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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Sessió: 1/2013 
Dia:  17 de gener de 2013  
Hora:  de 19.05 h a les 21.50 h 
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa  
Caràcter:  Ordinari 

 

Assistents 
 
President 
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Josep Maria Sala Rovira 
Antoni Llobet Mercadé 
Miquel Davins Pey 
Ramon Bacardit Reguant 
 
Regidors  i regidores 
Sílvia Gratacós González 
Maria Olga Sánchez Ruiz 
Àuria Caus Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
Joan Calmet Piqué 
Ruth Guerrero Rodríguez 
Sònia Díaz Casado 
M. Jesús Pérez Alonso 
José Luis Irujo Fatuarte 
Pere Culell Oliveras 
Joan Vinyes Sabata 
Mireia Estefanell Medina 
Domingo Beltran Arnaldos 
Joan Comas Blanch 
Albert Pericas Riu 
Sebastià Llort Prat 
Adam Majó Garriga 
Jordi Masdeu Valverde 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
 
Absents   
Xavier Javaloyes Vilalta 
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ORDRE DEL DIA 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 14, que correspon a la 
sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 20 de desembre de 2012. 

 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10501, de 10 de desembre de 

2012, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 25/2012, 
dins del Pressupost municipal de l’exercici 2012. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10812, de 21 de desembre de 

2012, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 26/2012, 
dins del Pressupost municipal de l’exercici 2012. 

 
2.3 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 10548, 

de 21 de desembre de 2012, sobre règim de funcionament del Registre 
General de Documents de l’Ajuntament de Manresa per als dies 24 i 31 de 
desembre. 

 
2.4 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria (4t trimestre 2012),  sobre la 

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

 
2.5  Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció (4t trimestre 2012),  sobre la 

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

 
2.6 Donar compte de la Resolució del president de l’Àrea de Serveis a les 

Persones, núm. 104, de 7 de gener de 2013, sobre aprovació del Pla Local de 
Joventut 2012-2016. 

 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA  
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de la sessió 

ordinària del Ple de la corporació del mes de febrer de 2013. 
 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació dels representants de 

l’Ajuntament de Manresa al Consell escolar de la Llar d’Infants Municipal 
Bressolvent. 

 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ  
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda  
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4.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de diversos 
articles de les ordenances fiscals núm. 18, 19 i 48. 

 
 
4.2 Regidoria delegada de Governació  
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de les retribucions del personal al servei 

de l'Ajuntament de Manresa per al 2013 
 
 
5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE  
 
5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge  
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del 

Pla General “Equipament sanitarioassistencial i espais lliures al Xup”. 
 
 
6. PROPOSICIONS 
 
6.1 Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CiU, PSC i CUP en defensa de les 

pensions. 
 
6.2 Proposició del Grup Municipal de CiU en relació a l’alliberament del pagament 

de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a les 
persones i famílies afectades per processos de desnonament o lliurament de 
l’habitatge com a dació en pagament de deutes. 

 
6.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’establir un calendari 

d’eliminació de barreres arquitectòniques en el qual es prioritzi l’actuació als 
accessos a l’estació d’autobusos i dels FGC. 

 
6.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP per declarar Manresa com a municipi 

lliure de desnonaments i en defensa activa del dret a l’habitatge 
 
6.5 Proposició del Grup Municipal de PxC contra l’anunci de la reforma de la Llei 

d’Estrangeria. 
 
6.6 Proposició del Grup Municipal del PSC per assegurar el suport a les persones 

aturades mitjançant pròrroga del Programa Prepara, l’adopció de mesures 
contra l’atur juvenil i de suport als desocupats més vulnerables i garantir un 
servei públic d’ocupació de qualitat. 

 
6.7 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i CUP en relació amb 

el suport a la campanya “No amb el meu mòbil!”. 
 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
7.1  Aprovació provisional, si escau, de la modificació de l’article 5 de l’ordenança 

fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament 
especial d’equipaments i béns municipals 
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II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
8. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 48, 49 i 1,  que 

corresponen a les sessions dels dies 17 i 21 de desembre de 2012 i 8 de gener 
de 2013,  respectivament. 

 
10. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per iniciar la sessió.  
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 14, que correspon a la 
sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 20 de desembre de 2012. 

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió núm. 14, que correspon a la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 20 
de desembre de 2012, 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, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  10501, de 10 de 

desembre de 2012, sobre aprovació de l’expedient de  modificació de 
crèdits núm. 25/2012, dins del Pressupost municipal  de l’exercici 2012.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 25/2012, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i l’article 7è.i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a 
l’exercici de 2012, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
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SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb 
el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  10812, de 21 de 

desembre de 2012, sobre aprovació de l’expedient de  modificació de 
crèdits núm. 26/2012, dins del Pressupost municipal  de l’exercici 2012. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 26/2012, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals i l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 
de 2012, 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 del regidor delega t de Governació, núm. 

10548, de 21 de desembre de 2012, sobre règim de fu ncionament del 
Registre General de Documents de l’Ajuntament de Ma nresa per als dies 
24 i 31 de desembre. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer. Establir el règim de funcionament del Registre General de Documents de 
l’Ajuntament de Manresa per als dies 24 i 31 de desembre, que serà el següent:  

Registre Central Ubicació Horari 
Oficina d’Atenció Ciutadana Plaça Major, 1 De 9 a 14 h 
 
Segon.  Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'ajuntament, i 
regularitzar la informació actualment existent al web municipal d’acord amb les 
prescripcions de la present resolució. 
  
Tercer.  Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i donar-ne compte al 
Ple de la corporació en la propera sessió que tingui lloc.” 
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2.4 Donar compte de l’informe trimestral de Tresore ria (4t trimestre 2012),  
sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificac ió de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de l luita contra la 
morositat en les operacions comercials. 

 
El secretari presenta l’informe trimestral de Tresoreria, de 2 de gener de 2013, el qual 
es transcriu a continuació:  
 
“A partir de l’establert a l’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
morositat de les administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de 
desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, s’emet el present informe el qual té per objecte veure 
l’acompliment dels terminis de pagament que estableix la llei pel pagament de les 
obligacions, establint el nombre i quantitat global de les obligacions pendents de 
pagament de les quals s’incompleix el termini. 
 
*Període analitzat: 1 d’octubre de 2012 a 31 de desembre de 2012. 
 
  

Nombre 
 

% 
 

Import 
 

% 

Obligacions pagades dins el període 
legalment establert (40 dies) 

105 12,0% 263.920,37 4,2% 

Obligacions pagades fora del termini 
legalment establert 

659 75,3% 2.120.860,51 34,1% 

Obligacions enviades a via confirming i 
fora del termini legalment establert 

111 12,7% 3.838.304,72 61,7% 

TOTAL ORDRES DE PAGAMENT 
 

875 100% 6.223.085,60 100% 

     
Obligacions pendents de pagar fora del 
període de pagament legalment establert 

836  5.796.861,31  

 
Tal i com es desprèn de les dades de la taula, del total de factures aprovades n’hi ha 
hagut 105 que s’han pagat dins el termini dels 40 dies establert normativament (el 12% 
del total de factures), significant el 4,2% de l’import total de factures del període.  
 
Per la resta, hi ha un total de 770 (659+111) obligacions que s’han pagat 
posteriorment als 40 dies, dividides entre les que s’han pagat directament amb 
transferència bancària (75,3% en nombre) i les que s’han enviat a relacions de 
confirming (12,7% en nombre); en aquest últim cas, aquest tipus d’operació permet al 
proveïdor avançar-se l’import de la factura a l’entitat bancària. 
 
Per últim, destacar l’import de 5.796.861,31 euros que queden pendents de pagar a 
tancament del trimestre i que es troben fora del termini legalment establert dels 40 
dies.” 
 
 
2.5 Donar compte de l’informe trimestral d’Interven ció (4t trimestre 2012),  

sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificac ió de la Llei  3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de l luita contra la 
morositat en les operacions comercials.  

 
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 2 de gener de 2013, el qual 
es transcriu a continuació:  
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“Consideracions jurídiques: 
 
Article cinquè de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.  
 

1. L’Entitat local disposarà d’un registre de totes les factures i altres documents 
emesos pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades 
pels mateixos, la gestió de la qual correspondrà a la Intervenció o òrgan de 
l’Entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat. 

2. Qualsevol factura o document justificatiu emès pels contractistes a càrrec de 
l’entitat local, haurà de ser objecte d’anotació al registre indicat a l’apartat 
anterior amb caràcter previ a la seva remissió a l’òrgan responsable de 
l’obligació econòmica. 

3. Transcorregut un mes des de l’anotació al registre de la factura o document 
justificatiu sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar l’oportú expedient 
de reconeixement de l’obligació, derivat de l’aprovació de la respectiva 
certificació d’obra o acte administratiu de conformitat amb la prestació 
realitzada, la Intervenció o l’òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció 
de comptabilitat requerirà  a l’òrgan gestor esmentat per tal que justifiqui per 
escrit la manca de tramitació d’aquest expedient. 

4. La Intervenció o  òrgan de l’Entitat local que tingui atribuïda la funció de 
comptabilitat incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat en l’article quart de 
la llei 15/2010 de 5 de juliol, una relació de factures o documents justificatius 
respecte els quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva 
anotació en el registre esmentat i no s’hagin tramitat els corresponents  
expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini de quinze dies 
comptats des del dia de la reunió en la que tingui  coneixement d’aquesta 
informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents 
que se li hagin presentat agrupant-los segons els seu estat de tramitació. 

 
Per tot això, i, en virtut d’aquest article, 
 
JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l’Ajuntament de Manresa, emet 
el següent INFORME : 
 
PRIMER: L’entitat local disposa d’un registre de totes les factures i altres documents 
emesos pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels 
mateixos, la gestió del qual correspon a la Intervenció i als òrgans de l’Entitat local que 
tenen  atribuïdes  aquestes funcions ( 1. Oficina de Suport Central de les Àrees 
d’Economia, Governació i Serveis del Territori i 2. Oficina de Suport Central de l’Àrea 
dels Serveis a les Persones, Programes Transversals i Projectes de Ciutat ). 
 
SEGON: No hi ha cap factura ni document justificatiu a 31 de desembre de 2012 
respecte el qual hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el 
registre esmentat i no s’hagi tramitat el corresponent expedient de reconeixement de 
l’obligació.” 
 
 
2.6 Donar compte de la Resolució del president de l ’Àrea de Serveis a les 

Persones, núm. 104, de 7 de gener de 2013, sobre ap rovació del Pla Local 
de Joventut 2012-2016. 
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El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer.-  APROVAR el Pla Local de Joventut  2012 – 2016 de l’Ajuntament de 
Manresa, d’acord amb el text que s’adjunta.  
 
Segon.-   Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que tingui lloc.” 
 
“ 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 

2013 – 2016 

 

 

1. PRESENTACIÓ 

 

 
Les polítiques adreçades als joves han estat presents des de fa anys en les polítiques 
municipals. Durant molt de temps s’han desenvolupant diferents actuacions, amb l’objectiu de 
respondre a les necessitats de la població jove i garantir el ple desenvolupament dels seus 
projectes de vida i les seves expectatives. Avui disposem de serveis i programes que busquen 
la igualtat d’oportunitats i el suport a la població jove, i accions que pretenen, si be tímidament, 
activar i incorporant-los, a través de la participació, en la construcció d’una ciutat més justa, 
democràtica i solidària. 
 
Però la dinàmica social, a igual que les necessitats dels joves, canvien amb el temps, i 
aquestes polítiques requereixen de nous plantejaments i noves forces. És el moment de donar 
un pas més. 
 
Per això hem elaborat una diagnosi participativa sobre la realitat i valoració dels joves respecte 
de les polítiques municipals fetes fins el moment. Les conclusions d’aquest anàlisi i el fet que 
disposem, també, d’un nou marc normatiu - la llei de Polítiques de Joventut de Catalunya ( llei 
33/2010, d’1 d’octubre )- que aporta reflexió i model entorn a les polítiques necessàries 
adreçades als joves i atorga un paper important als municipis, contribueixen a definir nous 
reptes i un nou futur.  
 
Per això hem elaborat el present Pla Local de Joventut 2012-2016. Un Pla que defineix 
l’estratègia i les accions a desenvolupar durant els propers anys. Un Pla que vol donar resposta 
a les seves necessitats actuals, als reptes d’emancipació (formació, ocupació i habitatge); 
fomentar la salut i l’esport; potenciar la comunicació i la informació; la participació; estimular la 
creativitat i universalitzar la cultura entre els joves. Un Pla que vol ser una eina per  apoderar-
los com agents de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a ciutadans en el conjunt de 
la societat, que busca el protagonisme, la participació i la implicació de totes els joves en el seu 
progrés i el de tots. 
Espero que les estratègies, els objectius i les actuacions que inclouen siguin una realitat ben 
aviat. Treballarem ferm, colze a colze pels joves i amb els joves de la ciutat, per aconseguir-ho. 
De ben segur que, entre tots,  ho aconseguirem. 
 
Manresa, Gener 2013  
Àuria Caus i Rovira 
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2. INTRODUCCIÓ 

 

 

En els darrers temps hem patit transformacions molt importants en l’esfera social, política, 
econòmica, cultural i identitària, emmarcat tot plegat en una situació de crisi mundial, el que ha 
provocat la necessitat de nous reptes. 
Hem de tenir present que venim d’un moment d’expansió econòmica gairebé sense precedents 
en la nostra història que ha provocat la situació de crisi en la qual estem immersos actualment. 
Crisi que ha tingut efectes clars i contundents en dos sectors molt importants: l’habitatge i el 
treball. Canvis sectorials que afecten directament als models familiars i en provoquen 
alteracions substancials. 
Dins d’aquest context hem de tenir present que la joventut és un col·lectiu molt sensible als 
canvis i a les transformacions socials. Aquest fet provoca canvis molt directes en les seves 
formes i condicions de vida, en els valors que perceben i en les seves actituds en vers al món 
que els envolta. 
Així doncs, podem afirmar que avui en dia, al 2012, la joventut és un dels col·lectius que es veu 
més afectat per la crisi econòmica local i mundial en la qual vivim, i així ens ho han manifestat 
al llarg del procés de participació. Per això tenim la necessitat de fer present la vulnerabilitat 
dels joves i la necessitat de creació d’oportunitats i d’opcions de millora d’aquest sector 
poblacional. 
Hem de potenciar i afavorir un canvi d’orientació de les polítiques de joventut a Manresa. Hi ha 
una necessitat d’adaptació de les noves polítiques públiques en relació a les transformacions 
que estem patint, en els diversos sectors esmentats. Aquestes noves polítiques públiques han 
de potenciar la igualtat d’oportunitats reals i fomentar que els joves es puguin desenvolupar 
d’una manera autònoma i puguin prendre les seves decisions sobre el seu futur d’una manera 
lliure. 
Així doncs, és important i necessari treballar plegats en les futures polítiques públiques 
dirigides a la joventut manresana. És de menester una coordinació de les decisions 
institucionals amb el treball que hem desenvolupat amb i en les entitats i la gent jove de la 
ciutat. 
Creiem que és important creure en el joves i en la seva potencialitat transformadora. La 
joventut es caracteritza per una visió de possibilitat de superar els errors dels passat i vèncer 
les febleses històriques. Així doncs, hem de poder creure i aprofitar aquest potencial  i veure la 
joventut com el motor del canvi social, i hem de poder impulsar el seu paper de ciutadà dins la 
societat a través de la participació i l’accés a la presa de decisions. 
 

 

3. JUSTIFICACIÓ 

 

 

L’objectiu principal del Pla és definir les estratègies i accions a desenvolupar en els propers 
anys, per a donar resposta a les necessitats actuals de la població jove, alhora que facilitar i 
contribuir a la seva incorporació activa a la dinàmica de la ciutat i la construcció del seu futur. 
La fita principal del procés de participació per a l’elaboració del Pla Local de Joventut ha estat 
conèixer la realitat dels joves de Manresa, és a dir, detectar què passa a la ciutat en relació a la 
joventut, elaborant una aproximació  a la complexitat i globalitat de les problemàtiques o 
necessitats que identifiquen els diferents agents de Manresa, així com quines són les causes 
que hi contribueixen.  
Les recomanacions i propostes per al Pla Local de Joventut les hem elaborat a través del 
contrast de fonts primàries i secundàries. Així doncs, hem treballat al llarg de gairebé un any la 
documentació que ja tenia elaborada l’Ajuntament de Manresa des de diversos departaments. 
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A la vegada, vam elaborar una diagnosi participada de l’estat dels joves. Hem intentat copsar la 
realitat subjectiva dels joves de Manresa a través de tallers i grups de discussió amb perfils 
molt diferenciats  (edat, implicació en el teixit associatiu, itineraris formatius i laborals 
diferenciats...), així com a través d’una enquesta online a tots els instituts de la ciutat. 
Des d’aquest punt de partida, al final d’aquest document es planteja un Pla d’Acció per a que 
en un futur immediat es pugui començar a endreçar i planificar les activitats adreçades al jovent 
de la ciutat de Manresa. 
 

 

4. CONTEXT 

 

 

Amb l’objectiu de contextualitzar el projecte d’elaboració del Pla Local de Joventut de Manresa, 
hem partit de l’anàlisi de la següent documentació: 
 
• La Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de 

polítiques de joventut 
• Enquesta sobre participació i política 2011 - Generalitat de Catalunya 
• Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 
• Pla Local de Joventut 2008-2011 de Manresa 
• Estructura demogràfica de Manresa 
 
• La Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya  és el marc normatiu de referència 
que hem de tenir present en totes les polítiques de joventut a desenvolupar en un futur a 
Manresa. 
 
• ”Enquesta sobre participació i política 2011”,  ha tingut com a objectiu explicar quina 
és la relació dels joves amb l’esfera pública i quins són els seus hàbits de participació. En 
aquesta segona edició s’ha ampliat la mostra al conjunt de la població, fet que ha permès 
comparar les actituds polítiques, els hàbits associatius i les pràctiques participatives de les 
persones joves amb les dels adults. Aquesta comparació ha ajudat ha contrarestar discursos i 
tòpics sobre les diferències que hi ha entre la participació de joves i la dels adults.  
 
• Pla Nacional de Joventut de Catalunya  és l’eina que serveix per poder observar 
l’estat dels joves a Catalunya, i a la vegada planteja les línies d’actuació de les polítiques de 
joventut a 10 anys vista. 
 
• El Pla Local de Joventut  2008-2011  de Manresa i el seu anàlisi ens ha servit per 
tenir clar quin era el punt del qual partíem. 
 
 
• L’estructura demogràfica  de la ciutat ens serveix per fer una radiografia de la 
població jove en aquests moments, quin pes representen en el conjunt de la població 
manresana i la seva distribució territorial segons els barris. 
 
A continuació es presenta l’anàlisi i les conclusions més destacades de cadascun dels 
documents: 
 
4.1. LA LLEI DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT DE CATALUNYA (LLEI 33/2010, DE L ’1 

D’OCTUBRE) 
 
4.1.1. Concepte de joventut 
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Partim de la necessitat d’establir un marc de referència i un punt de partida consensuat en 
aquest document, i és per aquesta raó que hem cregut essencial i necessari explicar què és la 
joventut.  
Per homogeneïtzar el concepte de Joventut presentem la definició que s’ha consensuat en el 
Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat)1. 
Així es presenta una definició declarativa i una definició operativa. 

Definició declarativa 

• La joventut és un període del cicle vital que, com a tal, porta associats uns canvis 
biològics i psicològics, així com d’actituds i rols socials. 
• Si hi ha una característica clau en aquest període del cicle vital és que es produeix un 
seguit de transicions –educatives, laborals, residencials, familiars i ciutadanes– que fan que 
l’individu passi, no sempre d’una forma lineal, d’una situació de dependència respecte de la 
seva família d’origen, que caracteritza la infantesa, a un estatus autònom com a ciutadà i 
subjecte social. 
• Aquest no és un pas que el jove duu a terme de forma passiva, sinó que el construeix. 
La joventut és un moment de construcció dels projectes de vida. És un moment, per tant, 
d’oportunitats. 
• En aquesta construcció també destaca el procés d’adquisició i d’exercici de la 
ciutadania i rols ciutadans; adquisició d’implicació comunitària i competències cíviques, que fan 
que l’individu no sols sigui protagonista del seu projecte de vida, sinó també de la societat on 
viu. 
• En aquest sentit, i des d’una perspectiva generacional, la joventut també es pot definir 
com un col·lectiu destinat a tenir un paper protagonista en el canvi social. Les transformacions 
que tinguin lloc en la joventut d’avui tenen un efecte sobre el seu present, però sobretot tindran 
també un efecte cabdal en la configuració de la societat futura. 
• La joventut és també un moment de construcció de les identitats personals i 
col·lectives. Els diferents processos [...] que viu la joventut caracteritzen i determinen, els i les 
joves, amb una manera determinada de posicionar-se en el món, una determinada manera de 
“ser jove”, d’entendre la seva realitat, que cal tenir en compte en la definició i el 
desenvolupament de les polítiques públiques. 

Definció operativa 

• Quan es vol delimitar la joventut, com a període del cicle vital, s’acostuma a fer a través 
de l’edat. La Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya (a partir d’ara LPJC) recull un interval 
d’edat, dels 16 als 29 anys, i ja preveu que la complexitat de la joventut i la diversitat de 
polítiques que s’hi adrecen obliga a ser oberts en les fronteres de l’edat. 
 
