ) 

El club de la feina s’entén com un espai en el qual es pretén reunir el màxim d’ofertes i recursos que 
facilitin la recerca de feina als usuaris donats d’alta a l’àmbit d’inserció, és a dir, que es troben en l’ultima 
fase del seu itinerari i ja han rebut una orientació prèvia. 

Lidera: Ocupació  

 

OBJECTIU 

2. Facilitar la incorporació d’instruments formatiu s per a una bona transició a l’ocupació. 

 

ACCIONS 

2.1. ESCOLA-TALLER  
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L’Escola Taller és un projecte de treball i formació en el que els joves a l’atur reben formació en 
alternança amb la pràctica professional (treball en obra real), amb la finalitat de que quan acabin estiguin 
capacitats per el desenvolupament adequat de l’ofici après i sigui més fàcil l’accés al món del treball. 

Lidera: Ocupació  

 

2.2. PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (OCUPACIÓ) 

El Pla de transició al Treball és un Programa de Garantia Social coorganitzat pels Departaments 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa. 

Els seus objectius són afavorir la inserció professional, o possibilitar la reincorporació al sistema formatiu 
reglat. 

Està adreçat a joves majors de 16 anys que estiguin en atur i que no hagin obtingut el graduat de 
l’ensenyament secundari obligatori (ESO). 

Lidera: Ocupació  

 

2.3. LABORÀLIA 

Laboràlia és un programa de transició escola-treball cofinançat per la diputació de Barcelona. Adreçat a 
joves entre 14-16 anys desmotivats acadèmicament que posen de manifest la intenció de incorporar-se al 
mercat laboral tan aviat com sigui possible.  

Lidera: Ocupació  

 

2.4. AULA JOVE 

Aula Jove és un Programa de Garantia Social (PGS) subvencionat pel Departament de Treball i reconegut 
pel departament d’Educació. Està adreçat a joves entre 16 i 24 anys en situació d’atur, sense el graduat 
en ESO i motivats per formar-se en un ofici/professió. 

Lidera: Ocupació  

 

OBJECTIU 

3. Afavorir la creació de llocs de treball 

 

ACCIONS 

3.1. MONITORATGE CAMPI QUI JUGUI 

Contractació del monitoratge pel Saló de la infància i la Joventut de Manresa que es realitza durant el 
període de vacances de Nadal. Es contracten, mitjançant concurs de mèrits, 100 monitors i monitores, 
amb la única condició que han de ser joves. Es valora els cursos de directors i monitors de lleure i d’altres 
d’àmbit associatiu, així com l’experiència en moviments de lleure. 

Lidera: Joventut  

 

3.2. IDEES JOVES 

El programa Idees Joves pretén introduir el món de l'autoocupació i fomentar la creativitat i la generació 
d’idees entre els joves de 16 anys. 

Lidera: Desenvolupament  

 

3.3. CASA D’OFICIS (DINAMO) 

Projecte que consta de dos mòduls (Manteniment i Recuperació de PCs i Pintura), que combina formació i 
treball i que està destinat a joves entre 16 i 24 anys, en situació d’atur. Té com a objectiu formar 8 joves 
en el camp del manteniment i la recuperació de material informàtic i 8 joves en el sector de la pintura 
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durant un any: una primera fase de formació i una segona fase on estan contractats i posen en pràctica 
allò après en la 1a fase. 

Com en tot el projecte DINAMO, l’objectiu és formar persones (en aquest cas joves) que siguin residents 
del Nucli Antic de Manresa per tal d’augmentar-ne el nivell d'ocupabilitat, i també que el treball que 
realitzen aquests joves reverteixi en actuacions que ajudin a millorar el barri. 

Lidera: Ocupació  

 

3.4. CONTRACTACIÓ MONITORS/ES TALLERS A LA KAMPANA  

Aquesta acció defineix clarament la voluntat de la regidoria de joventut de donar una oportunitat laboral a 
la joventut, incrementant la seva experiència i currículum, donant una prioritat absoluta a la gent jove. 

Lidera: Joventut 

 

OBJECTIU 

4. Treballar per tal d’evitar, en la mesura del pos sible, discriminacions laborals per raó d’origen i 
gènere. 

 

ACCIONS 

4.1. DONA I EMPRESA 

Programa basat en fomentar la cultura emprenedora entre les dones, potenciar la creació d’empreses 
dins d’aquest col·lectiu i donar suport a les empresàries i directives de al comarca. 

Lidera: Ocupació  

 

4.2. PROGRAMA ACOLLIM 

L’Acollim és un programa dissenyat i pensat per donar suport al servei d’orientació, destinat a aquelles 
persones nouvingudes que arriben al servei i presenten certes mancances (idioma, coneixement de 
l’entorn, manca d’experiència laboral, etc.) que dificulten la seva evolució dins el servei i la seva entrada al 
circuit normalitzat. 

L’acollim pretén donar eines bàsiques de les persones nouvingudes amb certes dificultats, per tal de que 
puguin accedir al circuit normalitzat i puguin definir amb més claredat el seu itinerari laboral. 

Lidera: Ocupació  

 

AGENTS IMPLICATS  

• Ajuntament:  
Joventut, Recursos Humans, Educació, Dona, Serveis Socials 

• Altres administracions:  
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Centre de Normalització Lingüística 

• Altres:  
Creu Roja, CITE, AMIC, Bages per a tothom 

 
INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Nombre d’usuaris atesos per actuació 

Valoració dels usuaris 

Valoració del professorat 

Valoració tècnica dels serveis 

Evolució indicadors d’ocupació juvenil 
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Evolució taxes atur juvenil 

Nombre de programes desenvolupats 

Taxa de cobertura de sol·licituds d’inscripció per cada programa 

Nombre d’usuaris que han finalitzat el curs sencer 

Nombre de reinsercions d’usuaris per programa 

 

PROGRAMA 4. HABITATGE 

 

DESCRIPCIÓ 

Poder tenir un espai propi, poder optar a formar la pròpia llar és un pas cap a l’autonomia personal, la 
maduresa i la realització del propi projecte de vida, però actualment aquest està essent un pas difícil. 

Totes les actuacions estan destinades a facilitar l’accés dels i de les joves a un habitatge digne i en unes 
condicions econòmiques raonables. 

 

OBJECTIU 

1. Assegurar que els joves que volen accedir a un h abitatge disposin d’informació actualitzada i 
completa en únic servei i puguin comptar amb orient ació i assessorament especialitzats. 

 

ACCIONS 

1.1. OFICINA LOCAL D’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE MANR ESA 

L’Oficina Local d’Habitatge i Rehabilitació es crea amb l’objectiu de desenvolupar un programa de serveis 
locals dirigits a l’àmbit de l’accés a l’habitatge, la mediació i la gestió local de l’habitatge i la rehabilitació. 

Lidera: Habitatge 

 

1.2. OFICINA DE REHABILITACIÓ I HABITATGE (CCB) 

AJUTS PER COMPRA D’HABITATGE 

Des de l’oficina es dóna informació actualitzada del pla d’ajudes per la compra d’habitatges. Un cop 
presentada la sol·licitud d’ajuda es revisa la documentació aportada. Es registra la sol·licitud i es trasllada 
l’expedient al Servei Territorial de Barcelona per a la seva resolució. 

REFERENT A PLANS D’AJUTS ANTERIORS (TAXAT I HPO) Es revisa i es registra la documentació 
necessària per fer la revisió de les hipoteques i tota l’altre documentació annexa als expedients i se’n 
dóna trasllat al servei Territorial de Barcelona Es revisa i es registra. 

 

AJUTS PER REHABILITACIÓ 

L’oficina assessora a totes aquelles persones que venen a demanar informació de les ajudes per a la 
rehabilitació d’habitatges. Es revisen les sol·licituds d’ajuda, es fa la inspecció i l'informe inicial abans de 
començar les obres. Es porta a terme l’estudi previ de cada sol·licitud i la seva corresponent inspecció 
inicial i seguiment. També es continua duent a terme les informes finals i tots els requeriments necessaris 
per esmentar a complementar les mancances que es puguin detectar en la documentació aportada.  

Lidera: Habitatge  

 

1.3. GUIA DE TREBALL I HABITATGE 

Donar eines per a l’emancipació dels joves, concretament en l’àmbit del treball i l’habitatge tot agrupant en 
un sol document aquella informació clau que de vegades trobem dispersa. Aquesta acció consisteix en 
l’elaboració i edició d’una guia. 
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Lidera: Joventut  

 

OBJECTIU  

2.  Facilitar als joves l’accés a un habitatge dign e a un preu assequible. 

 

ACCIONS 

2.1. BORSA D’HABITATGE JOVE 

Aquest servei vol facilitar als joves d’entre 18 i 35 anys l’accés a un habitatge de lloguer a un preu 
assequible, amb l’objectiu que el 25% de les assignacions de pisos de la borsa de Fòrum vagin 
destinades a  aquests joves, prioritzant d’aquesta manera el programa d’emancipació. 

 

- Acolliment, estudi i selecció de la demanda 
- Acompanyament fins a l’adjudicació de l’habitatge 
- Signatura i gestió de contractes (finances, assegurances,...) 
- Seguiment de la relació arrendatària i intervenció en cas de possibles incidències. 

Lidera: Habitatge 

 

2.2. RENDA BÀSICA D’EMANCIPACIÓ (RBE) 

Servei per tramitar una prestació adreçada a joves d’entre 22 i 30 anys, que no superin els 22.000€ 
anuals, titulars d’un contracte d’arrendament i també pels que s’han d’emancipar i encara no han 
formalitzat el contracte de lloguer. 

Informar i tramitar les sol·licituds de prestació 

Seguiment de la prestació 

Lidera: Habitatge 

 

 

AGENTS IMPLICATS  

• Ajuntament:  
Joventut, Habitatge, Serveis Socials  

• Altres administracions:  
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Bages, ADIGSA 

 
 
INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Nombre d’usuaris atesos a la Borsa jove 
Nombre d’ofertes d’habitatges a la Borsa 
Nombre de joves  beneficiàris promocions 
Nombre demandes/ajuts o serveis concedits 
Nombre de contractes de lloguer signats 
Taxa de cobertura de demandes de lloguer i d’ajuts. 

Tiratge de la Guia de Treball i Habitatge. 

Nombre de pisos de la bossa de Fòrum que van adreçats a la població juvenil (tenint en compte el límit 
del 25% dels pisos de la borsa) 
 
 
 
 
PROGRAMA 5. SALUT  
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DESCRIPCIÓ 

Acompanyament i suport a les actuacions que es desenvolupen habitualment des del departament de 
Salut en tot allò que afecta als i a les joves.  

 

OBJECTIU 

1. Garantir l’accés dels i de les joves a la inform ació concreta i precisa sobre hàbits de vida 
saludables i sobre els riscos que impliquen determi nats consums o comportaments. 

 

ACCIONS 

1.1. PREVENCIÓ DE MALALTIES TRANSMISSIBLES I EMBARAÇOS NO DESITJAT S 

Dins l’àmbit de l’oci nocturn s’ofereixen preservatius als i a les joves. Bàsicament en dies senyalats com 
pot ser el dia mundial de la SIDA i alguns concerts. 

Lidera: Salut 

 

1.2. PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES 

Prevenció de drogodependències en l’àmbit del lleure, oferint informació dels efectes secundaris per evitar 
els riscos en el consum excessiu. 

Punt informatiu en concerts de públic juvenil. 

Lidera: Salut  

 

1.3. DIA MUNDIAL SENSE FUM 

S’aprofita el dia mundial sense fum per fer una intervenció informativa als Centres de Secundària. 

Lidera: Salut 

 

1.4. PREVENCIÓ DE LA SIDA 

Oferir als i a les usuàries d’heroïna per via endovenosa xeringues, per evitar la transmissió de la VIH. 
Aquest intercanvi de xeringues usades per noves es fa des de les farmàcies de Manresa. 

Lidera: Salut  

 

 

OBJECTIU 

2. Oferir assessorament i orientació en aquells àmb its de la salut que provoquin dubtes o 
problemàtiques als i a les joves. 

 

ACCIONS 

2.1. TALLERS D’EDUCACIÓ PER SECUNDÀRIA 

Diferents tallers en l’àmbit de la salut per als alumnes de diferents temàtiques, com ara: VIH, teatre per la 
prevenció de drogodependències, primers auxilis, educació sexual i alimentació. 

Lidera: Salut 

 

2.2. PROGRAMA SALUT I ESCOLA: CONSULTA OBERTA 
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El programa Salut i Escola, amb l’objectiu de millorar la salut dels adolescents ofereix un servei de 
Consulta Oberta dins dels centres educatius de secundària, per a que els nois i noies de 14 a 16 anys 
puguin assessorar-se sobre temes relacionats amb la salut. 

Lidera: Salut  

 

2.3. TARDA JOVE 

Servei gratuït i confidencial d’atenció a la salut sexual i afectiva adreçat exclusivament a la població jove. 
Conté les actuacions següent: 

1. Tarda jove: 

Informació, suport, atenció i orientació sobre diferents temes de sexualitat i afectivitat, revisió 
ginecològica., informació específica sobre prevenció d’embaràs no desitjat i infeccions de transmissió 
sexual, telèfon jove 

2. Xerrades de sexualitat i afectivitat als IES públics: Lluís de Peguera, Guillem Catà, Pius Font i Quer, 
Lacetània i als concertats: Salle, Joviat, Ave Maria, Dominiques, Oms i de Prat a 3er i 4t d'ESO (POT). 
Mesos: gener, febrer, març. 

3. Pàgina web: sexejoves.gencat.cat 

Lidera: Salut (Generalitat) 

 

AGENTS IMPLICATS  

• Ajuntament 
Joventut, Educació 

• Altres administracions:  
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona,Consell Comarcal del Bages. 

• Altres:  
Programa Salut i Escola, SAPSK?, SPAPS, ICS, Althaia, Farmàcies, IES. 

 
INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Nombre d’usuaris i usuàries consulta oberta 

Nombre d’usuaris i usuàries tarda jove 

Nombre de grups-classe que participen de l’oferta Salut als IES 

Nombre de joves que participen de les diferents actuacions 

Valoració del professorat 

Valoració tècnica 

Nombre d’activitats realitzades 

Nombre de centres d’ensenyament on s’han realitzat els programes 

Adequació dels programes al públic destinatari 

Nombre de xeringues dispensades 

Nombre d’usuaris del programa d’intercanvi de xeringues 
 

 

PROGRAMA 6. CULTURA 

 

DESCRIPCIÓ 

Considerem la cultura un instrument social de relació, creació i participació i no només una tradició o una 
llengua o una manera de passar el temps. Tanmateix, diferenciem aquelles persones que fan cultura de 
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forma directa: joves creadors/es, d’aquella gent que consumeix cultura i que en el seu temps consumeix 
productes culturals més o menys dominants. Per tant, intentem respondre a aquestes dues vessants i, 
paral·lelament, garantir i promoure la presència d’espais i equipaments per tal de desenvolupar les 
diferents activitats sense oblidar l’oferta privada i la possibilitat de poder treballar, en alguns casos,  
conjuntament. 

 

OBJECTIU 

1. Afavorir l’accés a serveis i recursos culturals en condicions d’igualtat per als joves de Manresa. 

 

ACCIONS 

Museu Comarcal del Bages: 

1.1. VISITES GUIADES PER LES DIFERENTS SALES D’EXPOSICIONS PERMANENTS DEL MUSEU 

6.1.1. “Una visita general al museu” 

6.1.2. “Un museu per descobrir” 

6.1.3. “Com vivien els romans” 

6.1.4. “Els retaules barrocs, art i societat a la Catalunya del XVII i XVIII” 

1.2. ITINERARIS 

6.2.1. “La Manresa medieval: ciutat d’artesans i esglésies” 

6.2.2. “L’esplendor del barroc a Manresa” 

6.2.3. “L’esclat de modernisme a Manresa” 

1.3. JOCS DE ROL 

6.3.1. “Crim al museu” 

6.3.2. “Manresa any 1300” 

1.4. TALLERS 

6.4.1. “Els retaules barrocs” 

6.4.2. “Fem d’arqueòlegs” 

Les accions 6.1, 6.2, 6.3 i 6.4 s’adrecen a Educació Primària, Secundària i Cicles formatius. Aquestes 
accions es poden adaptar a les necessitats educatives de cada grup. 

Lidera: Cultura  

 

OBJECTIU 

2. Impulsar i donar suport a la creació artística i  cultural per part dels joves. 

 

ACCIONS 

2.1. VISUALS 

Cicle d’activitats relacionades amb la promoció de la cultura audiovisual realitzades durant un espai de 
temps en diferents espais de la ciutat.  

Lidera: Cultura  

 

2.2 MOSTRA’T 

Dissenyar, conjuntament amb les entitats assessores, una mostra de curtmetratges de nous creadors, 
incentivar la participació en la mostra de propostes de creadors locals. 

Lidera: Cultura i Joventut 
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2.3. PREMI CLIMENT MUNCUNILL ROCA PER A JOVES ARTISTES 

En memòria seva i de la seva voluntat artística, la família Muncunill Roca i L’ajuntament de Manresa 
convoquen aquest premi adreçat a joves creadors.  

Lidera: Cultura  

 

2.4. PREMI DE LITERATURA ATRAPALLIBRES 

Amb un grup de 30 usuaris es participa en aquest premi literari d’abast nacional. Cal llegir-se els llibres i 
puntuar-los. S’escull el millor llibre de l’any. 

Lidera: Cultura 

 

2.5. PREMI DE LITERATURA PROTAGONISTA JOVE 

Lectura d’uns llibres pre-seleccionats per triar el que més agrada. Les votacions s’envien al Consell Català 
de Llibres per Infants i Joves que fa un recull de tot Catalunya. 

Lidera: Cultura  

 

2.6. CICLE D’EXPOSICIONS DE FOTOGRAFIA 

Cicle de quatre exposicions temàtiques programades al llarg de l'any. Conjuntament amb les exposicions 
es dissenyaran  activitats paral·leles. 

Lidera: Cultura  

 

 

OBJECTIU 

3. Fomentar l’accés i la participació dels joves a la cultura popular. 

 

ACCIONS 

3.1. DESCOBREIX-TE 

Descobreix-te és un programa d’activitats que pren com a eix conductor la identificació i difusió del 
patrimoni d’un barri de Manresa. 

A través de diferents activitats, els veïns i veïnes d’aquest barri identifiquen els elements patrimonials del 
seu entorn i es donen conèixer. 

Lidera: Cultura  

 

3.2. DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA 

Programació durant tot un dia (coincidint del Dia Internacional de la Dansa) de diverses activitats 
adreçades a la població que tingui com a objectiu la difusió de la dansa en les seves diferents vessants. 

Lidera: Cultura  

 

3.3. VIU MANRESA 

Mitjançant els Punts d'Informació dels Instituts es vol crear un grup de joves voluntaris per col·laborar en 
diferents activitats culturals de la ciutat.  

Lidera: Cultura  
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3.4. VOLUNTARIAT PER LA FESTA DEL CARNESTOLTES 

Joves a títol individual o en representació d’una entitat per col·laborar en el desenvolupament de la festa 
del Carnestoltes infantil de Manresa dirigida al públic familiar. Aquesta festa consisteix en una matinal 
festiva amb rua amenitzada per grups d’animació i festa final. 

Lidera: Cultura i Joventut  

 

3.5. CULTURA POPULAR 

Promoure entre la gent jove el coneixement de les diferents festes populars catalanes que hi ha al llarg de 
l’any i de l’oferta d’activitats que s’hi vinculen. S’elabora un fulletó explicatiu de cada festa amb detall 
d’activitats (concerts, fires, ...). Aquesta acció està destinada a joves d’entre 12 i 18 anys dels IES de 
Manresa a través del programa PIDCES. 

Lidera: Joventut  

 

 

OBJECTIU 

4. Fomentar la formació i l’interès artístic i cult ural dels joves de la ciutat.  
 

ACCIONS 

4.1. TOCATS DE LLETRES 

Tocats de Lletra és un cicle de promoció de la lectura impulsat per l’Ajuntament de Manresa i el Gremi de 
Llibreters de Barcelona i Catalunya, que neix amb la voluntat d’acostar els llibres als ciutadans i 
d’incentivar el plaer de llegir entre ells. 

Tocats de Lletra compleix diverses funcions al mateix temps: la promoció de la lectura i del llibre, la difusió 
de gèneres minoritaris entre els lectors potencials, la participació ciutadana o la descentralització de les 
activitats culturals, lligada a l’organització d’activitats des de les seus de les entitats. 

Lidera: Cultura  

 

4.2. MANRESA PROPOSA MÚSICS 

El Manresa Proposa Músics és un aparador musical de doble sentit, ja que apropa noves propostes 
musicals que es fan a fora de les comarques centrals i esdevé una plataforma de difusió i suport a la 
creació musical local. Pretén també fomentar l’ús de la llengua catalana en les creacions musicals. El 
concurs és l’eix central a partir del qual s’articula el Programa Manresa Proposa Músics, un conjunt 
d’activitats relacionades amb la música, que pretenen fomentar i difondre la creació musical del Bages i 
acostar-la al públic, així com apropar propostes musicals interessants i innovadores d’arreu. 
Lidera: Joventut 

 

4.3. CASA DE LA MÚSICA 

La Casa de la Música de Manresa és un nou model de gestió cultural, dedicada a la formació, la creació, 
l’exhibició i al difusió de la música popular. Té el propòsit de transformar la realitat musical de la ciutat i el 
seu entorn. Complementar les infraestructures ja existents a la ciutat i donar resposta a les noves 
expressions musicals latents. Donar eines als creadors, obrir possibilitats al públic i contribuir a la 
normalització i potenciació de la música popular. És un conjunt d’activitats, programes i actuacions que es 
desenvolupen en uns espais especialment pensats per acollir-les. És el camp d’entrenament i de joc del 
planter musical de la que han de sorgir els nous artistes de futur. 

Lidera: Cultura 

 

4.4. AULES DE CULTURA 
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Oferta formativa de caràcter divulgatiu. Cursos de temàtica diversa (art i humanitats, salut i habilitats 
personals, natura i medi, ciències socials) realitzats bàsicament a equipaments de proximitat (centres 
cívics). 

Lidera: Cultura  

 

4.5. TALLERS D’ART 

Oferta formativa de qualitat dirigida a totes aquelles persones interessades a iniciar-se en l’aprenentatge 
de tècniques artístiques sense necessitat de tenir-ne coneixements previs. Es tracta d’una primera 
aproximació a una formació artística, en la majoria dels casos de durada trimestral. 

Lidera: Cultura  

 

 

AGENTS IMPLICATS  

• Ajuntament 
Joventut, Educació, Habitatge, Salut, Dona, Solidaritat, Serveis Socials, Participació. 

• Altres administracions:  
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, 

• Altres:  
CCLIJ, centre de Recursos Pedagògics del Bages, TRANSVERSAL, Entitats veïnals, FUB, UPC, altres 
entitats, Cineclub Manresa, FotoArtManresa, Fecinema, Biblioteca del Casino, Museu Comarcal del 
Bages, Centres Cívics, Centre Flors Sirera, Escola d’Art, El galliner, Imagina’t Manresa, Gremi de 
Llibreters de Barcelona i Catalunya. 

 
INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Nombre d’activitats programades i realitzades destinades als joves 

Nombre de joves, entitats i col·lectius implicats en l’organització de les activitats 

Nº d’assistents a les activitats 

Nivell satisfacció participants 

Valoració tècnica 

Nombre d’escoles i cursos que han participat en les visites al museu, itineraris i jocs de rol. 

Nombre d’artistes presentats al Premi Climent Muncunill Roca 

Nombre de voluntaris pel Carnestoltes 

 
 

PROGRAMA 7. ESPORT 

 

DESCRIPCIÓ 

L’esport es configura com una eina amb grans potencialitats per aconseguir objectius tan diversos com la 
realització personal, la integració social o la dinamització cívica . És doncs important facilitar i garantir la 
pràctica de l’activitat física i esportiva als joves del municipi amb la màxima qualitat i eficiència, 
independentment de les seves capacitats físiques i aptituds. 

 

OBJECTIUS 

1. Millorar l’oferta i les estructures organitzativ es de l’esport en edat escolar, federada i no 
federada, per tal que la pràctica esportiva sigui u na eina real de cohesió social. 
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ACCIONS 

1.1. ATLETISME A L’ESCOLA 

Dins el programa Educa amb l’esport, aquesta acció busca promoure i difondre l’atletisme entre els 
escolars de Manresa i de la comarca del Bages. 

Lidera: Esports  

 

1.2. COLÒNIES ESPORTIVES D’ESTIU 

Dins el programa Educa amb l’esport, aquestes colònies ofereixen als infants i joves de 8 a 16 anys la 
possibilitat d’iniciar-se en una sèrie d’esports poc coneguts, engrescadors i adaptats a la climatologia de 
l’estiu. D’aquesta manera poden gaudir de les seves vacances a la seva ciutat practicant uns esports 
saludables. 

Lidera: Esports  

 

1.3. JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA (JEEC) 

És una actuació establerta per la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya per tal de 
fomentar la pràctica de l’esport al nostre país, en el seu vessant educatiu, convivencial i competitiu, amb 
la finalitat de facilitar l’accés a l’activitat esportiva al màxim nombre de joves en edat escolar i millorar-ne 
el seu nivell tècnic. 

Lidera: Esports  

 

1.4. ACTIVITATS FÍSIQUES PER A JOVES I ADULTS  

Programa que inclou pràctiques físico-esportives de diverses tendències impartides per monitors 
especialitzats. 

Es fan 5 tipus d’activitats: gimnàstica de manteniment, gimnàstica dolça, tai-txí, natació i ioga. 

Lidera: Esports  

 

AGENTS IMPLICATS  

• Ajuntament 
Joventut, Educació 

• Altres administracions:  
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona 

• Altres:  
Consell Català de l’Esport, Consell Esportiu del Bages, Clubs esportius ciutat, Escoles i IES 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Nombre de joves beneficiaris de les actuacions. 

Nombre de centres participants en el programa 

Nombre de cobertura de ràtio d’infants i joves que participen en les colònies esportives en situació de risc 
social 

Taxa de cobertura de la demanda de colònies esportives i dels diversos tallers 

 

 

PROGRAMA 8. OCI I LLEURE 

 

DESCRIPCIÓ 
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Les activitats de lleure tenen un caire fonamentalment relacional. D’aquesta manera, el lleure es 
converteix en un espai vital per al desenvolupament de les relacions de grup, la trobada amb els amics i 
amigues, les relacions afectives i de parella, entre d’altres. 

 

OBJECTIUS 

1. Promoure una oferta diversificada d’oci que aixam pli les opcions de lleure dels joves, amb 
iniciatives adequades a diferents trams d’edat i en  diferents horaris de programació. 

 

ACCIONS 

1. 1. LA KAMPANA 

El Casal de Joves La Kampana és un equipament municipal que va ser creat a finals de l’any 2000, amb 
la finalitat de promoure la cultura, la creació i l’associacionisme entre els joves.  La Kampana té com a 
objectius: 

- Dotar a la ciutat d’una oferta juvenil, cultural i d’oci de qualitat 
- Facilitar recursos d’informació, infrastructurals i humans al jove per a l’articulació de formes 

de participació i desenvolupament personal i col·lectiu 
- Incentivar i difondre la producció cultural de nous creadors 
- Identificació del Casal de Joves com a referent de l’activitat juvenil de la ciutat 

Lidera: Joventut  

 

8.2. LA KAMPANA SURT ALS BARRIS 

La Kampana surt als barris, es presenta com un catàleg d’activitats per a joves i que l’Ajuntament de Manresa 
posa a l’abast d’entitats juvenils, associacions o grups no formals de joves, per tal de promoure accions 
adreçades al foment de polítiques locals de joventut.  
Tot i que l’objectiu final de La Kampana surt als barris, no és només la de ser un catàleg d’activitats per a la 
gent jove, si no  que de fet és la eina  que ens permetrà un millor acostament i coneixement de les necessitats 
i inquietuds del jovent manresà. 
Els objectius són: 

o Facilitar a diferents entitats o associacions locals eines per tal de promoure accions adreçades al 
foment de polítiques locals de joventut. 

o Aportar elements referencials a la gent jove del municipi per facilitar la seva socialització i integració 
en dinàmiques cíviques de Manresa. 

o Ampliar l’abast de les actuacions per atendre el màxim nombre possible de joves del municipi. 
o Aportar eines que facilitin la interlocució dels joves amb l’administració en qualsevol àmbit del seu 

interès. 
o Promoure la participació juvenil tot estimulant la seva capacitat d’autoorganització i gestió de serveis 

i programacions del seu interès, donat suport a les seves iniciatives facilitant recursos econòmics, 
tècnics, de gestió i recursos humans. 

Lidera: Joventut  

 

8.3. PENJA’T DE L’ESTIU 

És una oferta de lleure que pretén diversificar les opcions de lleure existents a Manresa per a la gent jove, 
donant alternatives a l’oci més comercial. 

El Penja’t de l’estiu és una programació intensa d’activitats per a la gent jove durant un període curt , 
bàsicament els mesos de juny i juliol, en la qual es pretén mostrar el volum i qualitat de la dinàmica juvenil 
del municipi. Es tracta de crear una mena d’aparador que combini propostes lúdiques, espais de reflexió, 
promoció associativa i la concreció de projectes de participació desenvolupats directament per la gent 
jove. 

Els objectius generals que persegueix el Penja’t són: 

o Garantir l’existència a Manresa d’una oferta  variada d’activitats d’oci per a la gent jove durant els 
mesos de juny i juliol, adaptada a les diferents franges d’edat  i a la  diversitat d’interessos i 
característiques d’aquest, amb especial atenció a les nits i als cap de setmana, diferenciada de les 
propostes comercials. 
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o Promoure la participació directa dels joves en l’organització de les activitats, entenent l’ús actiu 
lleure com a eina per a la socialització, experimentació i creixement personal.  

o Fomentar estils de vida saludables entre la gent jove, afavorint la pràctica esportiva urbana i l’aire 
lliure.  

o Estimular les inquietuds artístiques entre la població juvenil, oferint recursos i espais per a 
l’expressió d’aquestes inquietuds. 

o Fomentar la dinamització associativa, estimular la participació d’associacions veïnals i els 
mateixos joves en la definició i realització de la programació de les activitats. 

Lidera: Joventut  

 

8.4. PLATEA JOVE  

Programació estable d’espectacles per a públic jove, de 12 a 35 anys per tal de potenciar l’ús del teatre 
entre la població juvenil. 

Lidera: Cultura 

 

8.5. SETMANA DE JOCS AL CARRER 

El Club del Joc és un equip de treball sobre el món del joc creat l’any 1999 i format per socis i sòcies del 
CAE i per altres persones interessades en la temàtica del Joc. De del Club del Joc es recull informació i 
s’organitzen activitat amb la finalitat de difondre i fomentar el joc com a instrument educatiu, com a un 
element cultural i com una alternativa d’oci. 

Una d’aquestes activitats és la Setmana del Joc. 

Lidera: Joventut 

 

AGENTS IMPLICATS  

• Ajuntament 
Salut, Cultura, Solidaritat, Esports. 

• Altres administracions:  
Secretaria General de Joventut, Diputació de Barcelona 

• Altres:  
CAE, El Galliner, SAPSK?, ESPLAC, Associació skaters de Manresa, Creu roja,  

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Nombre de persones beneficiaries de les actuacions 

Nombre d’activitats proposades pels joves i/o entitats 

Nombre de representacions teatralsdestinades als joves 

Taxa de cobertura de les demandes d’activitats 

 

 

PROGRAMA 9. MOBILITAT 

 

DESCRIPCIÓ 

Els joves són usuaris habituals dels transports públics i en depenen en gran mesura, produint-se una 
important demanda de la millora a nivell urbà i interurbà. Aquest programa preveu actuacions en aquest 
sentit, així com  fórmules alternatives com usar la bicicleta o compartir cotxe. També pretenem incidir en la 
mobilitat internacional vinculada tant al turisme , com al voluntariat, a la formació i el treball a l’estranger. 