4.1.2.  Les polítiques de joventut 
 
La LPJC consolida diversos aspectes conceptuals que s’han de tenir presents: 
• Consolidació d’un marc normatiu: Amb l’aprovació d’aquesta llei Catalunya passa a 
tenir un marc jurídic propi en relació a l’assumpció de la competència exclusiva en matèria de 
joventut i a la vegada l’ordena i coordina, donat que regula el desenvolupament de les 
polítiques de joventut a nivell local, comarcal i autonòmic. 
• L’emancipació com a eix principal de les polítiques de joventut: Conceptualitza els 
joves i els defineix com un col·lectiu especialment vulnerable fet que provoca la necessitat  
d’atendre d’una manera global a aquest col·lectiu i com a eix principal, i especialment a la 
possibilitat d’emancipació. 
• Un projecte de tots: al llarg del desenvolupament normatiu es transmet la necessitat de 
treballar plegats tots els agents que configuren les polítiques públiques de joventut. Així doncs, 
s’han de posar esforços en involucrar en la presa de decisions als agents institucionals i 
socials. Així ho estableix la llei en relació també a la redacció i aprovació del Pla Nacional de 

                                         

1 DIMENSIÓ DISCURSIVA. Marc general del PNJCat 2010-2020 p. 22-23 
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Joventut, perquè garanteix que els objectius comuns es regiran i es fixaran entre el Consell 
Rector i aquest els ha d’haver validat i aprovat prèviament. El Consell Rector és l’únic òrgan 
responsable del desenvolupament de la funció de govern i d’impuls estratègic del Pla Nacional 
de Joventut està format pels agents impulsors del Pla: Consell Nacional de Joventut de 
Catalunya (CNJC), en representació del teixit associatiu juvenil, les entitats municipalistes en 
representació del món local (Associació Catalana de Municipis i Comarques -ACM- i Federació 
de Municipis de Catalunya -FMC) i la Secretaria de Joventut de la Generalitat, en representació 
de la Generalitat de Catalunya.  
• Equipaments de joventut: La LPJ especifica un marc normatiu en el qual potencia el 
desenvolupament estratègic d’una xarxa d’equipaments per a joves incloent la necessitat d’un 
suport econòmic i tècnic per poder dur-ho a terme. 
• Professionals de la joventut: La LPJ reconeix la figura del professional de joventut i li 
defineix les funcions i les tasques bàsiques. 
• La participació juvenil com a eix de treball:  La LPJ especifica la necessitat de que les 
administracions potenciïn la participació juvenil en la vida pública. I a la vegada, reconeix les 
noves dinàmiques i formes de participació, com per exemple els grups de joves i els consells 
locals de joventut. 
 
4.2. ENQUESTA SOBRE PARTICIPACIÓ POLÍTICA 2011 – GE NERALITAT DE 
CATALUNYA  
 
El febrer de 2012 es va publicar l’Enquesta sobre participació política 2011  de la Generalitat 
de Catalunya, i els principals resultats publicats per l’Observatori Català de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya es presenten a continuació: 
 
Fitxa tècnica de l’Enquesta: 
Àmbit: Catalunya.  
Univers: Població de més de 15 anys resident a Catalunya.  
Mètode de recollida de la informació: Enquesta telefònica assistida per ordinador (CATI).  
Procediment de mostreig: Estratificat per província i dimensió de municipi, amb selecció de les 
unitats últimes (individus) mitjançant quotes encreuades de sexe i edat.  
Grandària de la mostra: 2.100 enquestes. 1.100 a individus de 15 a 29 anys i 1.000 a majors de 
29 anys.  
Error mostral: El marge d’error per al conjunt de la mostra és de ± 2,41%, per a un nivell de 
confianc ̧a del 95% i amb el supòsit de màxima indeterminació (p=q=50%).  
Treball de camp: Encarregat per l’Observatori Català de la Joventut i supervisat pel Centre 
d’Estudis d’Opinió. Les enquestes es van dur a terme entre els mesos de juny i setembre de 
2011.  
Treball de camp: Encarregat per l’Observatori Català de la Joventut i supervisat pel Centre 
d’Estudis d’Opinió. 
 
 
Principals conclusions que s’extreuen de l’enquesta: 2 
 
• Els joves 3prefereixen les formes de participació menys institucionals i més vinculades 
directament a les causes:  Les persones joves són més actives que les adultes4 i que escullen 
formes de participació reivindicativa que estan més vinculades directament als motius pels 
quals participen: les manifestacions – hi ha participat un 43,8% dels joves, enfront d’un 27,6% 
dels adults- la participació en debats polítics –un 21,6% enfront d’un 11,5%- o la intervenció en 
activitats il·legals de protesta -un 12,6% dels joves enfront d’un 2,3% dels adults. En canvi 
utilitzen menys les formes tradicionals de participació mediades i institucionals, com ara el vot –
un 64,9% dels joves enfront un 80,8% dels majors de 29 anys-, el contacte polític –un 18% 

                                         
2 Febrer 2012, Informe avançament de resultats, “Enquesta sobre participació i política a Catalunya 2011”, Observatori 

Català de la Joventut. Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, Direcció General de Joventut. 

3 Quan es parla de Joves s’inclouen les persones de 15 a 29 anys. 
4 Quan es parla d’adults, són persones majors de 29 anys. 
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enfront d’un 25,2% dels adults- o la militància política i sindical. En general la gent jove no és 
menys participativa, sinó que opta per un repertori de participació diferent dels adults. 
Prefereixen formes més individualitzades que permetin una relació més directa amb el motiu 
pel qual es mobilitzen; en canvi, intervenen menys que els adults quan cal una mediació 
d’agents amb qui se senten poc identificats (com ara els i les representats polítics o els partits).  
I finalment,  també destacar que el 66,0% dels joves entre 15 i 19 anys aposten per augmentar 
la participació de la ciutadania en les decisions importants de Govern. 
• La desafecció política no és un fenomen juvenil; afecta igual a tota la població: Les 
actituds d’implicació política són pràcticament idèntiques entre joves i adults. En el principal 
indicador d’afecció política (l’interès per la política), els i les joves es mostren fins i tot 
lleugerament més interessats que els adults (en una escala del 0 al 10, els joves puntuen 5,70 i 
els adults 5,55; on 0 és gens interessant i 10 molt interessant). I quant a la satisfacció del 
funcionament de la democràcia, els resultats també són molt similars, el 52,9% creu que 
funciona bé però que necesssita canvis. Aquestes dades desmenteixen la visió de les persones 
joves com un grup especialment desafecte i apàtic respecte a la política.  
• Els joves s’associen menys, però ho fan amb més intensitat: Un 66,3% dels individus 
majors de 29 anys participen en una associació (excloent les esportives) on hi col·laboren. 
Entre els joves aquest percentatge és tan sols el 46,5%; hi ha, per tant, una diferència de 20 
punts. Tanmateix, aquesta col·laboració pot ser de qualsevol tipus: fent-se soci, donant suport 
econòmic, participant puntualment o com a organitzador. Si ens fixem en la forma de 
participació més intensa en entitats –és a dir, ser-ne responsable o organitzador-, els joves 
superen lleugerament els adults (un 11,2% enfront d’un 10,6%). Per tant, si bé és cert que hi ha 
més participació associativa entre els adults, en els llocs de responsabilitat les diferències entre 
joves i adults desapareixen. Quan un jove decideix col·laborar amb una entitat tendeix a fer- ho 
amb un grau d’implicació superior al d’un adult.  
• El voluntariat és un fenomen especialment juvenil: Quan es pregunta directament pel 
voluntariat es destaca que els comportaments diferencials dels joves i adults s’inverteixen 
quant a la participació associativa. Els individus de 15 a 29 anys que manifesten haver fet de 
voluntaris en els últims 12 mesos són un 24,6%, en contra només d’un 13,1% dels adults. 
Aquest fenomen s’explica, d’una banda, per la major disponibilitat de temps de la gent jove, 
però, d’altra banda, perquè el voluntariat ofereix una relació molt directa i immediata amb el 
motiu pel qual es participa. El voluntariat és, de fet, una de les primeres activitats de servei a la 
comunitat per a molts joves. Ho demostra el fet que el percentatge de joves de 15 a 19 anys 
que manifesten haver fet aquest tipus d’accions en l’últim any és del 34,9%, molt per sobre de 
la mitjana de joves de 15 a 29 anys.   
• La generació jove ha estat plenament socialitzada en la participació: A diferència de les 
generacions més grans, la generació jove actual ha estat en contacte amb pràctiques 
participatives durant la infantesa a través dels seus pares. Això fa que les activitats cíviques 
com la participació electoral, el debat polític o les manifestacions siguin maneres de col·laborar 
més normalitzades per aquesta generació que per aquelles que es van socialitzar durant la 
dictadura. 
• Internet s’estén com un vehicle de participació política per a totes les edats, però hi ha 
diferències quant al tipus d’utilització: La introducció d’Internet té un clar component 
generacional: les generacions més joves han estat les primeres a integrar l’ús de la xarxa, 
especialment per a activitats que van més enllà de la feina. Però el que s’observa a les dades 
és que els altres grups d’edat (amb excepció dels majors de 65 anys) també hi han incorporat 
Internet com un vehicle de col·laboració i de relació amb l’Administració. El resultat d’això és 
que la participació via Internet ja no és un fenomen exclusivament juvenil ja que la població de 
30 a 64 anys l’utilitza per motius força similars. Sí que hi ha diferències en el tipus d’ús que en 
fan: els adults acostumen a servir-se d’Internet per fer gestions i contactar amb administracions 
i partits polítics; en canvi, els joves l’utilitzen com a vehicle de comunicació, informació i 
discussió més informal i entre iguals. Sembla, per tant, que les diferents pautes de 
comportament en la participació online segons l’edat no responen al fet que els joves utilitzin la 
xarxa i els adults no, sinó que reprodueixen les diferències que s’observen en la participació 
offline.  
• Algunes conclusions que extreu l’estudi de l’enquesta: 

 Els joves tenen una relació amb la política més individualitzada i sense la 
mediació d’institucions i organitzacions polítiques tradicionals.  Cal 
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analitzar-ho amb més deteniment, però hi ha diversos processos que poden 
explicar aquesta preferència dels joves. D’entrada, el major nivell formatiu de 
les generacions més joves i l’accés cada cop més ràpid i personalitzat a la 
informació fan que els joves siguin més capac ̧os d’entendre els problemes 
socials i polítics de forma individual i que s’hi impliquin sense necessitar la 
mediació de les institucions i organitzacions que tradicionalment fan aquesta 
funció (partits polítics, sindicats, organitzacions...). Aquestes mateixes 
organitzacions -així com algunes institucions públiques- han patit processos de 
desprestigi que afecten la confianc ̧a que hi tenen els més joves. Després de 
trenta anys de democràcia els episodis de corrupció o “les promeses 
incomplertes de la democràcia” (anomenades així pel politòleg Norberto 
Bobbio) es fan més evidents i generen una certa desil·lusió especialment 
envers l’àmbit més institucional del sistema democràtic.  

 La consequ ̈ència d’aquest fenomen es reflecteix en les preferències dels 
joves per formes de participació que ofereixen un major control i una relació 
més directa amb el motiu o la causa per la qual han d ecidit col·laborar . 
Així la participació en manifestacions, el fòrum de discussió política i la 
signatura de peticions responen millor a aquesta relació més personal o 
individualitzada amb la política que les formes més tradicionals, com ara el vot, 
la militància en partits o el contacte polític.  

 Aquestes preferències es reprodueixen en la col· laboració amb 
associacions o en la utilització d’Internet com a espai d’ informació i 
consulta per a la participació.  

 La imatge d’una joventut apàtica i desafecte no es correspon amb les 
dades, almenys en comparació de la població adulta.  

 
4.3. PLA NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA (2010-20 20) 
 
Al 2010 es va iniciar el nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) 2010-2020. 
L’objectiu de l’elaboració del Pla és dotar-se d’una eina capaç d’adaptar-se als canvis i de 
donar resposta a les noves necessitats i demandes dels i les joves i del seu entorn.  
El procés d’elaboració de PNJCat ha estat principalment basat en dues fases: 
1. L’avaluació conjunta del PNJCat 2000-2010. 
2. Un procés de consulta i recollida de propostes desenvolupat amb els agents socials, 
institucionals i polítics amb l’objectiu d’elaborar de manera consensuada les bases del Pla.  
El PNJCat 2010-2020 es basa en tres dimensions: discursiva, substantiva i operativa. 
Cadascuna d’aquestes dimensions, articulen un tipus de contingut que contribueix a 
conceptualitzar i desenvolupar les polítiques de joventut a Catalunya en tres nivells diferenciats. 
a. La dimensió discursiva : és aquella que dóna compte dels valors i dels discursos que 
conformen el paradigma de la política pública a desenvolupar i que emmarca les seves 
fronteres d’acció. El PNJCat 2010-2020 parteix d’una situació a la qual vol donar resposta i, 
alhora, projecta a 10 anys vista l'horitzó cap al qual es vol avançar, combinant una actuació 
conjuntural i immediata amb la planificació i acció a mitjà i a llarg termini.  
b. La dimensió substantiva:  estableix els continguts, àmbits d’actuació i objectius que 
hauran de guiar la definició de les polítiques de joventut per als propers 10 anys. Una de les 
novetats del PNJCat 2010-2020 és que s’estructura a partir dels 7 reptes als quals es vol fer 
front durant els propers 10 anys. Aquesta estructura es correspon amb la concepció integral de 
la joventut de la qual parteix el Pla i que vol defugir d’una acció compartimentada i sectorial.  
• Repte 1: Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves 
• Repte 2: Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves 
• Repte 3: Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones joves 
• Repte 4: Promoure una vida saludable de la joventut 
• Repte 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en 
allò col·lectiu de les persones joves  
• Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta 
cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors 
• Repte 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 
territorialment, sostenible i innovadora en els formes d’organització col·lectiva. 
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c. La dimensió operativa:  El desplegament del PNJCat 2010-2020 s’estructura a partir 
d’unes funcions concretes que s’identifiquen com a funcions clau per al desplegament. 
Aquestes funcions, de forma general, són atribuïdes a agents diferents, cada un dels quals 
tindrà responsabilitats explícites amb tasques específiques. 
 
El Pla incorpora 25 fites sobre realitat juvenil. Aquestes 25 fites marquen quin ha de ser 
l’horitzó cap al qual el PNJCat 2010-2020 ha d’avançar i quins són els aspectes prioritaris de la 
situació social de la joventut sobre els quals vol incidir. 
 

 

5. DIAGNOSI 

 

 

5.1. INTRODUCCIÓ. ELABORACIÓ DE LA DIAGNOSI  

 
Per a l’elaboració de la diagnosi s’han desenvolupat diferents fases així com diferents 
actuacions a cada fase. 
 
Fase Temps Actuacions 
Disseny de la diagnosi Gener – març 2011 Elaboració de les fases de 

desenvolupament de la 
diagnosi 

Implementació/ 
desenvolupament 

Març – novembre 2011 - anàlisi del pla local 2008-
2011 
- anàlisi de dades 
demogràfiques 
- elaboració i execució 
d’entrevistes a responsables, 
polítics, tècnics i associatius 
- realització i anàlisi de grups 
de discussió i tallers amb 
joves 
Realització i anàlisi d’una 
enquesta a tots els IES de la 
ciutat 
 

Anàlisi/redacció final Desembre 2011 Anàlisi, contrast i redacció de 
la diagnosi 

 
Els eixos desenvolupats han estat: 

 L’enfoc del temps d’oci i lleure 
 La utilització  de les tecnologies de la informació i comunicació:  

� Espais de referència per als Joves a Manresa (espais físics).  
� Canals comunicatius pels Joves  

 
 Coneixement i ús dels serveis d’informació juvenil de Manresa: Servei d’Informació 

juvenil SapsK, La Kampana 
 L’emancipació: 

� El treball: l’atur juvenil, temporalitat dels contractes laborals, 
precarietat... 

� Possibilitats d’emancipació: lloguer d’habitatges, esforç econòmic per a 
la compra de l’habitatge.  

 Com s’imaginen un procés de participació per a joves 
 Promoció d’hàbits saludables. 



                              Acta de la sessió plenària núm. 1, de 17 de gener de 2013                       16 

 Anàlisi de les polítiques de joventut de l’Ajuntament de Manresa, fins al moment de 
la posada en marxa d’aquest procés de participació. 

 
Finalment, s’ha elaborat un anàlisi quantitatiu i qualitatiu estructurat de la següent manera: 
•••• Anàlisi quantitativa:  estructura demogràfica de Manresa i enquesta al Joves dels 
instituts manresans. 
•••• Analisi qualitativa:  procés de participació i validació de la diagnosi i retorn de la 
informació. 
 
5.1.1. Contrast de fonts primàries i secundàries 
. 
A continuació es detallen els moments participatius que s’han celebrat en el desenvolupament 
de la diagnosi del Pla Local de Joventut de  Manresa. 
 

 Entrevistes en profunditat 
 
. Col·lectiu   de polítics: 
Joan Calmet Piqué: Regidor de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans i de Cultura. 
Mercè Rosich Vilaró:  Regidora de Serveis Socials, Acollida i Cooperació i Sanitat. 
Antoni Llobet Mercadé: Regidor d’Ensenyament i Universitats. 
Sílvia Gratacós González: Regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme. 
Àuria Caus Rovira: Regidora de Participació Ciutadana, Joventut i Gent Gran 
 
. Col·lectiu de tècnics: 
Director del CAE – Formació i Serveis Socioculturals   
Tècnica de Joventut del Consell Comarcal del Bages 
Coordinadora del Programa Transversal de Joventut de l’Ajuntament de Manresa 
 
No es van elaborar més entrevistes a tècnics o tècniques municipals perquè pocs mesos abans 
d’iniciar aquest projecte es van realitzar entrevistes per valorar el Pla Local de Joventut (2008-
2011). 
 

 Taller amb la taula de tècnics 
 
La Taula de Tècnics té per objectiu treballar conjuntament per la millora dels temes que afecten 
a la joventut de la ciutat. És en aquest aspecte que pren forma la implicació de la Taula en el 
Pla local de Joventut, liderat per la regidoria de joventut de l’Ajuntament de Manresa. 
Es treballa a partir d’aconseguir una visió comuna, amb objectius de rendiment i metodologia 
de treball consensuada, amb una responsabilitat compartida també dels resultats. 
La funció principal és oferir espais de reflexió i formació sobre temes propis de la feina que es 
desenvolupa i aportar criteris d’uniformitat i homogeneïtat.  La Taula té una organització interna 
que està basada en els següents criteris: 
� Pot formar part de la Taula qualsevol professional que treballi de manera estable o 
transitòria per la joventut de Manresa. 
� Formar part de la taula pressuposa un pacte implícit de compromís d’assistència. 
� Prevaldran les decisions que decideixin la majoria. 
� Les relacions que s’estableixen són entre iguals. 
 
La metodologia de treball de la Taula és la següent: 
� Analitzar, debatre i consensuar les diferents accions que es portin a terme. 
� Avaluar, actualitzar i promoure l’establiment d’indicadors. 
� Valorar, definir, homogeneïtzar i actualitzar processos, pràctiques i protocols 
d’actuació. 
 
Funcionament general: 
� Triar un tema d’interès comú per a treballar a la Taula.  
� Establir un període d’actuació. 
� Partir d’una formació especialitzada per començar el tema decidit. 
� Decidir en cada cas com avançar (comissions, ...)  
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Funcionament Pla local: 
� Escollir en el marc de la Taula els àmbits a treballar els propers 4 anys. 
� Establir seguiments periòdics. 
 
Les trobades de la Taula de Tècnics és periòdica, cada dos mesos aproximadament. 
Així doncs, partint d’aquest marc, el dia 29 de novembre de 2011 es va organitzar una trobada 
amb la Taula de Tècnics per poder analitzar diversos aspectes de la joventut de Manresa. Les 
persones que van assistir a la sessió van ser les següents: 
� Responsable de la Casa de la Música de Manresa 
� Tècnica de l’Espai Jove 
� Tècnica de Joventut: responsable del Casal de Joves La Kampana  
� Tècnica de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa 
� Tècnica de Joventut del Consell Comarcal del Bages 
� Tècnica del Punt d'Informació Municipal juvenil SapsK? 
� Coordinadora del programa de Joventut i Participació de l’Ajuntament de Manresa 
� Tècnic del Pla comunitari barri Escodines 
� Tècnica del Pla comunitari barri del Xup 
 

 Enquesta als instituts de Manresa 
 
S’ha elaborat una enquesta digital, amb 32 preguntes amb l’objectiu de detectar millor les 
característiques del jovent de Manresa, concretament la franja de 1r a 4rt d’ESO, o sigui a 
adolescents de 12 a 16 anys. Es va fer arribar l’enquesta a adolescents d’aquesta franja d’edat 
donat que són els futurs joves de Manresa, molts d’ells dins dels anys de vigència d’aquest nou 
Pla Local de Joventut. 
Els eixos que s’han treballat en l’enquesta són els següents:5 
� Oci i temps lliure 
� Tecnologies de la informació i comunicació 
� Coneixement i ús dels serveis d’Informació Juvenil 
� Com t’imagines un procés participatiu 
 
Les enquestes s’han distribuït pels següents instituts de Manresa: 
1. Institut Lacetània 
2. Institut Guillem Catà 
3. Institut Lluís de Peguera 
4. Institut Pius Font i Quer 
5. Institut Cal Gravat 
6. Col·legi Joviat 
7. Col·legi Santa Rosa de Lima 
8. Col·legi Ave Maria 
9. Col·legi La Salle 
10. Col·legi Oms i de Prat 
11. Col·legi Mare de Déu del Pilar 
 
A la vegada, també hi havia la possibilitat de respondre l’enquesta sense ser membre d’un 
institut. 
 
El nombre total de respostes ha estat de 982 enquestes, de les quals 941 vénen dels diversos 
instituts i 41 de les generals, que es podien respondre directament a la web sense ser membre 
de cap institut. Així doncs, la distribució de les respostes va ser la següent: 
 

                                         
5 Els resultats específics de cadascuna de les preguntes es poden consultar a l’Annex. 
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Nom Centre 
Nombre 
enquestes 

Col·legi Ave Maria 45 
Institut Cal Gravat 123 
Institut Guillem Catà 88 
Col·legi Joviat 22 
Institut Lacetània 149 
Institut Lluís de Peguera 140 
Col·legi La Salle 158 
Col·legi Mare de Déu del Pilar 103 
Col·legi Oms i de Prat 41 
Institut Pius Font Quer 64 
Col·legi Santa Rosa de Lima 8 
Genèriques 41 
Total enquestes 982 

 
 
Així doncs, el nostre objectiu era arribar al màxim d’alumnes dels diversos instituts públics i 
concertats. El nombre d’alumnes al qual es destinava l’enquesta era de 3.210 alumnes, i en 
van respondre 941, o sigui un 29,31%. 
 