 

OBJECTIU  
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1. Facilitar la mobilitat dels joves. 

 

ACCIONS 

1.1. VINE DE FESTA AMB BUS I TORNA 

Servei de transport col·lectiu per assistir a la Festa de la Patum de Berga (el dijous de corpus) 

El Bus de la Patum té parada en diversos municipis bagencs per tal de facilitar el transport de tots els/les 
joves que vulguin assistir a aquesta festa tradicional de la nostra comarca veïna i, poder-ne gaudir 
plenament. 

Poden inscriure’s al bus totes les persones a partir dels 16 anys. 

Lidera: Joventut (CCB)  

 

1.2. TRANSPORT PER PLATEA JOVE  

Platea Jove és una programació teatral adreçada específicament a la població juvenil. 
Al llarg de l'any es programen sis obres (tres obres per semestre). 
Aquestes es duen a terme al Teatre Conservatori, els divendres a les 21.00 hores.  
Per tal de facilitar l'accés al Platea Jove als joves residents a fora de Manresa el Consell Comarcal posa a 
disposició de tots els municipis transport gratuït. 

Lidera: Joventut (CCB)  

 

1.3. COMPARTIR COTXE  

El projecte COMPARTIR COTXE neix de la voluntat del Consell Comarcal del Bages de fomentar entre la 
població un ús més racional del cotxe. El servei consisteix a facilitar la trobada de persones que estan 
interessades a compartir el vehicle privat a l’hora de fer un viatge. 

Els objectius són:  

-Facilitar als ciutadans i a les ciutadanes del Consell Comarcal del Bages una altra alternativa en els seus 
desplaçaments tenint en compte mesures de sostenibilitat en la mobilitat. 

- Disminuir la contaminació i el consum energètic produït pels vehicles privats. 

- Millorar la utilització de l’espai públic. 

Es pot compartir cotxe per:  

- Anar a treballar 
- Per anar a la universitat 
- Per anar de viatge 

Lidera: Joventut (CCB)  

 

1.4. EXPOSICIÓ “MUNTA’T L’ESTIU” 

L’exposició, creada pel SapsK?, consta de 12 plafons amb informació de diferents propostes de vacances 
a l’estiu: l’interrail, els albergs, les rutes i campaments, les granges woof, l’hospitality club, les vies verdes, 
els camps de solidaritat...sñon algunes de les opcions que s’hi poden trobar. 

El disseny de l’exposició, que va anar a càrrec del CAE, està en un format molt atractiu pensat per als 
joves. Cada plafó és una peça de Tetris fet que reprodueix la sensació de trencaclosques que sovint 
comporta organitzar-se unes vacances d’estiu. 

L’exposició esta penjada a la web del SapsK? s’exposarà als instituts de Manresa a on es portena  terme 
els PIDCES i, sempre i quan estigui disponible, la podran llogar altres entitats que vulguin promoure les 
alternativges de viatges exposades en aquest. 

Lidera: Joventut  

 

OBJECTIU  
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2. Promoure la mobilitat internacional dels i de le s joves. 

 

ACCIONS 

2.1. VIATGETECA 

La Viatgeteca és una biblioteca de viatges, un espai amb informació turística i recursos que poden ser 
útils per preparar el teu viatge (guies, mapes, fulletons, allotjaments, transports...). 

2.1.1. DINAMITZACIÓ DE LA VIATGETECA D’ESTIU 

A l’estiu,la zona més freqüentada per la gent de Manresa a les tardes són les terrasses dels bars i les 
gelateries del Passeig Pere III de Manresa. Així doncs, l’equip del SAPSK? ens traslladem una tarda al 
Passeig amb dos carros plens de guies de viatge una mica antigues per a regalar-les entre la gent jove 
que fa ús del passeig i alhora donar a conèixer el servei de viatgeteca que ofereix el PIJ a través d’unes 
octavetes informatives del servei. 

Lidera: Joventut  

 

2.2. GUIA JOVE DE MOBILITAT A L’ESTRANGER 

La guia ofereix eines, principalment telemàtiques, per tal de facilitar la recerca a totes les persones joves 
que es plantegen anar a viure una experiència a un país europeu o a d’altres llocs del món. 

El document està estructurat en dos blocs, en funció dels objectius que  poden dur a viatjar. Així, doncs, 
es parla de:  

- Treballar i aprendre: apartat dins del qual es pot trobar informació sobre realització de pràctiques, 
voluntariat, treball remunerat i treball d’au-pair  

- Estudiar a l’estranger: s’hi pot trobar informació sobre programes d’intercanvi i estudis d’idiomes  

La guia es complementa amb una part introductòria de recomanacions bàsiques i una part final, on es 
recullen diferents webs que poden ser d’interès i que complementen els que s’han anat llistant en 
cadascun dels apartats comentats anteriorment. 

Es pretén donar a conèixer la Guia en altres espais d’ús freqüent per als joves. 

Lidera: Joventut 

 

2.3. JOVENTUT EN ACCIÓ 2007-2013 (PROGRAMA EUROPEU)  

El Programa Joventut en acció (2007-2013) és un programa de la unió Europea que recolza la política de 
cooperació dins l’àmbit de la joventut. 

El programa inclou diverses accions de les quals en destaquem tres: 

2.3.1. Intercanvi de joves 
Trobades de joves (d'entre 13 i 25 anys) de diferents països per a treballar una temàtica concreta. 
La durada de l'intercanvi és d'un mínim de 6 dies i d'un màxim de 21. 

 
2.3.2. Iniciatives Juvenils 
Projectes realitzats per un grup de joves (de 18 a 25 anys) per tal de donar resposta a una realitat local. 
La durada d'aquest projecte pot ser de 3 a 18 mesos. 

 

2.3.3. Servei Voluntari Europeu 
Mitjançant aquesta acció s’ofereix la possibilitats a joves d’edats compreses entre els 18 i els 30 anys de 
realitzar un projecte de voluntariat en un país diferent al propi. Les estades de voluntariat poden ser 
d'entre 2 i 12 mesos. 

L’Oficina de Serveis a la Joventut ofereix el seu suport a l’hora de tramitar un intercanvi i /o una iniciativa 
juvenil. 
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Pel que fa al Servei Voluntari Europeu l'Oficina de Serveis a la Joventut és una entitat d’enviament i 
acollida. Significa que és des d’on es realitzen tots els tràmits per tal que un/a jove pugui participar del 
projecte. 

Lidera: Joventut  

 

AGENTS IMPLICATS  

• Altres administracions: 
Consell Comarcal del Bages  

• Altres:  
CAE i SapsK? 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Nombre d’iniciatives generades a partir del seguiment del transport públic 

Nombre d’iniciatives desenvolupades  

Nombre d’usuaris de les diferents actuacions 

Nombre d’activitats i accions empreses per promocionar els programes (xerrades, guies, cartells, etc.) 

Tiratge de la “Guia jove de mobilitat a l’estranger” 

Nombre de demandes ateses 

 

6.2.CIUTADANIA 

 

PROGRAMA 1. COHESIÓ SOCIAL 

 

DESCRIPCIÓ 

Conjunt d’accions per fer visible la diversitat com a característica definidora de la condició juvenil. 
Contemplem la diversitat des d’una òptica àmplia, per raó de gènere, de procedència geogràfica, de 
cultura, etc.  

Tampoc podem oblidar les conductes xenòfobes de determinats col·lectius cap tot allò que és diferent 
d’ells generant comportaments violents. D’alguna manera hem de ser conscients que tot això també hi és 
a la nostra ciutat i cal actuar-hi tot defugint l’estratègia moralista. I és també en aquest punt que pensem 
que la cultura en el temps de lleure pot i ha de ser una eina transformadora que fomenti l’autocrítica, el 
conèixer allò que és diferent i que defugi els tòpics i la indiferència .  

 

OBJECTIU 

1. Promoure la diversitat com a element identificador de la condició juvenil i enriquidor del bagatge cultural 
de cadascú. 

 

ACCIONS 

1.1. JOVES NUCLI ANTIC (JNA) 

JNA és un projecte d’educació en el lleure que treballa amb la franja de 12 a 16 anys al Nucli Antic de 
Manresa. Amb l’especificitat de treballar a través de l’esport com a eina fonamental i realitzar un treball en 
medi obert. 

Lidera: Serveis Socials 

 

1.2. VIURE EN UNA DICTADURA 
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Documental sobre la vida quotidiana durant els primers anys del franquisme amb l’objectiu de donar 
protagonisme a la gent gran mitjançant la seva aportació en la recuperació de la memòria històrica. L’any 
2007, conjuntament amb la regidoria d’ Educació, es va elaborar un dossier pedagògic per poder treballar 
el tema dins els centres escolars. 

Lidera: Gent Gran  

 

OBJECTIU  

2. Incentivar la realització d’iniciatives que inte grin la diversitat com a element normalitzat. 

 

ACCIONS 

2.1. DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI RELACIONAL DE LA KAMPANA 

Activitats, tallers i celebració de festes programades per dinamitzar l’espai relacional de la Kampana on hi 
assisteixen habitualment un grup de joves d’origen marroquí que viuen al barri, per a qui el Casal és un 
mitjà d’integració a la ciutat i a la cultura catalana. Aquest és un espai on aquests joves estableixen 
contacte amb altres joves de diverses procedències. Les activitats són de caràcter educatiu -divulgatiu 
però alhora es pretén que siguin lúdiques i atractives per tal d’aconseguir la seva participació. 

Lidera: Joventut  

 

2.2. LA LUDOTECA LUDUGURUS 

La Ludoteca Municipal Ludugurus, gestionada per Creu Roja Manresa, té com a objectiu principal educar 
en el temps lliure a través del joc i desenvolupar aprenentatges de la vida quotidiana i de relació amb 
diferents cultures. 

Lidera: Joventut  

 

2.3. ESPAI JOVE 

Servei adreçat a joves estrangers i estrangeres per tal de facilitar una sana integració a l’entorn. Vol servir 
de canal perquè els i les joves estrangers i estrangeres d’entre 12 i 25 anys puguin arribar a la xarxa de 
recursos normalitzats. 

Lidera: Serveis Socials 

 

2.4. TORNEIG DE FUTBOL SALA ESPAI JOVE 

Torneig de futbol sala ESPAI JOVE, iniciat amb els objectius de fomentar la relació entre joves de 
diferents orígens en la immigració i també dels joves nascuts a Manresa. 

Lidera: Serveis Socials  

 

2.5. REFORÇ ESCOLAR 

L’activitat de reforç escolar és una activitat demandada tant pels joves com per les diferents entitats del Nucli 
Antic (Espai Jove, La Kampana...), per això, des del primer moment que es va fer pal·lesa aquesta necessitat, 
i no havent-hi cap altre espai (excepte de l’institut Lluís de Peguera on es fa pagar) Joves Nucli Antic (JNA) en 
un inici va assumir la programació i organització de l’activitat. 
Els participants no tan sols són joves coneguts per JNA, sinó que una part significativa venen derivats 
d’altres entitats i professionals. 
El nombre de participants ha anat augmentant progressivament, tant per la creixent derivació 
d’adolescents per part d’altres entitats i professionals com per l’augment de participants de JNA a reforç 
escolar. 
Per poder assumir tota aquesta demanda, s’ha partit l’horari en dos grups. D’aquesta manera, es poden 
encabir més nois i noies a l’activitat i es dóna espai perquè accedeixin nous/ves participants. Actualment 
ha calgut elaborar una llista d’espera de nous participants que es mirarà de poder introduir algun dels dos 
grups horaris progressivament. 
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L’activitat es porta a terme durant tot el curs escolar, deixant d’oferir-la en els mesos d’estiu i començant 
com el curs escolar. 
Els i les joves acudeixen de forma voluntària i amb un alt nivell d’implicació i motivació.  
La seva actitud és molt positiva ja que són conscients de la importància d’aprofitar el servei que se’ls està 
oferint. 
Gràcies a la diversitat dels usuaris i les seves procedències ha esdevingut un lloc de trobada entre 
diferents cultures, llengües, tradicions..., un espai amb molta qualitat humana. 
Lidera: Educació  

 

OBJECTIU  

3. Prevenir comportaments o hàbits discriminatoris. 

 

ACCIONS 

3.1. PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA MONTSERRAT R OIG (PIAD) 

El Punt d'Informació i Atenció a la Dona és un servei municipal obert a la ciutat amb ànim dinamitzador i 
coordinador de les accions que es portin a terme des de la Regidoria de la Dona, la qual promou 
actuacions positives envers les dones. 

L’objectiu principal és aconseguir que homes i dones comparteixin els espais de la seva vida quotidiana, 
les seves responsabilitats públiques i privades d’una forma més equilibrada. 

Ofereix informació, orientació i assessorament a les dones que presenten situacions de necessitat 
derivada de la seva condició de dona. 

3.1.1. Àrea d’atenció psicològica i assessorament legal a dones. 

Assessorament legal i atenció psicològica a dones que pateixen discriminació per raó de gènere, 
problemes de violència, assetjament sexual, desigualtats laborals, conflictes familiars,... 

3.1.2. Àrea d’informació i formació de recursos, activitats i polítiques d’igualtat 

Treballa la  promoció, sensibilització i prevenció. El projecte tallers es planteja per dona suport a les 
entitats i associacions de dones, i d’altres àmbits, així com propiciar el creixement personal de les dones. 

Lidera: Dona 

 

3.2. CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ DEL DIA DE LA DONA I EN CONT RA DE LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE  

En motiu del dia de la dona i el dia en contra la violència de gènere, 8 de març i 25 de novembre 
respectivament, es duen a terme tot un seguit d’activitats dirigits a diversos col·lectius per sensibilitzar 
sobre el tema. 

Lidera: Dona  

 

3.3. TALLERS DE PREVENCIÓ DE LES RELACIONS ABUSIVES PER A ALUMNES DE SECUN DÀRIA  

Aquests tallers de prevenció i sensibilització de la violència contra les dones per a adolescents i joves,  
tenen la finalitat de proporcionar eines i recursos a aquest col·lectiu perquè esdevinguin agents actius en 
la prevenció de les relacions abusives, tot promovent el respecte mutu entre els sexes i la resolució no 
violenta dels conflictes. 

Lidera: Dona  

 

3.4. SENSIBILITZACIÓ DAVANT LA DIVERSITAT 

Es tracta d’apropar la realitat multicultural i la diversitat fruit de la immigració a la població de la ciutat a 
través d’activitats diverses organitzades des del programa, altres àmbits municipals, suport a entitats 
ciutadanes, coorganitzat amb el programa d’immigració comarcal, etc. Dins aquest apartat també s’inclou 
la formació adreçada a professionals diversos dins l’Ajuntament o fora. 
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1.11.1. Activitats de normalització del fet religiós i cultural musulmà i d’altres confessions 

1.11.2. Programació d’informació i sensibilització social davant el fet migratori i intercultural 

Lidera: Immigració 

 

3.5. TALLERS DE SENSIBILITACIÓ ALS JOVES 

Es tracta d’apropar i treballar aspectes de sensibilització davant la immigració i la diversitat a través 
d’alguns espais educatius o lúdics. 

Lidera: Immigració  

 

3.6. INFORMACIÓ ALS NOUVINGUTS 

Apropar informació d’interès sobre la societat a la població nouvinguda, a través de xerrades en diferents 
espais i material imprès. 

• Punts d’informació : CITE, AMIC, Bages per tothom. 
• Material d’informació per a immigrants: petita guia del nou ciutadà (edició bilingüe resumida: castellà, 

àrab, romanès, xinès, mandarí). 
• Projecte Benvinguda als nous empadronats estrangers. 
• Apropament d’informació sobre drets i deures als nouvinguts : xerrades adreçades als col·lectius i 

grups. 
Lidera: Immigració 

 

3.7. EINES DE PARTICIPACIÓ I SUPORT A LES ENTITATS 

Es tracta de fomentar l’autoorganització, la creació i consolidació d’associacions d’immigrants i vincular-
los a la xarxa ciutadana. S’inclou el tema de la dignitat religiosa. 

• Consell Municipal d’interculturalitat i migracions (comissió de la llengua). 
• Suport organitzatiu a entitats d’immigrants i interculturalitat. 
• Subvencions (convocatòria compartida entre Immigració i Solidaritat). 

Lidera: Immigració 

 

3.8. LLENGUA 

Es tracta de facilitar una oferta de llengua adreçada  a la població immigrada adequada a la realitat del 
territori. Es facilita per una banda una xarxa de coordinació, i la oferta de certs recursos ( a través del món 
veïnal, de les sol·licituds d’algunes associacions d’immigrants amb Normalització lingüística), etc,  l’edició 
de material de difusió i la organització d’una matinal de treball a l’any adreçada  a professorat. 

Lidera: Immigració i Cultura 

 

3.9. PROJECTE “ENLLAÇ”. Intermediació i treball comunit ari 

Equip de professionals que aborda la prevenció i atenció de situacions generadores de possible 
conflictivitat social basada en factors derivats de la diversitat cultural pels fluxos migratoris, l’exclusió 
social, les dificultats d’accés a la informació, el suport a l’adaptació i la integració social dels nouvinguts. 

Lidera: Immigració  

 

 

AGENTS IMPLICATS  

• Ajuntament 
Joventut, Educació, Dona, Ocupació, Habitatge, Salut, Serveis socials, Esports, Solidaritat, Cultura, 
Mobilitat, Urbanisme, RRHH, Participació. 

• Altres administracions: 
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Generalitat de Catalunya 

Diputació de Barcelona 

Consell comarcal del Bages 

• Altres:  
Creu Roja, Càritas, Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, Escola d’Adults, Centre de 
Normalització Lingüística, AMIC, CITE, Bages per a tothom, Regió7, Joves Nucli Antic. 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Nombre de demandes 

Taxa de cobertura demandes solventades 

Nombre de persones ateses 

Nombre d’usuàris i usuàries del reforç escolar 

Taxa de cobertura de demandes d’atenció 

Nombre d’entitats participants en Consell Municipal d’interculturalitat i migracions 

 

PROGRAMA 2. CIUTADANIA GLOBAL 

 

DESCRIPCIÓ 

Quan en aquest àmbit ens plantegem temes com la solidaritat i la cooperació no només estem pensant en 
potenciar l’educació intercultural i l’ajut a grups socials més desafavorits sinó, que en aquest punt 
l’objectiu bàsic és el de fomentar entre els/les joves la solidaritat i el respecte vers actituds diferents. 
Creiem que la manera més eficaç d’aconseguir-ho és mitjançant la descoberta dels diferents col·lectius. 
La informació i el coneixement com a eines imprescindibles per a la comprensió d’allò que ens és llunyà. 

 

OBJECTIU 

1. Incrementar el grau de sensibilització del col·lectiu jove de la ciutat en temes de solidaritat i cooperació 
internacional i promoure el compromís i el voluntariat juvenil en aquest àmbit. 

 

ACCIONS 

1.1. CASA PER LA PAU I LA SOLIDARITAT . FLORS SIRERA  

Equipament municipal de solidaritat amb l’objectiu de promoure la cultura de pau, oferir recursos, 
educació en valors, crear xarxes ciutadanes, donar suport a iniciatives a favor de la justícia global. 

Ofereix una agenda estable d’activitats de solidaritat i cooperació. 

Lidera: Solidaritat  

 

1.2. CENTRE DE RECURSOS BAMBYLOR 

Biblioteca especialitzada en cultura de la Pau, hemeroteca, videoteca i documents sonors. 

Lidera: Solidaritat  

 

1.3. ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ CULTURA DE PAU I DRETS HU MANS 

Activitats estables que es realitzen durant tot l’any en diferents espais de la ciutat per sensibilitzar a la 
ciutadania de temàtiques com cultura de Pau i drets humans. 

1.3.1. Campanya consum responsable 
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És un eix transversal de treball de solidaritat. Es fan mercats d’intercanvi, xerrades, exposicions, 
projeccions documentals, debats, concerts, tallers, etc. 

1.3.2. Manresa solidària 

És un mitjà clau per cridar l’atenció de la ciutadania en temàtiques de solidaritat en una època concreta de 
l’any i donar a conèixer la tasca regular de les entitats i el Consell Municipal de Solidaritat. L’objectiu de la 
Setmana Solidària és oferir actes informatius, reivindicatius i festius que siguin atractius per la ciutadania. 

En el marc de la Setmana Solidària, s’organitzen dos actes emblemàtics: La Fira d’ONGD’s i el Fòrum de 
Solidaritat. 

Lidera: Solidaritat 

 

1.4. COOPERACIÓ I EMERGÈNCIA 

Activitats derivades de donar a conèixer els projectes de cooperació que es realitzen al sud per donar a 
conèixer els projectes i realitat per tal de sensibilitzar la ciutadania. 

1.4.1. Cooperació: 

Donem suport a projectes que promouen la participació social, la productivitat i l’autosostenibilitat. 

1.4.2. Emergència: 

En situacions d’emergència (conflictes armats, desastres naturals, crisis humanitàries) donem suport a 
ONG especialitzades en Acció Humanitària al terreny. 

Lidera: Solidaritat  

 

1.5. PARLEM-NE 

Programa de sensibilització adreçat a la població juvenil, al voltant dels valors de la solidaritat, el respecte 
i la cooperació. El projecte s’adreça als alumnes dels centres d’ensenyament secundari públics de 
Manresa (joves d’entre 12 i 18 anys); i, de forma general, al conjunt de joves de al ciutat (entre 12 i 35 
anys). 

El projecte contempla el disseny i realització de diferents activitats de sensibilització envers temàtiques i 
problemàtiques relacionades amb:  

- El fet migratori i el foment de la interculturalitat 
- L’educació per la pau ( com a resposta a l’augment d’activitats violentes) 
- L’anàlisi i la resolució assertiva dels conflictes 
- Els projectes de cooperació i solidaritat 

Lidera: Immigració  

 

AGENTS IMPLICATS  

• Ajuntament 
Joventut 

• Altres administracions: 
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Bages 

• Altres:  
Creu Roja, IES, Casals de joves, AAVV 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Nombre de persones usuàries a les actuacions 

Nombre de persones usuàries del centre de recursos 

Nombre d’activitats desenvolupades 

Nombre de centres de secundària que han participat en el programa Parlem-ne 
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Nombre d’entitats col·laboradores en els diferents programes 

Nombre de visitants de la Setmana Solidària 

Nombre d’entitats juvenils adherides i col·laboradores en les diferents accions. 

 

 
PROGRAMA 3. INTERLOCUCIÓ 

 

DESCRIPCIÓ 

Una de les condicions fonamentals en l’aplicació de les polítiques de joventut és que aquestes siguin fruit 
del diàleg amb els qui finalment són els seus destinataris, els mateixos joves. Per aquesta raó és 
especialment important disposar d’interlocutors, de referents amb qui contrastar l’aplicació d’aquestes 
polítiques des de l’administració local. 

 

OBJECTIU 

1. Millorar les possibilitats d’interlocució de l’Ajuntament amb la població juvenil i amb els professionals 
que hi treballen, de la ciutat. 

 

ACCIONS 

1.1. REFORMULACIÓ CONSELL DE JOVES 
Actualment estem en un procés de reformulació de la participació juvenil a Manresa, fruit de l’avaluació 
del Pla Jove 2004-2007. Amb l’acompanyament del Programa Foment de la Participació,  de la Direcció 
de Programes de Joventut depenent de  l’Agència Catalana de la Joventut i del CNJC. Amb el seu suport 
hem començat un camí que encara no sabem on ens portarà. Per això, en aquests moments, no podem 
comptar amb el Consell Municipal de Joves , que s’està redefinint  i no pot desenvolupar el paper 
representatiu que li pertocaria. 

Lidera: Joventut 

 

 

1.2. TAULA DE TÈCNICS I TÈCNIQUES DE JOVENTUT DE MANRESA 

Aquesta taula és una nova aposta organitzativa del programa de Joventut. Aquest espai s’ha constituït amb 
l’objectiu d’establir coordinació i treballar amb xarxa, a la vegada que ser un canal on s’exposin les necessitats 
i demandes detectades a cada zona i optimitzar recursos i esforços. Pretenem  també que sigui un espai on 
poder rebre formació i compartir projectes de cara el futur. Aquesta taula es reuneix mensualment. 
Lidera: Joventut 

 

1.3. ARTICULAR UNA COL·LABORACIÓ ESTABLE AMB EL NOU “CO NSELL DE JOVES” I DONAR-
LI SUPORT EN COORDINACIÓ AMB EL CONSELL NACIONAL DE LA JOVEN TUT DE CATALUNYA 
(CNJC). 

Fruit del treball que s’està duent a terme a l’acció 1.1. esperem que s’esdevingui un nou Consell de Joves 
o la fórmula que es decideixi en el grup de treball. El CNJC dóna suport directament a aquest grup de 
joves a decidir la forma d’interlocució que més convingui. 

Lidera: Joventut 

 

OBJECTIU  

2. Crear espais d’interlocució diversos i complementaris amb els de base associativa que permetin als 
joves no associats la possibilitat d’expressar les seves opinions i demandes en relació amb l’Ajuntament. 

 

ACCIONS 
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2.1. TROBADA DE DELEGATS/ES DE L’ENSENYAMENT SECUNDARI 

Oferir un espai de formació i informació als joves que estan duent a terme la tasca de delegat/delegada 
d’aula. 

La Trobada de delegats/des de l’ensenyament secundari del Bages és un lloc de formació i intercanvi 
d’experiències sobre la tasca i les funcions de la figura del delegat/da en les aules i els centres 
d’ensenyament secundari de la comarca.  

Lidera: Joventut 

 

2.2. PUNTS DE SUPORT 

Els punts de suport s’adreça de forma específica al col·lectiu de joves que assumeixen la tasca del 
delegat/da a les aules dels centres d’ensenyament secundari, als quals se’ls hi oferirà suport permanent a 
través de la figura d’un dinamitzador que treballarà colze amb colze amb els dinamitzadors que duen a 
terme el PIDCES en els centres d’ensenyament secundari.  

Aquest projecte és fruït d’una de les demandes de la Trobada de delegats/des en la que es reflexava la 
necessitat de donar continuïtat a la feina realitzada al llarg de tota la jornada.  

Lidera: Joventut 

 

 

AGENTS IMPLICATS  

• Ajuntament 
Cultura, Educació 

• Altres administracions: 
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Bages 

• Altres:  
Mòdul d’Animació sociocultural, Imagina’t, CAE, ESPLAC, SAPSK? 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Nombre de persones usuàries a les actuacions 

Nombre de persones usuàries del centre de recursos 

Nombre de centres d’ensenyament secundari participants en la trobada de delegats. 

Grau de coordinació i suport amb el CNJC 

Número de coordinacions amb el Consell de Joves 

Nombre de demandes ateses al Punt de suport 

 

 

PROGRAMA 4. ASSOCIACIONISME 

 

DESCRIPCIÓ 

Encara l’associacionisme continua sent una de les millors vies per canalitzar la participació de la gent  
jove en la societat, com també continua sent una via per projectar l’educació no formal. 

Més enllà del suport econòmic als projectes propis de les entitats juvenils és molt important fer gestos per 
aconseguir una valoració més real i positiva del moviment associatiu juvenil entre els sectors socials de la 
ciutat.  

 

OBJECTIU 
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1. Promoure i donar suport a les associacions juvenils de Manresa, ajudar a fer més visible el seu paper 
com a canalitzador de la participació individual i augmentar el nivell de reconeixement social. 

 

ACCIONS 

1.1.  CONVOCATÒRIA ANUAL DE SUBVENCIONS A ENTITATS JUVENILS 

Lidera: Joventut 

 

1.2. SERVEI D’ASSESSORAMENT A LES ENTITATS SOBRE SUBVENCIONS, QÜESTIONS  LEGALS 
O FISCALS I TAMBÉ EN LA GESTIÓ DE PROJECTES. 

Servei d’assessorament a entitats i associacions sobre temes legals, organitzatius, fiscals, etc. Aquest 
servei es complementa amb la programació d’activitats formatives, -cursos i monogràfics-; l’organització 
de programes i actes sobre aspectes associatius i l’elaboració de publicacions. 

Lidera: Participació 

 

1.3. CESSIÓ D’ESPAIS I MATERIALS A ENTITATS JUVENILS I A GRUPS INF ORMALS PER FER 
REUNIONS O ACTIVITATS DIVULGATIVES, ASSAJOS... 

Cessió d’espais i materials per a fer reunions o activitats divulgatives, assajos a entitats, associacions 
juvenils i grups de joves, cessió d’espais a entitats no pròpiament juvenils, seu consell de joves i a d’altres 
àrees de l'Ajuntament. 

Lidera: Joventut 

 

1.4. BANC DE RECURSOS 

El Banc de Recursos és un servei en conveni amb l’Ajuntament de Manresa i el CAE, formació i serveis 
socioculturals, que facilita a persones, centres, escoles i entitats vinculades a l’educació en el lleure i 
l’animació sociocultural l’accés a determinats recursos per dura  terme les activitats habituals o 
extraordinàries. Els serveis que ofereix el Banc de Recursos són: 

• Préstec de caixes i taller i caixes joc 
• Préstec de jocs gegants 
• Préstec de jocs 
• Préstec de material d’acampada 
• Préstec de material audiovisuals 
• Préstec de material esportiu 
• Venda de tallers: KITS 
• Biblioteca 

Lidera: Joventut  

 

1.5. TERANYINA  

La Teranyina és una base de dades de les entitats de la comarca del Bages. 
La Teranyina permet la búsqueda de les entitats per municipi i per temàtica d’aquesta manera és facilita i 
s’agilitza el procés per a trobar les dades d’una entitat en concret. 

Lidera: Joventut (CCB)  

 

1.6. idENTITATS 

Exposició itinerant dirigida als IES amb l’objectiu de donar a conèixer les entitats de Manresa que tenen 
alguna relació amb els joves, ja sigui perquè organitzen activitats per a aquest col·lectiu o perquè els joves 
hi poden participar com a voluntaris. 

Lidera: Joventut 
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AGENTS IMPLICATS  

• Ajuntament 
Participació 

• Altres administracions: 
• Altres:  
CAE, SAPSK? 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Nombre de demandes d’espais 

Identificació de la naturalesa dels grups que demanen espais: grups i entitats constituïdes com a tal, grups 
no formals de joves, etc. 

Taxa de cobertura de les demandes d’espai (en horari i espais) 

Nombre d’entitats que demanen subvenció 

Taxa de cobertura de sol·licituds de subvencions 

Nombre d’entitats que repeteixen demanda subvenció 

Nombre d’entitats que demanen assessoraments 

Taxa de cobertura de les demandes d’assessorament 

Nombre de persones usuàries del banc de recursos 

Nombre de visitants de l’exposició idENTITATS 

Nombre de visites a la web Teranyina 

Nombre d’entitats juvenils censades a la base de dades Teranyina 

 

 

PROGRAMA 5. MEDI AMBIENT 

 

DESCRIPCIÓ 

Aquest programa es concreta en crear les condicions que possibilitin la més gran sensibilització de la 
joventut manresana sobre els problemes ambientals i de les seves solucions. 

Finalment, apuntar que el Medi Ambient és sempre un dels eixos de treball en les activitats d’educació en 
el lleure infantil i juvenil, i es contempla el respecte a l’entorn i la defensa del medi ambient com a valor 
prioritari a potenciar en aquestes actuacions. 

 

OBJECTIU 

1. Fomentar hàbits i conductes sostenibles entre el s i les joves. 

 

ACCIONS 

1.1. AGENDA ESCOLAR EUROPEA 

Agenda per difondre entre els joves estudiants de les escoles, els principis del desenvolupament 
sostenible i el respecte i l’estimació vers el medi ambient. Es tracta, doncs, d’un producte d’educació 
ambiental per alumnes de secundària amb el qual es pretén sensibilitzar i donar a conèixer les 
problemàtiques ambientals que ens afecten, alhora que es proposen estratègies preventives i pal·liatives 
per fer-hi front. 

Conté: 

- Agenda pels alumnes dels IES 
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- A l’interior de l’Agenda s’hi posa un tríptic amb informació municipal. Un dels apartats hi trobem 
els serveis municipals pels joves. 

- Guia didàctica (Manual per al professorat) 
Lidera: Medi ambient 

 

1.2. ESCOLES VERDES 

Les escoles verdes uneixen educació i desenvolupament sostenible, a través de plans de treball que 
integren el medi ambient als seus plans d’estudis.  

Tenen per objectiu ajudar els centres en la seva ambientalització, és a dir, a incorporar la dimensió 
ambiental tant en la seva gestió com en el seu currículum i a identificar, dins del conjunt del país, els 
centres compromesos en la pròpia millora ambiental i, per tant, en la del seu entorn.  

A Manresa és Escola Verda l’IES Lluís de Peguera. 

Lidera: Medi ambient  

 

OBJECTIU 

2. Incentivar el coneixement del medi natural en el  territori 

 

ACCIONS 

2.1. ECOVIURE 

Ecoviure és un espai de trobada i promoció per a professionals que col·laboren amb les seves pràctiques 
respectuoses a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del planeta. Uns professionals que saben 
donar resposta als consumidors conscients del seu paper actiu en la cura de  

la seva salut i la del medi ambient. 

Lidera: Medi ambient 

 

2.2. EXPOSICIÓ DE BAR EN BAR, DE SALSES A GUARDAMAR  
Difondre entre la gent jove diferents itineraris per fer (a peu, en bicicleta...) amb un interès cultural, natural 
i històric: Camí dels bons homes, ruta dels Soldats de Salamina, etc.  
Ubicació: Exposició itinerant en diferents espais juvenils: bars, locals joves, Casals populars... 

Lidera: Joventut 

 

2.3. APADRINAMENT D’ITINERARIS DE NATURA O ESPAIS NATURALS 

Acció destinada a aconseguir que diferents grups de joves de la ciutat puguin apadrinar un itinerari o 
espai natural, fomentant d’aquesta manera el seu coneixement i interès pel seu entorn natural. 

Lidera: Medi ambient  

 

AGENTS IMPLICATS  

• Ajuntament 
Joventut, Educació, Ocupació, Solidaritat  

• Altres administracions: 
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona  

• Altres:  
Fira Manresa, Col·legi d’Aparalladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, Bages i Berguedà, 
Coordinadora de Cooperatives i Associacions de Consumidors/es de Productes Ecològics, Escola Agrària 
de Manresa, Unió de Pagesos, Artelac-Casanueva, GAIA, CATPRESS. 

 



 
 

 127 

INDICADORS D’AVALUACIÓ  

Nombre d’agendes escolars europees repartides pels centres d’ensenyament secundari. 

Nombre d’alumnes participants en l’Escola Verda 

Número d’accions empreses des de l’Escola Verda 

Número de visitants de l’Ecoviure 

Número d’estants i entitats col·laboradores de l’Ecoviure 

Número d’activitats formatives sobre pràctiques respectuoses amb el medi ambient incloses en el marc de 
l’Ecoviure 

 

 

7. AVALUACIÓ 
 

7.1. AVALUACIÓ DELS PROGRAMES I ACCIONS 
 
Tots els indicadors incorporats en la definició dels programes i accions del Pla Local de Joventut 2008-
2011 hauran de ser presents al sistema general d’avaluació. Caldrà integrar l’avaluació de cada indicador 
com una part quotidiana de la feina. 
 
Cada acció serà avaluada per la regidoria que en té el lideratge, conjuntament amb l’oficina tècnica de 
Joventut, que és qui lidera el Pla. 
 
L’oficina tècnica de Joventut elaborarà un document d’avaluació transversal, que podrà ser consultat 
sempre que es desitgi per part de qualsevol de les instàncies participants en alguna de les accions del 
Pla. 

 
7.2. AVALUACIÓ ANUAL 

 
A partir de l’avaluació dels programes i accions, la comissió de la Taula de tècnics i tècniques de joventut i 
la comissió del Consell de Joves, encarregada del seguiment del Pla, elaborarà una memòria anual, amb 
el suport de l’oficina tècnica de Joventut. 
 
En aquesta memòria anual es farà una valoració global del Pla Local de Joventut i n’extreurà unes 
conclusions. 
 
Aquestes conclusions es presentaran a la Comissió d’Accions Transversals. 
 
Aquesta avaluació anual servirà per preveure les intervencions del nou exercici i l’actualització anual de 
les previsions i dels recursos aportats al Pla Local de Joventut 2008-2011. 
 

7.3. ENQUESTES ALS USUÀRIS I A LES USUÀRIES 
 
Anualment s’organitzarà de manera coordinada entre totes les àrees implicades per tal d’evitar duplicitats, 
un sistema d’enquestes per conèixer l’opinió de la gent jove de la ciutat i l’impacte de les accions previstes 
en el marc del Pla Local de Joventut 2008-2011. 
 
Aquestes enquestes es vehicularan a través del Servei d’Informació Juvenil SAPSK? i el Casal de joves la 
Kampana. 
 
Es tindrà uen especial consideració el grau de coneixement i d’ús dels serveis municipals adreçats a la 
població juvenil de la ciutat i el nivell de satisfacció desl usuàris i usuàries d’aquests serveis. 

 
7.4. AVALUACIÓ AL FINAL DE  LA LEGISLATURA 

 
A partir de le memòries anuals presentades per l’oficina tècnica de joventut, en col·laboració de la Taula 
de tècnics i tècniques de joventut de Manresa i el Consell de joves, s’organitzarà una avaluació global del 
període complet d’aplicació del Pla 2008-2011, coincidint amb el final de l’actual legislatura. 
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Aquest procés haurà de permetre valorar les mesures previstes i els resultats obtinguts per extreure 
conclusions sobre l’evolució del Pla Local de Joventut, l’ús dels serveis que hi són inclosos, l’abast de les 
programacions i dels recursos pera  la seva aplicació. Finalment, aquest procés haurà de permetre, ja 
dins la segúent legislatura, la reformulació el Pla Local de Joventut per al següent període.” 
 
 
La senyora Alsina Serra  diu que aquest Pla Local que es presenta està estructurat al 
voltant de dues línies estratègiques bàsiques. Per una banda l’emancipació i per l’altra 
la ciutadania, ja que l’objectiu principal de les polítiques de joventut és garantir que el 
jove esdevingui un ciutadà de ple dret.  
 
Això es fa des de dos punts de vista, des de l’emancipació, garantint l’accés a la 
informació del jove i l’accés a la formació, a l’educació, a la possibilitat de trobar feina 
o, com a mínim,  a tenir els mateixos drets que una altra persona a trobar-la, és a dir, 
que el jove tingui la informació suficient per decidir per sí mateix.  
La segona línia, la de ciutadania, el que pretén és garantir la igualtat d’oportunitats 
entre tots els joves independentment de quin sigui el seu origen, classe social, o edat; 
per tant es potencia una nova manera de treballar, de forma transversal, per concepte, 
perquè les necessitats d’un jove són les mateixes que les d’un adult, des de diferents 
punts de vista. Un exemple seria el que s’ha explicat ara de la borsa de lloguer social. 
Aquesta borsa contempla una part del lloguer social per a joves i el que cal fer des de 
la Regidoria de Joventut és potenciar que cada una de les polítiques sectorials tinguin 
en compte el punt de vista jove al desenvolupar-se, però també per un tema 
d’optimització de recursos, és a dir, la transversalitat permet aquesta optimització en 
un moment en què aquests no són sobrers. 
 
Un altre tema important és el de la participació, perquè les polítiques de joventut no es 
poden fer sense la participació i el que s’ha fet és introduir el concepte d’una Taula de 
tècnics, asseure diferents tècnics de joventut de Manresa perquè des de cadascuna de 
les seves vessants puguin conèixer quina és la feina que fan, puguin optimitzar 
recursos comuns i es puguin tenir unes estratègiques polítiques conjuntes a l’hora 
d’adreçar-se als joves. 
 
Per una altra banda la potenciació del Consell de Joves. Aquest consell existeix des de 
fa temps. S’han trobat amb dificultats a l’hora que aquest consell funcioni i s’està en 
procés de reformulació per veure quins són els objectius que es volen aconseguir 
intentant que diferents col.lectius de joves de la ciutat puguin participar-ne per tal que 
les polítiques de joventut de la ciutat vagin estretament vinculades a quines són les 
necessitats reals dels joves i que siguin ells que prioritzin cap on cal anar. 
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que com ja ha explicat la regidora aquest és un Pla 
transversal que agafa i recull totes aquelles activitats que tenen a veure amb els joves, 
que s’impulsen des de diferents regidories i des d’altres àmbits. 
 
La conclusió a què s’arriba és que si totes les activitats que es fan dirigides als joves 
les fan una pila de regidories diverses que no són la de joventut i aquesta bàsicament 
el que fa és gestionar la Kampana, no creu que tingui massa sentit que segueixi 
existint una regidoria de Joventut i potser aquest és el dubte que queda quan es llegeix 
aquest Pla i aquesta és la pregunta que tots s’haurien de fer. Té sentit que existeixi 
pròpiament una regidoria de Joventut? I si té sentit, quines activitats hauria de fer i 
quines competències hauria de tenir. 
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Per altra banda hi ha la qüestió del Consell de Joventut. És veritat que no ha acabat 
mai de funcionar, però el GMCUP entén que en aquest Pla tampoc se’l dota  de 
competències, ni de diners o d’una missió clara que faci engrescar els joves a 
participar-hi. Entén que no és senzill però l’obligació d’un Pla de Joventut, si vol ser 
participatiu, és posar els mitjans perquè els joves se sentin interessats en participar 
d’aquest Consell de Joves, i això encara no hi queda solucionat. 
 
Pel que fa a aquesta Taula de tècnics, està bé que existeixi sempre i quan no acabi 
substituint el Consell de Joves, que és el que es temen que podria arribar a passar, no 
vol dir que sigui voluntat de la regidoria sinó que podria arribar a passar. 
El GMCUP considera que és un Pla de Joventut que ha estat ben treballat i que té 
aspectes positius, però que no soluciona aquests dos aspectes bàsics, que és com 
aconseguir que els joves participin, i redefinir quin és el sentit que té una regidoria de 
Joventut en aquests moments, per això el GMCUP s’abstindrà. 
 
 
El senyor Fargas Santaulària  diu que el GMCiU vol fer una reflexió al voltant 
d’aquest Consell de Joves.  
En el primer Pla de Joventut que es va aprovar l’any 1997 es deia que aquest Pla va 
néixer lligat a la consolidació del Consell de Joves. El GMCiU es pregunta si des de 
l’any 1997 fins ara ja s’ha consolidat.  
 
Els preocupa la situació en què s’està i la resposta la dóna l’equip de govern en aquest 
Pla, ja que si es llegeix es diu que no poden comptar amb el Consell Municipal de 
Joves perquè s’està redefinint, encara. No pot desenvolupar el paper participatiu que li 
pertocaria.  
 
Aquest és un altre punt que sí que voldrien reflexionar. El paper participatiu que li 
pertocaria. Qui el reclama aquest paper participatiu? Que li pertocaria per qui?. 
Segons el criteri de qui?. De la regidoria de Joventut?, o segons els joves de 
Manresa?, perquè si fos segons els joves de Manresa, des de l’any 1997 i encara no 
se’ls dóna, aquí hi ha alguna cosa que està fallant. I si és des de la part de la regidoria 
de Joventut i els joves de  Manresa, des de l’any 1997 no entenen que correspongui 
és que hi ha alguna cosa que està fallant. Aquí hi ha un divorci entre les polítiques de 
joventut i els joves de la ciutat. 
 
Malgrat això el GMCiU detecta un cert canvi en la manera d’enfocar les polítiques de 
joventut que hi ha hagut fins ara. Les polítiques de joventut a Manresa no són 
exemple, no són pioneres ni cap referent a nivell nacional. 
 
El GMCiU entén que les coses ara estan començant a canviar, a fer-les com toca. S’ha 
entès que l’Ajuntament de Manresa té unes limitacions, l’equip tècnic té unes 
limitacions, s’ha demanat ajuda a entitats superiors que tenen més experiència i 
aquest és el camí que cal seguir i en aquest sentit el GMCiU donarà un vot de 
confiança, i el votaran no tant perquè les polítiques fins ara hagin estat molt exitoses 
sinó perquè creuen que poden suposar un punt d’inflexió d’ara endavant. 
 
 
La senyora Alsina Serra  respon que el treball transversal és important i la regidoria 
de Joventut té un paper molt important en aconseguir aquest treball, que sigui real i 
que les polítiques de joventut es facin des de tots els punts de vista. Dit això, l’equip de 
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govern no creu que la regidoria de Joventut hagi de desaparèixer, primer perquè el 
treball transversal no s’ha aconseguit el 100%, perquè una de les feines importants de 
Joventut és el suport als joves, per tant, tot el tema de suport a l’associacionisme, als 
joves en general, té el seu sentit i el tindrà sempre, sigui vinculat a la Kampana o no. 
La Kampana ha de ser un lloc de relació i ha de ser un punt de referència per als joves 
de la ciutat.  
 
Els joves de la ciutat necessiten un lloc de referència i la feina de la regidoria de 
Joventut és donar-los aquest suport, és que quan es vulguin formular com associació, 
quan necessitin un lloc on trobar-se per parlar puguin fer-ho. També és important el 
tema d’informació, que ara s’està donant molt a través del Punt d’Informació Juvenil, 
que a la llarga s’hauria de convertir en una oficina d’emancipació, un lloc de referència 
on se’ls expliqui els recursos al seu abast, bé sigui a través d’un tècnic compartit amb 
una altra regidoria, bé sigui a través d’un tècnic especialista en joventut, i n’hi ha 
moltes coses a fer des de la regidoria de Joventut. 
 
Pel que fa a la Taula de tècnics aquesta no hauria de substituir mai un Consell de 
Joves, són dues coses diferents. Una cosa és asseure tots els tècnics de joventut de la 
ciutat, que creu saludable, ja que hi ha molta gent treballant en diferents àmbits, des 
del que treballa per Creu Roja amb els joves del nucli antic, fins els joves de barri o 
fins i tot el tècnic del Consell Comarcal, és bo que sàpiguen el que fa cadascun, tinguin 
un lloc de trobada i de debat.  
 
Quan es parla de recursos per a la ciutat si s’han de fer servir, com podria ser a tall 
d’exemple, potser no el millor, però el “Penja’t a l’estiu”, hi ha uns recursos econòmics 
per gestionar-los, està bé no repetir-se amb coses que s’estan fent en altres llocs de la 
ciutat, per posar un exemple. 
 
Quant al Consell de Joves no és fàcil, del 97 fins ara han passat uns quants anys i uns 
quants joves. No és igual de fàcil treballar amb el sector jove que amb altres sectors 
per la manera com canvien i també perquè les inquietuds d’un jove són molt diferents i 
el període vital en què es troba també ho és. 
 
Redefinir el Consell de Joves vol dir que cal trobar quin és el punt en què els joves 
tenen ganes de participar i si no en tenen no cal que ho facin, no cal obligar ningú a 
res, però ho han de poder decidir ells mateixos com a persones adultes que són, per 
tant, s’han fet unes quatre reunions i s’està en aquest procés de definició. L’èxit de 
convocatòria ha estat limitat i en aquest  ple hi ha unes quantes persones que han 
assistit a aquest Consell de Joves i ho han vist.  
 
 
El senyor Fargas Santaulària  intervé per dir que la regidora diu que n’han passat 
molts i molt diferents i que no han encertat mai. 
 
 
La senyora Alsina Serra  li respon que per això s’està reformulant el Consell de 
Joves, però si té alguna fórmula màgica li agrairà. 
 
 
El senyor Fargas Santaulària diu que la fórmula màgica és molt simple, no estar deu 
anys més reformulant consells de joves, que es destinin aquests recursos a algunes 



 
 

 131 

coses que puguin ser més interessants perquè això vol dir recursos econòmics, però 
també vol dir recursos humans.  
 
La fórmula és tan simple com si aquest enèsim intent de tirar endavant el Consell de 
Joves no tira endavant, al GMCiU li agradaria que sí perquè ideològicament també 
creu en aquest Consell de Joves, que ha de tenir una missió clara, definida, amb un 
pressupost assignat. Si això no tira endavant, si no hi ha voluntat no n’hi ha i no es pot 
estar deu anys més amb joves molt diferents i sempre fracassant. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació el dictamen 5.1.1 de l’ordre del dia, i s’aprova per 23 vots 
afirmatius (8 GMCiU, 8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 2 GMPPC) i 2 abstencions 
(1 GMCUP i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
6. PROPOSICIONS 
 
6.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER A L A SUSPENSIÓ 

DE LES EXPULSIONS DE LA UAB.  
 
El secretari dóna compte de la proposició del Grup Municipal de la CUP, d’11 de març de 
2009, que, transcrita, diu el següent: 
 
“EXPOSICIÓ DELS MOTIUS 
 
En el context de la lluita en contra l’aplicació de l’Espai Europeu d’Ensenyament 
Superior (conegut com a Pla Bolonya) i en el cas concret de l’aprovació dels graus de 
la Facultat de Lletres i Filosofia de la UAB sota aquest nou model, el 29 i 30 de maig 
es van produir unes protestes en contra aquest nou pla i la manca de transparència i 
les greus irregularitats que s’estaven produint en el procés. 
 
Aquestes protestes pacífiques van ser motiu de l’obertura d’uns expedients que es van 
incoar a 31 alumnes de la UAB. El passat mes de novembre es va conèixer la 
resolució d’aquests expedients en què s’expulsava de l’UAB sis dels estudiants que 
van participar en aquestes protestes. 
 
El procés jurídic administratiu ha estat ple de greus irregularitats com l’arbitraria 
selecció dels alumnes expulsats, l’ús d’un Reglament franquista (de 1954) per incoar 
els càrrecs i aplicar les penes, l’obertura d’expedients a estudiants que ni tan sols eren 
presents aquell dia a la UAB, l’acusació de “delictes” tals com “falta d’honradesa 
respecte la institució acadèmica”, “envair l’espai vital del Rector”, “manifestacions en 
contra l’ordre”, etc. més propis d’una altra època que no pas d’una democràcia. 
 
D’altra banda, la UAB ha obert un procés judicial per les vies civil i penal que pot 
acabar amb penes de fins a 3 anys de presó per 15 estudiants sota l’acusació de 
desordres públics. 
 
És per tot això que el GRUP MUNICIPAL DE LA CUP proposa al Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 

1. Manifestar el suport als sis expulsats de la UAB. 
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2. Demanar a la Rectora de la UAB la suspensió de les expulsions. 
3. Incitar a la Conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa a obrir un període de 

reflexió i debat arran del conflicte que suposa l’aplicació de l’EEES i, per tant, a 
aturar-ne l’aplicació fins que no hi hagi un diàleg i una recerca del consens 
entre tots els estaments de la comunitat universitària. 

4. Exigir a ambdues parts la recerca a partir d’ara de consensos així com d’altres 
maneres de resoldre els conflictes que no passin per la judicialització de la vida 
universitària i l’expulsió dels estudiants. 

5. Comunicar a l’ex-Rector de la UAB Lluís Ferrer i al seu equip, a l’actual Rectora 
Anna Ripoll i al seu equip, a la Comissionada d’Universitats Blanca Palmada i 
al Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa Josep Huguet els acords 
presos, així com comunicar-ho als mitjans de comunicació locals.” 

 
 
El senyor Alcalde  diu que s’ha presentat una petició per intervenir en el Ple, 
formulada per l’Associació Cultural BATZAC i que intervindrà el senyor Jordi Garcés. 
 
 
El senyor Jordi Garcés  en representació de l’Associació Cultural BATZAC, intervé 
per manifestar que aquests expedients es van donar en un context de protestes contra 
l’aplicació de l’espai europeu d’ensenyament superior a la facultat de Filosofia i Lletres, 
en el moment en què es volien aprovar els nous graus.  
 
En el moment de l’aprovació d’aquests graus hi havia uns estudiants que eren juntaris, 
és a dir, pels Estatuts de d’autònoma havien de tenir permesa l’entrada a aquella 
reunió, se’ls va negar, hi havia un grup que s’estava manifestant pacíficament per 
entrar a la sala i protestar perquè no deixaven entrar els estudiants juntaris i a partir 
d’aquí es van obrir aquests expedients. 
 
Considera que aquests expedients es van aplicar de forma arbitrària perquè hi havia 
moltíssima gent, ell mateix i altres companys, i en cap moment van ser amonestats, va 
ser una aplicació arbitrària.  
 
Un exemple d’això és que en un principi eren 31 estudiants expedientats i es va reduir 
a 27. Per què?, doncs perquè 4  van poder demostrar que en els dies en què va 
passar això eren fora, un era de viatge i va demostrar que era fora i aquest és un 
exemple clar que es va actuar de forma arbitrària. Un altre exemple és que la gent que 
va estar expedientada, en el cas dels expulsats, és la gent que més implicada estava 
en la lluita contra Bolonya. 
 
També consideren greu que la Universitat es basa en un reglament franquista, en una 
llei del 1954. És a dir, si s’està defensant una universitat pública, que hi pugui accedir 
tothom i ens emparem en una llei de 1954 per expulsar aquests alumnes ho 
consideren greu. 
Els fets que van succeir aquells dies de finals de maig i que van quedar filmats per les 
càmeres i qualsevol ho pot comprovar, l’incident més greu va ser que es va desmaiar 
un vigilant de seguretat per un cop de calor. Un dels estudiants expedientats va ser el 
primer a socórrer aquest vigilant de seguretat fent-li el boca a boca allà mateix. 
 
Entenen que no pot ser que s’expulsin alumnes. Ja que es crida al diàleg un bon 
exemple i mostra de suport a aquest diàleg seria l’aprovació d’aquesta moció, és una 
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moció de mínims, i que aquesta gent que està expulsada pugui ser readmesa i pugui 
tornar a la universitat. 
 
També vol remarcar que hi ha un company que fa vint-i-un dies que està en vaga de 
fam, un dels expedientats per demanar diàleg i la moratòria d’aquest procés de 
Bolonya, ja que es considera que s’està aplicant d’una forma bastant irregular i 
incorrecta. 
 
Finalment remarca que, a part de l’incident del vigilant, també va cedir una porta per la 
pressió dels alumnes, no se’ls deixava passar i també es van enganxar adhesius però 
no consideren que aquests siguin motius suficients per fer fora sis alumnes.  
Si es fa una crida al diàleg el mínim diàleg és que si s’expulsa a aquests alumnes no 
es dóna pas que hi pugui haver un diàleg a la universitat, per això s’ha presentat 
aquesta moció. 
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que el GMCUP creu que com molt bé ha explicat el 
senyor Jordi Garcés, amb aquest tema dels universitaris expedientats la Universitat 
Autònoma s’ha precipitat i el que ha passat després és que per una qüestió d’una falsa 
idea del que és l’autoritat no han volgut rectificar, que és el que haurien d’haver fet.  
 
L’obertura d’expedients per aquells fets i les expulsions posteriors són absolutament 
exagerades, fora de lloc, i la Universitat Autònoma i la rectora, perquè el seu principi 
d’autoritat no es veiés menyscabat, han volgut perseverar en aquesta actitud que li 
sembla que no està prou justificada, que està immersa en un moment de canvis que 
no aniran a bon port si no es fan amb la participació de tothom, amb informació 
transparent i renovada periòdicament i que la participació dels estudiants és 
indispensable.  
 
Expedients i expulsions no faciliten en absolut ni el bon clima per a aquest diàleg ni la 
participació dels estudiants en aquest diàleg. Per aquests motius considera que la 
moció està prou justificada. 
 
El senyor Perramon Carrió  diu que com a ERC dóna suport als canvis necessaris per 
consolidar una universitat pública catalana de qualitat i al servei de la societat en el 
marc del desplegament de l’espai europeu d’educació superior.  
 
En aquest marc i en aquest debat són correctes totes les posicions favorables o 
contràries a l’aplicació del Pla Bolonya, sempre i quan siguin fetes d’una manera 
pacífica i democràtica i apostant pel debat constructiu i serè, i també respecten 
l’autonomia de les universitats en gestionar les seves competències i procurant que 
això es faci des del diàleg. 
 
El Pla Bolonya, aquest espai europeu de l’educació superior, és un camí imparable, 
perquè sinó la universitat catalana quedaria fora de tot el conjunt de la universitat 
europea, que aquest acord és fruit del consens entre universitats i estats europeus i 
que en tot cas sí que hi ha instruments pel diàleg, com és a través del govern de la 
Generalitat, l’acord amb rectors de les universitats i parlant amb representants dels 
estudiants per fer una taula nacional per la universitat pública per poder fer front a 
aquests canvis que implicarà una modificació substancial de la universitat i que caldrà 
compensar, si es vol que sigui equitativa, amb una política de beques i de préstecs 
important com hi ha en altres països europeus. 
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Respecte a aquesta proposició el vot del GMERC serà desfavorable tot i estar d’acord 
amb alguns dels plantejaments que es fan en aquesta proposta. 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte  diu que el vot del GMS serà desfavorable a la proposició que 
presenta el GMCUP.  
La Universitat Autònoma de Barcelona s’ha pronunciat d’una forma molt categòrica 
respecte a aquests incidents que es van produir i que lamenten. No volen entrar en 
polèmica respecte als fets perquè el GMS d’aquest ajuntament no hi era present, i els 
òrgans de govern de la Universitat Autònoma de Barcelona actuaran amb justa 
correspondència a les atribucions que els pertoquen. 
 
El GMS entén que les discrepàncies sempre s’han de resoldre per la via del diàleg, 
amb això estan d’acord, però entenen que el que es va produir el dia 29 i 30, no hi 
eren, però sí han rebut informacions per part de professors, d’alumnes i de personal de 
gestió i serveis d’aquesta universitat que no va ser una protesta pacífica, va distar molt 
de ser-ho i per tant respecten l’autonomia que la Universitat Autònoma de Barcelona 
estableix respecte els fets ocorreguts. 
 
 
La senyora Torra Bitlloch  diu que el GMCiU no vol entrar en la discussió de la 
bondat o no de l’espai europeu d’educació superior perquè és una cosa que no 
correspon a aquest ple, i ha seguit els seus processos de participació a altres nivells, a 
nivell europeu, a nivell de parlaments dels diferents estats i poca cosa es pot dir des 
d’aquest ple. 
 
Sí que es vol remarcar que les universitats són institucions públiques democràtiques i 
que com a tals tenen els seus òrgans de representació legals on hi són representats 
tots els col·lectius que constitueixen la universitat i creu que aquests són els canals 
que cal fer servir per mostrar les discrepàncies, les opinions i per canalitzar totes les 
peticions que pugui haver-hi.  
 
Com a institució pública que és la Universitat Autònoma, totes les persones que 
componen la universitat mereixen un respecte, fins i tot aquelles persones que per raó 
del seu càrrec en un moment determinat estan exercint un lideratge i tenen l’obligació 
de fer complir la legislació que en aquell moment pugui ser vigent. 
El GMCiU creu que les protestes i les discrepàncies són bones, però que tenen una 
manera de canalitzar-se, tenen una via dintre de les universitats, i que la manera com 
es van manifestar les discrepàncies el passat mes de maig a l’UAB no és precisament 
una mostra de respecte, ni pensen que puguin classificar-se com unes protestes 
pacífiques. 
 
Quant al procediment administratiu seguit i el fet que hi hagi un reglament que es 
considera antiquat o fins i tot d’èpoques que no es voldrien recordar, una vegada més 
els reglaments, si és que són d’àmbit de decisió de la universitat, són de decisió de 
tots els col.lectius que formen part dels òrgans de govern, i pe tant és aquí on s’han de 
plantejar els canvis que siguin necessaris. 
 
El GMCiU no creu que sigui un bon moment de conflicte a cop calent, quan s’hagi de 
reivindicar que un reglament no és bo, i que és ara el moment de canviar-lo i canviar-lo 
per aquest motiu. 
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El GMCiU no entrarà en si el resultat del procediment seguit és correcte o no, això ho 
saben els instructors del procés, sap però que els estudiants han pogut presentar 
contenciosos administratius davant de la resolució presa, que de moment no han 
prosperat, per la informació de què es disposa, per tant alguna cosa deu voler dir 
respecte a la implicació o no d’aquests estudiants en el procés, i per tant el GMCiU es 
mostrarà contrari a la proposició presentada al ple. 
 
  
El senyor Jordi Garcés  diu que responent al que deia el  senyor Perramon quan parla 
de democràcia, un exemple de democràcia clara serien els referèndums que s’han fet 
sobre l’espai europeu d’ensenyament superior. La UB que és la universitat on hi ha 
concentrats més estudiants, hi van participar més d’un milió d’estudiants, la qual cosa 
suposa un 30%.  
En molts països aquests índexs han estat superiors, i un 90% dels estudiants es van 
mostrar en contra de l’aplicació d’aquest procés de Bolonya. Més democràtic que això 
no sap què es pot trobar. 
 
En resposta al que deia el senyor Irujo dient que no hi eren i que no es poden mostrar 
a favor, el senyor Garcés hi era i si mira les proves, l’atestat de les proves contra els 
estudiants l’únic que hi consta és el desmai, unes portes i uns adhesius, no consta 
absolutament res més. 
 
En resposta a la democràcia a què feia referència el GMCiU, torna a repetir que 
aquesta llei està antiquada i que s’hauria de modificar, que si es parla de diàleg no pot 
ser que s’expulsi a sis estudiants i a més reitera, que es faci a dit, perquè és així. 
Aquests estudiants no van fer més que els altres, si els hi caigués a tots igual encara 
tindria una mica de coherència, seria incoherent igualment perquè no han fet res, però 
que n’hi hagi sis que s’expulsi i als altres se’ls abaixin les sancions, com ha dit el 
senyor Majó Garriga se’ls ha anat de les mans i ha acabat així. 
 
Pel que fa als òrgans de la universitat, els juntaris, d’acord amb els estatuts de la 
universitat, els estudiants de Filosofia i Lletres hi tenen representants en aquests 
òrgans i aquests volien entrar a la sala i no se’ls va permetre. La constitució de la junta 
es va fer de forma il.legal. La Degana de Lletres, Elena Estalella, va convocar la junta, 
posant un peu dins de la sala i després van fer la reunió fora per aprovar. 
 
A diferència del que opinen els regidors, l’únic que vol significar és travar la lluita, 
travar l’oposició a aquest pla perquè hi ha hagut noves coaccions, amenaces i aquests 
expedients serveixen perquè tothom qui es vulgui oposar al Pla de Bolonya, ja sigui de 
forma pacífica o com sigui, han d’anar en compte perquè es veuen amenaçats i també 
es poden veure expulsats. El que es vol fer amb això és tapar l’oposició al Pla de 
Bolonya per tots els fronts possibles. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 6.1 de l’ordre del dia, i es rebutja per 21 vots 
negatius (8 GMCiU, 8 GMS, 3 GMERC i 2 GMPPC i), 1 abstenció (1 GMPxC) i 3 vots 
afirmatius (2 GMICV-EUiA i 1 GMCUP). 
 