 Tallers i grups de discussió 

Taller de joventuts polítiques de Manresa: 

Amb l’elaboració del sociograma es va detectar la necessitat de conèixer un sector de la gent 
jove de Manresa, que inicialment no havíem contemplat, el de les joventuts polítiques. 
Vam realitzar un taller de posada en comú de tots els representants de les joventuts polítiques 
de Manresa i hi van assistir 6 persones dels següents col·lectius: d’ICV-Joves d’Esquerra 
Verda, de les JERC, de les NNGG del PPC i de les JNC. Tots ells majors de 18 anys. 

Taller de joves universitaris i monitors de centre de lleure de Manresa: 

A la vegada, també vam organitzar un taller amb joves representants de les Universitats de 
Manresa i de les entitats dedicades al lleure a la ciutat. Van assistir 17 persones representants 
dels següents col·lectius: Creu Roja, Esplai Vic Remei associats a ESPLAC, UPC Manresa, 
Mijac Crist Rei, Agrupament Escolta Antoni Gaudí, Acció Lila, Casal de Joves de la Seu, 
Agrupament Escolta la Salut de Viladordis, , Agrupament Escolta Cardenal Lluch. La franja 
d’edat  dels assistents va ser de 18 a 29 anys. 

Treball amb joves usuaris de La Kampana: 

Amb el col·lectiu del casal de joves de La Kampana es va treballar quines eren les opcions 
d’utilització de les dependències de l’edifici. 

Sessió de validació amb els Joves i validació per p art de la Taula de Tècnics: 

Una vegada vam tenir la diagnosi elaborada vam celebrar una sessió on es va convidar a tots 
els joves que havien intervingut en el procés de participació. L’objectiu d’aquesta sessió va ser 
validar la diagnosi, a través de DAFOs dels eixos del Pla dibuixats al llarg d’aquesta primera 
fase i, a la vegada, treballar amb tots ells i elles el Sociograma de les entitats d’oci i lleure de 
Manresa. Van assistir joves de les següents entitats: Grup Esplai Vic-Remei, Casal de Joves de 
la Seu, Joventuts socialistes, Agrupament Escolta Cavall Bernat, Agrupament Escolta Cavall 
Bernat, MIJAC Crist Rei, Agrupament Escolta Antoni Gaudí.  
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 Elaboració del sociograma 

Un sociograma és un instrument derivat de la teoria de xarxes, i és una tècnica que pretén 
obtenir una radiografia grupal, és a dir, busca obtenir de manera gràfica, mitjançant l'observació 
i contextualització, les diferents relacions entre subjectes que conformen un grup, posant així 
de manifest els llaços d'influència i de preferència que existeixen en el mateix. Aquest tipus de 
relacions no són necessàriament formals, en la majoria dels casos són informals. 
L’objectiu d’elaborar el sociograma és per poder fer una radiografia de l’àmbit o la comunitat i 
detectar els vincles que es mantenen entre els diferents agents detectats. 
Tècnicament, vam creure necessari elaborar un sociograma de les entitats de Manresa que 
tenen com a públic objectiu gent jove de Manresa i dels principals serveis administratius 
municipals dedicats a les polítiques de joventut. D’aquesta manera, hem pogut saber quantes 
entitats hi ha, de quina tipologia i com es relacionen entre elles i a la vegada, com es relacionen 
amb els serveis descrits. I a la vegada, ens ha servit per poder detectar els col·lectius a 
entrevistar i qui inicialment no es tenien previstos. 
 
5.2. ESTRUCTURA DEMOGRÀFICA DE MANRESA  

El 20096 els joves representaven el 41% de la població total de la comarca, i el principal factor 
va ésser l’arribada de nombrosos immigrants procedents de l’àrea metropolitana barcelonina i 
d’altres països europeus i transcontinentals. 
A partir del 2002 i del 2003 la natalitat va augmentar molt i la mortalitat es va mantenir. Aquest 
fet es tradueix en un creixement natural positiu, que fins llavors feia molts anys que no es 
donava. Així doncs, es pot afirmar que es va iniciar un període demogràfic que posava fre a 
l’envelliment de la població de Manresa. Tot i això, s’ha de tenir present que la piràmide 
poblacional està marcada i dominada per grups d’edat alta. 
El diferencial migratori en els darrers anys a Manresa ha estat positiu, i ha predominat una 
immigració de persones d’edat jove, que ha provocat també un augment de la natalitat i un 
rejoveniment de la població; també s’ha de tenir present que les polítiques de reagrupament 
familiar han provocat una lleugera disminució d’aquest predomini d’edats joves dels nouvinguts. 
 

 
Aquesta és la piràmide d’edat de Manresa a l’any 2010. Dels joves de 15 a 19 anys n’hi ha 
2,3% d’homes i 2,2% de dones; de la franja d’edat de 20 a 24 els homes representen el 2,4% i 
les dones 2,5%. I finalment, de 25 a 29 anys, els homes i les dones són el 3,3%.  

                                         
6 Anàlisi de la situació de Salut de Manresa, 2009. 
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Evolució de la població jove a Manresa 7 
 

 

 

 

 
El més destacat d’aquest gràfic és que la presència dels joves de 25-29 anys ha disminuït en 
els darrers anys a la ciutat de Manresa. 
 

 

                                         
7 Dades facilitades per l’Ajuntament de Manresa. Elaboració pròpia dels gràfics. 
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Distribució de la població de Manresa per barris al  20108 

 

S’ha de destacar que el barri Pare Ignasi Puig i Cal Gravat són els que tenen més percentatge de població jove de la franja d’edat de 15 a 19 anys. De la 
franja d’edat de 20 a 24 anys els barris amb més població són Cal Gravat, Viladordis, Vic-remei i el Barri Antic. I finalment, de la franja de 25 a 29 anys els 
barris amb més població són Valldaura, el Barri Antic, Vic-Remei, Escodines i Viladordis.  

                                         
8 Dades facilitades per l’Ajuntament de Manresa. Elaboració pròpia dels gràfics. 
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Índex de dependència juvenil 9 

 
L’índex de dependència juvenil fa referència a la relació entre la  població jove i la població en 
edat laboral. Amb aquest índex es tracta de mesurar la càrrega que representa la població 
juvenil per a la població en edat de treballar. La població que es compara és la de menys de 15 
anys per 100 habitants de 15 a 64 anys. 
 

 

Índex de dependència juvenil de Manresa comparat am b el de Catalunya 10 

 

La població de menys de 15 anys respecte a la de 15-64 és cada vegada més elevada. 
Aquesta tendència el que pot provocar és que no hi hagi problemes de mà d’obra en el mateix 
mercat autòcton. 
 
Índex d'edat activa - recanvi de la població 11 

                                         
9 Dades facilitades per l’Ajuntament de Manresa. Elaboració pròpia dels gràfics. 
10 Dades facilitades per l’Ajuntament de Manresa. Elaboració pròpia dels gràfics. 
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Aquest indicador ens dóna percentualment la població d'entre 55-64 anys per cada habitant de 
15-24 anys. Relaciona la població que està entrant en el mercat de treball i la que n’està sortint. 
Mentre el nombre de persones en edats joves que entren en el mercat laboral (15-24 anys) 
disminueix, la població sortint (55-64 anys) augmenta. És a dir, cada vegada hi ha més 
persones que surten del sector de població activa. L'augment d'aquest indicador ens diu que el 
recanvi generacional podria estar en perill de seguir la mateixa tendència. Un aspecte que poc 
fer variar el valor de l'índex són els moviments migratoris. La immigració, normalment, de gent 
jove pot fer augmentar el nombre de persones que entrin en edats de treballar i canviar la 
tendència d'aquest indicador. 
 

 
 
I finalment, volem destacar les dades d’atur de Catalunya i de Manresa del 2012. L’atur a 
Catalunya12 és el següent segons les franges d’edat: 
De 16 a 24 anys: 50,12 % 
De 25 a 54 anys: 20,29 % 
De 55 i més: 16,39 % 
I l’atur registrat a Manresa del mes de juny és de 6.995 persones.13 
 
 
5.3. ANÀLISI DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2008-2011  
 
El Pla Local de Joventut 2008-2011, publicat al febrer del 2009, està estructurat principalment 
entre l’anàlisi de la realitat juvenil de Manresa a nivell qualitatiu i quantitatiu. A partir d’aquest 
anàlisi s’estructuren les propostes i les línies d’actuació del Pla. El que no s’acaba de veure 
clarament en el document és que els eixos marcats per al 2008-2011 siguin una conseqüència 
directa de la posada en relació de les perspectives d’anàlisi.  
La descripció i enumeració dels programes a desenvolupar en el Pla Local de Joventut de 
2008-2011 estan ben estructurats però manca detallar quins són els recursos econòmics i 
humans a destinar per a dur-los a terme i no s’especifica la metodologia concreta a utilitzar en 
cadascun dels subprojectes. En les accions a posar en marxa no hi ha una descripció acurada 

                                                                                                                       
11 Dades facilitades per l’Ajuntament de Manresa. Elaboració pròpia dels gràfics. 
12 Dades extretes de l’Idescat, a partir de l’enquesta de població activa de l’INE. 
13 Dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació – 3 de juliol de 2012 
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de a quin sector de la població juvenil afectarà, element molt important perquè hem de tenir 
present que el recorregut de 16 a 29 anys és massa gran.  
 
5.4. ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES MUNICIPALS DESTINADE S A LA JOVENTUT 
DE LA CIUTAT DE MANRESA  
 
5.4.1. Educatius i culturals 

 Conservatori Municipal de Música de Manresa 
 
És un equipament de titularitat municipal. L’oferta educativa consta de l’Escola de Música i del 
Conservatori de Grau Professional. Els estudis estan reconeguts pel Departament 
d'Ensenyament. 
 
a) L’Escola de Música 
Té per objectiu proporcionar una coneixements bàsics musicals als alumnes. No són estudis 
reglats. 
Hi ha el nivell preparatori, dels 5 als 7 anys; el nivell elemental (8 a 12 anys); i el nivell avançat, 
per a joves a partir de 12 anys. 
El curs 2012-2013, com a novetat, s’oferirà un grup d’iniciació per a nois i noies d’entre 10 i 14 
anys que vulguin iniciar-se en el món de la música, encara que no tinguin coneixements previs. 
També hi ha la modalitat de l’Escola d’adults, que té per objectiu proporcionar uns 
coneixements musicals bàsics a un perfil d’alumne amb dificultats d’encaix en altres programes 
educatius. Consta de quatre nivells i cal tenir 18 anys complerts, i no disposar de coneixements 
musicals. 
 
b) Conservatori de Grau Professional  
L’objectiu dels ensenyaments de grau professional és donar una formació exhaustiva a 
l’alumne per tal que pugui afrontar amb garanties els estudis de grau superior i la futura 
professionalització. Són estudis de caràcter reglat que s’estructuren en sis cursos (12 a 18 
anys). 
El personal tant de l’Escola de Música com del Conservatori, consta de 41 professors, 2 
administratius i 2 auxiliars d’equipament. 
Durant el curs 2011-12 van passar-hi 602 alumnes, d’entre els quals 103 tenien entre 12 i 29 
anys. 
 

 Escola d’Art de Manresa 
 
És un equipament de titularitat municipal que té l’autorització del Departament d'Ensenyament 
per impartir el grau mitja d'Art final i el grau superior d'Il·lustració. També programa tallers 
trimestrals monogràfics d'arts plàstiques i disseny per a majors de 18 anys.  
Respecte dels Cicles Formatius, hi ha un conveni econòmic amb el Departament 
d'Ensenyament. 
A més de ser un centre d'aprenentatge, és un focus difusor d'art i cultura, obert a la ciutat, el 
qual ofereix cursets monogràfics d'una temàtica concreta, muntatge d'exposicions, 
conferències, i visites organitzades a altres exposicions. 
L’Escola d’Art compta amb un total d’11 professors, un auxiliar d’equipament i una 
administrativa. 
Durant el curs 2011-12, es van matricular 93 alumnes en cicles formatius i 6 en tallers 
monogràfics, d'entre 12 i 29 anys; d'un total de 200. 
 

 Programa Laboràlia 
 
És un programa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, destinat a 
alumnat de 4rt d’ESO, amb l’objectiu de facilitar l’obtenció del Graduat en ESO mitjançant una 
modificació curricular. 
Els cinc Instituts públics de Manresa s’hi van acollir durant el curs 2011-12. I el proper curs, ja 
s’hi ha acollit algun centre concertat. 
Al Programa hi ha implicats els propis centres educatius i l’Ajuntament de Manresa a través del 
Centre d’Iniciatives per l’Ocupació,  
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Les diferents professions que poden tastar els alumnes varien cada curs, durant el 2011-12 es 
va treballar: pintura, pastisseria, perruqueria, administratiu-informàtica, salut, electricitat, imatge 
digital, orientació i seguretat.  
 
Els recursos humans destinats al programa els formen el/la tutor de cada Institut, els professors 
de cada tastet professional i la coordinadora del Programa del Centre d’Iniciatives per a 
l’Ocupació.  
El curs 2011-12 hi van participar un total de 62 alumnes. 
 

 Unitat d’Escolarització Compartida  
 
Aquest és un servei del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, els quals 
contracten una empresa externa per gestionar el servei.  
L’objectiu del servei sorgeix per garantir l’atenció educativa necessària a l’alumnat amb 
necessitats educatives especials, derivades de la inadaptació al medi escolar en els centres 
que imparteixen educació secundària obligatòria, de manera excepcional. S’ofereixen activitats 
específiques adaptades a les seves necessitats. 
Les unitats d’escolarització compartida (UEC), són especialitzades en l’atenció a joves amb risc 
de marginació, amb trets d’inadaptació social, amb conductes agressives, o amb trastorns de la 
conducta. 
L’escolarització en aquestes unitats comporta una escolarització compartida amb el centre 
docent en què l’alumne/a estigui matriculat, del qual continuarà depenent als efectes 
acadèmics i administratius. 
El servei està format per tres educadors socials. I durant el curs 2011-12 van atendre 19 
alumnes al llarg del curs. 
 

 Museu Comarcal de Manresa 
 
És una institució que depèn de l’Ajuntament de Manresa. El seu objectiu és el de conservar, 
estudiar i difondre el patrimoni històric i artístic de Manresa i del Bages. Amb el seu treball, a 
l'entorn del patrimoni cultural i la creació artística, aporta eines per a millorar-ne la gestió i el 
seu coneixement, bo i afavorint l'apropiació crítica de la història i el foment de l'art.  
El Museu ha elaborat unes propostes educatives adreçades als centres d’ensenyament. Són 
visites guiades al Museu, itineraris per la ciutat, tallers didàctics i jocs de rol. Les activitats fan 
èmfasi en aspectes participatius i lúdics. 
Els recursos humans destinats a les propostes educatives per alumnes de secundària és 4 
persones del museu i 5 monitors. 
Durant el curs 2011-12, van passar 2.540 alumnes, 113 grups, 57 grups de primària i 56 d’ESO 
i d’aquests, 5 grups de la comarca del Bages, 13 de fora de la comarca i 95 de Manresa. 
 

 Centre Cultural del Casino  
 
És un equipament municipal gestionat per l’Ajuntament de Manresa. L’objectiu principal és 
fomentar activitats que tenen com a finalitat el desenvolupament social i cultural de la ciutat i la 
promoció de la vida associativa. Les principals activitats que s’hi duen a terme són exposicions, 
xerrades i cursos, tant de producció, iniciativa o organització pròpia com d’entitats, col·lectius i 
altres. 
El Centre Cultural el Casino organitza activitats pedagògiques per alumnes de secundària, en 
relació a les exposicions temporals que projecta. 
Durant el curs 2011-12, van passar pel Centre uns 300 alumnes de secundària a visitar les 
exposicions. 
 

 Serveis Culturals de Proximitat 
 
L’àmbit dels Serveis Culturals de Proximitat depèn de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Manresa. 
Aquest comprèn un conjunt de serveis i equipaments que tenen per objectiu generar una oferta 
cultural descentralitzada, amb caràcter transversal, plurigeneracional i multicultural, que 
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incorpori i fomenti la participació ciutadana, amb l’objectiu de fomentar la ciutadania i facilitar 
l’accés a la cultura i la democràcia cultural. 
Des d’una visió sociocultural, els equipaments de proximitat són un recurs posat al servei de 
l’experimentació artística i cultural, la formació i l’accés al coneixement, el foment de 
l’associacionisme i la participació activa de les persones i la promoció dels valors cívics i 
democràtics. 
Els equipaments adscrits a aquest servei gestionats per la regidoria de Cultura són: 

ￚￚￚￚ    El centre cívic Selves i Carner 

ￚￚￚￚ    El centre cívic Joan Amades 

ￚￚￚￚ    El Casal de les Escodines 

ￚￚￚￚ    el Centre Cultural del Casino, equipament complex que acull la Biblioteca Central i 
Comarcal i les Sales d’Exposició municipals, però que també disposa d’espais de reunió i aules 
que permeten desenvolupar un ampli programa d’activitats culturals i de tipus molt divers.  

ￚￚￚￚ    L’Ateneu les Bases, un nou equipament de proximitat que representa un salt d’escala i 
un canvi de model respecte els actuals equipaments de proximitat, aglutinant serveis esportius, 
culturals i administratius. 
 
La gestió dels centres cívics és assumida íntegrament per l’estructura municipal, que hi destina 
parcialment una  tècnica de cultura i un equip de dues persones (encarregat i tècnic auxiliar) a 
cada equipament. 
Els dos centres cívics municipals exerceixen fonamentalment una funció de contenidors 
d’activitats socioculturals promogudes pel propi Ajuntament o per diverses entitats que l’utilitzen 
habitualment, dins la programació d’Aules de Cultura i Tallers d’Art. 
A banda de les activitats, els centres ofereixen altres serveis com l’accés públic a Internet, 
espai per a reunions, cartellera i punt d’informació, entre altres. 
L’ús d’aquests espais per part de la gent jove, no està comptabilitzat però en petita proporció se 
sap que existeix. 
 

 Aules de Cultura i Tallers d’Art  
 
És la programació que s’impulsa des de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, la 
qual la formen tallers i cursos organitzats directament per l’Ajuntament i d’altres per entitats 
manresanes. 
Algunes d’aquestes activitats són d’interès per a la gent jove i estan pensades per aquest 
col·lectiu, en coordinació amb la Regidoria de Joventut. 
Cal destacar que de gener a juny del 2012, s’han programat unes 23 activitats, les quals es 
proposaven com de possible interès per a gent jove, i sobre les quals s’ha intentat fer un preu 
més accessible per als participants. 
Del total d’activitats de gener a juny del 2012, unes 420 inscripcions s’han fet a través d’entitats 
i unes 280 a través de l’Ajuntament. D’aquestes 280, es comptabilitza que aproximadament 
unes 70 són fetes per joves de 12 a 29 anys. 
 

 Programació d’activitats per a joves – Regidoria de  Joventut 
 
Des de la Regidoria de joventut s’ofereix una programació específica per a joves. Tota la 
programació de l’Ajuntament de Manresa s’aboca en una revista d’edició bimensual el que 
permet als ciutadans visualitzar de forma concentrada tota l’oferta d’activitats que s’ofereix.  
Aquesta revista es reparteix a diferents comerços, restaurants, bars, serveis, recursos i 
equipaments de la ciutat. 
A banda de la revista, la difusió que se’n fa des de Joventut és a través del Servei d’Informació 
Juvenil, presencialment als Instituts públics de secundària, i al mateix servei i virtualment a 
través de mailings i de les xarxes socials. 
Les activitats que programa Joventut, han anat destinades a joves de 12 a 29 anys, tot i que 
actualment es centren més a joves d’entre 16 i 29 anys. 
A part de la programació habitual, Joventut té diferents programes, serveis i accions pròpies o 
amb col·laboració amb altres àrees. Els destacables són el Servei d’Informació Juvenil i el 
suport a entitats o col·lectius juvenils. 
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Durant l’any 2011: 
- es van atendre 275 consultes al Punt d’Informació Juvenil del Casal de Joves la 
Kampana 
- entre 40 i 60 joves van fer ús de l’Espai relacional del Casal de Joves la Kampana, 
aprofitant les dinamitzacions que s’hi van fer, els serveis d’accés gratuït a Internet, la utilització 
d’ordinadors per ús educatiu i de recerca de feina, i l’espai de jocs. 
- uns 75 joves van participar activament de les activitats de dinamització que realitzades 
a l’espai relacional del Casal de Joves la Kampana 
- 115 joves van participar als tallers impartits al Casal de Joves la Kampana. 
- 232 joves aproximadament, es van beneficiar dels tallers realitzats a altres espais de la 
ciutat dins el Programa Kampana surt als Barris. 
- 1783 joves van participar del Programa Penja’t de l’Estiu, entre tallers, concerts, 
tornejos, i altres activitats realitzades durant els mesos de juny i juliol. 
- pel que fa al suport al teixit associatiu juvenil, durant el 2011 es van beneficiar 9 entitats 
amb una quantitat total de 10.000 per als seus projectes. 
 

 Servei Municipal d’Informació Juvenil Sapsk?  
 