 
6.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER A L A CREACIÓ DE 

L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ PER LA IGUALT AT (IMEI). 
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El secretari dóna compte de la proposició del Grup Municipal de la CUP, d’11 de març de 
2009, que, transcrita, diu el següent: 
 
“Atès que hi ha una evident falta d’integració dels serveis municipals que incideixen en 
l’educació. Àrees com serveis socials,cultura,esports i medi ambient no interactuen 
adequadament amb el mon educatiu impedint així que ciutat i educació avancin 
conjuntament.  
 
Atès que l’actual model no ha estat capaç d’enfrontar-se a la concentració de les 
necessitats educatives en alguns centres, que no per això reben els recursos necessaris 
per a afrontar-los, ni d’evitar els processos de segregació escolar. 
 
Atès que l’actual model és insuficient alhora de gestionar amb més eficiència les 
competències i serveis que ja té l’Ajuntament (Escola d´Art, Conservatori-Escola de 
Música, Llars d´infants, Oficina d’escolarització...) però també preparar-se per als 
reptes imminents: traspàs de les llars d’infants de la Generalitat, nova llei d’educació 
de Catalunya, gestió de la diversitat... 
 
Proposem 
 
La creació de l’Institut Municipal d’Escolarització per la Igualtat (IMEI), amb 
representació de la comunitat educativa i amb capacitat de planificació estratègica i 
d’anticipació, que tingui com a objectiu primer combatre la desigualtat d’oportunitats 
entre els nois i noies de la ciutat.” 
 
 
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena presentada pels Grups Municipals 
PSC, ERC i ICV-EUiA, de 16 de març de 2009, que, transcrita, diu el següent: 
 
“Atès que la ciutat de Manresa ha crescut demogràficament significativament en els 
últims anys i que aquesta crescuda ha incidit d’una forma clara en les franges d’edat 
d’infants i joves en etapa escolar i que en conseqüència en els darrers anys s’han 
desenvolupat més serveis de caràcter educatiu per tal d’absorbir aquest creixement, 
però també, per tal d’afrontar la gestió de la complexitat que avui significa aquesta 
escolarització. 
 
Atès que l’actual model no és inalterable i tampoc l’únic capaç de gestionar amb 
eficiència les competències i serveis que ja té l’ajuntament (Escola d’Art, Conservatori-
Escola de Música, Llars d’infants, Oficina d’escolarització ...) però també preparar-se 
per als reptes imminents: traspàs de les llars d’infants de la Generalitat, nova llei 
d’educació de Catalunya. 
 
Proposem: 
 
Engegar treballs consultius per tal d’identificar i posar a debat durant aquest mandat 
fórmules de gestió que vagin més enllà de les que actualment tenim per tal de millorar 
en la gestió dels serveis propis i d’incorporar aquells programes que es creguin 
convenients.” 
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El senyor Majó Garriga diu que l’educació a Manresa és de sobres conegut que té 
moltes mancances, ja sigui de tipus material, falten escoles, algunes encara estan amb 
cargoleres, hi ha escoles amb un manteniment deficient, la distribució dels alumnes 
tampoc està prou ben repartida i que hi ha la tendència a crear centres gueto, que no 
són el millor model a seguir. 
 
Amb la nova llei d’educació i a partir de les demés disposicions en un futur immediat 
l’ajuntament tindrà més competències en matèria d’educació, com les escoles bressol, 
i que manca una bona coordinació entre els diferents aspectes que tenen a veure amb 
l’educació, ja sigui des de les escoles bressol, les escoles de primària, de secundària, 
d’art, del conservatori, etc. 
 
El GMCUP entén que s’està gestionant des de la regidoria d’Educació, que està 
compartida amb Serveis Socials, són dues regidories que ja tenen una feina molt 
complexa i molt important i que aquest vestit s’ha fet petit. 
La gestió de l’educació a Manresa necessita un espai, un òrgan molt més ambiciós, no 
només una regidoria exclusiva sinó un órgan que vagi més enllà d’una regidoria, i el 
GMCUP proposa la creació d’un Institut municipal d’escolarització per la igualtat i 
aquesta és la proposta que presenten. 
 
La moció de substitució de l’equip de govern, que recull i admet alguns dels 
plantejaments que formula la CUP i agraeixen a la regidoria que hagi fet aquest esforç 
d’aproximació i de recollir aquesta preocupació que no només és de la CUP sinó de 
molta gent vinculada a l’educació de la ciutat. No obstant, com que l’esmena de 
substitució és poc ambiciosa tant en els terminis com en la concreció el GMCUP 
s’abstindrà i es reafirma en la que ha presentat. 
 
 
El senyor Alcalde  dóna la paraula a la regidora d’Educació perquè defensi l’esmena 
de substitució presentada per l’equip de govern i després intervinguin els diferents 
grups. 
 
 
La senyora Guillaumet Cornet  diu que quan el GMCUP va presentar aquesta 
proposta es va estar parlant en valorar altres possibilitats de gestió que incideixen en 
la millora de la gestió dels serveis educatius de la ciutat.  
 
No està d’acord amb algunes de les afirmacions fetes pel senyor Majó perquè tot i que 
la regidoria d’Educació i de Serveis Socials van conjuntament i com a titular d’aquestes 
dues regidories, són dues seccions diferenciades i tècnicament estan dotades amb 
personal propi i no s’està barrejant educació i serveis socials. Tampoc està d’acord 
que són moltes les escoles que estan amb móduls, n’ hi ha una, i al Lluís de Peguera i 
al Lacetània n’hi haurà pròximament amb motiu de les obres de millora que està fent el 
Departament d’Educació a la ciutat com no s’havia fet en molts anys. 
 
Respecte a la proposta l’equip de govern està disposat a treballar conjuntament amb 
els diferents grups possibles models de funcionament, sí que es proposa en aquest 
mandat, potser és una data poc concreta o poc ambiciosa, però sí que es una cosa 
que es pot afrontar a mitjà-llarg termini, no de forma immediata, el que sí es pot és 
valorar aquelles formes o organismes que poden ser convenients per gestionar els 
serveis propis i tot el que pugui venir derivat de la nova llei. 
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Abans d’aprovar la creació d’un Institut cal veure quins avantatges comporta a nivell de 
ciutat, si ha de ser un institut, un patronat, una fundació, un consorci o cal fer una altra 
cosa i és en aquest sentit que anava l’esmena presentada per l’equip de govern. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  diu que el GMPPC considera interessant dur a terme 
algun estudi d’observació que permeti analitzar de manera concreta tota aquesta 
evolució que hi ha d’haver a l’entorn del sistema educatiu a Manresa, tant des de la 
perspectiva d’equipaments com de la demogràfica dels infants que ocupen les aules, 
sigui procedència, sexe, siguin elements que facin dinamitzar tot l’espai educatiu de 
l’entorn de la ciutat. 
 
El GMPPC entén que és necessari dur a terme aquests treballs consultius que es 
proposen perquè comparteix el criteri de si ha de ser un institut, un patronat o una 
fundació. El que sí és cert és que, tal com diu el representant de la CUP, cal dur a 
terme aquests estudis amb l’objectiu de combatre aquesta desigualtat d’oportunitats 
entre nois i noies de la ciutat, que sí creuen i afirmen que pot ser, no amb aquesta 
cruesa d’aquest tipus d’afirmació, però que sí una realitat que es poden trobar a mig 
termini a la ciutat. 
 
El GMPPC entén que totes dues van en un mateix sentit, llavors l’equip de govern 
presenta aquesta esmena que d’alguna manera no deixa de donar-li la raó al 
representant de la proposta mare, sobre la creació d’aquest centre de l’escolarització 
per la igualtat a Manresa, per la qual cosa votaran l’esmena. 
 
 
La senyora Torra Bitlloch pel GMCiU exposa que el món educatiu cada vegada és 
més complex, que en aquest àmbit interaccionen aspectes que fins ara han funcionat 
de forma bastant separada i autònoma i que caldria optimitzar al màxim aquests 
esforços, si bé creu que la millor manera de resoldre-ho no és la creació d’un ens de 
forma immediata, ja que cal saber per què, quines accions s’haurien de fer, la finalitat 
que hauria de tenir, com s’hauria de muntar.  
 
En aquest sentit creu que caldria una mica de temps per poder-ho treballar i donat que 
la moció de la CUP ho plantejava com una creació immediata d’un Institut i el GMCiU 
no sap si ha de ser un institut o no i creu que no ha de ser tan immediat i amb això 
subscriuen el que diu l’esmena que es presenta.  
 
Si bé tot i coincidir farà un parell de petites reflexions sobre l’esmena perquè al GMCiU 
li hauria agradat que el període o termini que es planteja fos una mica més curt perquè 
si es fa aquest debat al llarg de la legislatura s’acabarà en el millor dels casos sabent 
què es vol fer però sense haver començat a fer res, per tant agrairan un termini una 
mica més curt però sobretot tal com està redactada la moció enlloc es diu que els 
serveis que es van a treballar són els educatius.  
 
Es parla de millorar la gestió dels serveis propis i d’incorporar aquells programes que 
es creguin convenients, i enlloc es diu que siguin els educatius, això caldria 
especificar-ho sinó no se sap massa el que s’acorda. 
 
El GMCiU està d’acord amb la creació de l’ens i en reflexionar sobre el tema, i demana 
que la creació d’aquest nou ens en realitat no representi de per se i de manera 
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automàtica un augment de l’estructura de l’ajuntament, dels recursos humans, de la 
dimensió de les persones que hi treballen i del nombre de tasques que es fan.  
 
Segurament moltes de les tasques que hagi de fer aquest nou ens són tasques que ja 
s’estan fent i ja hi ha una dotació pressupostària per fer-les i unes persones que les 
realitzen i això s’hauria de tenir present per no sobredimensionar l’estructura de què ja 
es disposa. 
 
El GMCiU demana poder estar informat dels treballs d’aquesta comissió molt abans de 
tenir el resum i de poder discutir el resultat final, pregunta si s’hauria de formar part 
d’aquesta comissió que hi treballa o si periòdicament es rebrà informació dels 
resultats, en tot cas l’equip de govern ja considerarà quina és la millor fórmula, però 
creu que essent un període tant llarg com es proposa no es quedin despenjats de les 
reflexions que es vagin fent. 
 
 
La senyora Guillaumet Cornet  agraeix el sentit del vot a l’esmena i tal com deia la 
senyora Torra ha donat per suposat que es parlava de serveis propis educatius, que 
no es diu en la proposta però queda constància en l’acta. 
 
El fet de posar-ho a debat en aquest mandat diu que sí que té una intencionalitat, com 
deien fa falta aquest període de reflexió i que es pugui anar treballant. Els agradaria 
que pogués fer-se de forma consensuada perquè la gestió de l’educació a la ciutat 
requeriria aquest consens i al no ser un objectiu a curt termini sinó a mitjà-llarg termini 
sí que pensava que era una fórmula per poder deixar enllestits uns treballs tècnics i 
consideracions polítiques al respecte per a aquell equip de govern que agafés el 
proper mandat, per tant la reflexió anava en aquest sentit.  
 
El fet de poder tenir aquests treballs al finalitzar aquest mandat sí que permet tenir 
aquests treballs previs tant tècnics com polítics, entén que és un temps raonable. 
 
 
La senyora Torra Bitlloch  manifesta que si això es tanca abans de les properes 
eleccions i no s’engega fins la propera legislatura s’està parlant de dos anys i mig, i no 
es veurà que comenci a córrer fins d’aquí a dos anys i mig, ho hagi d’aplicar qui ho 
hagi d’aplicar, per més consens que hi hagi, i des d’aquest sentit pensa que hi ha un 
període més llarg del que caldria, no descarta que si durant el procés hi ha prous 
acords i s’avança s’intentés accelerar-ho una mica més.  
 
 
L’alcalde  diu que queda recollida la proposta com també queda incorporada la paraula 
educatius després de serveis propis. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada per l’equip de govern a 
la proposta del GMCUP i s’aprova per 24 vots afirmatius (8 GMCiU, 8 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 2 GMPPC i 1 GMPxC) i 1 abstenció (1 GMCUP i) i, per tant, 
esdevé acord plenari essent el text refós aprovat el següent: 
 
“Atès que la ciutat de Manresa ha crescut demogràficament significativament en els 
últims anys i que aquesta crescuda ha incidit d’una forma clara en les franges d’edat 
d’infants i joves en etapa escolar i que en conseqüència en els darrers anys s’han 
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desenvolupat més serveis de caràcter educatiu per tal d’absorbir aquest creixement, 
però també, per tal d’afrontar la gestió de la complexitat que avui significa aquesta 
escolarització. 
 
Atès que l’actual model no és inalterable i tampoc l’únic capaç de gestionar amb 
eficiència les competències i serveis que ja té l’ajuntament (Escola d’Art, Conservatori-
Escola de Música, Llars d’infants, Oficina d’escolarització ...) però també preparar-se 
per als reptes imminents: traspàs de les llars d’infants de la Generalitat, nova llei 
d’educació de Catalunya. 
 
Proposem: 
 
Engegar treballs consultius per tal d’identificar i posar a debat durant aquest mandat 
fórmules de gestió que vagin més enllà de les que actualment tenim per tal de millorar 
en la gestió dels serveis educatius propis i d’incorporar aquells programes que es 
creguin convenients.” 
 
 
L’alcalde proposa la lectura i debat conjunt dels punts 6.3 i 64. 
 
  
6.3 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC I  ICV-EUIA, EN 

RELACIÓ A LES MESURES PER PAL·LIAR L’ACTUAL CRISI 
SOCIOECONÒMICA. 

 
El secretari dóna compte de la proposició dels Grups Municipals del PSC, ERC i ICV-
EUiA, d’12 de març de 2009, que, transcrita, diu el següent: 
 
“Atès que els diferents indicadors socioeconòmics corresponents al mes de gener de 
2009 assenyalen la claredat d’una recessió econòmica sense precedents en les 
darreres dècades amb un ritme molt preocupant de destrucció de llocs de treball, i com 
a conseqüència de l’increment imparable de l’atur que les previsions més optimistes 
situen en 4,5 milions de persones pel conjunt de l’Estat durant aquest any; la 
constatació de les enormes dificultats per la marxa i el futur de moltes empreses, en 
bona part petites i mitjanes; i les serioses dificultats d’un nombre creixent de persones i 
famílies que poden acabar en la pobresa i l’exclusió social degut a necessitats tan 
bàsiques com l’alimentació i l’habitatge. 
 
Atès que aquesta situació s’intensifica de forma especial a Manresa i a la comarca del 
Bages, on l’atur se situa per sobre de la mitjana catalana i amb una evolució 
preocupant, amb les conseqüències negatives de caràcter social, econòmiques i de 
desenvolupament que el nostre territori i la seva gent que haurem d’afrontar i que de 
fet ja comencen a ser clarament visibles i objectivables. 
 
Atès que l’equip de govern està fermament decidit a proposar i aprovar, el més aviat 
possible, un Pla de mesures per a la crisis socioeconòmica, que contempli un seguit 
d’accions agrupades en tres grans eixos: un primer d’ordre intern amb la finalitat 
d’assolir el major estalvi pressupostari, de contenció de la despesa ordinària i 
d’optimització de recursos en general; un segon definit per accions emmarcades en la 
plasmació d’un Pla d’Ocupació Local que en la mesura del que sigui possible generi 
nous llocs de treball i, d’altra banda, en accions assistencials que ampliïn les ajudes 
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socials individualitzades per diferents conceptes i necessitats de les persones i 
famílies en dificultats; i, finalment, un tercer eix estratègic a través del foment i la 
promoció de l’activitat econòmica i els projectes d’innovació empresarials de la ciutat 
que l’ajuntament impulsa. 
 
Atès que els diferents grups municipals de la Corporació en el Ple del mes de juliol ja 
varen manifestar el seu acord per l’adopció d’un seguit de  mesures inicials per fer 
front a la crisis econòmica que en aquell moment es dibuixava en l’horitzó. 
 
 
Proposem que el Ple de la Corporació adopti els següent acords: 
 
 
1.-  Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que adopti totes les mesures al 
seu abast per implementar les diferents accions de suport  social i econòmic a les 
famílies i empreses, i en especial: 
 

• Pel que fa a les persones i a les famílies: 
 

o Ampliar la línia d’ajuts per al pagament del lloguer de l’habitatge, 
especialment per a les famílies en dificultats. 

o Accelerar la tramitació dels PIRMI (Programa Interdepartamental de 
la Renda Mínima d’Inserció). 

 
• Pel que fa a les empreses: 

 
o Establir i ampliar les actuals línies d’avals i línies de finançament per 

a millorar la liquiditat i que asseguri el manteniment del teixit 
industrial i, en especial, pel que a les PIMES. 

o Vetllar perquè la Generalitat i les seves empreses paguin als seus 
proveïdors en terminis propers als establerts a la llei (60 dies). 

o Prioritzar, per part de l’Agència Catalana d’Inversions (ACI), la 
comarca del Bages per a la captació de noves inversions, per ser un 
territori especialment afectat per les conseqüències de la crisi. 

o Accelerar l’aplicació del contingut del Pacte Nacional per a la 
Recerca i la Innovació, que ha de significar el pas cap a una nova 
economia basada en el coneixement i la innovació. 

 
 
2.- Demanar al Govern de l’Estat que adopti totes les mesures al seu abast per 
implementar les diferents accions de suport  social i econòmic a les famílies i 
empreses, i en especial: 
 

• Pel que fa a les persones i a les famílies: 
 

o Realitzar els canvis normatius necessaris per a allargar la prestació 
de l’atur per a les persones que hagin deixat de cobrar aquest 
subsidi per la finalització del mateix. 

o Estudiar la implementació d’una Renda Social Bàsica temporal 
mentre duri l’actual situació de crisi econòmica, que garanteixi que 
les famílies puguin satisfer les necessitats més bàsiques. 
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o Agilitzar la tramitació i assegurar el pagament efectiu de les Rendes 
d’emancipació per al lloguer de l’habitatge i ampliar la mesura a 
nous col·lectius. 

o Vetllar perquè la moratòria en el pagament de les quotes de les 
hipoteques per a les persones en situació d’atur no repercuteixi en 
un augment dels interessos en la renegociació d’aquestes amb els 
bancs i caixes. 

o Modificar els canvis legislatius inclosos en l’avantprojecte de llei  de 
foment del lloguer de l’habitatge que implicarà un termini de tan sols 
un mes per a efectuar desnonaments en cas d’impagament.  

 
• Pel que fa a les empreses: 
 

o Intensificar l’aplicació de les mesures incloses en el Plan Integral de 
la Automoción, en especial les mesures per a incentivar fiscalment 
la demanda, dotar la cadena de valor de capacitat de finançament i 
garantir financerament els plans d’inversió. 

o Vetllar perquè les noves línies d’avals i les injeccions de liquiditat al 
sistema financer vagin destinades de manera especial a la viabilitat 
de les empreses productives, especialment les que siguin PIMES. 

 
 
3.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat el suport 
explícit pels projectes estratègics de ciutat, especialment en el terreny de la promoció 
econòmica i de la innovació industrial i empresarial, i per a les iniciatives que 
l’Ajuntament de Manresa decideixi posar en marxa per pal·liar els efectes de la crisi i, 
de forma especial, en les accions per concretar un Pla d’Ocupació Local. 
 
 
4.- Presentar aquests acords a la Presidència del Govern de la Generalitat de 
Catalunya i a la Presidència del Govern espanyol.” 
 
 
6.4 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC PER AFRONT AR LA CRISI 

ACTUAL.  
 
El secretari dóna compte de la proposició del Grup Municipal de PxC, de 12 de març de 
2009, que, transcrita, diu el següent: 
 
“En aquests moments totes les dades econòmiques a Espanya són molt negatives i 
apunten a empitjorar-se. A la vegada, molts ciutadans recorden l’èxit del consens 
aconseguit l’any 1977 amb els Pactes de la Moncloa, mentre surten veus des d’alguna 
formació política i des de mitjans de comunicació reclamant ja un altre procés de 
concertació com aquells Pactes que uneixin a totes les forces polítiques, econòmiques 
i socials en un mateix objectiu.  

El nostre grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) creu que encara si és a 
temps a treballar per un pacte conjunt, abans que les situacions econòmiques i socials 
empitjorin tant en les empreses com al carrer. 

Atès que El Ministerio de Trabajo e Inmigración reconeix que Espanya pot acabar l’any 
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amb 4,000.000 d’aturats, xifra rècord.  

Atès les creixents baixes a la cotització de la Seguretat Social: 350.000 pel gener.  

Atès que ja han aparegut les primeres tensions al carrer amb aturats sense subsidi i 
començaran els enfrontaments entre treballadors del país i de fora, com ja passa en 
alguns estats europeus, i no per raons xenòfobes com a vegades es pretén assegurar 
per enganyar o maquillar la realitat, sinó per raons de subsistència.  

Atès que el nivell de preus perjudica els productors agrícoles i ramaders, als mateixos 
venedors i no afavoreix el comprador. 

Atès que la morositat privada i també l’empresarial, sigui per hipoteques o per deutes 
en general, creix fins a arribar en la banca al 9%. 

Atès que algunes administracions públiques (esperem que no la de Manresa) paguen 
també amb retard als seus proveïdors, petites i mitjanes empreses que són víctimes 
de la morositat pública. 

Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC sol·licita al Ple l’adopció del següent 
acord:  

1.- El Ple de l’Ajuntament de Manresa aprova per unanimitat reclamar al 
Govern d’Espanya i a la Generalitat de Catalunya l’obertura immediata d’un  procés de 
concertació de totes les forces polítiques, econòmiques i socials per tal de formular 
polítiques econòmiques i socials consensuades entre tots que permetin afrontar 
l’actual crisi econòmica tant amb mesures apropiades per a aquest moment com de 
previsió de futur i que donin als ciutadans la confiança necessària, avui inexistent. 

  2.- Traslladar el precedent acord al president del Govern d’Espanya i al 
president de la Generalitat.” 

 
El senyor Irujo Fatuarte  exposa que la proposició que l’equip de govern subscriu és 
una proposició que ve a ampliar i concretar una sèrie de qüestions que estan en la 
preocupació de la immensa majoria de la ciutadania del país.  
 
El que el GMS defensa en aquest moment és que es posin en marxa tot un seguit de 
mesures, que són diverses en la seva finalitat però que parteixen d’un denominador 
comú que és com es pot ajudar en alguns casos de forma directa, que no és el motiu 
d’aquesta proposició. 
 
L’equip de govern va presentar un pla de mesures anticrisi que s’està portant a terme 
en diferents graus d’avançament, però sí com des dels ajuntaments es pot reclamar, 
demanar, exigir, instar a instàncies superiors i a l’equip de govern se n’hi ocorren dues, 
al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat. 
 
Què es pot dir des dels ajuntaments. Moltes vegades s’ha dit, des dels ajuntaments hi 
ha un paper a fer, no solament en l’àmbit local sinó que de vegades cal instar i en 
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aquests moments es demanen coses que són motiu de força preocupació com és que 
la línia d’ajuts per al pagament del lloguer d’habitatge s’ampliï, perquè aviat serà una 
realitat visible, que s’accelerin els tràmits per a allò que es coneix amb l’acrònim del 
PIRMI, establir línies d’avals i de finançament per millorar la liquiditat de les PIMES, 
com saben en les dues darreres setmanes ha estat una constant reivindicació per part 
dels empresaris, vetllar perquè la Generalitat i les seves empreses paguin als seus 
proveïdors en un termini no superior a 60 dies, precisament per ajudar a aquesta 
liquiditat dels proveïdors, que per part de l’agència catalana d’inversions la comarca 
del Bages, que està patint una conseqüència més intensa que d’altres comarques, 
actuï reconeixent aquest fet diferencial, en aquest cas negatiu, per portar a la comarca 
i al seu territori noves inversions. 
 
A nivell estatal les dues preocupacions màximes, que no hi hagi persones que quedin 
sense aquell subsidi que els permeti mantenir un mínim de dignitat social, estudiar la 
implementació de la renda social bàsica mentre duri aquesta situació i per què no, un 
cop acabada, per què no es pot instituir per fer aquesta societat molt més justa, i amb 
això acaba. Què es fa, a què s’apunta el GMS en aquesta moció, doncs que aquestes 
coses que poden pal·liar el patiment de moltes famílies, de molts ciutadans, de moltes 
empreses, els governs allà on governin els tinguin en compte i desenvolupin els 
reglaments, les lleis, els reials decrets o les mesures que facin realitat aquestes 
qüestions, i això és el que es demana des del GMS.  
Per tant, l’interès i el desig és que el Ple pogués adherir-se d’una forma el màxim 
unànime possible a aquesta proposició perquè entén que d’altres vegades s’han 
reclamat qüestions, potser més o menys importants, però sí que considera que 
aquesta ho és i molt. 
 
 
El senyor Pericas Riu  intervé per dir que des del GMPxC es podria fer una crítica 
bastant extensa sobre l’equip de govern de l’Ajuntament de Manresa, ja que considera 
els respectius partits corresponsables de la crisi econòmica que pateix la societat en 
aquests moments i que fins ara s’han mostrat incapaços d’aportar solucions i generar 
la confiança suficient. 
La intenció del GMPxC d’avui no és fer política de crítiques sinó d’unitat, de donar un 
vot favorable a la moció de l’equip de govern, integrar la proposta del GMPxC a la de 
l’equip de govern, que pot ser acollida per tothom, i pot convertir l’Ajuntament de 
Manresa en el primer consistori que aprova una mesura tant necessària com la que es 
presenta. 
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que el GMCUP serà el primer a trencar aquesta unitat, ja 
que votaran desfavorablement pel mateix motiu que de vegades ho fan o s’abstenen 
amb propostes del GMCiU, perquè és una proposta tant extensa, que inclou tantes 
mesures, que és complicat estar d’acord amb totes.  
Com que no poden votar separadament cadascuna de les mesures que es proposen, 
no votaran favorablement. 
 
Els aspectes que el GMCUP no comparteix per començar són els atesos. La crisi 
econòmica no és un fenomen meteorològic arribat de casualitat sinó que té uns 
responsables polítics, que són a molts nivells, també a nivell municipal.  
 
Si el Bages és una de les comarques d’aquest país amb un índex d’atur més alt i que 
més augmenta, i el país és un dels països d’Europa on l’atur està augmentant de 
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forma més accelerada, deu ser que alguna cosa es deu haver fet malament o pitjor 
que en altres llocs. Per tant el GMCUP troba a faltar una assumpció de 
responsabilitats, una certa autocrítica. No es pot dir a la gent que l’atur puja, que els 
serveis socials no donen l’abast, que no hi ha perspectives, però que nosaltres 
passàvem per aquí... Si es mana és per alguna cosa, perquè quan les coses van bé 
ens posem medalles i quan van malament també cal fer un cert exercici d’autocrítica i 
d’assumpció de responsabilitat, no només perquè és el que toca sinó perquè si no la 
política encara caurà en un nivell de descrèdit més alt del que està. Si quan les coses 
van malament la gent que està en política, sobretot els que manen, no admeten que 
alguna cosa estan fent malament, llavors es com dir que la política no serveix per a 
res, perquè la crisi tampoc s’hauria pogut evitar, que no hi havia res a fer i que hi hagi 
qui hagi la cosa hauria passat igualment. Quina confiança ha de tenir la gent en la 
política? Si no s’és capaç de preveure mínimament un desastre com aquest. 
Per això en els atesos ja hi votaran en contra. 
 
Pel que fa a les propostes, moltes de les quals considera encertades, però d’altres no 
les comparteix com quan es parla d’incentivar fiscalment la demanda en el sector de 
l’automoció. Si s’ha parlat tantes vegades de potenciar altres models de mobilitat, del 
transport públic, de models que siguin sostenibles, que no empitjorin l’efecte 
hivernacle, incentivar fiscalment la compra de cotxe, que és el que diu la moció, no 
considera que sigui la mesura més encertada. 
Tampoc es parla de reformular els serveis d’ocupació, que no estan donant els 
resultats que es voldria, el nivell de gent que s’acull a un pla d’ocupació i que després 
s’insereix al mercat laboral és baixíssim. Fins ara preocupava relativament perquè hi 
havia feina, però ara hauria de preocupar i molt. 
El GMCUP troba a faltar una crítica en aquest sentit i una reformulació del model 
d’ocupació impulsat per l’Ajuntament de Manresa. 
 
Pel que fa a la renda bàsica és una proposta a la qual hi donen suport, però aquí no es 
parla d’implementar la renda bàsica sinó d’estudiar la implementació. Ara no és l’hora 
d’estudiar rendes bàsiques sinó d’aplicar-les i el que s’ha d’exigir a aquells que tenen 
els diners i la capacitat per fer-ho és que les implementin. 
És una proposta que tracta un tema important, que cal tractar-lo en el Ple, però 
considera que la proposta és insuficient a molts nivells, tant insuficient que el GMCUP 
hi votarà en contra. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  diu que el GMPPC entén que la proposició que es 
presenta avui al Ple és perquè evidencia una gran preocupació al si de la societat de 
Manresa, i és evident que existeix aquesta preocupació i a molts nivells, a nivell 
laboral, empresarial, comercial, a qualsevol nivell que fa difícil afrontar aquest repte de 
problemes econòmics que s’han generat fonamentalment aquest darrer mig any, però 
que fa més d’un any es pronosticava que hi havia un greu problema econòmic en el si 
de les estructures econòmiques del país. 
 
El GMPPC no està aquí per parlar de fa un any ni del que deien els mateixos que 
estan subscrivint aquesta proposta fa un any enrere respecte quan es parlava d’una 
situació de crisi econòmica, en qualsevol cas es pronunciaran pel que pot ser de futur, 
que és el que es porta al Ple per intentar fer i demanar que les administracions 
superiors, el govern de l’Estat, el govern d’Espanya i el govern de la Generalitat de 
Catalunya dugui a terme ajudes col·laterals a les que en aquests moments els 
ciutadans hi tenen dret i que poden tenir al seu abast. 
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Malgrat la pinzellada que el senyor Irujo ha deixat anar, que les mesures que es 
demanen i de les que ja s’estan implementant, per això estem en un estat de dret, 
trobarien a faltar parlar-ne amb molt més debat i més profunditat aquelles mesures 
estructurals que complementessin a nivell municipal, com poder fer front d’una manera 
més adequada i més ferma als problemes dels ciutadans de Manresa respecte els 
problemes econòmics que estan patint. 
 
El GMPPC està totalment d’acord amb el que es proposa demanar a les 
administracions superiors i d’altres en què estan totalment en contra perquè creu que 
trenca certs esperits de fa anys que s’està intentant que no es produeixin.  
 
Per exemple, quan es parla de modificar els canvis legislatius inclosos en 
l’avantprojecte de llei de foment del lloguer de l’habitatge, que implicarà un termini de 
tan sols un mes per efectuar desnonaments en cas d’impagaments: modificar aquests 
canvis quan precisament fins ara durant temps s’ha estat treballant per intentar que hi 
hagi una oferta de mercat de lloguer a l’abast del mercat precisament perquè no hi 
hagi aquests problemes d’impagaments, això xoca amb una gran contradicció 
d’intentar fomentar el que és aquestes mesures que donin peu a un mercat i unes 
facilitats. 
 
El GMPPC també creu que quan es parla de vetllar perquè la moratòria de pagaments 
de les quotes de les hipoteques per a les persones en situació d’atur no repercuteixi en 
un augment dels interessos en la renegociació amb bancs i caixes, això és tant 
indefinit com que seria més fàcil demanar que el govern exigeixi a les entitats 
bancàries convenis per fer lloguers amb opció de compra d’aquelles hipoteques a les 
que no es pot fer front, que seria una de les opcions que també s’està demanant a 
nivell estatal, perquè d’aquella manera no es trenquen gaire regles del joc perquè a 
partir d’aquí qualsevol cosa podria ser fonamentalista amb l’estat de dret.  
 
Quan es parla que evidentment s’ha de fer quelcom més quan el subsidi d’atur s’acaba 
i d’estudiar la implementació d’una renda social bàsica, el GMPPC creu que s’està 
parlant d’una certa contradicció o estan duplicant el mateix concepte, quan hi  ha una 
prestació que s’acaba pot haver-hi alguna altra, cal estudiar-la i cal donar 
complementarietats, però no creu que es doni cap tipus d’estímul de solució a un 
possible problema dels ciutadans. Es diu. “s’ha d’atendre aquesta necessitat”, això no 
cal fer-ho aquí perquè tots som conscients que cal atendre aquestes necessitats. 
 
Quan es diu que la Generalitat i les seves empreses paguin als seus proveïdors en 
terminis propers als establerts a la llei, que són 60 dies, aquestes indefinicions, quan 
s’està demanant l’aplicació de la llei, com un element normal, quan es diu que facin 
terminis propers, això s’ho podrien estalviar, o paguen a 60 dies o que s’apliquin a la 
llei. 
 
Quan es parla que hi ha un problema greu a la comarca del Bages, no només a 
Manresa, perquè hi ha un dels índex d’atur més elevats respecte a Catalunya, serà per 
quelcom, no és per cap gràcia divina ni per cap malastrugança que hagi fet ningú, és a 
conseqüència del treball i de les oportunes polítiques d’industrialització que s’han 
portat a terme els darrers anys a la comarca, a nivell dels governs locals i comarcals, i 
també del govern de la Generalitat de Catalunya. Només cal veure com a cas 
exemplificatiu tot allò que s’ha fet durant més de dos anys amb el cas Pirelli. 
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El GMPPC entén que és lògic i evident que quan es comenta que cal dur a terme 
propostes que facin pal·liar els efectes negatius que suposen per als ciutadans 
aquestes qüestions, es podria anar molt més enllà, en el sentit que amb les polítiques 
municipals també podrien incidir-hi. Aquestes propostes i mesures l’equip de govern 
les podria aplicar, no cal debatre-les, perquè cada dia és un element de canvi continu i 
d’adaptació a la realitats amb què ens trobem, però sí que és cert que a part 
d’aquestes adaptacions i aquestes línies de treball que s’han d’executar a nivell 
municipal hi ha uns elements bàsics que permetrien poder aconseguir reduir aquests 
canvis estructurals respecte als problemes que hi ha a la ciutat de Manresa, problemes 
d’estructura econòmica que passen per reduir l’impacte fiscal, per donar recolzament 
als autònoms, estructures de canvi que passen també per intentar aconseguir i 
reconduir majors ingressos a través de dotacions a Serveis socials per fer front a 
aquells problemes que s’estan trobant i es trobaran més endavant per a aquelles 
famílies que tindran greus problemes. 
 
El GMPPC no comparteix del tot aquest document que presenten, per les raons 
exposades, ha intentat ser el màxim concís però tampoc votaran en contra perquè hi 
ha altres elements que sí considera positius per intentar treballar i per donar un cop de 
mà a la ciutadania, i s’abstindran en la votació. 
 
Respecte a la proposta que presenta el GMPxC pel que fa a aquest procés de 
concertació de totes les forces polítiques per tal d’afrontar l’actual crisi econòmica, el 
GMPPC entén i creu que és evident que, quan més conscients i més diàleg de les 
forces polítiques, i tal com va passar amb els pactes de la Moncloa en el seu moment, 
que van ser un ressorgiment efectiu de les forces sindicals, socials, econòmiques i 
polítiques per fer front amb el que es va esdevenir a la dècada dels 80, fóra positiu que 
es donés aquest cas de poder entrar en aquesta dinàmica. 
 
El GMPPC entén que per poder fer això calen dues coses, una el govern d’Espanya 
per un costat, i la Generalitat de Catalunya, per un altre, perquè la Generalitat de 
Catalunya en aquest treball de diàleg, de consens, que s’està portant a terme a través 
de certes taules, a través del Parlament de Catalunya i a través del govern. Per part de 
la Generalitat de Catalunya en aquest sentit ja s’està treballant, no en la mesura ni 
amb la velocitat que segurament a molts els agradaria, però s’està fent. 
Respecte al govern d’Espanya perquè hi hagi un consens és perquè com a mínim hi 
hagi algú que vulgui asseure’s a parlar, a escoltar, i acceptar allò que des del principal 
grup de l’oposició se’l convida reiteradament al govern d’Espanya intentar asseure’s 
per posar sobre la taula aquelles propostes que intentin donar mesura i fre a la situació 
negativa que en aquests moments hi ha, qüestió que estaran d’acord en reclamar al 
govern d’Espanya que faci alguna cosa perquè hi hagués consens, diàleg i unitat, cosa 
que no està fent ni demostra tenir cap ganes de fer-ho fins l’hora present. 
 
Atès que el GMPxC ha preferit incorporar la seva proposta amb la proposta que 
presenta el govern de l’Ajuntament de Manresa, també s’abstindran més que res 
perquè forma part del mateix paquet, ho diu perquè en una altra ocasió sàpiga 
mantenir la seva pròpia independència perquè a vegades val la pena ser independent. 
 
 
La senyora Sensat Borràs  diu que ens trobem davant d’una crisi que pensava que 
coincidirien tots en què és global i la voluntat d’aquest document era fer referència a 
administracions superiors. Segurament també es podria haver demanat al Parlament 
Europeu, al Banc Mundial o al propi Obama que tingui en compte els suggeriments 
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que es fan des de Manresa, però a partir d’aquí fer reflexions per part de la CUP que 
els polítics i l’Ajuntament de Manresa havien de ser conscients de la catarsi mundial, li 
sembla que cadascú ha d’assumir les seves responsabilitats.  
 
Aquesta és una crisi que en bona part ve feta per polítics en tant que tothom que es 
mou en allò públic fa política, però això s’ha mogut més des dels despatxos de bancs i 
entitats financeres que des d’altres llocs, perquè el que sí és cert que a dia d’avui 
encara no se sap la dimensió real d’aquesta crisi perquè no se saben ni els números, 
ni dels bancs ni de les caixes, i aquest és un dels problemes més importants i creu que 
les solucions mai són factibles i aquest Ajuntament i qualsevol persona amb 
responsabilitats polítiques ha d’assumir responsabilitats, però davant d’aquesta crisi 
mundial se sent terrible i completament innocent. 
 
D’aquest llistat de propostes i des de la perspectiva d’Iniciativa també n’hi ha que són 
més encertades que d’altres, totes es poden fer, però aquest és un document 
d’emergència i ho diu en el sentit que es recullen accions que pivoten sobre tres 
elements centrals, en una situació com la que tenim i en un model de país que tenim, 
uns fent referència a l’habitatge, perquè és un problema clau perquè no existeix el 
lloguer al nostra país i per tant qualsevol situació en aquests moments per a les 
famílies en situació de crisi o amb dificultats econòmiques té una traducció immediata 
amb el que fa a l’habitatge, cosa que no passa a cap més país d’Europa amb la 
contundència amb què passa aquí.  
 
Aquest és un tema relativament específic de l’estat espanyol i també de Catalunya i al 
País Basc i tot, malgrat les diferències que es puguin tenir, i per tant calen mesures 
molt concretes i ara en aquests moments d’emergència, no tant aprofundides. 
 
Un altre eix essencial és el de les rendes del treball. Per al GMICV-EUiA el concepte 
de renda bàsica és clau i estratègic i ni molt menys amb una lectura de entenent-lo 
com un complement a l’atur ni com una política de dur a terme en moments de crisi, tot 
al contrari, però si aquesta crisi ha de servir perquè d’una vegada per totes es comenci 
a reflexionar sobre el concepte de renda bàsica i el que això podria significar davant 
d’un canvi indiscutible de paradigma, econòmic i productiu. 
 
Per altra banda, els elements que fan referència a política industrial, com a eixos 
claus, no creu que aquest document per part del GMICV-EUiA i per part del govern de 
Manresa intenti dir que les accions que recull en aquest document són les úniques, 
exclusives i necessàries i que no n’hi ha d’haver cap més, al contrari, aquí se 
centraven els eixos, els elements més estratègics i aquelles coses que van clarament 
a intentar pal·liar situacions d’emergència social. Aquestes no són polítiques que 
diguin que tenen a la mà la clau de la transformació del problema, perquè això és 
parlar a mig i llarg termini, sinó que es parla que els municipis necessiten més 
recursos per donar resposta a tot allò que tots intuïm, sabem i ja vivim que passarà, i si 
les administracions que estan en rang superior a l’ajuntament no tenen capacitat de fer 
arribar més recursos als municipis, per moltes partides que vagin amunt i avall, siguin 
d’electricitat, siguin de parcs i jardins o d’esports, no és possible, no seran suficients 
perquè avui encara no és possible quantificar fins quan durarà això, si serà tot aquest 
any 2009, si acabarà abans, si durarà tot el 2010 i el 2011 ja es remuntarà, no se sap 
res, per tant això fa que aquest sigui un crit de SOS i d’emergència, i tots coincidiran 
que és molt important la unitat, creu que un document d’aquest tipus, que no fa 
referència de manera directa a les polítiques i a les accions concretes de la ciutat de 
Manresa, ni tampoc del territori del Bages. 
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Li agradaria que tots poguessin fer un cert exercici de mirar de tenir un vot unitari 
perquè és evident que aquí no hi són totes i en falten, però en qualsevol cas no creu 
que sigui una línia que deixi ningú travat o amb dificultats per poder demanar més, i si 
diem que els ciutadans no entenen la dificultat que tenim d’autocrítica tampoc els 
ciutadans entenen que davant de problemes tant grossos sigui tant difícil demanar que 
s’ampliï la línia d’ajuts de pagament pel lloguer, accelerar la tramitació de les PIRMI, 
l’aplicació del contingut del Pacte nacional per la recerca.  
Si això no pot ser votable, sabent que encara que es voti aquí no té per què anar més 
de pressa o a poc a poc, però sí que com a mínim s’enviaria un missatge a la ciutat de 
Manresa que sobre determinats aspectes aquesta corporació té una capacitat d’unitat 
que malauradament a dia d’avui sobre aquest tema de la crisi, tot i la coincidència que 
és greu, important i que preocupa, no ho dubta ni ho diu amb ironia, els fets demostren 
que no hi ha capacitat d’alçar la mà a la vegada de les 25 persones que formen aquest 
consistori.  
 
Creu que s’hauria de fer l’esforç perquè des d’una lectura partidista està segura que 
els companys del PSC n’hi afegirien algunes, que els companys d’ERC també i ICV-
EUiA unes altres.  
Per ningú dels que es troben avui aquí aquest és un document complet, però sí que 
marca on es detecten les debilitats més greus i que tenen una clara traducció amb les 
prestacions que han de fer la ciutadania. 
 
 
El senyor Perramon Carrió  diu que l’objectiu del document que es presenta és 
plantejar a altres administracions superiors un conjunt de mesures que en base a la 
pràctica diària del personal que està a Serveis Socials i al conjunt de serveis 
municipals, a l’experiència que es va rebent i a opinions dels ciutadans i de 
l’experiència i del diàleg que s’ha tingut amb gent del món de l’activitat econòmica i les 
empreses, es consideren que són els problemes més importants i l’equip de govern 
també veu que són problemes importants que poden afectar o que estan afectant ja a 
famílies i empreses, i que hi ha tota una colla de mesures que, pel fet de no tenir 
competències ni recursos, no es poden afrontar des de l’administració municipal. 
 
L’equip de govern va plantejar aquest document com un document obert per tal que 
pogués ser consensuat, esmenat i es pogués arribar, com es deia en un ple anterior, a 
un comú denominador, que no obsta que cadascú tingui altres opinions o posicions  
diferents respecte a aquest tema, cosa absolutament legítima perquè no coincideixen 
en tot. 
 
Des d’aquest govern municipal es va oferir als grups de l’oposició la possibilitat 
d’arribar a un consens amb aquelles mesures pròpies de la competència de 
l’Ajuntament i també amb aquelles que són competència d’altres administracions i que 
es considerava, i creu que en la major part coincideixen, que serien necessàries que 
s’apliquessin per pal·liar aquesta situació i sortir endavant. 
 
Considera perfectament legítim que els diferents grups prefereixin mantenir una 
posició més distant, o la seva pròpia posició, i no buscar a través d’esmenes i diferents 
intervencions, aportar en aquest document aquells canvis en què se sentirien més 
còmodes per votar-lo favorablement, però és una opció legítima i vol que quedi clara la 
voluntat d’aquest govern d’intentar aquest acord. 
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La segona qüestió és que el que planteja aquest document és tot un conjunt de 
mesures adreçades a temes econòmics, per tant a l’activitat econòmica, i a mantenir, 
reforçar i reorientar, perquè hi ha les polítiques d’innovació de l’activitat econòmica del 
nostre territori, i també polítiques adreçades als temes que en aquests moments estan 
tenint més impacte en les famílies. Hi ha el tema dels ajuts individualitzats per diferents 
conceptes, però especialment hi ha el tema lligat amb l’habitatge perquè aquest és 
segurament el problema social més important que s’està donant en aquests moments i 
que es donarà properament, a part del de la falta de llocs de treball. 
 
En aquesta proposta també es planteja la necessitat que hi hagi inversió pública, i des 
de l’administració municipal es treballa en diferents línies d’intervenció que no es 
posen avui a votació, però que coneixen que s’està per l’optimització dels recursos 
públics i, per tant, la despesa ordinària, que s’està pel suport i l’ampliació dels ajuts 
socials, per l’impuls a la inversió per generar llocs de treball des de la pròpia 
administració i també per la promoció de l’activitat econòmica, sobretot en els aspectes 
que fan referència a innovació. 
 
L’equip de govern donarà suport a aquesta proposta i la veritat és que haurien preferit 
que haguessin trobat aquest punt, llimant alguns aspectes que hi ha en el document, 
un punt que poguessin votar majoritàriament tots els grups polítics. 
 
 
El senyor Serra Rovira  diu que el GMCiU considera que fa temps que s’ha vist com 
l’equip de govern plantejava tot aquest seguit de mesures per lluitar contra la crisi 
econòmica. No cal que s’explicitin que tots plegats estan d’acord amb el que la 
conjuntura econòmica dóna per fer moltes respostes per part de les administracions 
diverses i que segurament l’administració local és la que té el marge de maniobra més 
limitat, però pensa que aquestes crides a les voluntats unitàries s’han de treballar des 
d’un inici, i el GMCiU està convençut que no s’ha trobat per part de l’equip de govern 
aquestes voluntats d’arribar a consensos i les voluntats s’han de demostrar en tot 
moment. 
 
El GMCiU donaria suport a alguns dels plantejaments d’aquesta proposició i se’n 
podrien treballar d’altres i al llarg d’aquest any serà bo que en aquest saló de sessions 
es continuï parlant d’economia perquè entén que és la part més important que en 
aquests moments afecta la ciutadania i tant si és per elevar a instàncies d’altres 
administracions superiors, com aplicant polítiques concretes d’àmbit municipal, serà bo 
que es continuï parlant i que l’equip de govern quan va decidir en el seu moment fer un 
paquet de mesures anticrisi, que pel que té entès ja s’estan plantejant i els agradaria 
saber en què es concreten un cop més, perquè no han sabut encara com es 
concretaven i el GMCiU les aplaudirà en base a que les defineixin d’una forma molt 
més exacta. 
 
La reflexió que es fa a nivell de país, de l’estat i a nivell internacional, és que aquest 
tipus de crisi econòmica és diferent a la d’altres crisi. Aquestes crisi estan provocant 
reflexions profundes a l’hora de reformular segons quines estructures. Pot provocar la 
reformulació de sectors productius i també seria bo que l’equip de govern i 
l’Ajuntament de Manresa faci reflexió sobre si ha de fer o aprofitar aquesta situació 
econòmica perquè en els propers mesos, en els propers anys hi hagi reformulacions 
importants en l’estructura econòmica de l’Ajuntament de Manresa, que és el que el 
GMCiU ve reclamant des de fa bastants setmanes.  
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Aquest equip de govern ha de fer reformes a nivell econòmic de forma important per 
tal d’estar preparats pel futur més proper. 
 
El GMCiU entén que hi hagi aquesta voluntat de consens, però cal treballar-la i entén 
que de vegades no es pot demanar en alguns moments i en alguns temes i en d’altres 
no. Aprofita per agafar-se més en un dels punts que es planteja, que es demani la 
capacitat que tenen d’altres administracions per poder invertir, invertir a la comarca, 
cal estar preparats perquè en el futur, ja sigui reformulant sectors productius, ja sigui 
oferint capacitat de generar activitat econòmica, siguem capaços de treballar-ho amb 
el màxim consens possible, i li sap greu que en els darrers dies hi hagi hagut un debat 
massa polititzat al voltant de la possibilitat d’ubicar un aeroport corporatiu a la comarca 
del Bages perquè el GMCiU en tot moment ha dit que era molt interessant poder 
plantejar políticament i al costat dels polítics també aquells agents socials i econòmics 
que segur que en aquests moments estarien desitjosos de trobar aquesta unitat 
política a l’hora de demanar que hi hagi un aeroport corporatiu perquè és un element 
atractiu econòmicament de cara al futur. 
 
El GMCiU lamenta que fins ara hagi sentit per part dels grups municipals de Manresa 
posicions ambigües o debilitades i no amb una actitud clara i ferma per tal de treballar 
per una inversió d’una infraestructura tant important com aquesta, en algun lloc de la 
comarca del Bages.  
Té la sensació que això no s’ha treballat, que aquesta comarca no ha tingut l’esma de 
poder buscar diferents espais del territori de la comarca per tal d’apostar per aquest 
aeroport corporatiu i potser realment és que no interessa. 
 
Avui el GMCiU ha entrat al registre del Consell Comarcal una moció en nom del Grup 
comarcal de CiU, en què es reclama en tres acords, el darrer és el de la seva 
comunicació al Parlament i al Govern de la Generalitat, dos acords que considera 
importants plantejar a la comarca, ja que a Manresa es temien que era difícil arribar a 
un tipus d’acord, que els partits polítics representats al Consell Comarcal donin suport 
a la implantació d’un aeroport a la comarca del Bages, d’una banda, i segona tant o 
més important, perquè és un exercici que no han sabut fer, sobretot els que han 
governat en els últims mesos, exceptuant honrosament el tema de la Renfe i perquè hi 
havia una pressió social que ho va empènyer d’antuvi, que és  demanar que el Consell 
Comarcal convoqui i lideri una taula en representació dels partits polítics, agents 
socials i econòmics de la comarca per sumar esforços i estudiar la millor de les 
ubicacions en el conjunt de la comarca. 
Aquesta moció es debatrà a la comarca perquè aquí a Manresa segurament no 
s’hauria trobat aquest consens que ara reclamen. 
 
El GMCiU està obert a continuar treballant en altres mesures, tampoc donaran un xec 
en blanc a aquesta moció perquè es demana un xec en blanc sobre les mesures que 
vol plantejar l’equip de govern i el GMCiU no sap en què es concreten aquestes 
mesures, no s’han vist els números ni els indicadors i coherentment no hi donaran 
suport, però és evident que en les properes setmanes estaran oberts a continuar 
parlant i que d’altres administracions facin reformulacions importants, com per exemple 
deia el senyor Majó referint-se al Servei d’Ocupació a Manresa. També al conjunt del 
país el SOC segurament és molt millorable i fins i tot la Consellera de Treball ha 
admès que hi ha serveis a internet com l’Infojoc que són en aquests moments més 
ràpids i efectius que no pas el propi Servei d’Ocupació de Catalunya i això en 
moments de crisi és dramàtic haver de justificar que hi hagi una empresa privada que 
tingui més demanda que no pas el propi Servei d’Ocupació de Catalunya. Acaba fent 
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dues reclamacions que no són noves, s’han dit i s’han aprovat mocions en aquest 
sentit, el finançament autonòmic, una altra de les coses que en temps de crisi encara 
ha d’interessar molt més.  
 
El GMCiU està preocupat per tal com es pot desencallar aquest finançament 
autonòmic en les properes setmanes perquè corren unes xifres que són realment de 
quatre pipes per poder passar el temps i reclama responsabilitat dels partits polítics del 
Parlament de Catalunya i a la vegada un altre problema que sí que ens afecta molt 
més directament i que segurament comparteixen que és l’altre finançament, el dels 
ajuntaments, que també són uns deures que estan pendents de reformular per part del 
govern de l’Estat i des de Convergència i Unió es torna a demanar que pel bé dels 
municipis hi hagi una definició clara del que és el finançament dels ajuntaments perquè 
moltes vegades moltes de les polítiques es podran plantejar amb molta més claredat. 
Per això tampoc votaran en contra, però tampoc poden donar aquest vot de confiança 
perquè l’equip de govern no els en genera. 
 
 
L’alcalde diu que es farà una segona ronda breu de tres minuts per cada grup 
municipal. 
 
 
El senyor Majó Garriga  comenta que en cap moment el GMCUP ha volgut dir que la 
crisi mundial fos culpa de la senyora Sensat, el que sí volien dir és que una certa part 
de responsabilitat que li deu tocar a aquest consistori sí que l’han trobat a faltar, però 
és una part petita, però aquí no hi és ni aquesta part petita, ni la més mínima 
assumpció de cap mena de responsabilitat, quan tots saben que si en aquest país hi 
ha un sector que s’ha sobredimensionat en detriment d’altres sectors econòmics que 
ara tindrien més futur és el de la construcció, i en això els municipis, com el de 
Manresa, hi ha tingut un paper. Per tant, una mínima d’autocrítica l’han trobat a faltar i 
també la trobaran a faltar els ciutadans.  
 
Quan a la voluntat de consens el GMCUP ja ho va dir en el passat ple i si hi hagués 
hagut aquesta voluntat de consens s’hauria pogut provar d’introduir un punt en què es 
fes una certa reflexió en aquest sentit i no s’ha fet. 
Aquest és un tema que té una càrrega ideològica i de visió de la societat evident i per 
tant, que no es posin tots d’acord no passa res. No s’imagina Iniciativa o Esquerra 
votant un posicionament general sobre la crisi conjuntament amb el Partit Popular o 
fins i tot amb Convergència al Parlament de Catalunya, per posar un exemple, per tant 
no entén per què se’ls ha d’exigir aquesta voluntat, aquest esforç d’unitat o de consens 
quan ells no ho farien a altres instàncies. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  manifesta que quan es parla que aquesta és una situació 
global, ho matem tot amb el globalitzador i ens quedem tan amples. És cert que és una 
crisi globalitzada i que afecta tothom, però de vegades es pregunta per què aquest 
país té la situació i l’índex d’atur que té i els països veïns en tenen la meitat, perquè la 
globalització és per això, perquè tots estiguin afectats per igual. Això vol dir que en 
qualsevol cas les polítiques... aquella màxima que deia que la millor política industrial 
era no fabricar res és falsa i s’ha demostrat en moments com els d’ara, no hi ha hagut 
política industrial a Espanya, sobretot en la darrera dècada. 
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Tot i així voldria posar un apunt d’optimisme, ningú pot dir quan se solucionarà això, 
però avui ha sortit la notícia que el secretari del tresor als Estats Units parla que a 
finals del 2009 Estats Units sortirà del procés de recessió. Insisteix en dir Estats Units 
perquè quan tothom parlava d’Obama president, el salvador del món, Obama és 
president d’Estats Units i això ha de quedar clar a tots plegats i traslladar-ho a l’opinió 
pública perquè el senyor Obama no ens ha de solucionar els problemes, perquè farà 
tot el possible per solucionar els seus. 
 
Pel que fa a acords, consensos. D’acord! Però si en una Junta de Portaveus es diu 
clarament que s’ha de pagar a 60 dies i no ho  veuen prou clar, quan la llei parla de 60 
dies, i quan parla del tema de lloguers tampoc ho veu encertat i es queda igual, 
tampoc creu que s’hagi demanat tanta cosa sobre aquest document per intentar arribar 
a acords. Quan un vol fer i arribar a una entesa, com a mínim, han de ser dos que es 
vulguin entendre.  
 
En qualsevol cas són aquelles mesures que a la gent preocupa i insisteix en aquells 
processos de l’àmbit municipal, acords i consensos, sí, però, a part de treure la 
literatura i les frases que no diuen res, que potser si fos un document fet per ell, segur 
que és la meitat de tot el document que no diu res, com a mínim hi ha catorze 
propostes en un document de les quals, formalment, encara no li han comentat res al 
respecte.  
 
Pot entendre que no estiguin d’acord en rebaixar els impostos, les taxes i preus públics 
que va proposar en un escrit, però entendran que de la mateixa manera que demanen 
que hi hagi aquest diàleg, també el posin en pràctica. Pot entendre que no estiguin 
disposats a reduir la massa salarial dels treballadors, que van incrementar entre un 4’5 
i un 5% pel 2009, l’IPC, no parla com a president de la Generalitat, de congelació dels 
sous dels funcionaris, parla de l’IPC de desembre 2008. L’hi han dit alguna cosa? No 
res!. I així podria parlar de 14 propostes. Una, que s’acosta en definitiva a allò que en 
part per qui també ho diu, que és intentar agilitzar el màxim possible aquells 
establiments d’activitats econòmiques. Però és l’única. L’equip de govern parla 
d’arribar a consensos... Diàleg el que vulguin, però sobre qüestions clares i concises.  
 
Quan el GMPPC demana reduir aquest impacte d’impostos és perquè sobre els 
números que proposa representaria un estalvi de 600.000€ que els ciutadans no 
haurien de pagar a l’ajuntament, però si es fes amb la retribució del personal que 
també ho demana, representaria aproximadament 1.200.000€ d’estalvi. I no és només 
per estalvi sinó perquè senzillament, es podrien destinar entre 500 i 600.000€ més a 
qüestions socials de la ciutat, els ciutadans de Manresa tindrien 600.000€ més 
aproximadament a les seves butxaques per fer-los circular i crear riquesa, que és el 
que funciona realment. 
 
El GMPPC entén que hi hagi les discrepàncies lògiques. El Pla d’ocupació d’iniciativa 
municipal que proposen i en què creu que hi treballen, i ho saben perquè el GMPPC 
ho ha dit, no hi creu en aquesta opció, creu més en l’opció que els ciutadans de 
Manresa puguin estalviar diners i fer-los circular, i també perquè creu que a més de 
tenir un Pla d’ocupació d’iniciativa local caldria tenir també un Pla d’iniciativa 
d’autònoms, que també ho ha proposat, però l’equip de govern no diu res. Els grans 
oblidats d’aquesta pel·lícula són els autònoms, perquè quan es parla que sobre el 
tema del Pla d’ocupació local el que cal és activar i reforçar les exigències dels treballs 
d’empreses del territori en contractacions d’aturats locals, juntament amb autònoms, 
perquè creu que és l’eina més adequada que no precisament un Pla d’ocupació 
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d’iniciativa local que suposarà la contractació de 50 persones cada mig any. El 
GMPPC considera que aquest no és un teixit productiu, que creï riquesa, i en 
qualsevol cas encotilla, intervé i no desenvolupa... La ciutat de Manresa, dintre de les 
seves petites mesures que evidentment poden anar desenvolupant. 
 
 
La senyora Sensat Borràs  diu que potser tampoc s’ha entès bé la seva intervenció, ja 
que no ha exigit, ha demanat, i que el document que es discuteix és inevitable parlar 
de la situació econòmica de la ciutat i de les accions i que en el debat s’interpel·lin 
sobre aspectes diferents, però la proposició que ara hi ha sobre la taula no parla de les 
propostes que aquest govern fa concretes sobre com mirar de reduir la crisi a la ciutat 
a partir d’accions concretes, generades des d’aquí, sinó que reitera que 
administracions que estan per damunt de Manresa facin arribar més recursos als 
municipis perquè s’està en una situació relativament al límit.  
 
Pel que fa al que ha dit el senyor Javaloyes del GMPPC sobre el tema d’impostos ja hi 
haurà altres opcions, però en el tema dels salaris dels treballadors del sector públic, és 
evident que la gent que treballa en el sector públic té el bé més preuat que és el del 
treball, malgrat que té un preu, que és el sou que en treuen, en aquests moments és 
un objecte molt preuat. Per tant, en la mesura que hi ha un volum molt important de la 
població que no està en el sector públic, però l’altre, igualment important, està en el 
privat.  
No és menys cert també que determinades polítiques laborals que es fan al sector 
públic es fan perquè volen que puguin arribar a esdevenir el mirall del sector privat, 
què vol dir amb això?, que si bé és cert que en una situació com és la d’avui, 
econòmica, no s’entendria que el personal treballador del sector públic tingués un sou 
per sobre de l’IPC, és a dir, que se’l pugés més que l’IPC, malament farien també les 
administracions d’introduir el missatge de dir: “fem-ho per sota”, perquè 
automàticament aquestes coses passarien en el sector privat. Avui mateix una 
representant del comitè de SEAT que parlava aquest matí, fer un cotxe a SEAT els 
costos laborals salarials són del 7%, el 93% dels costos no són sous i el que proposa 
ara l’empresa SEAT és un estalvi de 7 M€ en salaris, quan només Seat en directius en 
paga 6M€, per tant el debat no està en les nòmines del personal treballador de 
l’ajuntament, sí que és una època que s’haurà de demanar un cert control però per al 
GMICV-EUiA li sembla un tema important.  
 
De l’altra, davant la intervenció del GMCiU, entesa i captada, però si la moció sobre 
l’aeroport la porta el Consell Comarcal i no Manresa, és una decisió de CiU i no pas 
d’aquest govern. 
 
 
El senyor Irujo Fatuarte diu que tenim tot el dret del món a reclamar un consens i 
vostès tenen tot el dret del món a no arribar-hi.  
Els governs, allò on s’està produint la crisi, que és a tot el món, actualment al món 
occidental perquè 2/3 parts del món ja vivien en crisi des de fa moltes dècades. Allà on 
vivim ara l’actual crisi, tots els partits que governen evidentment tenen el risc que els 
ciutadans creguin que com a conseqüència d’aquests governs les coses van 
malament. L’altre risc quin és? És el de l’oposició, el que està a l’oposició, que 
segurament poden tenir altra intenció de no importar-los si als ciutadans els va 
malament o bé, sinó que al govern li vagi malament i no ho diu pels aquí presents, està 
fent una reflexió genèrica. Això s’està produint també i és evident.  
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La paraula autocrítica afecta tothom des del moment que s’utilitza el prefix auto. Per 
tant aquest risc hi és i a més a més surt documentat a moltes tribunes d’opinió i, a més 
a més, moltes vegades ens autoacusem, s’hi inclou, fa autocrítica. Allà on son oposició 
a vegades cometen aquest error, però el moment no admet errors d’aquest tipus.  
 
Pensa que és equivocat buscar tres peus al gat quan en té quatre, en aquesta crisi el 
gat en tindrà quatre i molt evidents, i d’aquí mesos, segurament els partits, les 
organitzacions polítiques i sindicals, les forces econòmiques s’hauran de posar 
d’acord, cauran en el consens, està convençut per la profunditat i pel caire que està 
prenent aquesta crisi. 
 
Quan la senyora Sensat diu que no se sent responsable respecte l’actual crisi ho diu, 
no pel que diu el senyor Adam, sinó  perquè de vegades la dignitat fa dir coses. 
Ni Francis Fukuyama, que va predir el fi de la història, és igual que Olof Palme, ni 
Obama és igual que Bush, mencionat pel senyor Javaloyes, ni el pensament neoliberal 
és el mateix que el pensament socialista socialdemòcrata, par parlar del pensament, 
que és el seu, no és el mateix. Ja li va dir un dia, els pares salesians on va estudiar li 
van ensenyar que ell tenia també una part de responsabilitat de la llum que es podia 
fer al nou camp si encengués un llumí. Sí, entre set mil llumins, un seria el seu, però 
això tampoc arregla res. 
 