Aquest servei depèn de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Manresa. La gestió es 
porta a través d’una entitat (CAE, formació i serveis sòcioculturals) a través d’un contracte de 
gestió. 
Els objectius del servei són: 
- Ser un espai de referència per als joves sobre orientacions i informacions en matèria 
de joventut.  
- Apropar la informació que pugui ser d’interès pels joves, a través dels punts als patis i 
de les cartelleres, dins del Programa PIDCES (Punts d’Informació i Dinamització als Centres de 
Secundària). 
- Donar suport a les tutories a través d’oferir activitats en matèria de Joventut (salut, 
formació, treball i habitatge, lleure, participació, cooperació, entre altres), dins el Programa 
PIDCES. 
- Fer partícips als propis joves de la informació i la difusió, amb la intenció d’aconseguir 
que aquesta arribi a la majoria dels alumnes de cada un dels centres públics de la ciutat, a 
través del projecte de Corresponsals.  
Aquest consisteix en reunir-se un cop per setmana amb representants de les aules de cada 
curs d’ESO, dels 5 instituts públics de Manresa. I aquests, traspassen la informació a la resta 
de la classe durant les tutories. 
Els recursos humans destinats al servei són de dues tècniques en joventut. 
Durant el curs 2010-11: 
- Es van realitzar unes 51 activitats de tutoria als 5 centres públics i unes 10 
presentacions del Servei Municipal d’Informació Juvenil Sapsk? 
- Van participar 69 alumnes d’ESO al Projecte Corresponsals 
- Un total de 342 subscriptors es van beneficiar de rebre el butlletí informatiu mensual. 
- 2545 consultes de joves realitzades al Servei d’Informació Juvenil. 
 

 Casal de joves la Kampana 
 
Aquest és un equipament municipal, gestionat per Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa. 
Els destinataris són joves de 14 a 25 anys aproximadament. 
 
Aquest ofereix diferents serveis: 
- Accés a Internet, a través de 4 ordinadors. 
- Accés a 2 ordinadors destinats a fer recerca de feina, elaboració de CV, realització de 
treballs formatius, entre altres. 
- Ludoteca de jocs de taula, wii, play station, taula de ping pong, futbolí. 
- Espai de trobada i reunió. 
- Programació per als usuaris habituals de l’espai relacional. 
- Cessió de material i sala polivalent. 
- Servei de seguiment individualitzats per aquells usuaris més vulnerables de 14 a 18 
anys aproximadament. 
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- Punt d’informació juvenil (gestionat per Joventut) 
Durant el 2011 es va fer ús del Punt d’informació Juvenil i de les cartelleres, unes 575 persones 
aproximadament. 
De l’espai relacional, amb els seus serveis (jocs, ordinadors, connexió a Internet, entre altres), 
unes 80 persones diferents durant tot l’any 2011. 
S’han cedit un total de 40 vegades la sala polivalent a diverses entitats, amb un total de 606 
usuaris diferents.  
 

 Espai Jove 
 
És un servei de l’Ajuntament de Manresa, de la Regidoria de Serveis Socials. 
L’objectiu principal és aconseguir que els i les joves estrangers assoleixin un desenvolupament 
integral adequat, aprofitant els recursos normalitzats existents. 
El servei ofereix una atenció social i educativa adreçada al col·lectiu de joves immigrants i fills 
d’immigrants, d’edats compreses entre 12 i 25 anys. 
Es treballen diversos aspectes preventius; d’orientació i suport; derivació a serveis i recursos 
diversos; accés a activitats lúdiques diverses; detecció de menors no acompanyats; promoció 
formativa personal en grup (Projecte +16 i el Club), entre altres. 
Una educadora social a jornada complerta i una altra a mitja jornada estan destinades al 
desenvolupament d’aquest servei. 
Durant l’any 2011 es van atendre a 400 nois/es. El 22% eren menors d’edat (de 12 a 18) i el 
78% majors d’edat (de 18 a 25 anys). 
 

 Projecte Joves Nucli Antic 
 
És un Projecte en medi obert, gestionat per Creu Roja Manresa, a través d’un conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa. 
L’objectiu és aconseguir la inclusió social dels infants i joves i millorar la convivència entre 
aquests i la comunitat, a través d’activitats principalment esportives. 
Es vetlla per una atenció i una educació integral, amb la finalitat d’aprendre a utilitzar una 
normativa d’ús social extrapolable a tots els àmbits de la vida quotidiana, i tinguin un espai i un 
personal adult de referència, per acompanyar-los en les seves necessitats i autonomia 
personal, així com per establir una xarxa social més àmplia. 
Es treballa amb dues franges d’edat, una de 8 a 12 anys i l’altra de 12 a 16 anys.  
Es disposa de dues educadores socials i dos educadors esportius. 
Durant l’any 2011 van participar del projecte, 202 joves a partir de 12 anys. 
 

 Plans de desenvolupament comunitari  
 
Són uns programes que depenen del Departament de Benestar Social i Família i treballen en 
col·laboració amb els ens locals i la ciutadania. Manresa disposa de quatre  Plans de 
Desenvolupament Comunitari: al barri de les Escodines, al barri Pare Ignasi Puig, al barri d ela 
Font dels Capellans i al barri de la Balconada.  
Els PDC són una estratègia d’intervenció social i territorial que, mitjançant un procés 
participatiu conjunt de tots els agents implicats, vol donar respostes globals a les necessitats 
d’una comunitat, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida del conjunt de la població del 
territori. 
Els PDC treballen conjuntament amb les Associacions de Veïns, els Casals Cívics, 
l’Ajuntament, i les entitats i serveis de l'entorn més proper. 
Pels objectius d’un PDC, es treballa sovint transversalment amb la regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Manresa, per donar resposta a les inquietuds dels joves del barri on intervé el 
PDC, per assessorar i donar suport en temes de joventut. És per això, que una part de la 
partida pressupostària de Joventut es destina a subvencionar part d’aquestes activitats i/o 
projectes. 
 

dades any 2011 Pdc Escodines Pdc Balconada Pdc Pare Ignasi 
Puig 

nº 
activitats/programes 

2 tallers de curta durada, 
2 cursos de llarga 

1 projecte Joves en 
acció, i taller de sis 

1 taller de ball (hip 
hop), de 6 
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destinades a joves durada, i un programa 
d’activitats anual. 

mesos. sessions, i un 
projecte de reforç 
escolar per a 
alumnes d’ESO, 
anual. 

nº participants de 12 
a 29 anys 

Es desconeix la 
proporció de joves que 
han participat a les 
activitats, però 
aproximadament uns 500 
eren menors de 29 anys. 

15 joves, d’entre 12 
i 20 anys 
aproximadament.  
 

35 – 40 
participants en 
total, per a joves 
de 12 a 16 anys. 

 
 

 Casal Cívic La Mión i Casal Cívic Pare Ignasi Puig 
 
Els casals cívics del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, 
són espais públics oberts a tothom: joves, grans, infants i entitats, on podreu participar en 
tallers, conferències, sortides culturals, exposicions, etc, que us permetran relacionar-vos, 
fomentar les vostres aficions, ampliar coneixements i formar part d’un projecte col·lectiu. 
Els casals ofereixen un seguit de recursos per reforçar projectes dirigits a la millora de la 
comunitat, fomentar el desenvolupament integral de la persona, promoure els valors cívics i 
donar suport al teixit associatiu en el seu compromís amb la societat. 
Els horaris del casal cívic Pare Ignasi Puig són: dimarts i dijous, de 9 a 12 h i de dilluns a 
divendres, de 15 a 21 h. Agost tancat. 
I, els horaris del casal cívic Mion Puigberenguer són: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h, 
dilluns i dimecres, de 15.30 a 23 h i dimarts, dijous i divendres, de 15.30 a 22 h. Agost tancat. 
Els dos casals disposen del programa Jugar i llegir, programa socioeducatiu que pretén integrar 
el joc i la lectura, dos aspectes estretament relacionats i complementaris per al 
desenvolupament dels infants de 4 a 12 anys. 
La sala de joc ofereix un espai de trobada especialitzat en el joc i la joguina que contribueix a 
l’educació dels nois i noies en els valors del respecte i la tolerància, i ajuda a desenvolupar la 
seva imaginació i creativitat. 
La sala de lectura aporta un espai dotat de llibres i materials apropiats, on es potencia l’hàbit de 
la lectura i el gust pels llibres. 
Tots els casals disposen de sales tallers on es fan activitats de molts tipus organitzades per la 
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària o per diferents entitats, a través d’una cessió 
d’espai. 
Els casals estan liderats per un/a responsable, amb el suport de personal de consergeria i 
neteja i dels diferents educadors que gestionen els programes que realitza l’equipament. 
Pel que fa a l’ús que en fan els joves de la ciutat, cal dir que:  
Al casal cívic Pare Ignasi Puig, els joves en fan un ús diari per fer deures, jugar a jocs de taula, 
tennis taula o billar o per fer-hi conversa amb els companys. Trimestralment es programen 
activitats dirigides per a aquest col·lectiu: Coral de Nadal, coreografies, teatre, balls de Sahke-
it-up, Hip-hop, entre altres. El perfil més nombrós és el de la franja d’edat de 12 a 16 anys. 
Durant el 2011, uns 70 joves diferents han fet ús de l’equipament. 
Referent al casal cívic Mion Puigberenguer, la franja d’edat que utilitza més les instal·lacions 
del casal és la de 12 a 18 anys en activitats organitzades per entitats com escacs, teatre 
infantil, maquillatge i gospel. Durant el 2011 n’han fet ús uns 75 joves. 
 

 Ateneu les Bases 
 
Aquest equipament és gestionat entre la Federació Catalana de Basquetbol, la Cooperativa 
Encís i construccions Cots i Claret. 
L’equipament consta d’una biblioteca gestionada per la Diputació de Barcelona, una sèrie de 
sales polivalents i de tallers per a la programació que gestiona Encís, un auditori, un gimnàs, 
una pista poliesportiva, una piscina, i una zona de despatxos, i un espai per a l’oficina 
ManresaJove, on s’instal·la el Servei Municipal d’Informació Juvenil. 
Entre la programació que elabora Encís, hi ha una part destinada a públic juvenil.  
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5.4.2. Promoció artística 

  Projecte Art k’suma  
 
Aquest és un projecte  liderat des de la Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de Manresa, 
en motiu de l’any Europeu de l’Envelliment Actiu i té l’objectiu de promoure la col·laboració i 
l’intercanvi d’experiències entre generacions dins l’àmbit de les arts, des de qualsevol de les 
seves disciplines. 
El grup de pop rock Purple Pumpkis i la Coral de l’Espai Social de Manresa han engegat un 
treball musical conjunt que s’emmarca en aquest projecte, una experiència d’intercanvi creatiu 
entre generacions que presentarà els seus resultats públicament el proper mes de desembre 
del 2012. 
Durant els propers mesos, artistes de menys de 30 anys i artistes grans de més de 65 anys 
treballaran per fer  una interpretació conjunta de la realitat de la ciutat i tindran l’experiència de 
gestionar i compartir un projecte musical. 
Hi participen 4 joves del grup musical i un jove que coordina el projecte i els assajos. 
 

 Casa de la Música de Manresa 
 
El projecte neix d’un acord de col·laboració entre l’Institut Català de les Indústries Culturals, 
l’Ajuntament de Manresa i Propaganda Pel Fet, SCCL. 
Casa de la Música té un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa (àrees de 
Cultura i Joventut). 
És un nou model de gestió cultural, basat en un model de col·laboració públic-privat, dedicat a 
la formació, la creació, l'exhibició i la difusió musical. Té el propòsit de transformar la realitat 
musical de la ciutat i el seu entorn complementant les infraestructures ja existents a la ciutat i 
donant resposta a les noves expressions musicals latents.  
Els seus eixos de treball són: 

ￚ Formació. Educació popular 
Incentivar l’afició a la música, ja sigui des de el punt de vista del melòman o de primers 
contactes amb un instrument (no des d’un punt de vista acadèmic) 

ￚ Creació. Viver de músiques 
Facilitar l’accés al mercat musical als artistes, establir mecanismes per a la seva 
professionalització. 

ￚ Exhibició 
Programació estable de concerts. 

ￚ Participació i dinamització 
Facilitar un pont entre els diferents agents que treballen la música, coordinar 
perpetracions artístiques a espais urbans, creació d’un cens de grups de música,... 

ￚ Ciutat 
Situar Manresa com un centre neurològic musical de referència, tan a nivell comarcal 
com de Catalunya. 
El Pla d’actuació de la Casa de la Música de Manresa contempla diverses actuacions, des de 
diferents àmbits, per vertebrar les iniciatives musicals de la ciutat: formació, difusió, suport a la 
creació, suport a la industria musical, suport a entitats i participació. 
 
Durant el 2011, els indicadors de les actuacions fetes es resumeixen en el següent quadre: 
 
 

Indicadors 

Indicador  Valor 

Espectadors als actes  36.616 

Activitats  116 

Mitjana d’espectadors  315 
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Número de músics i/o formacions locals  63 

Aportació municipal 81.000 € 

% aportació municipal  29.3 % 

Ràtio aportació municipal  0.45€ 

 
 

 Kursaal. Manresana d’Equipaments Escènics (MEES)  
 
És un equipament gestionat per Manresana d’Equipaments Escènics, empresa municipal de 
l’Ajuntament de Manresa. 
Els programes adreçats a la població juvenil són: 

- Platea Jove, és un cicle de programació dirigida a gent jove, amb un preu més 
econòmic. Pel que fa al 2011, es van fer 7 espectacles, amb un total de 3.127 
espectadors. 

- Aules d’Arts Escèniques, és un conjunt de programació de tallers i cursos que van des 
de teatre, teatre musical, el circ i monogràfics diversos. Pel que fa al 2011, es van 
programar 12 cursos i tallers, amb un total de 175 alumnes. 

- Formació per a Secundària, consta d’un taller de circ i de la participació a dos 
espectacles diferents que els centres de secundària poden sol·licitar. Pel que fa al 
2011, es van realitzar dos tallers, un a 4 instituts, per als alumnes de 1r a 4rt d’ESO, 
amb un total de 320 alumnes participants i l’altre taller-espectacle es va realitzar als 5 
instituts públics de Manresa, per alumnes de 3r i 4rt d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat, amb 
un total de 476 alumnes participants.  

 
 Regidoria de Cultura – Ajuntament de Manresa 

 
Des de la regidoria de Cultura es porten a terme diverses iniciatives per promoure l’art entre la 
població jove. 
- Cicle d’exposicions  Fotogràfiques  
Dins d’aquest cicle, s’hi troba l’exposició de Joves Creadors, entre altres, que se celebra cada 
desembre, amb la finalitat de promoure els joves creadors de la ciutat. Durant l’edició del 2011, 
hi van participar 4 joves creadors, i va tenir un públic de 130 persones. 
- Premi Climent Muncunill 
És un concurs organitzat pel Museu Comarcal, pensat per joves artistes de fins a 30 anys. Des 
del 2008 es convoca bianualment. És un concurs completament lliure pel que fa a les tècniques 
emprades sempre que l’obra sigui bidimensional i és obert a tothom sense cap restricció per 
procedència geogràfica. L’obra guanyadora passa a ser propietat del fons del Museu Comarcal 
de Manresa.  
El primer premi, a més de la dotació econòmica, inclou, una exposició individual del guanyador 
o guanyadora a la Sala del Cercle Artístic de Manresa. 
Els participants solen ser majoritàriament de l’entorn de Catalunya però en totes les edicions hi 
ha hagut obres procedents de diversos indrets de l’estat i sovint d’altres països fruit d’estades 
d’estudi a casa nostra. La participació s’ha anat estabilitzant en una mitjana d’uns 35 
participants per convocatòria. 
. 
5.4.3. Accés al treball 

 Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) 
 
Al Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM), gestionat per l’Ajuntament de Manresa, 
dins la Regidoria d’Ocupació i Universitat, s’hi dur a terme un servei d’informació, 
d’assessorament i acompanyament per a les persones que volen iniciar un projecte 
emprenedor.  
Durant el 2011, van passar pel servei unes 400 persones de Manresa i comarca, de les quals 
van sorgir-ne diverses idees de negoci. D’aquestes idees de negoci, cal destacar que un 31% 
surten de persones de menys de 31 anys.  
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D’altra banda, existeix el Programa Idees Joves, creat per l’Ajuntament de Manresa (CEDEM) 
per fomentar la creativitat i la generació de noves idees entre els joves de 15 i 16 anys. Idees 
Joves vol potenciar les actituds positives envers la cultura emprenedora i fomentar activament 
els valors empresarials, tot eliminant la por a assumir riscos. El projecte ha tingut una gran 
acollida entre els joves i els centres d’ensenyament del territori. 
Les diferents activitats que s’inclouen en el programa Idees Joves estan encaminades a 
incentivar els nois i noies a desenvolupar la seva curiositat a la recerca d’oportunitats de 
negoci. Es fan seminaris de sensibilització i tallers en els quals s’apropa als joves la figura de 
l’empresari i es treballen les diferents habilitats i actituds necessàries per tirar endavant un 
projecte empresarial. El programa culmina amb el concurs d’Idees Empresarials i Pla 
d’Empresa, en el qual els alumnes que han participat al projecte presenten les seves pròpies 
idees de negoci.  
En aquesta edició 2011-12, el programa ha tingut 622 participants i s’han presentat 120 
projectes al concurs. 
CEDEM també participa en el Projecte La Universitat Emprèn, consistent en desenvolupar el 
pla de viabilitat de cinc projectes tècnics de final de carrera de l’Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Manresa amb col·laboració amb alumnes de l’Escola d’Estudis Empresarials de 
la FUB.  
En l’edició del curs 2011-12 hi ha participat un total de 22 alumnes.  
 

 Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) 
 
Aquest servei depèn de la Regidoria d’Ocupació i Universitat de l’Ajuntament de Manresa. 
El centre s’encarrega d’atendre les persones que es troben en situació d’atur o que volen 
progressar en el seu lloc de treball i els ofereix una sèrie de serveis per a ajudar-les a millorar 
la seva situació laboral. També dóna suport al teixit productiu local a l‘hora de cobrir vacants 
laborals, formalitzar plans de formació i d’altres serveis d’interès per a les empreses. 
Per tant, les tasques principals del CIO són: informar sobre temes laborals, orientar sobre com 
buscar feina, organitzar cursos per formar-se en un ofici o professió, donar eines per assolir la 
inserció laboral i gestionar una borsa de treball. A més, deriva al CEDEM les persones 
interessades en la creació d’empreses. 
Dins l’oferta de cursos i programes formatius del CIO, trobem els Programes de Qualificació 
Professional, programes impulsats conjuntament entre l’Ajuntament de Manresa i la Generalitat 
de Catalunya.  
Es tracta de programes adreçats a joves en atur de 16 a 21 anys que no ha obtingut el títol de 
graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), i tenen com a finalitat proporcionar 
competències bàsiques i professionals que facilitin la seva inserció laboral o perquè puguin 
continuar estudiant. 
Es combinen sessions de formació bàsica amb altres de formació professional d'acord amb 
l'especialitat que cursen. La formació també contempla un període de pràctiques en centres de 
treball, que són possibles gràcies a la col·laboració del teixit empresarial de la comarca.  
El curs 2011-12 hi van participar 35 alumnes. 
 
Durant el curs 2011-12 es van dur a terme dos programes d’inserció laboral per a joves, 
impulsats pel Servei d’Ocupació i Universitat: 
- Fórmula Jove Manresa 
És un projecte, impulsat pel Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) de l’Ajuntament de 
Manresa i l’Agència Catalana de la Joventut, que pretén oferir una formació introductòria a un 
grup de joves en un ofici. Els i les joves a més de rebre una formació en el sector on es vol fer 
la inserció han de fer pràctiques de l’ofici en una empresa del sector. Tot el procés es realitza 
amb l’acompanyament d’un tutor o tutora. Els quatre pilars del projecte són: la formació, les 
pràctiques, la formació inserció laboral o reinserció en el circuit educatiu i l’acompanyament de 
formació i inserció laboral per a joves entre 18 i 30 anys que tenen una baixa qualificació i 
dificultats per entrar en el mercat laboral.  
Hi van participar 15 alumnes, 13 dels quals han finalitzat el curs  de forma satisfactòria. 
 
- SUMA’T 
Aquest és un programa innovador que durant un any i mig ha combinat accions d’orientació, 
formació i adquisició d’experiència professional en empreses amb l’objectiu de millorar la 
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qualificació professional de les persones joves desocupades i facilitar la seva inserció a les 
empreses del Bages. 
En aquesta edició ha assessorat  a  77 joves, ha estat subvencionat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), pel Fons Social Europeu i gestionat pel Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació 
de l’Ajuntament de Manresa (CIO). 
 
5.4.4. Accés a l’habitatge 

 FORUM (Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa ) 
 
FORUM és una empresa de titularitat municipal. L’objecte social de l’empresa, és la promoció, 
programació, ordenació i gestió urbanística del sòl i de la rehabilitació urbana al terme 
municipal de Manresa.  
Així com donar servei per respondre a preocupacions i problemàtiques socials, com són l’accés 
a l’habitatge digne i la preservació del medi ambient en les seves accions urbanístiques. 
FORUM desenvolupa la seva activitat a través de 3 línies d’acció: 
- Oficina Local d’Habitatge i Rehabilitació, com a eina de gestió indirecta orientada a donar un 
servei al ciutadà. 
 - Gestió Urbanística, com a sistema de gestió directa actuant com a promotor urbanístic i 
immobiliari. 
- Gestió d’aparcaments 
 
Pel què fa a l’Oficina d’Habitatge, compta amb un catàleg de serveis com: 
- Informació i assessorament en matèria d’habitatge 
- Registre de sol·licitants d’habitatge 
- Convocatòries d’habitatges de protecció oficial 
- Informació i tramitació d’ajuts a la rehabilitació 
- Borsa d’Habitatge per a Lloguer Social / Borsa d’Habitatge Jove 
- Renda Bàsica d’Emancipació 
- Ajuts al pagament del lloguer de la Generalitat 
- Programa de lloguer d’habitatges desocupats (per a propietaris) 
- Control d’habitabilitat dels habitatges del Nucli Antic 
- Gestió del Parc Públic d’Habitatge 
 
L’objectiu de la Borsa d’habitatge Jove és facilitar l’accés a un habitatge de lloguer a un preu 
assequible als joves d’entre 18 i 35 anys que vulguin emancipar-se del nucli familiar i establir 
un servei de mediació en el mercat de l’habitatge social, posant en contacte l’oferta 
d’habitatges adscrits a la borsa i la demanda de la població amb ingressos més baixos. 
El col·lectiu juvenil es té en consideració a l’hora de fer assignacions d’habitatge o a l’hora 
d’oferir serveis i d’establir requisits en l’accés als serveis. 
En les Bases reguladores d’alguns  processos d’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial 
en règim de lloguer, promogudes per FORUM, s’ha establert una reserva inicial d’habitatges 
per al col·lectiu de joves.   