L’atur al Bages és proporcionalment superior a d’altres comarques catalanes. 
L’explicació no és tan reduccionista ni tan simple com perquè alguna cosa s’ha fet 
malament sinó perquè senzillament el creixement dels darrers anys a la comarca del 
Bages, que ningú per cert llavors criticava, potser els senyors de la CUP sí, però 
d’altres no. Segurament era percentualment molt superior al de les comarques 
agrícoles o ramaderes, o més vinculades a altres tipus d’activitat. Llavors què passa?, 
que les zones molt industrialitzades com els voltants de Vigo i La Corunya, per 
entendre’ns, són els que reben un càstig més evident. La crisi de la siderúrgia 
espanyola no va ser igual a Sagunt que a Villanueva de la Jara, a Sagunt hi havia els 
Alts Forns i a Villanueva de la Jara es cultivava el xampinyó, per cert amb una renda 
per càpita extraordinària.  
 
Finalment, ha prestat molta atenció al que ha dit el senyor Serra i evidentment en 
algunes de les coses que ha dit té raó. No li sembla bé que el senyor Serra faci menció 
a una moció que presenten ara al Consell Comarcal sense haver tingut la valentia 
abans de presentar-la davant d’aquest Ple, entre altres coses perquè això no els dóna 
oportunitat de parlar d’aquest tema. Són lliures de presentar-la al Consell Comarcal, 
però acusar l’equip de govern que no la presenten perquè aquí no s’haurien posat 
d’acord, és fer una pressuposició que els deixa sense el dret a expressar l’opinió 
respecte el que podria ser aquesta moció. De totes maneres ja es veuran al Consell 
Comarcal a nivell de grups polítics ja que ell no és conseller comarcal. 
 
Respecte a l’aeroport diu que té la sensació que l’aeroport no s’ha treballat però no 
sap qui té més responsabilitat en què no s’hagi treballat perquè el senyor Serra no ha 
estat capaç de presentar avui una moció sobre l’aeroport, no perquè no cregui que 
l’hauria de presentar, perquè sí que li dóna credibilitat és en el seu convenciment 
personal, sinó perquè el seu partit, que govern en l’únic indret que compleix, 
suposadament, les condicions perquè aquest aeroport pugui estar instal·lat, ha dit que 
no.  
Per tant, els que primer s’han d’aclarir, abans d’acusar els demés, són els polítics de 
Convergència i Unió. Ja ho van fer també a Fonollosa, no ho critica, el Partit Socialista 
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va votar en contra d’aquest aeroport, per una sèrie de raons que consten en acta. 
També va votar-hi en contra CiU, i també van expressar una sèrie de condicionaments 
molt explícits, creu que tots van votar en contra.  
 
Aquí no sap el que hauria passat, però el GMCiU no ha tingut la valentia de presentar-
ho aquí i ho presenta al Consell Comarcal, ja es veurà els consensos que són capaços 
d’arribar dintre de la formació de CiU, ara sí que troba deslleial el fet que ho anunciï 
perquè els deixa amb la indefensió com a paraula.  
 
Per últim, l’equip de govern no demana un xec en blanc, no són tan ingenus i no sap si 
el GMCiU estaria disposat a donar-los un xec en blanc, o tindrien la capacitat de 
deixar-lo, perquè això vol dir que es pot posar qualsevol quantitat i no estan en 
disposició de fer-ho. 
 
El GMS treballarà amb els seus socis de l’equip de govern per aplicar un pla de 
mesures anticrisi, que venen explicant des de fa un mes i que amb tota la legitimitat 
del món demanen concreció, i l’equip de govern continuarà aportant aquesta 
concreció, i aquesta moció és una moció de mínims, per reclamar a les 
administracions superiors que les condicions difícils, dures, socials i econòmiques, de 
famílies, de ciutadans i d’empreses, puguin pal.liar-se i millorar, això és el que faran 
com a Grup municipal Socialista.  
 
 
El senyor Serra Rovira  diu que en referència al tema de l’aeroport ho ha posat com  
un exemple de capacitat d’inversió i d’una infraestructura molt important, en el qual el 
GMCiU hi creu amb gran fermesa, amb tota la humilitat amb aquests 8 regidors i 
regidores d’aquest equip de govern i que recorda, que no estan liderant la ciutat 
perquè estan a l’oposició, estan al bàndol del qual no tenen la capacitat d’interpel·lar 
com l’autoritat que els dóna el fet que hi hagi un alcalde o alcaldessa al capdavant de 
la capital de comarca i que per tant d’allò que entenen que sí que s’hagués hagut de 
desenvolupar com a principal ciutat de la comarca del Bages.  
 
Davant d’aquest fet, -i l’aeroport no és l’únic gran debat que hi ha a l’entorn d’aquesta 
capacitat d’atraure infraestructures a la comarca del Bages-, el que el GMCiU diu és 
que el debat el traslladen a la comarca del Bages perquè entén que és on s’ha de 
suscitar i on es podrà parlar obertament i espera que amb un to positiu, sense 
acusacions partidistes com les que acaba de fer el regidor dient. “és que el seu partit 
en l’únic lloc a la comarca del Bages...”. Ho sap si les compleix? 
 
Pel que sap, no les compleix, però el GMCiU, no va dient on han de posar o han de 
deixar de posar-ho abans de veure’s les cares i parlar sense tants micròfons ni tantes 
rodes de premsa. I si un tema pot ser interessant per a la comarca, ja es veurà en 
aquella taula si es posen d’acord on s’ha d’ubicar, i no dient i recordant, perquè ja 
s’esperava que ho digués això, -És que els de Convergència com que governen a Sant 
Fruitós, i han dit que no, a l’únic lloc de la comarca del Bages on es pot ubicar. 
Convergència no ha dit res de Sant Fruitós de Bages i el Grup Socialista sí que ha 
parlat de Sant Fruitós de Bages i això sí que li sembla una temeritat.  
 
L’única cosa que vol acabar dient és que el GMCiU continua estant obert sempre, 
perquè no se’ls pot acusar de tenir voluntat d’arribar a consensos en moltes coses, 
però en aquests moments reiteren que no hi ha les condicions perquè es generi 
confiança, però pel que veu el GMCiU tampoc està sol. Dels quatre grups que hi ha a 
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l’oposició en aquest moment, tres s’abstenen i l’únic que vota a favor és el GMPxC. 
Això no és voluntat de consens i espera que en les properes sessions es vagin trobant 
altres espais de consens perquè sempre tindran la mà estesa davant de mesures 
concretes. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  diu que només vol aclarir a la senyora Sensat quan 
parlava de sous i salaris, que el que plantejava el GMPPC és l’IPC, no la congelació. 
Quan deia congelació es referia a les paraules que el president de la Generalitat, que 
hi és gràcies als vots del seu grup al Parlament i que estan governant, va dir en un to 
de reflexió pública.  
El GMPPC no comparteix que s’hagi d’anar per aquesta via, però sí que comparteix i 
creu que el més adequat seria posar-se als nivells de l’IPC. El GMPPC demana que 
els treballadors tinguin l’IPC del 2009 com qualsevol altre ciutadà treballador. 
 
 
El senyor Alcalde  diu que és cert que es porten ja quatre sessions debatent el tema 
de la crisi, aquest ple, l’anterior i dues juntes de portaveus i el que s’intentava era 
buscar alguns punts d’acord, de consens i malgrat els pesi no s’ha aconseguit, per tant 
quan no s’aconsegueix entén que n’hi ha per totes bandes, alguns per massa poc 
concrets, altres per massa, però no ho han sabut fer prou bé, però no serà perquè no 
n’hagin parlat i no ho hagin posat sobre la taula.  
 
En qualsevol cas, avui no toca parlar d’aeroports, de lideratges, es pot parlar quan 
vulguin i el que avui es posa sobre la taula és l’aprovació d’una proposició que vol 
buscar el suport de les administracions superiors de la Generalitat i l’Estat perquè 
entenen que aquesta no és una situació única per la ciutat de Manresa sinó que es 
necessita de la complicitat de tots. Amb això el senyor Pericas del GMPxC ho deia en 
la seva proposta. 
 
S’ha dit i ho reitera, ara toca anar de les idees a allò concret i la feina és gestionar el 
dia a dia d’allò concret. Fa un mes l’equip de govern va presentar un pla de mesures, 
més encertades o no, però convençuts que és caminant que es va resolent el dia a 
dia. Hi ha vint mesures presentades, algunes d’elles s’estan portant a terme ja. Amb el 
temps es podrà valorar si han estat eficaces i si han estat útils per a la ciutat. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 6.3 de l’ordre del dia, amb la incorporació del 
punt 1 de la proposició 6.4 presentada pel GMPxC, la resta de la qual queda retirada, i 
traient del redactat la part que diu “per unanimitat”, perquè no n’hi ha, i s’aprova per 14 
vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 1 GMPxC) i 10 abstencions (8 
GMCiU i 2 GMPPC) i 1 vot negatiu (GMCUP), essen el text refós aprovat el següent: 
  
 
“Atès que els diferents indicadors socioeconòmics corresponents al mes de gener de 
2009 assenyalen la claredat d’una recessió econòmica sense precedents en les 
darreres dècades amb un ritme molt preocupant de destrucció de llocs de treball, i com 
a conseqüència de l’increment imparable de l’atur que les previsions més optimistes 
situen en 4,5 milions de persones pel conjunt de l’Estat durant aquest any; la 
constatació de les enormes dificultats per la marxa i el futur de moltes empreses, en 
bona part petites i mitjanes; i les serioses dificultats d’un nombre creixent de persones i 
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famílies que poden acabar en la pobresa i l’exclusió social degut a necessitats tan 
bàsiques com l’alimentació i l’habitatge. 
 
Atès que aquesta situació s’intensifica de forma especial a Manresa i a la comarca del 
Bages, on l’atur se situa per sobre de la mitjana catalana i amb una evolució 
preocupant, amb les conseqüències negatives de caràcter social, econòmiques i de 
desenvolupament que el nostre territori i la seva gent que haurem d’afrontar i que de 
fet ja comencen a ser clarament visibles i objectivables. 
 
Atès que l’equip de govern està fermament decidit a proposar i aprovar, el més aviat 
possible, un Pla de mesures per a la crisis socioeconòmica, que contempli un seguit 
d’accions agrupades en tres grans eixos: un primer d’ordre intern amb la finalitat 
d’assolir el major estalvi pressupostari, de contenció de la despesa ordinària i 
d’optimització de recursos en general; un segon definit per accions emmarcades en la 
plasmació d’un Pla d’Ocupació Local que en la mesura del que sigui possible generi 
nous llocs de treball i, d’altra banda, en accions assistencials que ampliïn les ajudes 
socials individualitzades per diferents conceptes i necessitats de les persones i 
famílies en dificultats; i, finalment, un tercer eix estratègic a través del foment i la 
promoció de l’activitat econòmica i els projectes d’innovació empresarials de la ciutat 
que l’ajuntament impulsa. 
 
Atès que els diferents grups municipals de la Corporació en el Ple del mes de juliol ja 
varen manifestar el seu acord per l’adopció d’un seguit de  mesures inicials per fer 
front a la crisis econòmica que en aquell moment es dibuixava en l’horitzó. 
 
 
Proposem que el Ple de la Corporació adopti els següent acords: 
 
 
1.-  Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que adopti totes les mesures al 
seu abast per implementar les diferents accions de suport  social i econòmic a les 
famílies i empreses, i en especial: 
 

• Pel que fa a les persones i a les famílies: 
 

o Ampliar la línia d’ajuts per al pagament del lloguer de l’habitatge, 
especialment per a les famílies en dificultats. 

o Accelerar la tramitació dels PIRMI (Programa Interdepartamental de 
la Renda Mínima d’Inserció). 

 
• Pel que fa a les empreses: 

 
o Establir i ampliar les actuals línies d’avals i línies de finançament per 

a millorar la liquiditat i que asseguri el manteniment del teixit 
industrial i, en especial, pel que a les PIMES. 

o Vetllar perquè la Generalitat i les seves empreses paguin als seus 
proveïdors en terminis propers als establerts a la llei (60 dies). 

o Prioritzar, per part de l’Agència Catalana d’Inversions (ACI), la 
comarca del Bages per a la captació de noves inversions, per ser un 
territori especialment afectat per les conseqüències de la crisi. 
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o Accelerar l’aplicació del contingut del Pacte Nacional per a la 
Recerca i la Innovació, que ha de significar el pas cap a una nova 
economia basada en el coneixement i la innovació. 

 
2.- Demanar al Govern de l’Estat que adopti totes les mesures al seu abast per 
implementar les diferents accions de suport  social i econòmic a les famílies i 
empreses, i en especial: 
 

• Pel que fa a les persones i a les famílies: 
 

o Realitzar els canvis normatius necessaris per a allargar la prestació 
de l’atur per a les persones que hagin deixat de cobrar aquest 
subsidi per la finalització del mateix. 

o Estudiar la implementació d’una Renda Social Bàsica temporal 
mentre duri l’actual situació de crisi econòmica, que garanteixi que 
les famílies puguin satisfer les necessitats més bàsiques. 

o Agilitzar la tramitació i assegurar el pagament efectiu de les Rendes 
d’Emancipació per al lloguer de l’habitatge i ampliar la mesura a 
nous col·lectius. 

o Vetllar perquè la moratòria en el pagament de les quotes de les 
hipoteques per a les persones en situació d’atur no repercuteixi en 
un augment dels interessos en la renegociació d’aquestes amb els 
bancs i caixes. 

o Modificar els canvis legislatius inclosos en l’Avantprojecte de llei  de 
foment del lloguer de l’habitatge que implicarà un termini de tan sols 
un mes per a efectuar desnonaments en cas d’impagament.  

 
• Pel que fa a les empreses: 
 

o Intensificar l’aplicació de les mesures incloses en el Plan Integral de 
la Automoción, en especial les mesures per a incentivar fiscalment 
la demanda, dotar la cadena de valor de capacitat de finançament i 
garantir financerament els plans d’inversió. 

o Vetllar perquè les noves línies d’avals i les injeccions de liquiditat al 
sistema financer vagin destinades de manera especial a la viabilitat 
de les empreses productives, especialment les que siguin PIMES. 

 
3.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat el suport 
explícit pels projectes estratègics de ciutat, especialment en el terreny de la promoció 
econòmica i de la innovació industrial i empresarial, i per a les iniciatives que 
l’Ajuntament de Manresa decideixi posar en marxa per pal·liar els efectes de la crisi i, 
de forma especial, en les accions per concretar un Pla d’Ocupació Local. 
 
4.- El Ple de l’Ajuntament de Manresa aprova reclamar al Govern d’Espanya i a la 
Generalitat de Catalunya l’obertura immediata d’un  procés de concertació de totes les 
forces polítiques, econòmiques i socials per tal de formular polítiques econòmiques i 
socials consensuades entre tots que permetin afrontar l’actual crisi econòmica tant 
amb mesures apropiades per a aquest moment com de previsió de futur i que donin 
als ciutadans la confiança necessària, avui inexistent. 
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5.- Presentar aquests acords a la Presidència del Govern de la Generalitat de 
Catalunya i a la Presidència del Govern espanyol. “ 
 
 
6.5  PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN RELACI Ó A LA 

MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DE RENFE.  
 
El secretari dóna compte de la proposició del Grup Municipal de CiU, de 12 de març de 
2009, que, transcrita, diu el següent: 
 
“Atès que estem vivint en un context de crisi de l’economia que té una clara repercussió                                          
per al conjunt de les persones. 
                                                   
Atès que diàriament són moltes les persones que es desplacen, majoritàriament, per anar a 
treballar o a estudiar de Manresa cap a l’Àrea Metropolitana. 

                                                                                                                                                                   
Atès que les connexions ferroviàries entre la capital del Bages i l’àrea metropolitana continuen 
sent molt precàries malgrat la suposada aposta de les administracions competents per 
promoure el transport públic. 

 
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa els següents, 

 
ACORDS 

 
1. Instar al Ministeri de Foment a modificar l’increment de les ta-                                                                         

rifes de preus per a Rodalies Renfe del 6,28% com va aprovar a l’ 1,9% corresponent  
a l’IPC del mes de desembre del 2008. 

2. Instar al Ministeri de Foment a modificar l’increment de les tarifes de preus per 
Regionals de Renfe del 5% com va aprovar a l’ 1,9% corresponent  a l’IPC del mes de 
desembre del 2008. 

3. Fer arribar els següents acords als Grup Parlamentaris al Congrés de Diputats i                                                  
al Ministeri de Foment..” 

 
                                            
Així mateix, el secretari dóna compte d’una esmena de substitució presentada pels Grups 
municipals del PSC, ERC, ICV-EUiA a la proposició del Grup Municipal de CiU, de 16 de 
març de 2009, que transcrita diu el següent: 
 
 
“Atès que estem vivint en un context de crisi de l’economia que té una clara repercussió per al 
conjunt de les persones. 
 
Atès que diàriament són moltes les persones que es desplacen, majoritàriament, per anar a 
treballar o a estudiar de Manresa cap a l’Àrea Metropolitana. 
 
Atès que l’increment de les tarifes de preus per a Rodalies Renfe per al 2009 ha estat del 
6,28%, i per als Regionals del 5% 
 
Atès que durant l’any 2008 en cap època de l’any no s’ha produït un IPC que arribi al 
percentatge d’augment que han sofert aquests preus. 
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PROPOSEM: 
 
- Instar al Ministeri de Foment a reduir les tarifes de preus per a Rodalies de Renfe per 

l’any 2009, que donin com a resultat augments que no superin l’IPC anual del 2008. 
- Fer arribar els següents acords als Grups Parlamentaris al Congrés de Diputats i al 

Ministeri de Foment.” 
 
 
El senyor Serra Rovira diu que en aquesta proposició el GMCiU planteja el fet que el 
Ministeri de Foment ha aplicat un increment de les tarifes del servei de rodalies, amb 
un percentatge del 6,28%, increment molt superior al de l’últim IPC del 2008. 
 
Davant d’aquesta diferència percentual que gairebé triplica l’increment que entenen 
que hauria pogut ser normal, el GMCiU insta el Ministeri de Foment que faci una 
reducció d’aquesta tarifa i l’adeqüi a un percentatge més sensible al conjunt dels 
usuaris de més d’una comarca, d’una ciutat i d’una comarca que com bé saben, pateix 
els greuges del servei de rodalies RENFE, que continuaran en els propers mesos i 
que en aquest moment disten molt de ser excel.lents respecte el transport ferroviari i 
dubta que en els propers mesos, i anys, tingui una excel.lència o element de capitalitat 
en el fet del transport ferroviari. 
 
El que sí reclama és que hi hagi una revisió de cara a aquelles persones treballadores 
o estudiants i que han d’utilitzar el transport ferroviari, perquè se’ls adeqüin els preus i 
que aquest desgreuge que s’implanta amb aquest increment gairebé triplicat respecte 
la darrera tarifa del 2008 sigui més ponderada.  
 
En aquest sentit han acordat amb l’equip de govern una mesura concreta, s’ha 
acordat no condicionar aquesta instància que elevaran al Ministeri a posar una xifra 
concreta com el GMCiU proposava, sinó una situació en la qual es redueixi aquest 
increment tant exagerat del 6,28% i entén que aquesta és l’esmena que s’acabarà 
votant per tots els grups municipals. 
 
 
El senyor Vinyes Sabata  diu que aquesta esmena de substitució que presenta 
l’equip de govern a la proposició del GMCiU, és molt clara i concreta, és cert que en 
cap època de l’any 2008 l’IPC ni va igualar l’augment que RENFE va proposar en el 
seu moment i va aprovar per a les tarifes del 2009.  
 
L’equip de govern podria entendre augments superiors a l’IPC en aquells casos en 
què les inversions i millores haguessin estat molt importants i així ho requerissin. Tots 
coneixen l’estat de les infraestructures i les reivindicacions d’aquest territori en el tema 
de RENFE, reivindicacions que algunes venen ja del segle passat i que precisament 
ara per primera vegada des del govern hi ha hagut una aposta seriosa per fer 
aquestes millores.  
 
Per tot això i donat que finalment l’IPC ha estat bastant inferior el que proposa l’equip 
de govern és no condicionar com deia el senyor Serra, veure quin és l’IPC registrat 
que consolida RENFE en els seus comptes i demanar aquesta disminució. 
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El senyor Majó Garriga  diu que el GMCUP votarà favorablement i aprofita per 
recordar que fa un mes o dos es van fer una foto en aquest saló de plens per 
escenificar la preocupació col.lectiva com a ciutat per la situació de rodalies RENFE.  
 
Recentment s’ha aprovat un Pla director de rodalies Barcelona i encara no sap què en 
pensa aquest ajuntament, com el valora, encara no s’han reunit els grups que van 
escenificar aquell acord per valorar aquest pla i vol fer una crida a mantenir l’esperit 
d’aquella roda de premsa i a fer un seguiment estret i quotidià de la situació de 
rodalies i millores o no que s’hi vagin fent. 
 
 
El senyor Serra Rovira  diu que en el sentit que deia el senyor Majó aquella foto va 
servir per veure una posició unitària i en aquells dies es van posicionar diversos 
col.lectius, també el Consell Comarcal i es va reclamar, i també insta a fer, la 
presència del Conseller per tal que les demandes que hi havia sobre la taula fossin 
escoltades. Sí que va venir el Secretari de Mobilitat, senyor Manel Nadal, a una reunió 
amb el Consorci Viari en la qual els Grups municipals de l’Ajuntament estaven 
convidats, però no és menys cert que en aquell moment es va reclamar que hi hagués 
una feina constant i en aquest sentit recorda que sí que hi havia el compromís de 
veure’s amb el Conseller.  
Reclama a l’alcalde si té data i si es pot dir i quin serà el format d’aquesta possible 
reunió perquè entén que aquella demanda i aquell esperit en el tema de RENFE es 
manté encara molt vigent, perquè es continua estant igual i les millores que s’insinuen 
són millores, però tampoc són les que es reclamaven en aquella moció i per tant insta 
l’alcalde si hi ha cap moviment en aquest sentit. 
 
 
El senyor alcalde  reitera algunes informacions que s’han dit més enllà de la 
presència del Secretari de Mobilitat a Manresa, una carta que va fer el Secretari de 
Mobilitat adreçada a l’alcalde en resposta a la moció de l’ajuntament i per tant estava 
convençut que en el Pla de rodalies s’inclourien les millores que es demanaven i així 
ha estat.  
El Pla contempla el túnel de Montcada i també preveu millores en l’electrificació i el 
traçat de Manresa-Terrassa i la quarta via de Sabadell-Sud a Cerdanyola.  
 
Tal com es va concretar amb el senyor Manel Nadal el dia que va venir a Manresa, els 
objectius i les idees estaven clares, però el que es volia era més concreció en els 
terminis i per tal de treure més compromisos i concreció de terminis, hi ha plantejada 
una reunió amb el Secretari d’Estat senyor Víctor Morlán perquè es tregui aquest 
compromís.  
 
En la mesura que aquesta reunió estigui posada en agenda, que li consta que hi és, 
instaran perquè vingui el conseller per acabar de relligar tots aquests temes que es 
plantegen.  
 
Fa quinze dies hi va haver una visita amb el Secretari de Mobilitat per anar seguint 
aquest tema que entén que està ben plantejat, però no del tot resolt i mentre no ho 
estigui cal continuar treballant en la mateixa línia. 
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L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada per l’equip de govern a 
la proposició 6.5, i s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.   
 
 
6.6 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE L’ELABOR ACIÓ 

D’UN REGLAMENT DE CODI DEONTOLÒGIC DELS REGIDORS I 
REGIDORES DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA.  

 
El secretari dóna compte de la proposició del Grup Municipal de CiU, de 12 de març de 
2009, que, transcrita, diu el següent: 
 
“Atesos els articles 1, 3, 4 i 6 de la secció 1a de l'Ordenança municipal sobre la 
convivència ciutadana. 
 
Atès l'article 12 de la Carta municipal de drets i deures de la ciutadania en la 
convivència. 
 
Atès que entenem la política com a una eina per anar transformant la societat d’acord 
amb uns valors. 
 
Atès que com a càrrecs electes entenem que tenim la responsabilitat de ser exemple 
en l’aplicació d’aquells principis i valors que defensem 
 
El grup municipal de CIU proposa al Ple Municipal de Manresa l’adopció de l’acord 
següent: 
 
ACORD ÚNIC: 
 

1. Elaborar i sotmetre a votació al plenari, dins la present legislatura, un reglament 
de codi deontològic dels regidors.” 

 
El senyor Fargas Santaulària  diu que avui s’ha parlat a bastament d’aquesta crisi, 
però també s’haurien de preguntar per què s’ha produït, com s’ha arribat fins aquí. 
Segurament també s’hauria de dir que en part ha estat degut a una manca d’ètica 
professional, és a dir, per què s’ha produït aquesta crisi? Qui ha fallat?. Les persones, 
han fallat els bancs, el sistema no, les persones. I què ha fallat de les persones?  
Principalment els principis sota els quals s’ha actuat i s’actua, els valors, o principis 
ètics que han dirigit o dirigeixen l’actuació professional.  
L’ètica no és un tema menor, és justament un dels motius pels quals avui s’estan 
destruint tants i tants llocs de treball, és l’arrel del problema. 
 
El que proposa el GMCiU és posar el seu granet de sorra per treballar sobre l’arrel del 
problema, sobre les persones i en concret sobre tots els presents. Quina autoritat 
moral es tindria per demanar als altres allò que no seriem capaços d’aplicar-nos primer 
a nosaltres mateixos. 
 
El que es pretén és establir el compromís de definir aquells principis que creuen que 
han d’imperar a l’actuació com a regidors, que Manresa sigui ciutat referent en 
l’aplicació d’aquests principis.  
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Donat que avui a la Junta de Portaveus s’ha dit que aquesta proposta es veia amb 
bons ulls, però que es demanava una mica més de temps per poder-la valorar millor i 
donat el caràcter i l’esperit d’aquesta proposició, el GMCiU la deixarà sobre la taula a 
l’espera que pugui veure la llum en el proper Ple.  
 
 
L’alcalde  diu que es deixa sobre la taula amb el benentès que en la propera Junta de 
Portaveus es pugui aprofundir sobre els continguts i característiques d’aquest 
reglament. 
 
 
6.7   PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC PER A L ’HABILITACIÓ DE 

SALES DE LACTÀNCIA EN EDIFICIS PÚBLICS.  
 
El secretari dóna compte de la proposició del Grup Municipal del PPC, de 12 de març de 
2009, que, transcrita, diu el següent: 
 
“L’ Ajuntament de Manresa com a administració més propera ha d’adoptar mesures 
encaminades a facilitar la igualtat de les dones i la conciliació de la vida laboral, social i 
familiar. 
 
Atès que som una ciutat de referència en l’entorn més immediat, i en conseqüència 
molts ciutadans i ciutadanes vénen a la ciutat per a activitats laborals, comercials, 
administratives, lúdiques, etc. 
 
Atès que moltes dones que estan en període de lactància dels seus fills nounats, ja 
sigui perquè donen el pit o bé el biberó, i es veuen obligades a donar de la lactància al 
seu fill, i en moltes ocasions i moments no són els espais més adequats, ja sigui per 
intimitat o per higiene o bé per altres motius. 
 
PROPOSEM: 
 
L’habilitació de sales per a lactància en edificis públics: CAP, Oficines administratives 
de l’Ajuntament,  delegacions territorials, biblioteques, etc. per a les mares i/o pares 
que vulguin tenir unes condicions d’intimitat i higiene adequades” 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  diu que el GMPPC proposa que el fet d’alletar o de donar 
un biberó sigui, a part que ja és de per sí un fet normal, de la qual cosa ens hem de 
sentir força satisfets perquè és un principi de retroalimentació, l’alimentació dels infants 
amb què poden tenir aquest contacte matern i patern.  
 
El que es demana és que aquesta situació en què moltes vegades molts pares i mares 
a l’hora de sortir amb els fills pel carrer, a comprar, a passejar, tinguin l’oportunitat no 
d’haver d’anar cap a casa perquè li toca de donar de menjar al nounat, sinó que 
senzillament  a part de donar-li en qualsevol indret o lloc en què es trobin també ho 
puguin fer en d’altres indrets que per qüestions d’higiene, d’intimitat o per les que 
pròpiament cadascú cregui adequat, ho puguin fer en un indret que no fos a la vista de 
tothom, si ho volen així.  
 
Per això el GMPPC demana que es porti a terme l’habilitació de sales per a lactància 
en edificis públics. Quan es parla i es diu habilitació de sales per a lactància, no només 
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per a lactància sinó que també ha de ser un espai multifuncional dintre dels espais o 
indrets dels edificis públics. Entén que els CAP poden tenir un lloc adient perquè 
alguna mare pugui donar-li el pit o que un pare pugui donar el biberó al nounat, o en 
oficines administratives de l’ajuntament, dels centres que hi ha dispersos per la ciutat 
també, fins i tot en equipaments, centres cívics, biblioteques. 
 
S’està parlant que en definitiva aquelles sales que poden haver-hi en aquests 
moments que ja estan habilitades per a ús intern, acomodades, que tenen una higiene 
i unes condicions per a ús intern, si algun pare o mare s’acosta per poder donar el 
biberó o amamantar el seu fill, que pugui tenir accés a aquesta sala per poder-la 
utilitzar perquè així també es fa compatible aquell espai i aquell element de conciliació 
de la vida paterna-materna amb la conciliació de la vida lúdica i d’espai i esbarjo, i no 
haver de tornar a casa perquè toca donar de menjar. 
 
El GMPPC entén que aquesta pot ser una proposta que a llum vista dels problemes 
que té la societat pot semblar fora de context, però són conscients que els problemes 
acuciants de l’actualitat una proposta d’aquest tipus pot semblar irrisòria, segurament, 
però la vida continua i cal donar suport a les famílies, independentment dels problemes 
econòmics que es puguin tenir, també creu que han de tenir un suport efectiu, 
d’intimitat, per això demana el vot favorable. 
 
 
La senyora Sensat Borràs  diu que per una vegada quedarà una mica contradictori  
que des de la dreta, en el bon sentit, es demana regular i des de l’esquerra demanaran 
que no es reguli. 
 
L’equip de govern entén perfectament l’esperit de la proposta, però és un tema més de 
concepció. Precisament l’alletament de les criatures és una part en el procés de la 
maternitat fantàstic i molt important per qualsevol dona si el pot exercir, més enllà de 
raons físiques o de decisió personal.  
Justament quan es veuen els col.lectius de dones i mares que reivindiquen el poder 
allargar aquestes etapes d’alletament ho reivindiquen justament al mig del carrer i ho 
fan així perquè visualitzen un acte tant natural com espontani perquè de la mateixa 
manera que quan ens trobem, mengem, dinem, berenem, podem seure al mig d’un 
parc i menjar un entrepà, o dins el despatx si tenim gana mengem.  
És molt normal, però al nostre país hi ha la cultura més aviat de fer-ho poc, cosa que 
en altres països és molt més freqüent anar pel carrer i veure a dones fins i tot que van 
caminant i van alletant el seu fill i aquí és poc freqüent. 
 
Entenen que no s’ajuda en una direcció que hauria de ser una realitat, com és la 
d’alletar o bé donar el biberó, s’ha de poder desenvolupar en espais públics, en 
edificis, si aquests tenen les condicions mínimes òptimes per fer aquesta activitat. 
 
Una altra cosa és que en el marc d’això es poden trobar en situacions o casos de 
dones que per la raó que sigui o perquè no estan còmodes o perquè la criatura està 
neguitosa demanin poder estar en un lloc amb més tranquil.litat i entenen que el sentit 
comú hauria de fer que les mateixes persones que treballen en aquests espais públics 
facilitin d’una manera ràpida un espai d’una certa privacitat per poder dur a terme això 
sense que ens haguem d’inventar espais que no existeixen i que reitera i pensa que no 
seria bo que hi fossin.  
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Per exemple, els jutjats, si no estàs casat estàs obligat a anar-hi amb la criatura, per 
tant, seria lògic pensar que si a sobre que hi has d’anar per força i amb la criatura, 
almenys que hagin pensat en un espai.  
 
L’equip de govern entén que els espais municipals, com ara quan estiguin acabades 
les obres i s’obri l’oficina d’atenció al ciutadà, tota la planta baixa entén que és un 
espai que tindrà unes condicions òptimes perquè si això passa s’hi pugui fer, i si en 
paral.lel hi ha algú que no se sent còmode es trobin solucions puntuals, però no 
considera necessari ni idoni el fet d’haver de pensar que calen espais reservats per un 
acte que s’hauria de viure amb normalitat i espantaneïtat perquè forma part de la 
naturalesa, de la cura d’un nadó.  
 
No és que menysvalorin ni pensin que aquest període, que al nostre país és molt curt, i 
que molt poques dones poden realment exercir aquest alletament com es voldria , però 
cal més prevaldre difondre i situar que és una cosa normal i natural i que no s’hauria 
de trobar estrany si es troba en espais públics i compartits sempre i quan la dona ho 
pugui fer i sinó es pot arreglar parlant de tú a tú sense haver d’habilitar sales com 
demana el GMPPC. 
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que en el sentit que ha explicat la senyora Sensat  també 
votaran desfavorablement perquè el GMCUP entén que això podria donar un missatge 
equivocat. És a dir, si s’habiliten espais per fer una determinada funció es podria 
entendre que és que aquella funció s’ha de fer allà i no en altres llocs, i que no estaria 
bé fer-la en un parc, per exemple.  
 
Hi ha gent que l’incomoda veure dones alletant els seus fills pel carrer, i el fet 
d’habilitar un lloc podria donar peu a situacions com que algú pogués dir-li a una dona: 
-No ho facis aquí i fes-ho allà que per a això està!-.  I es podria donar un missatge 
equivocat, per tant no ho votaran favorablement. 
 
 
La senyora Rosich Vilaró  diu que quan el GMCiU ha llegit la proposta ha vist una 
mica de dificultat en què realment a partir d’ara els llocs públics hagin de tenir uns 
espais habilitats per a això. 
 
La normalitat d’aquesta acció ha de ser una realitat i en la introducció que es fa en la 
proposta no veu una relació quan diu: ...”la igualtat de les dones i la conciliació ...”, que 
tingui a veure amb l’alletament.  
Creu que és un fet molt natural i la dona perquè tingui que alletar no la iguala o no la 
desiguala en relació a ningú i, a més a més, sí que es podria parlar que quan una dona 
vol una mica de vida social, el fet que pugui alletar els seus fills, no se li pot dir que no 
pot anar a un restaurant o no pot sortir al carrer. 
 
Quan es parla de llocs públics també es plantegen moltes altres coses, és a dir, el 
tema dels horaris. No sap si les dones a les vuit del vespre podran anar a l’ajuntament 
a buscar un espai per alletar els seus fills i possiblement també en cap de setmana 
que és quan potser se surt més a passejar. 
 
El que sí hi veuria seria un tema més d’higiene, el que sí que hi hauria d’haver en els 
llocs públics és uns espais degudament condicionats i amb una higiene correcta i que 
si s’ensopega que en aquell moment hi ha una mare que vol tenir més cura de rentar-
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se i tenir una mica d’espai per poder-ho fer, possiblement sí, però explícitament el 
GMCiU creu que l’enrenou que això suposaria no cal. 
 
E GMCiU s’abstindrà en relació a aquest tema, potser més en la reflexió que l’espai és 
el que hi ha, i que el que calen són uns serveis higiènics, no només per alletar els fills 
sinó per tenir unes condicions higièniques fins i tot de serveis per poder-se rentar les 
mans o anar al servei, més que no pas pensar en un espai per a aquest fet. Per tant la 
posició del GMCiU serà d’abstenció pels motius esmentats. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  diu que és evident que no s’ha explicat prou bé. No 
intentarà fer canviar el sentit de la votació, però aclarirà algunes coses. 
 
El GMPPC no pretén regular res, entén que comparteixen un criteri de tots plegats que 
l’alletament, i els que han estat pares també ho han pogut viure, és la fusió perfecta de 
l’alimentació d’un nounat amb la mare.  
Creu que tots compartiran el fet que l’alletament és la millor, sempre que es pugui i les 
condicions físiques de la mare ho permetin fer, ho diu perquè no intenten regular una 
realitat, que és normal.  
Qui vulgui fer-ho al carrer com fins ara ho ha estat fent, fantàstic, res en contra 
d’aquesta qüestió, el que demanen és que precisament aquelles mares que donen el 
pit als seus fills o aquells pares que donen el biberó als seus fills ho puguin fer mentre 
continuen exercint el seu dret de continuar passejant senzillament pels carrers de la 
ciutat. 
 
Entén que el passeig és en hores normals d’un nadó, en horaris normals d’obertura 
d’edificis públics amb horaris normalitzats, no pretenen ni allargar horaris 
d’establiments ni res, només sales que en aquests moments ja deuen existir a les 
biblioteques municipals, als CAP, a més a més, dir que si volen poden donar la 
lactància en una sala determinada, per rentar-se les mans, per netejar el biberó, etc., 
sense haver de fer inversió de cap mena en aquestes sales, moltes, altres segurament 
no, tindran algun microones, tant fàcil com per poder, al qui doni el biberó, poder-lo 
escalfar.  
Però tampoc la pretensió és que hagi d’haver-hi microones, ni sofàs, ni canviadors de 
bolquers, només demanen una sala multifuncional perquè qui vulgui pugui entrar-hi i 
donar el biberó, perquè una qüestió que és tan normalitzada la puguin continuar fent 
sense haver de tornar a casa obligatòriament.  
Només per això perquè fins i tot aquell alletament que tots entenen que és positiu pel 
nadó, en lloc de ser dels típics tres mesos pugui allargar-se tant com pugui i vulgui la 
mare o els pares, només per això, no per regular, no per dir on han de fer les coses, i a 
partir d’aquí si és a l’hivern, si tenen una sala estaran més adequats que no pas haver-
ho de fer al carrer perquè és allà on estan, ni haver d’entrar en certs establiments de 
pública concurrència que siguin restaurants o bars i hagin de demanar consumicions 
obligatòriament, si volen sí, però no els diem que no han de fer-ho, poden continuar-ho 
fent, i si és a l’estiu que puguin estar en un local que, a més a més d’amamantar, 
puguin gaudir d’un aire condicionat i en millors condicions, si volen, però cap mena de 
regulació com deia la senyora Sensat. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació la proposició 6.7 de l’ordre del dia, i es rebutja per 11 vots 
negatius (6 GMS, 2 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 1 GMCUP),  9 abstencions (8 GMCiU i 1 
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GMPxC) i 2 vots afirmatius (2 GMPPC), i 3 abstencions dels senyors Irujo i  Perramon i 
senyora Guillaumet, per trobar-se absents de la sala en aquests moments.. 
 
 
6.8 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC PER A LA CREACIÓ D’UN 

SERVEI DE BUS D’OCI NOCTURN. 
 
 
En aquest moment el senyor Alexis Serra s’absenta de la sessió. 
 
El secretari dóna compte de la proposició del Grup Municipal del PPC, de 12 de març de 
2009, que, transcrita, diu el següent: 
 
“El jovent són el col·lectiu que tenen l’índex més alt d’accidents de trànsit, per això 
qualsevol mesura dirigida a prevenir i baixar la sinistralitat cal estudiar i adoptar-se 
sense dilació. 
 
Els espais lúdics, afavoreixen els desplaçaments del jovent i cal potenciar i facilitar el 
transport entre els punts més freqüentats, establint un servei de transport públic 
nocturn que garanteixi les freqüències de pas, recorreguts, horaris, preus, seguretat, 
etc. 
 
L’Ajuntament de Manresa ha d‘actuar davant d’aquesta situació i prendre mesures que 
animin al jovent en els caps de setmana a sortir a gaudir del temps lliure nocturn 
millorant la seva seguretat personal en utilitzar el servei de bus d’oci nocturn, que a 
més de tenir un bon horari i freqüències de pas ha de ser econòmic. 
 
PROPOSEM: 
 
La creació d’un servei de Bus d’Oci Nocturn els caps de setmana que connecti els 
barris de Manresa de manera circular. 
 
Un sistema d’abonament que permeti l’accessibilitat econòmica al jovent 
 
Fer arribar un campanya a fomentar l’ús del transport públic al jovent.” 
 
 
Així mateix, el secretari dóna compte d’una esmena de substitució presentada pels grups 
municipals PSC, ERC i ICV-EUiA, de data 16 de març de 2009, que transcrita diu el 
següent: 
 
“Atès que el jovent són el col.lectiu que tenen l’índex més alt d’accidents de trànsit, per 
això qualsevol mesura dirigida a prevenir i baixar la sinistralitat cal estudiar-la de forma 
prioritària. 
 
Atès que és important que tota la ciutadania pugui gaudir de l’oferta d’oci nocturn de la 
ciutat, sobretot en aquelles dates més assenyalades i festes locals. 
 
Atès que és en aquestes dates on l’oferta d’aparcament queda per sota de la 
demanda. 
 
PROPOSEN: 
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- Ampliar per Sant Joan i per la Festa Major, l’horari de la línia perimetral fins a 

cobrir les 24 h de servei, estudiant sical, la modificació del seu itinerari durant 
les 6 h d’ampliació, ja que actualment és de 18 h. 

- Estudiar a partir d’aquesta experiència la demanda existent i la possibilitat de 
seguir i ampliar aquest servei en altres dates o èpoques de l’any.” 

 
 
El senyor Javaloyes Vilalta diu que tal com diu la part dels atesos el que demana el 
GMPPC és la creació d’aquest servei de bus d’oci nocturn per als caps de setmana, 
que al ser per a joves començaria el dijous i acabaria el diumenge, i que connecti els 
barris de Manresa d’una manera contínua. A part que es demanava que fos una opció 
econòmica per a les butxaques del jovent i bàsicament perquè el facin servir, i fent una 
campanya per fomentar-ne l’ús i donar a conèixer que existeix aquesta possibilitat de 
transport. 
 
Fonamentalment es fa per una raó, que garanteixi el fet que les zones d’oci estiguin 
interconnectades i que bàsicament el jovent que vulgui pugui fer servir aquest servei 
de bus nocturn sense necessitat d’haver d’agafar el vehicle privat, ja sigui a motor o 
no. D’aquesta manera la sinistralitat existent que avui en dia hi ha, seria més 
controlada i més positiva per als joves.  
A partir d’aquí l’equip de govern presenta una esmena de substitució que va en 
aquesta línia, però que parla de dues dates molt puntuals, la revetlla de Sant Joan i la 
Festa Major. 
 
Evidentment agafa l’horari de la línia perimetral, que és el que el GMPPC en definitiva 
no deia, pero era obvi que anava en la línia perimetral perquè és la que uneix tots els 
barris de la ciutat i tenint en compte que deixa de fer el servei quan arriba l’últim tren 
de l’estació de RENFE, que són les 12 de la nit, i comença a les 6 del matí. La idea era 
que fos la línea perimetral que allargués de les 12, passés a les 2 o les 3 de la 
matinada i avancés una hora el començament.  
 
L’equip de govern proposa fer-ho només per la Festa Major i la revetlla de Sant Joan. 
Li agradaria que la proposta fos més amplia, que es comenci per la revetlla de Sant 
Joan i que s’allargui tots els caps de setmana d’estiu fins acabar a la Festa Major, i si 
per la revetlla de Sant Joan funciona i això té una continuïtat, a part de la Festa Major, 
que és una data molt puntual i que molta gent ho faria servir fins i tot per anar al Parc 
de l’Agulla, que servís pel que es demana perquè ara que arriba el bon temps, que és 
quan més es dóna aquesta zona d’oci per part del jovent.  
 
Si es constata que durant aquest període de temps funciona i és vàlid i utilitzat, a partir 
d’aquí l’equip de govern s’ho pensaria si val la pena allargar-ho per més enllà de la 
Festa Major, però li agradaria que l’interval que queda entre la revetlla i la Festa Major 
fessin també l’ampliació dels caps de setmana de dijous a dissabte inclòs, i també 
durant els mesos de juliol i agost es pogués portar a terme aquesta experiència que 
creu que valdria la pena. 
 
 
El senyor Vinyes Sabata  diu que el tema del foment i ús del transport públic en 
general sempre ha estat una prioritat i en el cas de lligar-lo en l’apartat més d’oci, i en 
aquest cas d’oci nocturn, és un tema que cal tenir sobre la taula i segurament se 
n’haurà de seguir parlant en el futur.  
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Des de l’estiu de l’any passat en què sí que es van tenir algunes demandes concretes 
en l’època de la Festa Major i per això aquest govern ja tenia una mica sobre la taula 
les possibilitats de treballar en aquest àmbit, en la utilització del bus per la Festa Major.  
 
L’equip de govern creu que l’ampliació d’un servei sempre ha d’anar lligat a una 
demanda, cal veure quina és, és veritat que no és una demanda que se senti cada dia. 
L’oci és molt divers. El GMPPC parla del jovent però no s’està parlant del jovent 
només, o fins i tot jovent que no té carnet de conduir i que per tant no té el problema 
de si agafa el cotxe o no, o fins i tot gent gran que en dates assenyalades volen 
acostar-se al centre de la ciutat, però en tot cas, l’equip de govern entén que cal veure 
quina és la demanda exacta, quins són els recorreguts exactes que farien falta, no 
s’està parlant que l’oci sigui sempre d’un lloc a un altre i de camí de tornada en el 
mateix sentit.  
 
Tot això és una mica més complicat, per tant la proposta de l’equip de govern és la 
que ja ha comentat, no d’ampliar una hora el bus de la perimetral sinó que donat que 
es proposava fer-ho en dues dates molt concretes com són Sant Joan i els dos o tres 
dies de la Festa Major, donar cobertura les 24 h del dia amb la línea perimetral.  
 
Aquesta línia comença a les 5, 5’30 h de la matinada, depèn dels dies, el cap de 
setmana hi ha una mitja hora d’interval, acaba al voltant de les 12 h i per tant es 
tractaria d’allargar i cobrir les 24 h. Aquesta consideren que és la proposta assenyada, 
en un moment en què la situació econòmica permet fer una despesa sense saber 
exactament quina seria la resposta en determinats moments i èpoques de l’any, però 
en tot cas tal com especifica l’esmena que es proposa, en cap cas estan tancats a 
seguir estudiat el tema i en el segon punt ja s’especifica que a partir d’aquestes 
experiències s’haurà de seguir treballant per estudiar si cal la modificació de 
recorreguts, horaris i ampliació d’aquest servei. 
 
 
El senyor Majò Garriga  diu que el GMCUP votarà favorablement l’esmena de 
substitució bàsicament perquè val més això que res, però sí que aprofita per fer una 
reflexió més de concepte general perquè fa molts anys que no s’encerta en el tema del 
transport públic, i un dels errors que es cometen reiteradament és el de la concepció 
encara estrictament municipal del transport públic.  
 
És a dir, si volem una proposta de transport públic eficaç, cal entendre que Manresa ja 
no és el terme municipal estricte, sinó que la Manresa real i com a mínim, en qüestions 
de mobilitat, inclou Sant Joan, Santpedor, Sant Fruitós, Navarcles, Sallent i les 
solucions en matèria de transport públic s’han de fer des d’una visió supramunicipal.  
 
Aquí encara no s’ha estat capaç de fer el que a Barcelona ja és normal, és a dir, a 
Barcelona hi ha la mateixa xarxa de transport públic que va a Barcelona o a 
l’Hospitalet, no hi ha una línia interurbana per anar a l’Hospitalet, és la mateixa xarxa 
de transport públic.  
Igualment com passa a Lleida, o a Vilanova-Sitges-Sant Pere de Ribes, que hi ha un 
bus que fa el mateix que proposa el GMPPC, és a dir, els dissabtes a la nit fa aquesta 
ruta contínuament, a més té molt èxit i fa anys que es fa. 
 
O es comença a canviar el xip, ja fa uns 15 anys que es ve reclamant, i entenem que 
el transport i la mobilitat ja no és estrictament municipal sinó que ha de ser com a 
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mínim de Pla de Bages, és a dir, que un transport entre Manresa i Sant Joan no és 
interurbà, és urbà, i fins que no s’aconsegueixi canviar aquesta configuració, que ja 
sap que té unes dificultats legals, de concessions, etc, etc, però fa anys que se’n parla, 
després quan es parli d’integració tarifària se’n parlarà, i no se’n surten. 
 
Un bus d’aquestes característiques que faci un servei estrictament manresà tindrà poc 
èxit, però està convençudíssim que un bus que arribés a Sant Joan, a Santpedor, a 
Sant Fruitós i a Navarcles tindria èxit i funcionaria, perquè sí que satisfaria una 
demanda social que és ben evident. 
 
 
El senyor Serra Rovira  diu que amb la prudència que suposa afirmar què farien o 
deixarien de fer, amb arguments amb els quals qualsevol cosa ha d’estar objecte 
d’estudi per veure quin és el seu cost econòmic, sí que també en la línia del que 
comentava el senyor Adam Majó el GMCiU entén que en una ciutat que creix dins una 
comarca que també té la seva importància, i tal i com està ubicada i com està 
disseminat els diferents punts d’oci al conjunt de la comarca, quan fan una sèrie de 
recorreguts que sobrepassen la dimensió municipal  de la ciutat de Manresa.  
 
També entendrien interessant la valoració, els treballs, l’estudi, segurament per part 
del que seria el Consell Comarcal, el fet d’instar estudiar quins graus  de possibilitats 
podria tenir el fet de pensar amb itineraris que connectessin la xarxa d’ocis a nivell del 
conjunt de la comarca, bo i entenent que l’objectiu principal d’aquesta interconnexió ha 
de ser el de facilitar aquest transport públic per prevenir la utilització del vehicle privat i 
prevenir situacions de risc per a aquelles persones que utilitzin el vehicle privat. 
 
El GMCiU també se suma a aquesta esmena de substitució recordant també que una 
ciutat en creixement significa també que aquest tipus de serveis a la llarga segurament 
hauran de tenir la seva resposta i se sumen també al fet que aquest grup en l’anterior 
legislatura ja va demanar el fet de facilitar a través del servei de nit, bus, que en aquest 
cas connecta Manresa amb l’àrea metropolitana, concretament amb Barcelona, 
sempre i quan hi hagi una demanda existent per part de persones que, després d’una 
hora determinada, tenen la dificultat, si no és amb transport privat, d’agafar aquest 
transport públic i anar cap a Barcelona, sobretot en caps de setmana. Manresa i 
Barcelona, a través de transport públic, queden aïllades a partir de les onze del vespre 
fins les cinc del matí.  
 
El GMCiU votarà a favor i d’instar el Consell Comarcal a treballar, amb aquesta 
sensació que aquesta comarcalització del servei podria ser molt interessant. 
 
 
El senyor Javaloyes Vilalta  diu que a part de fer el que l’equip de govern proposa en 
l’esmena de substitució presentada, agrairia que fessin una campanya per donar a 
conèixer aquesta possibilitat, però no dos dies abans, sinó una mica abans perquè 
sinó la gent tampoc si no sap que existeix el servei en moltes ocasions dificulta que el 
pugui utilitzar. 
 
En segon lloc agafa el repte que el senyor Majó fa sobre el Consell Comarcal i 
evidentement aprofitant l’avinentesa que hi ha ple al Consell Comarcal, presentaran 
aquesta proposta adaptada a l’element de la comarca perquè sigui debatuda i es pugui 
portar a terme l’estudi i viabilitat d’aquest bus d’oci nocturn comarcal. 
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El senyor Vinyes Sabata  diu que segurament es repetiran en el moment en què parlin 
de transport, però una cosa no treu l’altra. Avui es parla d’una proposta que parla del 
bus urbà i aquest és dins del nucli municipal, és concessió de l’Ajuntament de 
Manresa, i el bus interurbà depèn de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’equip de govern ha de treballar sobre l’àmbit urbà en què paral.lelament puguin 
treballar amb propostes de cara al futur a nivell supramunicipal, en tot cas després 
tindran l’oportunitat de parlar-ne més detalladament. 
 
 
L’alcalde sotmet l’esmena de substitució presentada a la proposició 6.8 de l’ordre del 
dia, i s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels dos 
assumptes sobrevinguts presentats, la qual s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents, de conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986, l'art. 83 
del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per RD 2568/1986, de 28  de novembre, i l'art. 51.1.e) del ROM. 
 
 
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICA CIÓ DE CRÈDITS 

NÚM. 10/2009, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.  
 
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde president, de 13 de març de 2009, 
que, transcrit, diu el següent: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2010, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. - Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit amb 
càrrec a sobrants de préstec i a baixes de crèdits de despeses d’altres partides del 
Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a 
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici del 2010. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 10/2009 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
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Tercer .- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 10/2009 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions.” 

 

PRESSUPOST 2009    

     

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 10/2009  

      

ESTAT D'INGRESSOS      

----------------------------------    

     

SUBCONCEPTE DENOMINACIÓ AUGMENT DISMINUCIÓ EXPLICACIÓ 

917.01 A mig i llarg termini 125.000,00   Sobrant préstec. Per augmentar partida 433.2.601.E10/2009 

917.01 A mig i llarg termini 20.880,00   Sobrant préstec. Per augmentar partida 433.3.601.E10/2009 

917.01 A mig i llarg termini 122.028,97   Per augmentar partides 121.01.627 i 452.21.632.E10/2009 

     

  267.908,97   

     

 
 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 10/2009    

     

ESTAT DE DESPESES    

     

SUPLEMENTS DE CREDIT    

      

PARTIDA DENOMINACIÓ AUGMENT BAIXA CAUSES 

433.3.601 Edificis municipals.- Honoraris redacció projectes 20.880,00   Crèdit insuficient.E10/2009 

PRESSUPOST 2008     

      

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 10/2009     

      

ESTAT DE DESPESES     

------------------------------------     

CREDITS EXTRAORDINARIS     

-----------------------------------------------     

      

PARTIDA DENOMINACIÓ 
CRÈDIT 
INICIAL   AUGMENT 

CRÈDIT 
DEF. EXPLICACIÓ 

444.0.465 Medi ambient i sostenibilitat.- A comarques   2.853,83   Crèdit extraordinari. E10/2009. 

121.01.627 Accessos Casa Consistorial   23.000,00   Crèdit extraordinari. E10/2009. 

      

  T O T A L ...... 25.853,83    
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433.2.601 Espais públics.- Honoraris redacció projectes 125.000,00   Crèdit insuficient.E10/2009 

511.2.601.34 Inversions en espais urbans.- Urbanització Passeig del Riu. 100.000,00   Crèdit insuficient.E10/2009 

432.3.600.00 Gestió urbanística.- Inversions en terrenys   100.000,00 
Per augmentar partida 
511.2.601.34. E10/2009 

444.0.210 
Medi Ambient i sostenibilitat.- Infraestructures i bens 
naturals   2.853,83 

Per augmentar partida 
444.0.465.E10/2009 

452.21.632 Edificis esportius. 99.028,97   Crèdit insuficient.E10/2009 

     

     

  344.908,97 102.853,83  

     

 
 
El senyor Jordà Pempelonne  diu que aquest expedient de modificació de crèdits, 
d’un total de 370.762,80 € s’aprova per pagar 146.000 € d’honoraris de projectes, 
100.000 € per la urbanització del Passeig del Riu, 99.000 € per a edificis esportius 
(vestidors) despeses addicionals sobre els pressupostos previstos inicialment, i 23.000 
€ dels accessos de la Casa Consistorial. 
 
Els honoraris de projectes es paguen amb sobrants de préstec, els edificis esportius i 
accessos de Casa Consistorial es paguen amb préstec alliberat, és a dir, sobrants de 
préstec, però que l’obra o projecte ha decaigut i queda alliberat.  
Els 100.000 € de la urbanització del Passeig del Riu es detreuen de la partida 
d’inversió en terrenys. 
 
 
El senyor Sala Rovira  diu que felicita l’equip de govern perquè ja han aconseguit 
l’arrencada més profitosa del tripartit manresà, en deu setmanes porten deu canvis de 
partida. 
En relació amb els accessos a la Casa Consistorial pregunta a què fan referència 
aquests 23.000 € i pel que fa als edificis esportius, la relació que figura a l’expedient 
exactament a quins afecta i en quins imports. 
 
  
El senyor Jordà Pempelonne  respon que en relació als 99.000 € per a edificis 
esportius hi ha una relació que li farà arribar on es detallen els imports. 
 
 
La senyora Mas Pintó  respon que aquesta relació és per justificar l’increment de la 
partida d’edificis esportius, que és necessari per atendre totes aquestes necessitats. 
 
 
El senyor Sala Rovira pregunta quines partides inicials hi havia. La modificació és de 
99.000 € i com es distribueixen amb aquestes partides i on es reimputen perquè el que 
hi ha puja 150.000 i escaig. Llavors aquests 150 s’augmenten amb 99 o n’hi havia 60 i 
ara són 150.  
 
Demana el detall de quan l’import era 60 i com es reparteix per arribar fins a 150. 
També demana informació sobre els accessos a la Casa Consistorial, què pujava, què 
puja i amb què es detalla l’increment. 
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L’alcalde  li respon que el regidor d’Hisenda li donarà la informació i que en la propera 
comissió la regidora li donarà puntual informació sobre quan pujava inicialment, quina 
és la variació i el motiu. 
 
 
L’alcalde sotmet  a votació el dictamen 7.1 de l’ordre del dia, i s’aprova per 12 vots 
afirmatius (7 GMS, 3 GMERC i 2 GMICV-EUiA) i 10 abstencions (7 GMCiU, 1 GMPPC, 
1 GMCUP i 1 GMPxC) i dues abstencions dels senyors Irujo i Sala per ser absents de 
la sala en el moment de la votació, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut 
que ha quedat reproduït. 
 
 
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MINUTA DEL CONVENI D ’ADHESIÓ DELS 

SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC DE LA COMARCA DEL BAGES  AL 
SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE L’ATM DE BARCELONA.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Via Pública, de 6 de març 
de 2009, que, transcrit, diu el següent: 
 

“Fets: 
 
1.  El dia 19 de novembre de 2007 es va aprovar pel Ple de la Corporació la constitució 

del “Consorci del transport públic de l’àrea de Manresa”, que tenia com a finalitat  
coordinar el sistema de transport públic de viatgers en l’àmbit territorial format pels 
municipis de la comarca del Bages, i com a funcions, entre d’altres, elaborar 
propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i definir el projecte de 
nou model de sistema de tarifes comú,  els seus estatuts es van publicar al Butlletí 
Oficial de la Província número 86, de 9 d’abril de 2008. 

 
2.  El dia 17 de desembre de 2007 es va aprovar pel Ple de la Corporació el Conveni 

de finançament del Consorci esmentat, que preveia entre d’altres aspectes, les 
aportacions de les parts a les despeses de funcionament i actuacions del Consorci, 
i les condicions per a la incorporació dels serveis de transport al futur sistema 
d’integració tarifària de l’Àrea de Manresa que seguiria les mateixes pautes 
establertes per al sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) de Barcelona. 

 
3.  La integració tarifària afavoriria la utilització dels serveis de transport públic 

col·lectiu per part dels ciutadans i ciutadanes en unes condicions de preu millors, i 
faria possible la coordinació amb el sistema tarifari de l’ATM, tant per a la mobilitat 
interna de la comarca com per als desplaçaments a la regió metropolitana de 
Barcelona, i per aquest motiu es proposa la formalització d’un “Conveni d’adhesió 
dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat 
de l’ATM de Barcelona”. 

 
4.  El dia 6 de març de 2009 l’Alcalde-President va dictar resolució a través de la qual 

s’incoava expedient administratiu per tal de proposar al ple l’aprovació de la minuta 
del “Conveni d’adhesió dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al 
sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona”. 
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Fonaments de dret: 
 
1.  L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

faculta els municipis per promoure activitats i serveis públics per a la gestió dels 
seus interessos, dins de l’àmbit de les seves competències. 

 
2. El municipi té competències en matèria de transport públic urbà, segons els articles 

25.1.II) de la Llei 7/1985 i 66.3.m) del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el text 
refós de la Llei Municipal. A més, és un servei de prestació obligatòria segons 
l’article 67.d) del Decret Legislatiu 2/2003. 
 

3.  Els articles 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i 111 de Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria del règim local, faculten els Ajuntaments per 
a concertar convenis amb persones de dret públic i privat, sempre que no siguin 
contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als principis de bona 
administració. 

 

4.  L’article 41.c) de la Llei 30/2007, de 30 de novembre, de Contractes del sector 
públic, exclou del seu àmbit els convenis de col·laboració que formalitzi les entitats 
locals amb altres Administracions públiques. 

 

5.  L’article 273.1 del Decret Legislatiu 2/2003 disposa que  els ens locals poden 
concertar els contractes, els pactes o les condicions que considerin adequats, 
sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als 
principis de bona administració, i els han de complir d’acord amb el seu contingut.  

 
6.  L’article 57 de la Llei 7/1985 disposa que les relacions de cooperació econòmica, 

tècnica i administrativa entre les administracions públiques es realitzaran amb caire 
voluntari, sota les formes i en els termes previstos a les lleis, essent possible fer-ho 
mitjançant els consorcis o convenis administratius que subscriguin. De cada acord 
de cooperació caldrà donar-ne comunicació a aquelles altres administracions que 
resultant interessades no hagin intervingut en ell, als efectes de mantenir una 
recíproca i constant informació. 

 
7.  L’article 6 de la Llei 30/1992, aplicable supletòriament a les entitats locals, segons 

l’article 9 de la citada norma, disposa que serà possible celebrar convenis de 
col·laboració entre els òrgans de les diferents administracions públiques, en l’àmbit 
de llurs respectives competències. L’apartat 2 del mateix article estableix el 
contingut mínim dels instruments de formalització dels convenis.  

 
8.  El Ple de la Corporació té la competència per prendre aquest acord, segons 

disposen els articles 22.2.b) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i 52.2.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
És per això que proposo que el Ple de la Corporació adopti els següents 
 
ACORDS: 
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Primer. Aprovar la  minuta del “Conveni d’adhesió dels serveis de transport públic de la 
comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona” a celebrar entre 
aquest Ajuntament, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat Territorial de Mobilitat de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Bages, que té com a objecte definir les actuacions de les parts per a la 
integració dins del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de 
transport de viatgers que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages i 
també els desplaçaments amb origen o destinació als  municipis de la comarca envers 
la regió metropolitana de Barcelona. 
 
Segon. Facultar l’Alcalde-president per tal que pugui signar el conveni i tota la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient. “ 
 
 
“CONVENI D’ADHESIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC DE LA COMARCA DEL 
BAGES AL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE L’ATM DE BARC ELONA 
 
 
A la ciutat de _______________ 
 
REUNITS 
 
El Sr. ........................................, .......................................... del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Sr. Ramon Seró i Esteve , director general de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de Barcelona. 
 
L’Il.lm. Sr. Cristòfol Gimeno i Iglesias , president del Consell Comarcal del Bages en nom i representació 
d’aquest ens local . 
 
L’Il.lm. Sr. Josep Camprubí i Duocastella  alcalde de l’Ajuntament de Manresa  en nom i representació 
d’aquest ens local . 
 