Durant l’any 2011 es van presentar unes 101 sol·licituds de joves d’entre 18 i 35 anys, dels 
quals 56 eren dones i 45 homes. 

 
5.4.5. Promoció de la salut 

 Comissió tècnica de drogodependències 
 
Com a Comissió es crea l’any 2008, amb la finalitat de crear sinèrgies dins i fora dels centres 
educatius, per establir relacions entre diferents serveis amb l’objectiu comú de treballar la 
prevenció de drogodependències a l’escola i als centres de secundària. 
Formen part de la Comissió tècnica l’Ajuntament de Manresa (Sanitat i Serveis Socials), Althaia 
(CSMIJ i CAS), Consell Comarcal del Bages (Joventut), Cat Salut, EAP, Policia Local, Mossos 
d’Esquadra, l’Inspector del Departament d’Ensenyament. 
 
Durant el 2011 i 2012 s’han treballat diferents accions: 
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- S’ha establert un protocol de mesures alternatives a les denúncies administratives per 
consum o tinença de drogues per part de menors de 14 a 18 anys, dins del municipi de 
Manresa. 

- S’ha programat una exposició amb un taller sobre les drogodependències. L’exposició 
“Controles” és un servei del catàleg de la Diputació de Barcelona. 

- Actuació centrada en la reducció de riscos (sobretot en matèria de consum d’alcohol), 
dins la Festa Major de Manresa i la Festa Major Alternativa. 

 
Pel què fa al protocol de mesures alternatives , consisteix en donar l’oportunitat de que en 
comptes d’una multa el noi/a pugui entrar en un programa de mesura educativa alternativa a la 
sanció administrativa. La finalitat és que els menors assumeixin les seves accions, reconeixent 
els fets comesos i acceptant la realització d’una tasca reparadora i/o reeducadora. 
Un cop el/la menor ha acceptat acollir-se al programa, el Centre de Salut Mental Infantil i 
Juvenil (CSMIJ) i el Centre d’Atenció i Seguiment (CAS), valoren el consum del menor i 
elaboren un pla d’actuació en funció de les característiques del cas i s’estableix la coordinació 
amb altres serveis si es considera necessari. Només s’acull al programa si es valora que el/la 
menor a part de tinença, hi ha consum. 
 
Des del maig del 2012 que s’ha implantat el protocol, s’han atès 4 joves. 
 

 CSAM i CSMIJ 
 
Aquest servei, com a Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA), dóna assistència psiquiàtrica a 
la població major de 18 anys de les comarques del Bages, la Cerdanya i del Solsonès. 
L’assistència s’ofereix, respectivament, des del CSAM, l’Hospital de Puigcerdà i el Centre 
Sanitari del Solsonès.  
Mitjançant equips pluridisciplinars, el servei coordina diferents recursos assistencials per tal de 
garantir la continuïtat assistencial:  

• Centre de Salut Mental d’Adults (Consultes externes) 
• Urgències 
• Unitat d’aguts 
• Unitat de subaguts 
• Hospital de dia 
• Centre de dia 

A l’Hospital de dia d’Adults, ubicat al Centre de Salut Mental (CSAM), es presta assistència en 
règim d’hospitalització parcial a aquelles persones amb patologies més desestabilitzadores en 
fase aguda i que requereixen un seguiment periòdic. Mentre que al Centre de dia de Salut 
Mental, ubicat a l’edifici Mosaic, els usuaris, que ja estan en una fase estable, realitzen tallers, 
practiquen esports i se’ls guia en la seva reinserció laboral.  
Per oferir una millor assistència, existeixen programes diferenciats segons les necessitats de 
cada pacient com són el de Trastorns Mentals Severs (TMS), Trastorn de la conducta 
alimentària i el de Ludopaties. 
El Servei d’Adults compta amb l’àrea de drogodependències que s’ocupa de les persones amb 
problemes per abús, consum i dependència de substàncies psicoactives. L’atenció es presta a 
pacients i famílies de les comarques del Bages, Berguedà i Cerdanya. 
El Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS) és el responsable de diferents 
programes com el de dispensació de metadona, el de tabaquisme i el de lliures de drogues.  
En aquest recurs s’integren el Programa d’atenció a les Ludopaties i el de l’atenció a les 
persones amb consum de cocaïna. 
El servei com a Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ), dóna assistència psiquiàtrica a 
la població menor de 18 anys de les comarques del Bages, Berguedà, la Cerdanya , i del 
Solsonès. L’assistència s’ofereix, respectivament, des del CSAM, el CAP II de Berga, l’Hospital 
de Puigcerdà i el Centre Sanitari del Solsonès.  
Des d’aquest servei es coordina l’Hospital de Dia d’Adolescents, ubicat al Centre de Salut 
Mental (CSAM), on es presta assistència en règim d’hospitalització parcial a aquelles persones 
amb patologies més desestabilitzadores en fase aguda i que requereixen un seguiment 
periòdic. Els professionals de l’equip d’Infanto-Juvenil també donen suport a la Unitat de 
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Referència de Psiquiatria Infantil (URPI) que compta amb 4 llits d’hospitalització general a 
l’edifici de Sant Joan de Déu.  
 
Aquest servei incorpora el programa de Trastorns Mentals Greus per a les persones amb 
problemàtica més severa i deteriorant.  
El treball en xarxa amb altres dispositius, recursos assistencials i programes és molt important 
per a la detecció i el seguiment de les malalties mentals. Per aquest motiu existeixen 
programes de coordinació amb el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del 
Bages (CDIAP), amb el programa Salut i Escola i amb el de suport en addiccions. A més, es 
treballa estretament amb la Comissió Interdepartamental de Coordinació d’actuacions 
adreçades a Infants i Adolescents amb discapacitats o risc de tenir-ne, la CTIC.  
 
Programa Tarda Jove  
 
Forma part del Programa sanitari d'atenció a la salut sexual i reproductiva, dins el Departament 
de Salut de la generalitat de Catalunya.  
 Aquest és un servei d'activitats assistencials i educatives relacionades amb:  
- Orientació i planificació familiar 
- Atenció específica i confidencial als joves 
- Control i seguiment de l'embaràs 
- Atenció maternoinfantil 
- Prevenció i assistència de malalties de transmissió sexual 
- Prevenció i diagnòstic precoç del càncer ginecològic i de mama 
- Prevenció i assistència a les malalties ginecològiques en general 
- Atenció a grups o persones d'especial vulnerabilitat 
- Suport psicològic en salut sexual i reproductiva. 
 
Els destinataris són gent jove fins a 25 anys i disposen d’aquesta atenció sense cita prèvia, els 
divendres a la tarda. 
 

 Programa Salut i Escola 
 
El Programa Salut i escola és una actuació promoguda pels departaments d'Educació i 
Universitats, i  el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per tal d'impulsar la 
promoció i prevenció de la salut a l'escola i coordinar millor les accions en el territori. S'adreça a 
la població adolescent de segon cicle d'ESO (tercer i quart) dels centres públics i concertats. 
 
La finalitat principal és potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els 
serveis sanitaris en accions de promoció i prevenció de la salut. 
El programa intervé als 11 instituts públics i concertats de Manresa. 
Fins al moment s’han registrat un total d’activitats realitzades als instituts durant el curs 2011-
12 de 53 i 215 consultes 

 
5.4.6. Participació 
 
La política associativa dels joves és essencial per contribuir i construir una societat civil 
compromesa que a la vegada garanteixi la inclusió social a través del treball comunitari. 
És important, treballar per una xarxa d’associacions juvenils per a que cooperin social i 
comunitàriament i a la vegada, puguin participar en la construcció de la ciutat de Manresa. 
Bàsicament l’associacionisme juvenil a Manresa està basat en associacions dedicades al lleure 
infantil i juvenil (11 associacions) i entitats polítiques (5 entitats). 
En relació a la interacció entre els joves i l’administració, des del 2008 es compta amb la Taula 
de Tècnics i Tècniques de Joventut, donada la necessitat d’impulsar els mecanismes 
participatius de la gent jove en les polítiques de joventut.  
Aquesta taula és una plataforma que facilita l’intercanvi d’idees, d’informació i de propostes 
entre els professionals de la joventut de Manresa, amb l’objectiu de millorar la coordinació, el 
mutu coneixement i optimitzar resultats.  
També es va crear una coordinadora de joves, però ha estat una acció que no ha prosperat, 
bàsicament perquè els i les participants han deixat de ser  membres de les entitats i col·lectius 
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els quals formaven part, i també pel fet que en general hi havia la percepció de no veure una 
materialització d’accions en la coordinadora. 
 
5.5. DIAGNÒSTIC SOBRE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL (DAF O) 
 
A continuació es presenta, de forma sintètica, una radiografia de les diferents actuacions 
municipals dirigides a joves, destacant els punts forts i els punts febles. 
 
 
 PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

PRESENT/INTERN 

 
FORTALESES 
� Oferta d’Educació Musical 
reglada per als joves. 
� Existència de formació 
artística. 
� Programa Labòria: facilita la 
graduació en ESO, a estudiants amb 
risc l’exclusió. 
� Activitats i programes estables 
a nivell cultural. 
� Existència d’una política social 
adreçada al col·lectiu immigrant de la 
ciutat. 
� Existència d’un programa 
d’atenció a infants i joves en medi obert 
� Polítiques de foment de 
l’ocupació juvenil. 
� Programes de foment de la 
creativitat entre els joves 
� Existència del programa de la 
Borsa Jove d’habitatge. 
� Creació i posada en marxa de 
la Taula de Tècnics. 
� Detecció de la necessitat de 
fer més atractius els serveis municipals 
per als joves. 

 
DEBILITATS 
� Els joves no tenen gaire  
temps lliure entre setmana 
� Els joves es mouen per grups 
i no són integradors: l’accés a les 
seves esferes socials és difícil. 
� Les entitats de Manresa de 
l’entorn juvenil segueixen dinàmiques 
molt tancades. El seu funcionament és 
molt tancat de cara l’exterior i el 
desenvolupament de les activitats no 
és conegut per la resta d’entitats, tant 
les de l’entorn juvenil com les d’altres 
àmbits.  
� La coneixença entre entitats 
juvenils és més habitual si hi ha 
relacions particulars i personals entre 
els membres de les organitzacions 
socials.  
�  Sentiment per part dels joves 
que els adults no comprenen les seves 
maneres de disfrutar dels seu temps 
lliure i de l’oci.  
� Manca de treball continu en 
les diverses franges d’edat que 
comprèn el concepte de jove: sobretot 
la franja d’adolescents-joves (14-17 
anys). 
� La reducció pressupostària en 
programes municipals adreçats als 
joves en risc d’exclusió. 
� Manca de Casals de Joves 
descentralitzats. 
� Manca d’una política de 
joventut adequada i participada pels 
joves. 
� Augment de l’atur juvenil. 
� Detecció de consum de 
drogues i hàbits poc saludables entre 
els joves.  

FUTUR / EXTERN 

 
OPORTUNITATS 
� Necessitat d’un treball 
intergeneracional per poder propiciar un 
acostament entre els joves i els adults. 
� Necessitat de trobar espais de 
referència per als joves, en relació a la 
informació municipals adreçada al 
col·lectiu. 
� Voluntat municipal de posar en 
marxa el Consell Sectorial 
d’Adolescents. 
� Voluntat política de promoure 

 
AMENACES 
� La crisi econòmica i social 
mundial. 
� L’actual marc de contenció 
pressupostària és una dificultat  per 
desenvolupar el Pla Local de Joventut. 
� Augment de l’atur juvenil. 
� Reducció i eliminació per part 
de la Generalitat de Catalunya de les 
ajudes a l’habitatge per a joves. 
� Manca d’un treball transversal 
i coordinat de les polítiques municipals 
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 PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 
la participació i d’activar el consell de 
joves i posar en marxa el d’adolescents 
� Potencial de la gent jove 
davant una societat canviant que 
requereix de creativitat i emprenedoria  

que afecten al col·lectiu de joves. 

 
 
5.6. CONCLUSIONS 

Tot seguit es presenten, de forma sintètica, les principals conclusions de la diagnosi. 
L’estructura analítica està basada en els principals eixos que hem treballat al llarg de tot el 
procés de participació. 

 
5.6.1. L’enfoc del temps d’oci i lleure 
 
General 

 Els joves no tenen gaire temps lliure en els dies hàbils setmanals. 
 Els joves es mouen per grups i no són integradors: l’accés a les seves esferes 

socials és difícil. 
 
Les entitats 

 Les entitats de Manresa de l’entorn juvenil segueixen dinàmiques molt tancades. El 
seu funcionament és molt opac i el desenvolupament de les activitats no és 
conegut per la resta d’entitats, tant les de l’entorn juvenil com les d’altres àmbits. Al 
llarg del procés de participació fins i tot s’ha detectat que la coneixença entre 
entitats juvenils és més habitual si hi ha relacions particulars i personals entre els 
membres de les organitzacions socials. 

 
L’oci 

 Sentiment per part dels joves que els adults no comprenen les seves maneres de 
disfrutar del seu temps lliure i d’oci. Manifesten que hi ha la necessitat d’un treball 
intergeneracional per poder propiciar un acostament, entre ambdues parts. 

 L’oferta actual d’oci de la ciutat de Manresa no contempla alternatives per a 
adolescents de 12 a 16 anys ni per joves de fins a 18 anys.  

 Manca d’oferta d’oci de tarda. La gran majoria de l’oferta és nocturna i de 
pagament. 

 La zona d’oci a Manresa: 
� Està ubicada a les afores de Manresa: aquest fet provoca la necessitat 

d’accedir-hi amb vehicle privat; no hi ha transport públic nocturn a 
aquestes zones. 

� Inexistència d’oferta d’oci per a joves majors de 25 anys. Aquesta 
manca d’oferta d’oci provoca que els joves d’aquesta franja d’edat 
marxin a d’altres municipis en el seu temps lliure. 

� La Festa Major és un espai de referència d’oci entre els joves 
manresans. 

 Els adolescents dels instituts enquestats manifesten en relació a l’oci i el temps 
lliure: 

� El temps lliure en dies laborables el dediquen el 21% a veure la 
televisió, el 19% a fer esport, el 17% a sortir o reunir-se amb els amics 
i un 13% a jugar amb videojocs, consoles, etc. 

� El temps lliure del cap de setmana el dediquen majoritàriament: a sortir 
o reunir-se amb els amics (14%), utilitzar l’ordinador (12%), fer esport 
(10%), veure la televisió (10%), escoltar música (10%), anar al cinema 
(9%) i jugar amb videojocs (8%).  

� El 70% dels enquestats no surten de nit habitualment. 
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� Si surten de nit el què fan principalment és: el 30% van a sopar de 
restaurant/fastfood, el 30% van a passejar i el 22% van al cinema. 

� Els que surten habitualment el transport que utilitzen principalment  són 
els desplaçaments a peu amb un 51% i el cotxe, un 40%. 

Cultura 
 Es detecta al llarg del procés de participació i de l’anàlisi de dades que  el foment 

de la cultura a Manresa, queda molt abandonat a la franja d’adolescents. Només si 
es potencia i es treballa aquesta transició se li podrà donar continuïtat a la feina 
feta fins aproximadament als 10/12 anys en programes com: Rialles, Imagina’t, 
l’Hora del Conte...  

 Manresa té una bona programació teatral adreçada a joves i té un seguiment molt 
notable. 

� Bona valoració per part dels assistents al procés de participació de la 
programació musical que ofereix Platea Jove al Kursaal. 

 A Manresa hi ha molta oferta musical: 
� Existència de molts grups musicals formats per gent jove. 
� Varietat de bucs d’assaig de propietat privada. 

 Percepció en els col·lectiu de joves que poder estudiar música o dedicar-se a fer 
música és un luxe. 

 Es detecta que hi ha moviment de cultura urbana, com per exemple: el hip-hop, 
l’skate... 

 
 
Els Esplais 

 Existència de diversos Esplais, Agrupaments Escoltes i Moviment Infantil i Juvenil 
d’Acció Catòlica  (MIJAC’s). 

 Hi ha entitats de lleure que han tancat per manca de gent . 
 Hi ha entitats de lleure juvenil que han tancat per manca de monitors/es. 

 
 
Educació 

 La joventut de Manresa no té massa temps lliure durant la setmana, donat que 
participen en moltes activitats extraescolars. Tot i que, a causa de la crisi 
econòmica, també s’han vist reduïdes les subscripcions d’alumnes a les activitats 
extraescolars. 

 Es manifesta també, al llarg del procés de participació, que aquestes activitats que 
es duen fora de l’horari lectiu escolar són de caire privat. Fet que significa que 
aquesta oferta no està a l’abast de tota la tipologia de joves i molts en queden 
exclosos. 

 Les biblioteques exitents al municipi no cobreixen les demandes d’espais i horaris 
per a menors de 18 anys: 

� Necessiten espais per poder treballar en grup, tal i com els hi demanen 
al centre educatiu. 

 Les biblioteques no adapten els horaris a la demanda: 
� Existència de diverses peticions per part dels estudiants d’adaptar els 

horaris per poder accedir-hi i que s’adeqüin al públic existent 
universitaris, estudiants d’institut... 

 Els joves universitaris posen de relleu la necessitat de potenciar l’Escola 
Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM): s’hauria de valorar la 
importància que té per a una ciutat tenir una carrera universitària de referència a 
nivell mundial, com és l’ Enginyeria de Mines. 

 Hi ha la percepeció que s’ha de potenciar el treball amb les escoles sobre la 
participació, des de la vessant educativa i pedagògica. Seria important treballar i 
poder engegar un programa específic amb els adolescents. 

 
5.6.2. La utilització  de les tecnologies de la inf ormació i comunicació 
 
Canals de comunicació 
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 Necessitat de millorar els canals de comunicació bidireccionals entre la ciutadania i 
l’ajuntament. 

� La ciutadania hauria de percebre que és fàcil comunicar-se amb 
l’ajuntament. 

� La comunicació no es pot limitar a la tramitació d’una queixa o d’un 
tràmit. 

� L’ajuntament ha d’arribar a percebre què volen els joves i actualment 
no hi ha mitjans per copsar-ho. 

� La joventut de Manresa té un elevat grau de desconeixement de la 
informació municipal destinada a aquest col·lectiu.  

 Els participants perceben i manifesten que en els mitjans de comunicació es 
visualitzen molt les activitats esportives, en detriment de la difusió i promoció 
d’altres activitats juvenils d’altres àmbits. 

 Manca d’un lloc de referència d’informació i comunicació per a les entitats de 
Manresa i de les activitats que aquestes desenvolupen. 

 
Canals socials i tecnologies de la informació 

 La joventut està immersa en la universalització d’Internet:  
� Un 85% dels joves enquestats disposen de telèfon mòbil, dels quals un 

34% el té sempre connectat i un 24% l’utilitza freqüentment, en front 
d’un 26% que no l’utilitza habitualment. 

� Un 97% dels enquestats té ordinador a casa i un 96% dels que tenen 
ordinador el tenen amb accés a Internet.  

 Manquen mitjans de comunicació digitals i de referència. 
� No es detecta cap pàgina web ni cap canal de comunicació de 

referència pels joves amb l’objectiu de saber quines activitats es 
desenvolupen a Manresa per aquest col·lectiu. 

� Necessitat d’una aposta ferma per potenciar la comunicació digital. 
� Un 86% dels enquestats manifesta que no han consultat mai el lloc web 

de joventut de Manresa. 
 Un 39% dels joves enquestats participarien en un procés de participació  a través 

de canals socials virtuals: Facebook, Twitter.... 
 

5.6.2. Coneixement i ús dels Servei d’Informació Ju venil de Manresa: Servei  Municipal 
d’ Informació Municipal Juvenil SapsK, casal de Joves La Kampana 

 
La Kampana 
 
Definició institucional del servei : La Kampana és un equipament municipal dedicat a la 
promoció de la cultura, la creació i l’associacionisme juvenil. Un espai on, si tens entre 14 i 30 
anys, es pot anar a a gaudir de les activitats que s´hi realitzen i a  la vegada, a fer ús dels 
recursos i espais que hi ha per als Joves. 

 La Kampana no és l’espai juvenil de referència per als Joves de Manresa, tot el 
contrari, hi ha una percepció dels usuaris molt estigmatitzada: 

� Un dels problemes principals que es manifesta al llarg del procés és la 
ubicació de l’edifici de la Kampana; el barri antic no fomenta l’accés 
dels joves d’altres indrets de la ciutat. 

 Els usuaris habituals de La Kampana hi assisteixen principalment per: 
� No estar al carrer 
� Passar-s’ho bé 
� Fer deures 
� Com a punt  de trobada 
� Fer activitats i tallers 
� Connectar-se a internet 
� Jugar a ping pong 

 Els joves enquestats manifesten el següent: 
� El 60% no coneix el Casal de Joves La Kampana 
� Del 17% que el coneixen, un 81% l’utilitzen un cop a l’any, un 9% un 

cop al mes i un 10% un cop per setmana. 



                              Acta de la sessió plenària núm. 1, de 17 de gener de 2013                       40 

� El 95% dels enquestats no han demanat mai material a La Kampana. 
� El 95% no ha reservat mai sales del casal de Joves de la Kampana. 
� El 92% no ha participat mai en els tallers o les activitats que promou La 

Kampana. 
 Hi ha la necessitat de Casals de Joves descentralitzats: 

� Els joves manifesten la necessitat d’espais de participació de proximitat 
per poder trobar-se i desenvolupar activitats conjuntament. 