Les parts es reconeixen capacitat i representació per a signar aquest Conveni i als efectes esmentats a 
continuació 
 
EXPOSEN 
 
I.- El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament 
de Manresa estan tramitant la constitució del consorci de transport públic de la Catalunya Central que 
entre les seves funcions preveu la  implantació d’un sistema integrat de tarifes a l’àrea del Bages a fi i 
efecte de millorar substancialment la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència de la xarxa de transport públic existent. 
 
II.- Així mateix el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha iniciat els treballs per tal de 
donar compliment a les directrius nacionals de mobilitat en el sentit de possibilitar la integració tarifària en 
el conjunt del territori de Catalunya a l’any 2012. 
 
III- En tant no es produeix la constitució del consorci de transport públic de la Catalunya Central, el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de 
Manresa consideren imprescindible disposar d’un sistema tarifari integrat que afavorirà la utilització del 
serveis de transport públic col.lectiu per part dels ciutadans en unes condicions de preu adequades amb 
la potenciació de la intermodalitat, tot tenint en compte que en el mes de març de 2008 les 
administracions esmentades van implantar un pla de millora dels serveis de transport públic al Bages amb 
un increment substancial de l’oferta de serveis de transport a la comarca. 
 
IV.- Atenent a la mobilitat existent a la comarca del Bages i el nivell de desplaçaments amb la regió 
metropolitana de Barcelona el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Consell Comarcal 
del Bages i l’Ajuntament de Manresa consideren adient que el sistema tarifari integrat a la comarca del 
Bages es coordini de forma adequada amb el sistema tarifari de l’ATM de Barcelona de forma que els 
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ciutadans puguin fer-ús d’uns mateixos títols de transport  en la utilització dels serveis de transport públic 
dins d’aquest àmbit territorial, tot tenint en compte que part dels serveis ja formen part del sistema tarifari 
integrat de l’ATM de Barcelona. 
 
V.- L’ATM de Barcelona com a consorci que gestiona el sistema tarifari integrat dins de la regió 
metropolitana de Barcelona valora molt positivament la incorporació al dit sistema dels serveis de 
transport públic que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages i també els desplaçaments des 
dels municipis de la comarca a la regió metropolitana de Barcelona. 
 
VI.- D’acord amb les consideracions esmentades les parts consideren adient la formalització d’aquest 
conveni en el qual es determinen les condicions de la integració  tarifària dels serveis de transport de 
viatgers que cobreixen la mobilitat interna de la comarca del Bages i també els desplaçaments des dels 
municipis de la comarca a la regió metropolitana de Barcelona, dins del sistema tarifari integrat de l’ATM 
de Barcelona i es determinen les condicions de finançament de la dita integració i les actuacions a 
realitzar per cadascuna de les administracions signants per a assolir aquest objectiu. 
 
Per tot plegat, d'acord amb aquestes consideracions, les parts, 
 
 
ACORDEN 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
Aquest conveni té com a objectiu definir les actuacions de les parts per a la integració dins del sistema 
tarifari integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de transport de viatgers que cobreixen la mobilitat 
interna de la comarca del Bages i també els desplaçaments amb origen o destinació als  municipis de la 
comarca envers la regió metropolitana de Barcelona. 
 
Els serveis de transport objecte de la dita integració són els que es detallen en l’annex 1. 
 
 
Segon.- Actuacions de les parts 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques autoritzarà la utilització dels títols de transport 
integrats de l’ATM de Barcelona en els serveis regulars de transport interurbà de viatgers per carretera de 
la seva competència detallats a l’annex 1 i participarà en el finançament de les despeses generades per la 
dita integració en els termes recollits en el pacte tercer.  
 
El Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa participaran en el finançament de les despeses 
generades per la integració dels serveis de transport que es detallen a l’annex 1 en els termes previstos 
en el pacte tercer. 
   
L’ATM de Barcelona permetrà la utilització dels títols de transport integrat en els serveis de transport que 
es detallen a l’annex 1 que passaran a formar part del sistema tarifari integrat. Amb aquesta finalitat es 
formalitzaran els acords d’adhesió amb les empreses concessionàries dels serveis de transport 
esmentats. 
 
Es detallen a l’annex 2 els títols de transport integrat amb les modificacions corresponents com a 
conseqüència de la integració dels serveis interns de la comarca del Bages i dels desplaçaments amb 
origen o destinació en els  municipis d’aquesta comarca en relació a  la regió metropolitana de Barcelona. 
 
 
Tercer.-  Finançament de la integració  
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el consell comarcal del Bages i l’Ajuntament de 
Manresa es faran càrrec de les despeses generades per la integració en el sistema tarifari integrat de 
l’ATM de Barcelona dels serveis de transport amb origen i destinació a la comarca del Bages detallats a 
l’annex 1, fins a un import màxim de 763.187,89 euros d’acord amb la distribució següent , tenint en 
compte que la integració tarifària es farà efectiva a partir de l’1 d’abril de 2009. 
 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques   648.709,71 euros 
Consell Comarcal del Bages                   57.239,04 euros 
Ajuntament de Manresa                            57.239,04 euros  
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Els imports esmentats es corresponen amb les despeses derivades de la compensació a abonar a les 
empreses concessionàries dels serveis de transport detallats a l’annex 1 pel menyscapte generat per la 
utilització dels títols de transport integrats de l’ATM de Barcelona. El càlcul del dit decrement d’ingressos 
es realitzarà partir de  multiplicar  el nombre de viatgers transportats durant l ‘any 2008 per la diferència 
entra la tarifa Mitjana Ponderada de l’any 2009 del conjunt de serveis interurbans de l’operador objecte del 
conveni, menys la tarifa neta del mes corresponent de l’any 2009 de l’operador, resultat de la utilització 
dels títols integrats de l’ATM de Barcelona, inclosos en ambdós casos els efectuats amb els títols propis 
de l’operador. 
 
Es detallen com a annex 3 els imports previstos per a aquest concepte per a l’any 2009 per a cadascun 
dels serveis de transport detallats a l’annex 1. 
 
En el cas de pròrroga de la vigència d’aquest conveni les aportacions econòmiques del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, del Consell Comarcal del Bages i de l’Ajuntament de Manresa 
s’actualitzaran amb l’increment de les tarifes dels serveis regulars de transport interurbà de viatgers per 
carretera aprovades pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
Aniran a càrrec de l’ATM de Barcelona les despeses derivades de la integració dels serveis de transport 
detallats a l’annex 1 que comuniquen la comarca del Bages amb la regió metropolitana de Barcelona. 
 
 
Quart.-  Liquidació de les aportacions 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, efectuarà l’abonament de l’aportació prevista en 
el pacte anterior a l’ATM de Barcelona en el termini d’un mes des de la formalització d’aquest conveni. 
 
L’aportació econòmica a realitzar a l’ATM de Barcelona pel Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de 
Manresa es farà a terme mitjançant pagaments trimestrals a trimestre vençut per imports proporcionals a 
la dita aportació. 
 
Aquests abonaments es consideren a compte sens perjudici de les liquidacions definitives en els termes 
que es detallen a continuació. 
 
Un representant del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, un del Consell Comarcal del 
Bages i un de l’Ajuntament de Manresa s’incorporaran a la Mesa de la Cambra de Compensació de la 
integració tarifària de l’ATM de Barcelona per tal de dur a terme el seguiment corresponent a l’evolució de 
la integració tarifària dels serveis objecte d’aquest conveni.    
 
Sens perjudici de l’exposat, ATM de Barcelona  trametrà mensualment al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, al Consell Comarcal del Bages i a l’Ajuntament de Manresa la informació 
corresponent sobre les dades de venda i validació dels títols de transport integrats a la comarca del Bages 
i en els desplaçaments amb origen o destinació en els  municipis de la comarca en relació a la regió 
metropolitana de Barcelona. 
 
Un cop efectuat el tancament de l’exercici per part de l’ATM de Barcelona es trametrà un informe a la 
resta de parts signants amb el detall de la utilització dels serveis de transport detallats a l’annex 1 amb 
l’especificació dels imports satisfets durant l’anualitat en concepte de distribució tarifaria i de compensació 
per a la integració tarifària a les empreses prestatàries dels serveis de transport detallats a l’annex 1 a fi i 
efecte de practicar les liquidacions definitives corresponents de les aportacions econòmiques previstes 
per aquest concepte en el pacte tercer. 
 
 
Cinquè .-   Xarxa de distribució i venda 
 
L’ATM de Barcelona es compromet a establir una xarxa de distribució i venda dels títols integrats a la 
comarca del Bages. El consell comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa podran participar en la 
xarxa de distribució i venda i formalitzar acords en aquest sentit amb l’ATM de Barcelona. 
 
En els acords d’adhesió al sistema tarifari integrat de les empreses operadores dels serveis de transport 
que es detallen a l’annex 1 es fixaran les condicions de participació dels operadors en la xarxa de 



 
 

 180 

distribució i venda dels títols integrats en els mateixos termes que es contenen en els convenis d’adhesió 
que té formalitzats l’ATM de Barcelona amb les empreses operadores del sistema tarifari integrat. 
 
 
Sisè.-  Comunicació  
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Consell Comarcal del Bages, l’Ajuntament de 
Manresa i l’ATM de Barcelona es comprometen a dur a terme una campanya de comunicació a títol 
informatiu adreçada als clients dels nous serveis integrats 
 
 
Setè.- Comissió de Seguiment 
 
Per tal de vetllar pel desenvolupament correcte dels objectius d'aquest Conveni, es crea una comissió de 
seguiment integrada per un representant de cadascuna de les parts signants. El règim de funcionament 
d'aquesta comissió es determinarà de comú acord. 
 
 
 
Vuitè .- Vigència 
 
Aquest Conveni serà vigent fins a la liquidació de les aportacions previstes en el pacte tercer pel que fa a 
la integració tarifària dels serveis fins el 31 de desembre de 2009 sens perjudici de la seva pròrroga en els 
termes previstos en el pacte següent. 
 
 
Novè.- Pròrroga 
 
Aquest Conveni podrà ser prorrogat per períodes anuals, si així escau, per acord de les parts mitjançant la 
formalització dels corresponents protocols addicionals. 
 
 
Desè.- Subrogació del consorci de transport públic de la Catalunya Central. 
 
Un cop constituït, el consorci de transport públic de la Catalunya Central es subrogarà en les obligacions 
contretes pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el consell comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Manresa pel que fa al finançament i resta d’obligacions assumides en el present conveni. 
 
En el cas que es faci efectiva la dita subrogació es revisarà o adaptarà  el conveni en els termes que 
resultin pertinents. 
 
 
Onzè.- Incompliment 
 
La no observació per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, facultarà a 
les restants a exigir-ne el compliment efectiu i, en el cas que aquest no es produeixi, la resolució del 
Conveni. 
 
 
Dotzè.- Jurisdicció 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no puguin ser resoltes per la 
Comissió de Seguiment prevista en el pacte setè, restaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa  
administrativa. 
 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni per quadruplicat i a un sol efecte, en el lloc 
i la data indicats en l'encapçalament.” 
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ANNEX 1 
 
Dades serveis que s’integren per operador:  

 
GRUP SAGALES

DADES OPERADOR 2008

OPERADOR SERVEI
Nº VIATGERS 

2008
RECAPTACIÓ 

2008 (amb IVA)
Tarifa

Transbages, SL Manresa - Castellbell - Monistrol 47.601 63.430,65 € 1,33 €
Transbages, SL Manresa - Castellgalí - Sant Vicenç 21.233 26.839,85 € 1,26 €
Transbages, SL Manresa - Monistrol - Castellbell 24.468 33.190,95 € 1,36 €
Transbages, SL Manresa - Pont de Vilomara - Sant Vicenç 43.263 55.577,87 € 1,28 €
Transbages, SL Manresa - Mura 716 1.491,75 € 2,08 €
Transbages, SL Manresa - Marganell 3.618 5.611,59 € 1,55 €
Transbages, SL Manresa - Navarcles 225.579 288.003,84 € 1,28 €
Transbages, SL Manresa - Pont de Vilomara 14.046 18.238,26 € 1,30 €
Transbages, SL Pineda del Bages - Brucardes 32.797 41.216,90 € 1,26 €
Transports Castellá, SA Manresa - Moià 37.356 82.768,05 € 2,22 €
Transports Castellá, SA Manresa - Sta.Maria d'Oló 32.432 69.233,03 € 2,13 €
Transports Castellá, SA Manresa - Monistrol de Calders 20.543 37.254,80 € 1,81 €
Transports Castellá, SA Manresa - Prats de Lluçanès 10.703 29.910,59 € 2,79 €
Transports Castellá, SA Manresa - Castellar 360 615,95 € 1,71 €
Transports Castellá, SA Manresa - Aguilar 879 1.596,95 € 1,82 €
Transports Castellá, SA Manresa - Calaf (C-25) 1.536 5.823,65 € 3,79 €
Transports Castellá, SA Manresa - El Xup 127.512 140.150,01 € 1,10 €
Transports Castellá, SA Manresa - Sant Joan de Vilatorrada 261.184 329.663,95 € 1,26 €
Ferrocarriles y Transportes, SA L'Estany-Sta Mª d'Oló-Moià 4.890 6.654,39 € 1,36 €

Totals 910.716 1.237.273,03 1,36 €

OPERADOR SERVEI
Nº VIATGERS 

2008
RECAPTACIÓ 

2008 (sense IVA)
Tarifa

Ferrocarriles y Transportes, SA Bages-RMB 60.824 171.611,10 € 2,82 €
Transbages, SL Manresa - UAB 891 3.774,90 € 4,24 €
Transports Castellá, SA Barcelona - Prats de Lluçanès 575 6.415,21 € 11,16 €

Totals 62.290 181.801,21 2,92 €

DESPLAÇAMENTS BAGES INTERNS

DESPLAÇAMENTS BAGES - RMB

 
 
 

ALSINA GRAELLS

DADES OPERADOR 2008

OPERADOR SERVEI
Nº VIATGERS 

2008
RECAPTACIÓ 

2008
Tarifa

SA Alsina Graells de Auto Transportes Corredor Cardona (Callús, Cardona, Súria, Sant Martí, BCN): 83.509 167.042,67 2,00
Barcelona-Solsona-La Farga de Moles 11.563 24.380,65
Barcelona-Manresa-Solsona 69.687 137.866,57
Manresa-Santpedor-Cardona 2.259 4.795,45

SA Alsina Graells de Auto Transportes Corredor Navàs (Navàs, Sallent, Balsareny, BCN): 109.826 191.505,37 1,74
Barcelona-Berga-Llívia 373 638,40
Manresa-Castellar de N'Hug 109.453 190.866,97

SA Alsina Graells de Auto Transportes Manresa - Santpedor - Castellnou de Bages (1) 120.986 174.683,71 1,44
Totals 314.321 533.231,75 1,70

(1).- Dades corresponents al període que va de març a setembre de 2008

OPERADOR SERVEI
Nº VIATGERS 

2008
RECAPTACIÓ 

2008
Tarifa

SA Alsina Graells de Auto Transportes Corredor Cardona (Callús, Cardona, Súria, Sant Martí, BCN) 4.447 45.273,74 10,18
Barcelona-Solsona-La Farga de Moles 2.467 25.346,47
Barcelona-Manresa-Solsona 1.980 19.927,27
Manresa-Santpedor-Cardona 0 0,00

SA Alsina Graells de Auto Transportes Corredor Navàs (Navàs, Sallent, Balsareny, BCN) 22.776 163.964,27 7,20
Barcelona-Berga-Llívia 22.776 163.964,27
Manresa-Castellar de N'Hug

Totals 27.223 209.238,01 7,69

DESPLAÇAMENTS BAGES INTERNS

DESPLAÇAMENTS BAGES - RMB
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MASATS

DADES OPERADOR 2008

OPERADOR SERVEI
Nº VIATGERS 

2008
RECAPTACIÓ 

2008

SA Masats Transports Generals Manresa - Sant Salvador de Guardiola 30.507 41.184,00
SA Masats Transports Generals Manresa - Castellfollit del Boix (1) 388 950,00
SA Masats Transports Generals Igualada - Castellfollit del Boix 769 998,00
SA Masats Transports Generals Manresa - Igualada 5.442 8.683,00

Totals 37.106 51.815,00
(1).- Dades corresponents al període que va de març a desembre de 2008

OPERADOR SERVEI
Nº VIATGERS 

2008
RECAPTACIÓ 

2008
Tarifa

Transportes Generales de Olesa, SA L'Obac - Terrassa - Mura 1.239 2.686,50 2,17
Totals 1.239 2.686,50 2,17

DESPLAÇAMENTS BAGES - RMB

DESPLAÇAMENTS BAGES INTERNS

 
 

 
ANNEX 2 

 
Gamma de títols ATM:  
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Zonificació del Bages:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPI ZONA ZONA ACTUAL 
Monistrol de Montserrat 4Z 4Z 
Castellgalí 5E 5E 
Castellvell i el Vilar 5E 5E 
El Pont de Vilomara i Roc. 5E - 
Marganell 5E - 
Mura 5E - 
Sant Vicenç de Castellet 5E 5E 
Talamanca 5E - 
Moià 5F - 
Manresa 6D 6C 
Navarcles 6D - 
Sant Fruitós de Bages 6D - 
Sant Joan de Vilatorrada 6D - 
Santpedor 6D - 
Aguilar de Segarra 6E - 
Artés 6E - 
Avinyó 6E - 
Balsareny 6E - 
Calders 6E - 
Castellfollit del Boix 6E - 
Callús 6E - 
Cardona 6E - 
Castellnou de Bages 6E - 
Fonollosa 6E - 
Gaià 6E - 
L’Estany 6E - 
Monistrol de Calders 6E - 
Navàs 6E - 
Rajadell 6E - 
Sallent 6E - 
Sant Feliu Sasserra 6E - 
Sant Mateu de Bages 6E - 
Sant Salvador de Guardiola 6E - 
Santa Maria d’Oló 6E - 
Súria 6E - 
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NECESSITATS FINANÇAMENT IMPORT
Any 2009 1.017.583,85   
Abril - Desembre 2009 763.187,89      

APORTACIONS Abril - Desembre 2009 % TOTAL
DPTOP 85% 648.709,71
Consell Comarcal Bages + Ajuntament Manresa 15% 114.478,18
TOTAL 763.187,89      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEX 3 

 
Compensació dels serveis que s’integren:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPERADOR
Nº VIATGERS 

2008
RECAPTACIÓ 

2008
TMP 2008 TMP actualitzada

TMP amb 
IT

Compensació IT

sagales 910.716 1.237.273,03 1,36      1,45 0,73      651.635,82      
alsina graells 314.321 533.231,75 1,70      1,81 0,73      337.904,25      
masats 37.106 51.815,00 1,40      1,49 0,73      28.043,78        

1.262.143 1.822.319,78 1.017.583,85   

* Aquest número equival a 1,44552034010174
** Aquest número equival a 1,80502919626751
*** Aquest número equival a 1,48577480730879

DESPLAÇAMENTS BAGES INTERNS

*
**

***
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El senyor Vinyes Sabata diu que aquest és un dels dictàmens importants que 
justament amb la situació econòmica actual tindrà un efecte molt  positiu i beneficiós 
pels ciutadans de la comarca.  
Es tracta de la integració tarifària i d’aprovar el conveni d’adhesió dels serveis de 
transport públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de 
Barcelona, la qual cosa significa integrar tota la comarca del Bages al sistema integrat 
que ja existeix a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
 
El desembre de 2007 es va aprovar un conveni de col.laboració entre la Generalitat, 
l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal per a la creació del consorci de 
transports de l’àrea de Manresa.  
Aquell consorci és qui havia de coordinar les polítiques de mobilitat a la comarca i que 
gestionés el que es va anomenar Pla de millores interurbanes que es va posar en 
marxa durant el 2008.  
En aquell moment ja es va fer una previsió que en el 2009 hi hauria una despesa a 
afegir que seria la integració tarifària que estava prevista precisament per a aquest 
any.  
 
El Pla de millores es va posar en marxa i malgrat que problemes tècnics i jurídics han 
endarrerit la constitució del consorci, atès que la voluntat política era continuar en el 
procés d’integració, el fet de no tenir el consorci va semblar que no havia de ser un 
impediment per continuar endavant la integració i, per tant, en els últims mesos s’han 
anat fent els treballs tècnics pertinents perquè a partir de l’1 d’abril entrin en 
funcionament els serveis integrats de tota la comarca.  
 
Això voldrà dir que tots els habitants de la comarca del Bages, a partir de l’1 d’abril, ja 
podran comprar tots targetes integrades, no la targeta que feia servir fins ara per a 
l’interurbà, sinó targetes integrades a tota la comarca i a tota l’àrea metropolitana de 
Barcelona.  
 
Qualsevol ciutadà de Moià, d’Artés, d’Avinyó, de Navarcles, de Santpedor, amb la 
mateixa targeta i amb el mateix viatge podrà anar fins a Manresa, fer servir el bus 
urbà, agafar el tren i quan arribi a Barcelona, si ho necessita també podrà agafar el 
metro, per tant és un avenç important en el tema del transport urbà.  
 
La gestió de la integració, segurament molts ja ho coneixen, es fa per corones i per 
tant, a mesura que t’allunyes del destí hi ha una sèrie de corones i es paga un bitllet 
d’una zona, de dues, tres, quatre, cinc o sis. En el cas de Manresa, per anar a 
Barcelona caldrà comprar un bitllet de sis zones. 
 
Un dels avantatges que entrarà en vigor a partir de l’1 d’abril és que Manresa també 
tindrà la seva corona, també tindrà la seva àrea metropolitana i els Ajuntaments de 
Navarcles, Sant Fruitós, Sant Joan i Santpedor pertanyeran a la mateixa corona de 
Manresa, la qual cosa vol dir que  faran un viatge d’una corona i que el ciutadà de 
Santpedor podrà venir amb la targeta integrada amb un sol viatge fins a Manresa i, a 
més a més, podrà utilitzar el servei de bus urbà, per exemple.  
 
De la mateixa manera que els ciutadans de Manresa que van a treballar per la 
comarca, si agafaven el bus urbà i anaven a l’estació d’autobusos per agafar el 
transport fins Artés, ara ja no caldrà que paguin aquest segon bitllet ja que amb la 
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mateixa targeta integrada podrà anar primer en el bus urbà i quan arribi a l’estació 
d’autobusos podrà tornar a posar la mateixa targeta per anar a Artés en aquest cas. 
És un pas important que segueix la voluntat del govern d’aconseguir la integració 
completa a tot Catalunya l’any 2012, objectiu difícil però que de moment s’està 
complint. La posada en marxa de la integració a Manresa i comarca n’és un exemple. 
 
Per acabar diu que en el moment que es va aprovar el Consorci del Bages es va posar 
sobre la taula que el Pla de serveis interurbà, la millora d’aquest pla seria repartit entre 
l’Ajuntament de Manresa el Consell Comarcal i la Generalitat de Catalunya, no a parts 
iguals, sinó en una proporció del 85% per a la Generalitat de Catalunya i del 15% entre 
el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Manresa. 
 
Fruit de les negociacions en els últims mesos per tirar endavant aquesta integració 
tarifària, la qual té una despesa i on l’Ajuntament de Manresa també hi ha de contribuir 
s’ha aconseguit negociar amb la Generalitat de Catalunya que el Pla de serveis se’n 
farà càrrec íntegrament la Generalitat de Catalunya com a transport interurbà. Per tant 
l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal es faran càrrec només de la despesa 
que comporti la integració tarifària a la comarca del Bages. 
 
Diu que si es revisen els convenis signats es veurà que el que es va signar el 
desembre del 2007 hi havia un cost de previsió per a l’any 2009 de 187.500€. Aquesta 
era l’aportació, segons el 2007, que hauria de fer l’Ajuntament de Manresa per fer front 
al Pla de serveis i a la integració. 
 
Aconseguint que sigui la Generalitat qui se’n faci càrrec del Pla de serveis i que 
l’Ajuntament de Manresa hagi de fer front només a la integració tarifària voldrà dir que 
per al 2009 aquesta xifra ha quedat reduïda a 57.239€. Per tant, també s’han pogut 
acordar unes millores, en aquest cas el 90% de la millora és de cara al ciutadà, però 
també s’ha pogut aconseguir una millora econòmica per a l’Ajuntament que en la 
situació actual bona falta fa. 
 
A partir de l’1 d’abril totes les targetes que funcionen a l’àrea metropolitana, la T-10, la 
T-Mes, la T-Jove, la T-Familiar, etc. totes tindran validesa a tota la comarca del Bages 
i també a Manresa. 
 
Per tot això demana l’aprovació d’aquest conveni que aprovarà també el Consell 
Comarcal, la Generalitat de Catalunya, i un cop les tres administracions l’hagin aprovat 
es passarà a la signatura oficial del conveni per poder portar aquesta integració 
tarifària el proper dia 1 d’abril. 
 
 
El senyor Majó Garriga  diu que el GMCUP celebra que es posi en marxa la integració 
tarifària. 
En relació al funcionament de la T-10, que permet agafar qualsevol mitjà de transport 
públic de l’àrea metropolitana, ara també del Bages, en el temps de dues hores, és 
clar, anar amb transport públic de Moià a Barcelona en dues hores no és possible i per 
tant, sempre es pot fer, però en tot cas hi ha un desajust entre el que suposa la 
integració tarifària i la realitat del transport públic de la comarca.  
 
Per tant, aquí el que cal no és només la integració tarifària sinó anar més enllà i crear 
aquest consorci, aquesta autoritat del transport, etc. que gestioni el transport públic a 
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nivell de comarca d’una manera integrada en una sola xarxa i que permeti fer aquestes 
connexions entre un transport i l’altre. 
S’ha fet un pas positiu però queda molt camí per fer encara i que es faci ben aviat. 
 
 
El senyor Vinyes Sabata  respon que pel que fa al temps durant el qual es pot utilitzar 
la targeta aquest s’allargarà a mesura que es van afegint corones i aquest serà un petit 
canvi que té la seva lògica i recorda que tal com marca el conveni d’adhesió entre 
l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal i la Generalitat de Catalunya, estableix 
en un dels seus punts que en el moment de constitució de l’Autoritat territorial 
metropolitana de Manresa sigui creada, aquest conveni passarà automàticament a 
estar en mans de la nova autoritat territorial i serà des de la Catalunya central des d’on 
s’establiran les polítiques de mobilitat. 
 
Aquest any segurament ja estarà en funcionament aquesta autoritat i es podrà 
començar a decidir quines són les polítiques de mobilitat i les novetats que caldrà 
introduir i com gestionar el transport metropolità de l’àrea de Manresa i espera que 
sigui ben aviat. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació el dictamen 7.2 de l’ordre del dia, i s’aprova per unanimitat 
dels 24 membres presents, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha 
quedat reproduït.  
 
 

II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
8. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’A LCALDE I 

ELS REGIDORS/ES DELEGATS/DES DES DE L’ANTERIOR DONA CIÓ 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 
2.568/86, de 28 de novembre. 
 
 
9. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOC AL  NÚM. 6, 

7, 8 I 9, QUE CORRESPONEN ALS DIES 9, 16 I 23 DE FEBRER I 2 DE 
MARÇ DE  2009, RESPECTIVAMENT.  

 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de Govern Local en les seves sessions número 6, 7, 8 i 9 corresponents als dies 
9, 16 i 23 de febrer i 2 de març de 2009  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. 
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10. DONAR COMPTE DE DIVERSOS ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ 
D’ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L’AJUNTAMENT.  

 
El secretari dóna compte de diversos escrits: 
 

Data d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

18-2-2009 Generalitat de 
Catalunya 

Departament de la 
Presidència 

Sobre la guerra a Gaza i 
sobre el reforç de la 
connexió ferroviària. 

23-2-2009 Ministerio de la 
Presidencia 

Secretaría General 
Técnica 

Sobre la guerra a Gaza. 

23-2-2009 Ministerio de la 
Presidencia 

Secretaría General 
Técnica 

Sobre mesures de foment 
del lloguer d’habitatges. 

19-2-2009 Ambaixada 
d’Israel Ambaixador Sobre la guerra a Gaza. 

 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
11.1 PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU REFERENT A 

L’APARCAMENT DISSUASSORI DE LA PLAÇA PRAT DE LA RIB A 
 
El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal de CiU, de 12 de març de 
2009, que transcrita diu el següent: 
 
“Hem observat que l’aparcament dissuassori ubicat a la plaça Prat de la Riba no disposa 
d’enllumenat elèctric per la qual cosa el Grup Municipal de CiU formula les següents 
preguntes al Ple: 
 

- Tenen previst instal.lar-hi l’esmentat enllumenat? En cas afirmatiu, en quin termini 
el preveuen? 

 
- Tenen informació d’incidències produïdes als vehicles aparcats en aquest 

aparcament? En cas afirmatiu, les tenen quantificades?” 
 
 
El senyor Vinyes Sabata  respon que l’aparcament té la il.luminació que tenia abans que 
fos un aparcament i no es pot dir que no n’hi hagi. Sí que és veritat que el fet d’ampliar 
tota aquella zona que abans era un solar, al tenir un ús totalment diferent fa que aquesta 
il.luminació manqui encara ampliar-la, per tant, entre març i abril es farà aquesta 
ampliació. 
 
Pel que fa a l’última pregunta diu que per part dels serveis de la Policia no hi ha cap 
incidència en aquest sentit. 
 
 
11.2 PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU REFERENT A LES O BRES 

DEL CARRER VERGE DELS DOLORS.  
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El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal de CiU, de 12 de març de 
2009, que transcrita diu el següent: 
 
“Fa uns mesos es van iniciar unes obres al carrer Verge dels Dolors i la vorera està 
alçada amb perill pels vianants i molèsties pels veïns. Veient que les obres es 
mantenen aturades des de fa dies, el Grup Municipal de CiU formula la següent 
pregunta al ple: 
 

- Quan és previst finalitzar les obres? 
- Quina és la raó que justifiqui el seu retard?” 

 
 
La senyora Mas Pintó  diu que la pregunta deu fer referència al carrer Verge de les Neus 
i no Verge dels Dolors, perquè és l’únic carrer amb nom de Verge que ha estat sotmès a 
una intervenció. 
En concret es tracta de la formalització d’un nou accés que s’ha previst en el marc del 
desdoblament de l’eix transversal i que va comportar l’enllaç de Joncadella i per tant 
l’accés anterior del carrer Verge de les Neus quedés inservible. 
L’accés anterior era un accés amb pendent acusat. 
 
Davant el dubte de si es tracta d’un altre carrer, la senyora Mas diu que el Tossalet dels 
Dolors és un carrer que s’hi va pel pont de ferro, per tant, si es parla de Sant Joan d’en 
Coll es tracta d’un carrer que va tenir un problema a l’hora de fer l’edificació d’una obra 
major que s’estava edificant i que a l’hora de fer el mur es va enfonsar la vorera, i en 
aquests moments s’està pendent que la constructora refaci la vorera malmesa. 
 
 
11.3 PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP REFERENT  AL 

LLOGUER DE L’EDIFICI ON S’UBICA LA SEU DE LA DELEGA CIÓ 
TERRITORIAL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA 
GENERALITAT.  

 
El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 16 de març 
de 2009, que transcrita diu el següent: 
 
“El Departament d’Educació de la Generalitat paga, a través d’aquest Ajuntament, un 
lloguer per un edifici situat a la carretera de Vic número 175, on hi ha la seu de la 
delegació territorial. Quin és l’import d’aquest lloguer?” 
 
La senyora Guillaumet Cornet  respon que l’import del lloguer està en el pressupost 
municipal, que el volum d’aquest lloguer anualment és d’un màxim de 257.000€ i que 
s’està sobre uns 220.000€ 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia, l'alcalde aixeca la sessió, 
quan són les 23.35 h, la qual cosa, com a secretari general, certifico, i s’estén aquesta 
acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ................ i 
correlativament fins el  ................ 
 
El secretari general         Vist i plau 
          L’alcalde 