 
SAPSK?   
 
Definció institucional del Servei: és el Punt Municipal d’Informació Municipal Juvenil de 
Manresa, un equipament de l’Ajuntament, públic i gratuït, gestionat per l’entitat manresana 
CAE, formació i serveis socioculturals. Informa als joves sobre diferents temes del seu interès. 
L’equip del SAPSK? s’encarrega de l’actualització i elaboració de la informació, a més de la 
coordinació i dinamització del programa PIDCES de la Diputació de Barcelona. 

 Els joves manresans creuen que és útil i interessant tenir un Punt d’Informació 
Juvenil amb les següents característiques: 

� Intentar arribar a tots els sectors del jovent manresà. 
� Necessitat de promocionar el punt d’informació juvenil, no només com 

a centre d’informació, sinó com a espai de diàleg i per compartir 
informació entre ells.  

� Cal oferir espais d’intercanvi per als joves. 
� Que sigui un Punt d’Informació que fomenti la descentralització de la 

informació. 
� Necessitat d’una millora de l’espai i de la gestió actual.  

 Els joves enquestats manifesten: 
� Un 43% no coneix el Servei d’Informació Juvenil SapsK?, un 32% sí 

que el coneix i un 25% sap que existeix. 
� Del 43% que el coneix, un 72% l’utilitza un cop l’any, un 16% un cop 

per setmana i un 12% un cop al mes. 
 
PIDCES (Punts d’Informació i Dinamització als Centr es d’Ensenyament Secundari)  
 

 Els PICDES haurien de donar a conèixer les entitats juvenils.  
� Haurien d’informar de les entitats existents i de què s’hi fa. 
� És un servei que està molt ben valorat pels joves participants en el 

procés. 
 

5.6.4. L’empancipació 

El treball: atur juvenil, temporalitat dels contrac tes laborals, precarietat... 
 
El món laboral 

 Els joves de Manresa estan molt desanimats i desencantats en relació a la 
possibilitat de trobar feina: 

� Estudien molt i després no troben feina del que han estudiat. 
� Percepció d’un futur complicat en el context de crisi econòmica. 
� Percepció que l’Ajuntament no aposta per a la generació jove. 

 Hi ha la demanda per part dels joves de que l’administració aposti més per la 
transició escola-treball, a través de programes, activitats periòdiques.... 

 Es manifesta, al llarg del procés, que no hi ha una aposta per  les  polítiques de 
foment del treball per a la gent jove. 

 No hi ha un referent físic on poden anar els joves a buscar feina o a orientar-se per 
la sortida al món laboral a Manresa. 

 Els joves assistents a les sessions manifesten que, en un moment com l’actual de 
crisi global, no perceben positivament el tancament del Viver d’Empreses. 
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Possibilitats d’emancipació: lloguer d’habitatges, esforç econòmic per a la compra de 
l’habitatge 
 
Emancipació 

 La joventut manresana té la percepció de que la possibilitat d’emancipació és un 
dels seus principals problemes. 

 
Habitatge 

 Percepció de l’existència de grans dificultats per accedir a l’habitatge tant de lloguer 
com de compra. 

 Ha anat creixent el grup de joves emancipats de 25-30 anys que han apostat per 
viure a Manresa perquè la vivenda és més econòmica o per estudis (cuina, 
hostaleria…) 

 Percepció que l’administració no aposta per una política d’habitatge per als joves 
de la ciutat. 

 
5.6.5. La participació per a Joves 

 Al llarg del procés de participació s’ha pogut copsar en els joves manresans un 
sentiment de decepció en relació a la seva possibilitat d’aportar i treballar per a la 
política municipal. Han manifestat que en els darrers anys ha anat en detriment la 
relació amb l’Ajuntament i a la vegada, manifesten que no s’ha comptat amb ells 
per a res. 

 Manifesten la necessitat de tenir un Consell de Joves per poder debatre les 
polítiques de Joventut a dur a terme.  Amb les característiques següents: 

� Que sigui un òrgan de coordinador entre les entitats i a la vegada, que 
faci la funció de coneixença entre els membres i entre les entitats que 
en formen part. 

� Espai que realment sigui per participar i que s’escolti a la gent jove. No 
tornar a repetir les mateixes dinàmiques del passat i analitzar per què 
no va funcionar. 

� Que tingui validesa jurídica. 
� Que hi hagi una part de pressupost participatiu tal i com es fa en els 

Consells de Districte.  
 S’ha de tenir present que en les enquestes als instituts un 39% dels joves 

enquestats participaria en un procés de participació que és realitzés mitjançant 
canals de comunicació virtuals, un 16% ho faria en sessions/reunions puntuals dels 
temes que li interessessin i 11% dels enquestats manifesta que participaria en un 
Consell de Joves. 

 
Imaginem un procés de participació.... 

 Quan els hi demanem que s’imaginin un procés de participació el construeixen en 
una vessant d’obertura, que hi pugui assistir tothom que ho desitgi i a la vegada, en 
una franja horària adaptada al jovent i no pas als adults:  

� A les enquestes  els joves dels instituts preferirien que fos un divendres 
(23%) i un dissabte (25%). I l’horari majoritari seria a la tarda de 17 a 
19h (55%). 

 El desenvolupament del procés de participació hauria de ser en un espai on ja es 
trobin els joves amb l’objectiu de fer-los sentir còmodes. Manifesten obertament 
que no es desenvolupi el procés de participació en dependències municipals. 

 Manifesten la necessitat de que el procés sigui molt clarificador en relació als seus 
objectius.  

 La temàtica de l’objectiu del procés de participació ha de quedar clara des del inici, 
i a la vegada tenir molt clar que és un tema que interessa als joves.  

 En el moment de definició i construcció del procés de participació és quan ja 
s’hauria de poder comptar amb la participació dels joves manresans. Manifesten 
obertament que segurament participarien més en un procés que hagin pogut 
construir des de l’inici que no pas un projecte que ja estigui definit i tancat. 

 Exposen la necessitat que se’ls retorni la informació del procés de participació. 
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� Saber que se n’ha fet de la informació generada amb la seva 
participació. 

� Es prendran decisions sobre allò que s’ha tractat? 
� Intentar que hi hagi un seguiment del procés, i que la joventut en sigui 

partícip. 
 Un procés de participació no ha de ser un espai d’opinió només, sinó de presa de 

decisions o de codecisions. 
 Utilitzar el mecanisme de les consultes ciutadanes per poder escoltar la voluntat 

dels joves manresans. 
 
5.6.6. Promoció d’hàbits saludables 
 

 Al llarg de les sessions participatives s’han detectat hàbits de consum de 
substàncies entre els joves, que poden derivar en problemes de salut. A la vegada, 
manifesten que hi ha una actitud de manca de detecció de la problemàtica per part 
del jovent de la ciutat. 

 Es manifesta que el fenomen i la pràctica del botelló està molt extesa en el 
col·lectiu de joves a Manresa. 

 A la vegada, és important destacar que, dins de les sessions, els mateixos joves es 
plantegen que com és que el consum de drogues està tant implantat en el 
col·lectiu, quan són segurament les persones que més informació reben sobre el 
consum d’aquestes substàncies. 

 Necessitat d’un pla d’intervenció integral amb adolescents sobretot per treballar 
hàbits saludables i prevenció de drogodependències. 

 
5.6.7. Les polítiques de joventut de l’Ajuntament d e Manresa  
 
D’on partim... 

 Al llarg del procés es copsa en els joves manresans la sensació de deixadesa i 
abandonament de les polítiques de joventut a Manresa. Ho manifesten amb els 
següents ítems:  

� En el seu moment no hi va haver una aposta ferma per la joventut i es 
va deixar perdre l’oportunitat.  

� No s’hi van destinar recursos. 
� S’ha treballat molt en l’àmbit social i en l’atenció als joves amb 

dificultats. 
� Detecció de molts guetos a la ciutat: tant per activitats d’oci com per 

educació. 
 Percepció de que l’Ajuntament no és una institució pròxima al col·lectiu. 

 
Una nova manera de fer... 

 Necessitat de treballar amb transversalitat i coordinació dintre de l’Ajuntament. 
 Cal planificar i treballar des d’una perspectiva integral per poder arribar als joves de 

la ciutat: salut, educació, participació. I poder establir un vincle tècnic amb la 
participació a la ciutat.   

 S’ha de poder treballar des de la perspectiva que el jove és un ciutadà.  
 Potenciar l’autonomia per als joves de Manresa. 
 Cal treballar més la inclusió de joves exclosos i amb situacions difícils.  

� Calen polítiques de joventut que propiciïn que aquests joves participin 
en actuacions per joves que es fan a la ciutat.  

� S’ha de normalitzar la situació d’aquests joves, a partir de situacions i 
activitats normalitzades. 

 La política no només es pot quedar en el dia de les eleccions, s’han de facilitar més 
eines: 

� “Hem de fer que la política existeixi: Som ciutadans de Manresa i volem 
participar en allò que ens afecta.” 

� Que hi hagi més espais de participació i interrelació amb l’Ajuntament. 
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El teixit associatiu 
 Necessitat de reinventar les relacions amb el teixit associatiu. 
 L’Ajuntament ha de mantenir la seva presència en llocs concrets, com per exemple 

la Fira de l’Estudiant, atès que és una etapa de la vida dels joves en què se’l pot 
ajudar amb moltes qüestions que se li plantegen. 

 Percepció de desconeixença de les entitats polítiques juvenils a Manresa. 
 
5.6.8. Les eines: El sociograma 

Llegenda del sociograma:  

 

 
 
 

 

 

 

 

Llegenda de les abreviacions: 

PIDCES: Punts d’Informació i Dinamització als Centres d’Ensenyament Secundari 
CAE: CAE - Formació i Serveis Socioculturals 
JEI: Joventut d’Esquerra Independentista 
JERC: Joventuts d’Esquerra Republicana 
DAM: Delegació d’Alumnes de Manresa de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 
Manresa 
JNC: Joventut Nacionalista de Catalunya 
MINUATX: Esplai de la Salle 
ESPLAC: Associació d’Esplais de Catalunya 
MIJAC: Moviment Infantil d’Acció Catòlica 
PDC: Pla de desenvolupament comunitari 
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6. Pla Local de Joventut de Manresa 

 

 

6.1. PRINCIPIS RECTORS 

 
L’anàlisi del Pla local de joventut de Manresa, la seva concreció i la seva futura implementació 
incorporen els principis rectors del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. És per això que el 
nostre municipi assumeix, en la seva totalitat, una manera de fer, uns paràmetres d’actuació 
que garanteixen no sols l’assoliment dels objectius que ens proposem per els propers anys 
amb qualitat, participació, visió integral, universal i inclusiva, sinó avançar, per això, colza a 
colza amb el conjunt de municipis de Catalunya per ajudar a la vertebració d’un model de país 
on els joves siguin una peça clau en la configuració del seu futur. 
L’anàlisi previ i diagnosi de la situació ja ha incorporat aquesta perspectiva, ja que s’ha fet 
analitzant la realitat actual no sols des d’un punt de vista descriptiu, sinó valoratiu, amb la 
participació activa dels joves, els professionals, les entitats i els representants institucionals, 
amb una visió transversal, de treball en xarxa i cooperació entre administracions. 
El Pla de joventut pels propers anys vol reforçar, tot i així, aquests principis rectors, definint 
línies d’actuació i objectius estratègics orientats a aprofundir en una determinada política de 
joventut orientada a : 
 
� Universalitat i inclusió de les polítiques a desenvolupar. Implica una mirada àmplia 
sobre el col·lectiu de joves, que inclou diferents edats, condicions i singularitats. S’han de 
realitzar accions orientades a les diferents sensibilitats i necessitats, sense oblidar, però, la 
necessitat de reforçar polítiques inclusives i que garanteixin la igualtat d’oportunitats per tal 
d’assegurar que ningú es quedi al marge 
 
� Visió integral de les politiques juvenils, que afecta tots els àmbits de vida quotidiana : 
la salut, l’ensenyament, la cultura, l’esport, el lleure i l’oci, l’art i la creativitat, l’urbanisme i 
l’habitatge, l’espai públic, els serveis socials ... Això implica un treball transversal dins i fora de 
l’Ajuntament, entre departaments, i també de treball amb xarxa amb entitats i serveis, de 
col·laboració, cooperació i el principi de subsidiarietat amb altres administracions, etc. 
 
� Lideratge democràtic, en el que l’administració impulsa, coordina i facilita l’acció dels 
diferents actors que intervenen en el territori, les entitats, els col·lectius, i ho fa des de la 
proximitat, el diàleg, i l’acord entre diferents sensibilitats, buscant la corresponsabilitat de tots 
els agents que intervenen. 
 
� Participació activa, fluïda i permanent dels joves en la definició de les seves 
necessitats i les polítiques de joventut, però alhora també participació dels joves en la vida 
ciutadana a través de crear sinèrgies intergerenacionals, i de responsabilitats compartides amb 
l’administració. 
 
� Qualitat en l’actuació, incorporant criteris d’eficiència i eficàcia en tot allò que es 
realitzi i  assumint la necessitat de justificació, planificació, previsió i planificació de les 
actuacions previ a la seva implementació. El que iImplica defugir de la improvisació, la rutina i 
la costum com a forma de fer habituals, la incorporació d’una metodologia transformadora i, 
alhora, incorporar la innovació i la creativitat com  elements necessaris  per aconseguir avançar 
positivament. 
 
6.2. MISSIO I OBJECTIUS 
 
Missió del Pla 
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Contribuir a que Manresa sigui una ciutat on les persones joves puguin desenvolupar 
plenament el seu projecte de vida, segons les seves necessitats i aspiracions, i alhora formin 
part activa de la vida ciutadana, aportant el seu valor com agents de millora i canvi en el futur 
de la ciutat. 
 
Objectius estratègics del pla de joventut 
 
Els objectius del present pla s’orienten a aconseguir la missió plantejada, i aprofundeixen en la 
metodologia adequada perquè això sigui possible : 
 
1. Proporcionar totes aquelles eines informatives i orientatives als joves que els facilitin poder 
desenvolupar un projecte de vida autònom, satisfactori, creatiu i, amb més o menys mesura, 
socialment compromès. 
 
2. Apropar els joves a l’administració local i aquesta als joves, a través d’eines, serveis, 
programes i projectes d’interès per la gent jove, alhora que incentivar a través de diferents 
mètodes, presencials i virtuals, la participació dels joves en la implementació del Pla de joventut 
i altres temes d’interès ciutadà. 
 
3. Lluitar per la igualtat d’oportunitats dels joves a la ciutat, aprofundint en mesures 
integradores i no exclusives dels joves que presenten situacions de vulnerabilitat per 
circumstàncies personals i familiars. 
 
4. Donar suport al teixit associatiu juvenil de la ciutat, per tal d’enfortir-lo i garantir la seva 
presència de ple dret en la vida ciutadana. 
 
5. Treballar per crear aliances internes i externes de l’administració a favor de les polítiques 
de joventut, implicant a altres àrees municipals – cultura, esports, sanitat, ocupació, serveis 
socials, .... -  , però també treballant colza a colza amb entitats ciutadanes, els centres 
educatius i la universitat, el consell comarcal i la Generalitat de Catalunya. 
 
6.3. METODOLOGIA 
 
El Pla de joventut, des dels seus inicis, s’ha realitzat a través d’una metodologia compartida 
amb el Pla de Joventut de Catalunya. Assenyalarem les principals línies: 
 
� Inclusiva. El Pla parteix d’una visió universal dels joves, amb les seves particularitats 
singularitats i necessitats, i ha de respondre, sempre, a reforçar l’autoestima dels joves com a 
part d’una comunitat, en aquest cas de la ciutat, vetllant alhora per afavorir dinàmiques no 
discriminatòries, especialment per motius de gènere, procedència o confessió. Alhora el pla 
també té en compta la necessitat de la col·laboració intergeneracional, assegurant la presència 
dels joves en el quefer de la vida quotidiana . 
A la pràctica aquesta línia es tradueix en: 
a) programar activitats per a joves a diferents puts de la ciutat. No només al centre sinó 
assegurar una oferta estable també als barris més perifèrics 
b) vet llar per què les actuacions i projectes que es dissenyin tinguin en compte el gènere, 
l’edat, etc. 
c) promoure projectes intergeneracionals. És a dir, seguir la línia de treball engegada de 
promoure una activitat artística anual entre joves i gent gran 
d) dissenyar activitats concretes de coneixement  de la ciutat, ja sigui a través de jocs de rol, de 
concursos a les xarxes socials,... 
 
� Participativa.  La metodologia, no sols en la fase de diagnosi i planificació, sinó també 
en l’execució, ha de comptar amb la participació activa dels joves i, en alguns moments fins i tot 
de la ciutadania en general. El Pla ha d’aconseguir ser el Pla dels joves, no per els joves. Es 
per això que la seva presència ha de ser constant, a través de les entitats i col·lectius, però 
també de forma individual. El Pla ha d’utilitzar les eines tecnològiques a l’abast, així com les 
xarxes socials per arribar i comunicar amb els joves. 
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A la pràctica aquesta línia es tradueix en: 
a) activació del consell de joves com a espai de trobada, diàleg i consens amb els joves de la 
ciutat 
b) posada en marxa del consell d’adolescents. Aquest consell pretén ser un espai de 
participació pels joves de 12 a 16 anys. 
c) taula de tècnics. Aquesta taula està formada pels professionals de la ciutat que treballen 
amb joves 
d) obertura d’un espai participatiu a les nostres xarxes socials (facebook i twitter) 
 
� Avaluativa.  El disseny del Pla ja parteix d’una avaluació de l’anterior programació, 
però per poder avaluar en un futur l’actual Pla amb millor rigor hem de preveure mecanismes 
de seguiment i avaluació constant, de cada una de les accions. L’avaluació s’incorpora, a 
diferents nivells, durant el Pla, i el seu objectiu és aconseguir valorar l’eficàcia i l’eficiència del 
mateix, així com veure l’acompliment i l’impacte de les accions proposades. 
A la pràctica aquesta línia es tradueix en: 
a) elaboració d’avaluacions al final de cada activitat i/o projecte 
b) elaboració d’indicadors de desenvolupament de les diferents polítiques 
 
� Treball en xarxa i perspectiva comunitària. El Pla compta amb una perspectiva 
global de la ciutat, i per tant no sols amb una visió institucional del propi Ajuntament, sinó amb 
les inquietuds i aportacions de les entitats, els serveis, la societat civil organitzada, així com 
d’altres administracions que impacten en el territori, el consell comarcal, els municipis del 
voltant, la Diputació i la Generalitat de Catalunya. El desenvolupament del Pla s’ha de fer 
creant sinèrgies de col·laboració, sumant voluntats i reduint esforços i duplicitats, per trobar 
vies de consens, engranatge i complementarietat a la Ciutat, i aquesta amb la resta de país. En 
aquesta línia l’Ajuntament té un paper important de lideratge i coordinació. 
A la pràctica aquesta línia es tradueix en: 
a) reunions periòdiques amb el consell comarcal del bages 
b) reunions periòdiques amb els punts d’informació juvenils d ela comarca 
c) elaboració i execució de projectes conjunts amb els professionals de la ciutat que treballen 
amb joves 
d) coordinacions amb la Diputació de Barcelona 
 
� Transversalitat i coneixement. Les polítiques juvenils han de ser assumides i 
treballades pel conjunt d’àmbits sectorials que conformen la totalitat de la nostra vida : la salut, 
la cultura, l’esport, l’educació, el treball, els serveis socials, l’urbanisme, l’habitatge, etc. Això 
implica no sols un treball conjunt i en xarxa, sinó un traspàs dinàmic d’informació i de 
coneixement entre tots els àmbits que el conformen, augmentant la capacitat i l’eficàcia dels 
actors que hi participen. Per això és necessari assegurar no sols els contactes bilaterals de 
joventut amb altre interlocutors, sinó almenys una trobada anual de tothom que en forma part. 
A la pràctica aquesta línia es tradueix en: 
a) reunions bimensuals de diferents departaments municipals: cultura, esports, salut,... 
 
6.4. PLA D’ACCIÓ  
 
En aquest apartat es planteja el Pla d’Acció per al desenvolupament i la implementació del Pla 
Local de Joventut de Manresa. Les línies estratègiques que plantegem pel PLJ 2012-2016 
segueixen les orientacions del PNJC 2010-2020. d’aquesta manera les línies definides són: 
 
1. Manresa Jove.... Endreça 
2. Manresa Jove.... Comunica 
3. Manresa Jove.... S’emancipa 
4. Manresa Jove.... És salut 
5. Manresa Jove.... Participa  
6. Manresa Jove...Crea 
Per cada línia  es defineixen una objectius específics a partir dels quals es plantegen una sèrie 
d’accions concretes i uns indicadors d’avaluació . 
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Cal fer esment que hi ha aspectes comuns a totes les actuacions, com són els destinataris i els 
recursos. 
Respecte els destinataris, genèricament, s’ha centrat en els joves de Manresa d’entre 16 i 29 
anys. 
Respecte als la regidroia de joventut disposa de: una coordinadora del SMIJ a 37,5h, una 
dinamitzadora/informadora del SMIJ a 20h, una tècnica de Joventut a 35h, i una coordinadora 
de Joventut a 13.5h, aproximadament. 
A part de la dedicació i suport de la Cap de Servei i de la Regidora de Joventut. 
 
6.4.1. Manresa Jove... Endreça 
 
Aquesta primera línia estratègica ve determinada per la detecció, al llarg del procés de 
participació, d’una manca de referència per part dels joves dels serveis municipals, que estan a 
la seva disposició. També es detecta la manca d’una comunicació institucional vers als joves 
manresans i d’una informació efectiva, eficient i econòmica per part de l’administració. 
Per aquesta raó, recomanem que es planifiqui i es dissenyi una nova línia de la Regidoria de 
Joventut en què es  dissenyi un sistema d’informació global, assessorament i orientació, més 
universal, coordinat, més potent i visible per als joves de Manresa.  I es centri en el treball per a 
l’emancipació i la participació juvenil. 
Ha de ser un sistema en què s’endrecin els serveis que actualment estan a l’abast dels joves 
manresans i es defineixin i es clarifiquin les funcions de cadascun d’ells. D’aquesta manera 
s’ajudarà a poder identificar i obtenir un referent d’ajuda informativa a la ciutat. 
Aquest sistema d’informació ha de poder garantir a la vegada algunes característiques 
importants:  
 
� Descentralització: donades les dimensions de la ciutat, el Punt Municipal d’Informació 
Juvenil ha de poder arribar als diferents barris de Manresa. El mateix ha de succeir amb els 
equipaments de proximitat dedicats als Joves. 
� Universalitzar a l’usuari: s’ha de poder arribar a tot tipus de públic juvenil, no només a 
determinats col·lectius. 
� Espais d’intercanvi: fomentar el traspàs d’informació i de coneixement entre els joves, i 
no només fomentar la informació institucional. 
� Augmentar el grau de coneixement i d’utilització d’aquests serveis. 
 

Potenciar i donar a conèixer la marca “Manresa 
Jove”, fent que el jovent de la ciutat la tingui com a 
referència 

Aconseguir que el Servei Municipal d’Informació 
Juvenil sigui el referent de la ciutat en relació a 
l’administració i a altres serveis i recursos d’interès 
per als joves 

MANRESA JOVE ENDREÇA 
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Transmetre una informació efectiva, eficient i 
econòmica per part de l’administració 

ACTUACIONS INDICADORS 

 
Creació de la imatge corporativa de “Manresa Jove”. Creació d’una pàgina web 2.0: manresajove abans 

de 31 de gener de 2013 

 
Difondre el contingut del que significa “Manresa 
Jove”, tenint molt definit el públic objectiu al què es 
vol arribar. 

Campanya divulgatòria a la primavera del 2013 que 
aconsegueixi arribar a un 20 % dels joves 
empadronats a la ciutat de 16 a 29 anys  

Trasllat a noves dependències que facin més visible 
el Servei Municipal d’Informació Juvenil, convertir-ho 
en Oficina Jove 

Obertura del nou servei d’informació juvenil a 
l’Ateneu Les Bases. Fet a gener de 2013 
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Ampliació de l’horari d’atenció als joves. Assegurar l’obertura d’un mínim de 24 hores 

setmanals de l’oficina manresajove  

Ampliació de l’oferta de serveis disponibles al Servei 
Municipal d’informació juvenil 

Oferir assessoraments especialitzats, de forma 
individualitzada i/o grup en ocupació, habitatge i 
salut durant el 2014  

Establiment de protocols de coordinació entre els 
diferents departaments del propi Ajuntament i d’altres 
administracions i/o institucions, per complementar de 
manera eficient la informació generalista que s’ofereix 
des del servei municipal d’informació juvenil. 

Assegurar, de forma progressiva, una coordinació 
estable, periòdica i consensuada amb els 
departaments d’educació, salut i habitatge  

 
Dotar de recursos a tècnics i professionals que 
treballen amb la població juvenil de la ciutat. 

Organitzar 2 xerrades i/o sessions informatives 
anuals 

Ampliació del programa d’intervenció als instituts de 
secundària 

Incorporar anualment, a partir del 2015, un institut 
concertat al programa 

Crear noves estratègies d’intervenció i interlocució 
amb joves universitaris i estudiants de cicles 
formatius 

Realitzar 2 accions anuals vinculades a les 
universitats a partir de la tardor del 2014 

METODOLOGIA 

 
El treball en equip impera en aquesta línia d’actuació, per tal de redefinir les línies de Joventut i 
també en el treball transversal, tot vetllant perquè aquest sigui real i eficaç. 
El contacte directe amb els joves, ja sigui virtualment com presencialment, també és una forma clau 
per assolir aquests objectius. 

 
6.4.2. Manresa Jove... Comunica 
 
Relacionat amb el punt anterior es proposa desenvolupar una política comunicativa amb 
l’objectiu d’arribar als joves de la ciutat de forma bidireccional. 
Segons les dades analitzades al llarg del document els joves són la primera generació que han 
integrat l’ús de la xarxa, especialment per activitats que van més enllà de la feina. 
A la vegada, de les enquestes analitzades se’n desprèn que els joves utilitzen Internet com a 
vehicle de comunicació, informació i discussió informal i entre iguals. 
És important tenir present que els joves tenen accés, cada cop més ràpid i personalitzat, a la 
informació, així que deixen de necessitar intermediaris (organitzacions, partits polítics...) i 
s’impliquen en els afers socials igualment. A la vegada, s’ha de tenir present que en els darrers 
anys, els joves han viscut episodis de corrupció política i de promeses incomplertes que han 
provocat desil·lusió i un desprestigi cap a les institucions polítiques. 
 

Incrementar la difusió dels recursos municipals 
existents per joves a través de diversos 
canals. 
Potenciar les xarxes social com Facebook, 
Twitter i Tuenti, com a eines d’interacció amb 
els joves. 

MANRESA JOVE ... COMUNICA 
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Establir un sistema de comunicació efectiu i 
eficient per fer arribar la informació als joves 
de Manresa. 

ACTUACIONS INDICADORS 

 
Creació d’un web especialitzat en temes d’interès juvenil, àgil, 
dinàmica i funcional. 

Posar en funcionament la web al 2013 i 
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augmentar en un 10% anual el nº de visites al 
web 

 
Ampliació de l’agenda de periodicitat setmanal d’aquelles 
activitats que es fan a Manresa i comarca i que poden ser 
d’interès pels joves. 

Assegurar la permanència d’activitats dirigides 
a joves de diferents àmbits  

 
Augmentar la qualitat de l’agenda setmanal d’activitats Valorar el grau de satisfacció dels usuaris al 

final del Pla 

 
Creació d’un butlletí electrònic per a la població juvenil de la 
ciutat que faci difusió de les activitats i informacions d’interès 
pels joves de Manresa, especialment dels recursos i serveis que 
es posen al seu abast des de les diferents administracions. 

Edició del butlletí . Vigent al 2013 

 
Potenciació i presència a les xarxes socials a través de la marca 
“Manresa Jove”. 

Augmentar en un 5% anual el nº de seguidors 
al twitter i d’amics al facebook 

 
Desenvolupament d’eines i plataformes virtuals per promoure 
processos participatius. 

Realitzar com a mínim dos processos 
participatius promoguts de forma virtual a 
partir del 2014, nº de participants a cada 
procés  

 
Programació de cursos i tallers sobre tecnologies de la 
informació i la comunicació. 

Programar anualment 2 cursos i/o tallers a 
partir del 2013 

 
Dissenyar estratègies comunicatives específiques segons al 
públic a qui van dirigides les activitats que es vulguin promoure. 

Elaboració d’un catàleg de les eines 
comunicatives més adequades segons l’edat 
abans de finals del 2013 

 
Detecció d’informadors clau entre els diferents agents juvenils 
de la ciutat. 

Detectar, cada any,  3 informadors clau a 
partir del 2013 

 
Establiment de convenis de col·laboració amb entitats i 
empreses vinculades al col·lectiu juvenil per difondre activitats i 
propostes. 

Mantenir, com a mínim, els convenis de 
col.laboració actuals 

 
Crear espais de difusió virtual a diferents webs d’accés juvenil 
com ara webs d’Instituts, d’Universitats, entre altres. 

Ser presents a, com a mínim, 2 webs externes 
amb links a la web manresajove a partir del 
2014 

METODOLOGIA 

Es treballarà sobretot i de forma continuada, utilitzant el twitter i el facebook, intentant ampliar els 
contactes en ambdues xarxes. També es farà servir el web, com a eina per interactuar i comunicar-
se amb els joves, fent que sigui un web de referència. A través del web, s’establirà un espai per 
poder intercanviar opinions, generar propostes, entre altres. A banda de les eines virtuals, també es 
comptarà amb el contacte directe amb el jove als instituts, tal i com s’havia fet fins ara, però també 
es pretén ampliar aquest contacte a altres franges d’edat, cercant noves estratègies. Finalment, per 
als professionals que treballen amb i per als joves també es treballarà de forma coordinada per fer 
un traspàs d’informació quan sigui necessari. 

 
6.4.3. Manresa Jove.... S’emancipa 
 
L’emancipació és l’eix principal de les polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya, 
donat que es conceptualitza que els joves és un dels col·lectius més vulnerables de la nostra 
societat. Aquest fet provoca que s’hagi d’actuar d’una manera global en aquest col·lectiu, però 
especialment en la possibilitat de l’emancipació. 
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En aquest sentit cal avançar per garantir les condicions necessàries perquè tots els joves de 
Manresa puguin assolir nivells bàsics d’autonomia individual, facilitant-los opcions per a l’accés 
a una ocupació digna, un habitatge propi i una formació adequada. 
Així doncs, hi ha la necessitat de definir i posar en marxa una línia global d’actuació de les 
polítiques públiques de l’Ajuntament de Manresa que fomenti i treballi amb els joves la 
problemàtica de l’emancipació i doni eines i recursos per a l’empoderament de les persones 
joves, encaminades a la plena emancipació. 
 

Facilitar assessorament per a la presa de 
decisions respecte al propi itinerari d’inserció 
laboral i per evitar, en la mesura del possible, 
situacions de precarietat laboral. 
Facilitar als joves de la ciutat eines i recursos 
per afavorir la complementarietat entre estudis i 
feina, amb la finalitat que puguin iniciar el seu 
procés d’emancipació. 
Oferir un servei d’orientació i assessorament 
especialitzat en habitatge. 

MANRESA JOVE ... S’EMANCIPA 

O
B

JE
C

T
IU

S
 

Donar informació, orientació i assessorament 
en relació als estudis reglats i els no reglats. 

 
ACTUACIONS I  

INDICADORS 
 
Formar un nou circuit per a l’atenció de joves 
sobre orientació laboral i inserció laboral, per tal 
de fer un sistema més àgil que el circuit 
normalitzat. 

Redacció i aplicació d’un protocol d’actuació a partir del 

 
Creació d’una taula local de coordinació de 
polítiques d’ocupació juvenil amb participació de 
totes les administracions implicades  

Establir un mínim de 2 trobades anuals de la taula a partir 
del 2015 

 
Oferir informació i assessorament per a la 
creació d’empreses als joves emprenedors, tot 
establint coordinacions amb el CEDEM (Centre 
de Desenvolupament Empresarial) 

nº d’assessoraments fets, projectes executats, seguiment 
dels projectes, durant el 2013.  

 
Establiment d’un sistema de col·laboració amb el 
Servei d’Ocupació de Catalunya. Treball a través 
de la xarxa 

Control d’indicadors que assegurin augmentar de forma 
anual els usuaris 

 
Ampliació i millora de la borsa d’ofertes laborals, 
accedint a més canals d’informació, i penjant-la 
al web. 

Augmentar el nombre de consultes anuals 

 
Creació d’una borsa de feines temporals en 
períodes vacacionals i feines puntuals durant la 
resta de l’any. 

Establiment de contactes amb diferents empreses i oferir, 
com a mínim, 1 oferta anual a partir de  2014 

Promoció entre els joves dels instituts i les 
universitats del CIO. 

Realitzar, com a mínim, una xerrades informativa anual a 
partir del 2013 

 
Promoció del Servei de Voluntariat Europeu del 
Consell Comarcal del Bages i assessorament per 
anar a treballar o realitzar pràctiques laborals a 
l’estranger. 

Realitzar com a mínim 2 xerrades  informatives i sessions 
d’experiències a partir del 2013 

 
Oferta d’assessories específiques en matèria 
d’habitatge. 

Realitzar una sessió informativa anual específica 

 
Suport en la tramitació d’ajuts per a l’accés a 
l’habitatge. 

Atendre totes les demandes 
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6.4.4. Manresa Jove.... és salut  
 
Al llarg de la diagnosi ja s’ha plantejat la problemàtica actual amb conductes de consum de 
drogues i alcohol a la ciutat per part del col·lectiu de joves i adolescents. És per aquesta raó 
que proposem que s’aposti per una promoció dels hàbits saludables i de la prevenció de riscos 
en aquest col·lectiu especialment vulnerable, sobretot centrant-nos en la reducció de riscos. 
Aquesta promoció hauria de venir planificada i coordinada des d’edats adolescents, que no 
entren dins de les polítiques de joventut (abans dels 16 anys), però que és necessari integrar-
les donat que són els futurs joves de Manresa. 
 
 

Intervenir entre la població juvenil en matèria de 
salut, promovent, sensibilitzant, conscienciant i 
generant eines i habilitats per la millora de la salut i 
la reducció de riscos. 
Acostar-se als adolescents en la planificació de les 
polítiques de salut.  

MANRESA JOVE ... ÉS SALUT 
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Consolidar l’oficina “Manresa jove” com a espai de 
referència a Manresa en matèria d’assessories i  de 
promoció de la salut entre els joves. 

ACTUACIONS INDICADORS 

 
Participació al Consell Municipal de 
Drogodependències, realitzant-ne el seguiment i 
fent-ne propostes de millora de la implementació 
del protocol de mesures alternatives a la sanció 
administrativa. 

Assistència a les sessions del consell i realitzar un 
mínim de 2 propostes anuals d’accions preventives 
adreçades als joves a partir del 2013  

 
Establiment d’una coordinació entre les institucions 
que treballen en matèria de promoció de la salut 
entre la població juvenil a Manresa. 

Realitzar un mínim d’1activitat conjunta anual a 
partir del 2015 

 
Manteniment i ampliació de la borsa 
d’arrendadors i joves que vulguin accedir a un 
habitatge en règim de lloguer. 

Ampliació de la borsa de pisos de lloguer a raó de 2 pisos 
cada any a través de l’empresa municipal FORUM 

 
Creació d’un sistema de col·laboració entre 
FORUM i Manresa Jove, per tal d’oferir la 
inscripció a la borsa, des del SMIJ.  

Posada en marxa del sistema el 2015 

 
Especialització de l’oficina “Manresa Jove” en la 
tasca d’orientació i assessorament acadèmic 
individualitzat. 

Realitzar un mínim de 10 assessoraments especialitzats a 
partir del 2014 i augmentar-los progressivament es 
propers anys 

 
Participació anual a la Fira de L’Estudiant. Participació activa en la fira 

 
Assessorament per a l’accés a programes de 
mobilitat per  estudiar i treballar a l’estranger. 

Realitzar un mínim de 2 xerrades informatives anuals  

 
Gestió i suport en la tramitació a inscripcions i 
beques. 

Atendre totes les demandes 

METODOLOGIA  

El treball en termes de treball es durà a terme a través d’assessories a l’oficina de “Manresa Jove” i també 
realitzant tallers a diversos punts de la ciutat i a petició de col·lectius concrets que ho sol·licitin. També 
s’establirà un compromís de disponibilitat d’algun tècnic especialista en cada matèria, per tal que els joves 
puguin sol·licitar visites a l’oficina de joventut, el que implica coordinació i acords amb altres serveis municipals. 
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Participació en programes i projectes relacionats 
amb la salut que es promoguin a nivell comarcal i 
local. 

Participar en un mínim d’1programa i/o projecte 
anual relacionat amb drogodependències o 
alimentació saludable a partir del 2013 

 
Formació als agents que treballen amb joves en la 
seva tasca preventiva, en matèria de salut. 

Promoure una xerrada/sessió formativa anual 

 
Elaboració de campanyes de promoció d’hàbits 
saludables als instituts a través dels PIDCES. 

Promoure 1 campanya anual a partir del 2014 

 
Promoció de l’associacionisme i l’esport entre els 
joves com a estil de vida saludable. 

Promoure un mínim de 2 Xerrades informatives i 1 
visita a una entitat cada any a partir del 2013 

 
Elaboració de programes d’actuació conjuntament 
amb els centres d’educació secundària per eradicar 
conductes com el tabaquisme i el consum 
d’alcohol. 

Realitzar 1 acció anual conjuntament amb els 
centres educatius  a partir del 2014, en el marc del 
programa de prevenció de les drogodependències 

 
Crear una oferta formativa i informativa vinculada a 
l’oficina “Manresa Jove” a través de tallers que 
treballin diferents àrees en matèria de salut jove 
(sexualitat, drogues,...). 

Mantenir anualment els tallers ofertats 

 
Col·laboració amb el departament de serveis 
socials municipal, concretament el programa 
d’infància i família, per establir trobades a l’oficina 
de “Manresa Jove” on fer sessions de treball i 
orientació  a pares/mares i als seus fills, en matèria 
de conductes de risc.  

Realitzar com a mínim dues sessions de treball a 
l’any de forma coordinada entre l’oficina Manresa 
Jove i el Servei de Suport i Intervenció amb 
Famílies de Serveis Socials 

METODOLOGIA 

 
Per a assessories, consultes i orientació individuals i puntuals, es treballarà a  l’oficina 
“Manresa Jove”, amb confidencialitat. Per a les intervencions en prevenció, sensibilització i 
reducció de riscos, es treballarà amb coordinació amb tècnics de salut, serveis socials i altres 
serveis subcontractats, o bé les tècniques de joventut en diferents espais i actes. També 
s’establirà un compromís de disponibilitat d’algun tècnic especialista en salut, per tal que els 
joves puguin sol·licitar visites a l’oficina de joventut. 
 
 
6.4.5. Manresa Jove... Participa 
 
La participació dels joves ha estat objecte d’anàlisi tant de l’enquesta sobre participació política 
2011 de la Generalitat de Catalunya com de l’enquesta que es va realitzar en els diversos 
instituts de Manresa. Així com, a la vegada, la LPJ estableix la necessitat que les 
administracions potenciïn la participació juvenil en la vida pública. I a la vegada, reconeix les 
noves dinàmiques i formes de participació, com per exemple els grups de joves i els consells 
locals de joventut. 
És per aquestes raons, que es proposa que hi hagi un eix estratègic en el Pla Local de Joventut 
a través del qual es potenciï la participació dels joves manresans, en qualsevol de les possibles 
formes que es manifestin. 
En aquest sentit, cal tenir present les anteriors formes que s’han provat i el perquè no han 
funcionat per poder encarar una nova perspectiva estratègica en quant a participació. 
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Tenint en compte que les formes de comunicació han canviat, s’aposta per la utilització de les 
xarxes socials i d’espais virtuals per tal de poder recollir opinions, propostes i generar debat. 
Tot i així no es perd de vista la importància del contacte directe a través de l’atenció a l’oficina 
“Manresa Jove” i a través del contacte amb la gent jove als instituts i universitats i amb les 
entitats juvenils. És important també la relació amb educació per la creació del Consell 
d’adolescents 
 
6.4.6. Manresa Jove... Crea 
 
La creació és una habilitat que pot generar eines per desenvolupar-se en la vida quotidiana i 
superar certes limitacions. 
És per això que es considera important que Manresa potenciï l’habilitat de crear, pretenent 
donar l’oportunitat als joves creadors per poder desenvolupar i plasmar les seves idees.  
Creiem que aquest eix ha de potenciar el següent:  
� Transformar: Què és allò que no vol canviar el jove 
� Educar i emprendre: S’ha de seguir formant als emprenedors, formar en coneixement 
pràctic abans d’arribar a la universitat. 
� Valors – respecte i il·lusió: Per tal d’aconseguir que els joves tinguin il·lusió per crear i 
executar els seus projectes, les seves idees.  

Crear espais d’interlocució entre 
l’Ajuntament i la població juvenil de la 
ciutat. 

MANRESA JOVE ... PARTICIPA 

O
B

JE
C

T
IU

S
 

Promoure les associacions juvenils de 
Manresa 
 
 

ACTUACIONS INDICADORS 

 
Posada en marxa del Consell d’Adolescents. Celebració de la primera trobada el 

2013 

 
Reformulació del concepte de Consell de Joves adaptant-lo als 
temps actuals i fent que sigui una eina útil per als joves. 

Establir un mínim de 3 reunions amb 
joves per redefinir-lo durant el 2012 i 
posar-lo en marxa el 2013 

 
Programació regular de debats sobre temes d’interès que permetin 
obtenir dades i opinions sobre la realitat dels joves. 

Programar un mínim de 2 debats 
anuals a partir del 2014 

 
Potenciar un esdeveniment d’intercanvi i reflexió amb joves no 
associats per detectar necessitats i interessos del conjunt de la 
població jove de la ciutat. 

Crear un esdeveniment bianualment 

 
Servei d’assessorament a les entitats juvenils sobre subvencions, 
gestió associativa i elaboració de projectes. 

Realitzar un mínim de 10 
assessoraments anuals a partir del 
2015 

 
Difusió de les entitats juvenils i la seves activitats. Difusió de les activitats d’entitats 

juvenils de forma mensual al web 
manresa jove. Aconseguir que al 2014 
hi siguin presents el 90 % de les 
entitats juvenils de la ciutat 

 
Convocatòria anual de subvencions per a projectes d’entitats 
juvenils. 

Treure una convocatòria anual per 
subvencionar a entitats juvenils 

 
Servei de cessió d’espais i recursos per a les entitats juvenils. Relació equilibrada entre recursos 

ofertats i demandes realitzades 

METODOLOGIA 
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Es centrarà sobretot en les coordinacions de Manresa Jove amb el departament de cultura, 
amb Casa de la Música i amb els referent de contacte dels  instituts i universitats. Els espais de 
treball seran espais públics, equipaments municipals i la Sala Stroika 

 
6.5. SISTEMATITZACIÓ DE LES ACCIONS  
 
En aquest apartat es presenten les fitxes de calendarització de les línies del Pla Local de 
Joventut. En una primera part es presenten les diferents línies estratègiques del PLJ i la 
calendarització  de cada fase d’execució. 
En una segona part es presenten les actuacions a realitzar durant el 2012 i el 2013 establint si 
són actuacions anuals i bianuals. 
 
6.5.1.  Calendarització de les línies d’actuació de l PLJ 
 

Manresa Jove Endreça 

01. Potenciar i donar a conèixer la marca “Manresa Jove”, fent que el jovent de la ciutat la tingui 
com a referència. 

02. Aconseguir que el Servei Municipal d’Informació Juvenil sigui el referent de la ciutat en 
relació a l’administració i a altres serveis i recursos d’interès per als joves. 

Promoure que els joves creadors 
disposin d’oportunitats per 
desenvolupar les seves potencialitats 
creatives. 

MANRESA JOVE ... CREA 

O
B

JE
C

T
IU

S
 

Facilitar els recursos perquè els joves 
creadors puguin donar a conèixer les 
seves obres i siguin reconegudes. 

ACTUACIONS INDICADORS 

 
Convocatòria de beques, premis i/o subvencions per facilitar la 
formació de joves artistes manresans. 

Convocar una beca/premi i/o 
subvenció anual a partir del 2014 

 
Creació d’una mostra d’art jove. Realització de la mostra a partir del 

2015 

 
Creació d’un festival anual que promocioni els grups musicals 
formats per joves estudiants dels  instituts de secundària de la 
ciutat. 

Realització del festival a partir del 
2015 

 
Promoció i informació del Programa d’Idees Joves, organitzar 
pel CEDEM, el qual fomenta la creativitat i la generació de noves 
idees entre els joves de 15 i 16 anys, en matèria 
d’emprenedoria. 

Que es mantingui la participació 
assolida fins al moment  

 
Promoció dels grups musicals de joves i proporcionar-los 
assessorament i suport per la seva creació musical.  

Promoure un mínim de 2 grups 
anualment 

 
Habilitar espais d’exposició. Habilitar un mínim d’1 sala a partir del 

2015 

 
Creació d’un esdeveniment perquè els joves artistes puguin 
exposar a la ciutat 

Crear un esdeveniment el 2015 

 
Facilitar espais urbans pels joves artistes que fan de l’espai urbà 
el seu lloc creatiu. 

Habilitar un mínim de 2 espais urbans 
a partir del 2015 

METODOLOGIA 



                              Acta de la sessió plenària núm. 1, de 17 de gener de 2013                       56 

03. Transmetre una informació efectiva, eficient i econòmica per part de l’administració. 

Fases Inici Final 

Diagnosi 2012 2013 

Disseny 2012 2014 

Implementació 2013 2016 

Avaluació 2013 2016 

 
 

Manresa Jove Comunica 

04. Incrementar la difusió dels recursos municipals existents per joves a través de diversos 
canals. 

05. Potenciar les xarxes social com Facebook, Twitter i Tuenti, com a eines d’interacció amb els 
joves. 

06. Establir un sistema de comunicació efectiu i eficient per fer arribar la informació als joves de 
Manresa. 

Fases Inici Final 

Diagnosi 2012 2013 

Disseny 2012 2014 

Implementació 2013 2016 

Avaluació 2013 2016 

 
 

Manresa Jove S’emancipa 

07. Facilitar assessorament per a la presa de decisions respecte al propi itinerari d’inserció 
laboral i per evitar, en la mesura del possible, situacions de precarietat laboral. 

08. Facilitar als joves de la ciutat eines i recursos per afavorir la complementarietat entre estudis i 
feina, amb la finalitat que puguin iniciar el seu procés d’emancipació. 

09. Oferir un servei d’orientació i assessorament especialitzat en habitatge. 

10. Donar informació, orientació i assessorament en relació als estudis reglats i els no reglats. 

Fases Inici Final 

Diagnosi 2012 2013 

Disseny 2012 2014 

Implementació 2013 2016 

Avaluació 2013 2016 

 
 

Manresa Jove és Salut 

11. Intervenir entre la població juvenil en matèria de salut, promovent, sensibilitzant, 
conscienciant i generant eines i habilitats per la millora de la salut i la reducció de riscos. 

12. Acostar-se als adolescents en la planificació de les polítiques de salut.  

13. Consolidar l’oficina “Manresa jove” com a espai de referència a Manresa en matèria 
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d’assessories i  de promoció de la salut entre els joves. 

Fases Inici Final 

Diagnosi 2013 2013 

Disseny 2013 2013 

Implementació 2014 2016 

Avaluació 2014 2016 

 
 

Manresa Jove Participa 

14. Crear espais d’interlocució entre l’Ajuntament i la població juvenil de la ciutat. 

15. Promoure les associacions juvenils de Manresa. 

Fases Inici Final 

Diagnosi 2012 2013 

Disseny 2012 2013 

Implementació 2013 2014 

Avaluació 2013 2016 

 
 

Manresa Jove Crea 

16. Promoure que els joves creadors disposin d’oportunitats per desenvolupar les seves 
potencialitats creatives. 

17. Facilitar els recursos perquè els joves creadors puguin donar a conèixer les seves obres i 
siguin reconegudes. 

Fases Inici Final 

Diagnosi 2013 2013 

Disseny 2013 2013 

Implementació 2014 2014 

Avaluació 2014 2016 

 
 
Actuacions 2013 
 

Anuals  

Bianuals  

 
 Actuacions Inici Final 

 Creació de la imatge corporativa de “Manresa Jove”. 2012 2013 

 Trasllat a noves dependències que facin més visible el Servei 
Municipal d’Informació Juvenil. 

2012 2013 

 Creació d’un web especialitzat en temes d’interès juvenil, àgil, 
dinàmica i funcional. 

2012 2013 

 Difondre els continguts del que significa “Manresa Jove”, tenint 
molt definit el públic objectiu al què es vol arribar. 

2013 2013 
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 Ampliació de l’agenda de periodicitat setmanal d’aquelles 
activitats que es fan a Manresa i comarca i que poden ser 
d’interès pels joves. 

2013 2016 

 Potenciació i presència a les xarxes socials a través de la 
marca “Manresa Jove”. 

2013 2013 

 Programació de cursos i tallers sobre tecnologies de la 
informació i la comunicació. 

2013 2016 

 Dissenyar estratègies comunicatives específiques segons al 
públic a qui van dirigides les activitats que es vulguin promoure. 

2013 2016 

 Detecció d’informadors clau entre els diferents agents juvenils 
de la ciutat. 

2013 2016 

 Oferir informació i assessorament per a la creació d’empreses 
als joves emprenedors, tot establint coordinacions amb el 
CEDEM (Centre de Desenvolupament Empresarial) 

2013 2016 

 Suport en la tramitació d’ajuts per a l’accés a l’habitatge. 2013 2016 

 Manteniment i ampliació de la borsa d’arrendadors i joves que 
vulguin accedir a un habitatge en règim de lloguer 

2013 2016 

 Participació anual a la Fira de L’Estudiant. 2013 2016 

 Assessorament per a l’accés a programes de mobilitat per  
estudiar i treballar a l’estranger. 

2013 2016 

 Gestió i suport en la tramitació a inscripcions i beques. 2013 2016 

 Participació en programes i projectes relacionats amb la salut 
que es promoguin a nivell comarcal i local. 

2013 2016 

 Formació als agents que treballen amb joves en la seva tasca 
preventiva, en matèria de salut. 

2013 2016 

 Promoció de l’associacionisme i l’esport entre els joves com a 
estil de vida saludable. 

2013 2016 

 Difusió de les entitats juvenils i la seves activitats. 2013 2016 

 Convocatòria anual de subvencions per a projectes d’entitats 
juvenils. 

2013 2016 

 Servei de cessió d’espais i recursos per a les entitats juvenils. 2013 2016 

 Promoció dels grups musicals de joves i proporcionar-los 
assessorament i suport per la seva creació musical.  

2013 2016 

 Ampliació i millora de la borsa d’ofertes laborals, accedint a 
més canals d’informació, i penjant-la al web. 

2013 2014 

 Promoció entre els joves dels instituts i les universitats del CIO. 2013 2016 

 Promoció del Servei de Voluntariat Europeu del Consell 
Comarcal del Bages i assessorament per anar a treballar o 
realitzar pràctiques laborals a l’estranger. 

2013 2016 

 Participació al Consell Municipal de Drogodependències, 
realitzant-ne el seguiment i fent-ne propostes de millora de la 
implementació del protocol de mesures alternatives a la sanció 
administrativa. 

2013 2016 

 Posada en marxa del Consell d’Adolescents. 2013 2014 

 Reformulació del concepte de Consell de Joves adaptant-lo als 
temps actuals i fent que sigui una eina útil per als joves. 

2013 2014 
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Actuacions 2014 
 

Anuals  

Bianuals  

 
 Actuacions Inici Final 

 Ampliació de l’oferta de serveis disponibles al Servei Municipal 
d’informació juvenil. 

2014 2016 

 Augmentar la qualitat de l’agenda setmanal d’activitats 2014 2014 

 Establiment de protocols de coordinació entre els diferents 
departaments del propi Ajuntament i d’altres administracions i/o 
institucions, per complementar de manera eficient la informació 
generalista que s’ofereix des del servei municipal d’informació 
juvenil. 

2014 2014 

 Dotar de recursos a tècnics i professionals que treballen amb la 
població juvenil de la ciutat. 

2014 2016 

 Crear noves estratègies d’intervenció i interlocució amb joves 
universitaris i estudiants de cicles formatius. 

2014 2016 

 Creació d’un butlletí electrònic per a la població juvenil de la 
ciutat que faci difusió de les activitats i informacions d’interès 
pels joves de Manresa, especialment dels recursos i serveis 
que es posen al seu abast des de les diferents administracions. 

2014 2014 

 Desenvolupament d’eines i plataformes virtuals per promoure 
processos participatius. 

2014 2016 

 Crear espais de difusió virtual a diferents webs d’accés juvenil 
com ara webs d’Instituts, d’Universitats, entre altres. Promoció 
d’assessories especifiques en l’àmbit laboral. 

2014 2014 

 Formar un nou circuit per a l’atenció de joves sobre orientació 
laboral i inserció laboral, per tal de fer un sistema més àgil que 
el circuit normalitzat. 

2014 2014 

 Creació d’una borsa de feines temporals en períodes 
vacacionals i feines puntuals durant la resta de l’any. 

2014 2014 

 Oferta d’assessories específiques en matèria d’habitatge. 2013 2016 

 Especialització de l’oficina “Manresa Jove” en la tasca 
d’orientació i assessorament acadèmic individualitzat. 

2014 2016 

 Elaboració de campanyes de promoció d’hàbits saludables als 
instituts a través dels PIDCES. 

2014 2016 

 Elaboració de programes d’actuació conjuntament amb els 
centres d’educació secundària per eradicar conductes com el 
tabaquisme i el consum d’alcohol. 

2014 2016 

 Programació regular de debats sobre temes d’interès que 
permetin obtenir dades i opinions sobre la realitat dels joves. 

2014 2016 

 Potenciar un esdeveniment d’intercanvi i reflexió amb joves no 
associats per detectar necessitats i interessos del conjunt de la 
població jove de la ciutat 

2014 2016 

 Convocatòria de beques, premis i/o subvencions per facilitar la 
formació de joves artistes manresans. 

2014 2016 

 Promoció i informació del Programa d’Idees Joves, organitzar 
pel CEDEM, el qual fomenta la creativitat i la generació de 
noves idees entre els joves de 15 i 16 anys, en matèria 
d’emprenedoria. 

2014 2016 
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Actuacions 2015 
 

Anuals  

Bianuals  

 
 

 Actuacions Inici Final 

 Ampliació de l’horari d’atenció als joves. 2015 2015 

 Ampliació del programa d’intervenció als instituts de 
secundària. 

2015 2015 

 Establiment de convenis de col·laboració amb entitats i 
empreses vinculades al col·lectiu juvenil per difondre activitats i 
propostes. 

2015 2015 

 Creació d’una taula local de coordinació de polítiques 
d’ocupació juvenil amb participació de totes les administracions  

2015 2015 

 Establiment d’un sistema de col·laboració amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya. Treball a través de la xarxa 

2015 2016 

 Creació d’un sistema de col·laboració entre FORUM i Manresa 
Jove, per tal d’oferir la inscripció a la borsa, des del SMIJ.  

2015 2015 

 Establiment d’una coordinació entre les institucions que 
treballen en matèria de promoció de la salut entre la població 
juvenil a Manresa. 

2015 2016 

 Crear una oferta formativa i informativa vinculada a l’oficina 
“Manresa Jove” a través de tallers que treballin diferents àrees 
en matèria de salut jove (sexualitat, drogues,...). 

2015 2016 

 Col·laboració amb el departament de serveis socials municipal, 
concretament el programa d’infància i família, per establir 
trobades a l’oficina de “Manresa Jove” on fer sessions de 
treball i orientació  a pares/mares i als seus fills, en matèria de 
conductes de risc.  

2015 2016 

 Servei d’assessorament a les entitats juvenils sobre 
subvencions, gestió associativa i elaboració de projectes. 

2015 2016 

 Creació d’una mostra d’art jove. 2015 2016 

 Creació d’un festival anual que promocioni els grups musicals 
formats per joves estudiants dels  instituts de secundària de la 
ciutat. 

2015 2016 

 Creació d’un esdeveniment perquè els joves artistes puguin 
exposar a la ciutat. 

2015 2015 

 Habilitar espais d’exposició. 2015 2016 

 Facilitar espais urbans pels joves artistes que fan de l’espai 
urbà el seu lloc creatiu. 

2015 2016 
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6.5.2. Cronograma pla local de joventut  
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 FASE LINIA ACTUACIÓ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
diagnosi 

Elaboració fases de 
desenvolupament de la diagnosi 

        

Anàlisi pla 2008-2011         
Anàlisi dades demogràfiques         
Entrevistes: polítics, tècnic i 
associacions 

        

Realització i anàlisi grups de 
discussió i tallers amb joves 

        

Implementa
ció/ 
desenvolup
ament 

Realització i anàlisi enquesta als IES         

Diagnosi 
PLJ 

Anàlisi / 
redacció 
final 

Anàlisi, contrast i redacció de la 
diagnosi 

        

    

Creació de la imatge corporativa de 
“Manresa Jove” 

                        

Difondre el contingut del que significa 
“Manresa Jove”, tenint molt definit el 
públic objectiu al què es vol arribar 

                        

Trasllat a noves dependències que 
facin més visible el Servei Municipal 
d’Informació Juvenil, convertir-ho en 
Oficina Jove 

                        

Ampliació de l’horari d’atenció als 
joves 

                        

Ampliació de l’oferta de serveis 
disponibles al Servei Municipal 
d’informació juvenil 

                        

Establiment de protocols de 
coordinació entre els diferents 
departaments del propi Ajuntament i 
d’altres administracions i/o 
institucions, per complementar de 
manera eficient la informació 
generalista que s’ofereix des del 
servei municipal d’informació juvenil 

                        

Dotar de recursos a tècnics i 
professionals que treballen amb la 
població juvenil de la ciutat 

                        

Ampliació del programa d’intervenció 
als instituts de secundària 

                        

Disseny, 
implement
ació i 
avaluació 
del PLJ 

Manresa 
jove 
endreça 

Crear noves estratègies d’intervenció 
i interlocució amb joves universitaris i 
estudiants de cicles formatius 
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Creació d’un web especialitzat en 
temes d’interès juvenil, àgil, dinàmica 
i funcional. 

                        

Ampliació de l’agenda de periodicitat 
setmanal d’aquelles activitats que es 
fan a Manresa i comarca i que poden 
ser d’interès pels joves. 

                        

Augmentar la qualitat de l’agenda 
setmanal d’activitats 

                        

Creació d’un butlletí electrònic per a 
la població juvenil de la ciutat que 
faci difusió de les activitats i 
informacions d’interès pels joves de 
Manresa, especialment dels recursos 
i serveis que es posen al seu abast 
des de les diferents administracions. 

                        

Potenciació i presència a les xarxes 
socials a través de la marca 
“Manresa Jove”. 

                        

Desenvolupament d’eines i 
plataformes virtuals per promoure 
processos participatius. 

                        

Programació de cursos i tallers sobre 
tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

                        

Dissenyar estratègies comunicatives 
específiques segons al públic a qui 
van dirigides les activitats que es 
vulguin promoure. 

                        

Detecció d’informadors clau entre els 
diferents agents juvenils de la ciutat. 

                        

Establiment de convenis de 
col·laboració amb entitats i empreses 
vinculades al col·lectiu juvenil per 
difondre activitats i propostes. 

                        

 Manresa 
jove 
comunica 

Crear espais de difusió virtual a 
diferents webs d’accés juvenil com 
ara webs d’Instituts, d’Universitats, 
entre altres. 

                        

Formar un nou circuit per a l’atenció 
de joves sobre orientació laboral i 
inserció laboral, per tal de fer un 
sistema més àgil que el circuit 
normalitzat. 

                         Manresa 
jove 
s’emancipa 

Creació d’una taula local de 
coordinació de polítiques d’ocupació 
juvenil amb participació de totes les 
administracions implicades  
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Oferir informació i assessorament 
per a la creació d’empreses als joves 
emprenedors, tot establint 
coordinacions amb el CEDEM 
(Centre de Desenvolupament 
Empresarial) 

                        

Establiment d’un sistema de 
col·laboració amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya. Treball a 
través de la xarxa 

                        

Ampliació i millora de la borsa 
d’ofertes laborals, accedint a més 
canals d’informació, i penjant-la al 
web. 

                        

Creació d’una borsa de feines 
temporals en períodes vacacionals i 
feines puntuals durant la resta de 
l’any. 

                        

Promoció entre els joves dels 
instituts i les universitats del CIO. 

                        

Promoció del Servei de Voluntariat 
Europeu del Consell Comarcal del 
Bages i assessorament per anar a 
treballar o realitzar pràctiques 
laborals a l’estranger. 

                        

Oferta d’assessories específiques en 
matèria d’habitatge. 

                        

Suport en la tramitació d’ajuts per a 
l’accés a l’habitatge. 

                        

Manteniment i ampliació de la borsa 
d’arrendadors i joves que vulguin 
accedir a un habitatge en règim de 
lloguer. 

                        

Creació d’un sistema de col·laboració 
entre FORUM i Manresa Jove, per tal 
d’oferir la inscripció a la borsa, des 
del SMIJ.  

                        

Especialització de l’oficina “Manresa 
Jove” en la tasca d’orientació i 
assessorament acadèmic 
individualitzat. 

                        

Participació anual a la Fira de 
L’Estudiant. 

                        

Assessorament per a l’accés a 
programes de mobilitat per  estudiar i 
treballar a l’estranger. 

                        

Gestió i suport en la tramitació a 
inscripcions i beques. 
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Participació al Consell Municipal de 
Drogodependències, realitzant-ne el 
seguiment i fent-ne propostes de 
millora de la implementació del 
protocol de mesures alternatives a la 
sanció administrativa. 

                        

Establiment d’una coordinació entre 
les institucions que treballen en 
matèria de promoció de la salut entre 
la població juvenil a Manresa. 

                        

Participació en programes i projectes 
relacionats amb la salut que es 
promoguin a nivell comarcal i local. 

                        

Formació als agents que treballen 
amb joves en la seva tasca 
preventiva, en matèria de salut. 

                        

Elaboració de campanyes de 
promoció d’hàbits saludables als 
instituts a través dels PIDCES. 

                        

Promoció de l’associacionisme i 
l’esport entre els joves com a estil de 
vida saludable. 

                        

Elaboració de programes d’actuació 
conjuntament amb els centres 
d’educació secundària per eradicar 
conductes com el tabaquisme i el 
consum d’alcohol. 

                        

Crear una oferta formativa i 
informativa vinculada a l’oficina 
“Manresa Jove” a través de tallers 
que treballin diferents àrees en 
matèria de salut jove (sexualitat, 
drogues,...). 

                        

 Manresa 
jove és 
salut 

Col·laboració amb el departament de 
serveis socials municipal, 
concretament el programa d’infància 
i família, per establir trobades a 
l’oficina de “Manresa Jove” on fer 
sessions de treball i orientació  a 
pares/mares i als seus fills, en 
matèria de conductes de risc.  

                        

Posada en marxa del Consell 
d’Adolescents. 

                        

Reformulació del concepte de 
Consell de Joves adaptant-lo als 
temps actuals i fent que sigui una 
eina útil per als joves. 

                        

 Manresa 
jove 
participa 

Programació regular de debats sobre                         
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temes d’interès que permetin obtenir 
dades i opinions sobre la realitat dels 
joves. 
Potenciar un esdeveniment 
d’intercanvi i reflexió amb joves no 
associats per detectar necessitats i 
interessos del conjunt de la població 
jove de la ciutat. 

                        

Servei d’assessorament a les entitats 
juvenils sobre subvencions, gestió 
associativa i elaboració de projectes. 

                        

Difusió de les entitats juvenils i la 
seves activitats. 

                        

Convocatòria anual de subvencions 
per a projectes d’entitats juvenils. 

                        

Servei de cessió d’espais i recursos 
per a les entitats juvenils. 

                        

Convocatòria de beques, premis i/o 
subvencions per facilitar la formació 
de joves artistes manresans. 

                        

Creació d’una mostra d’art jove.                         
Creació d’un festival anual que 
promocioni els grups musicals 
formats per joves estudiants dels  
instituts de secundària de la ciutat. 

                        

Promoció i informació del Programa 
d’Idees Joves, organitzar pel 
CEDEM, el qual fomenta la creativitat 
i la generació de noves idees entre 
els joves de 15 i 16 anys, en matèria 
d’emprenedoria. 

                        

Promoció dels grups musicals de 
joves i proporcionar-los asses- 
sorament i suport per la seva creació 
musical.  

                        

Habilitar espais d’exposició.                         
Creació d’un esdeveniment perquè 
els joves artistes puguin exposar a la 
ciutat 

                        

 Manresa 
jove crea 

 Facilitar espais urbans pels joves 
artistes que fan de l’espai urbà el seu 
lloc creatiu. 
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6.6. Recursos previstos 
 
Pel desenvolupament del Pla es compta amb els següents recursos : 
 
1. RECURSOS HUMANS 
 
El Pla de joventut està coordinat per la regidoria de Joventut, que compta amb una tècnica 
municipal coordinadora (tècnic mig de gestió especialitzada) a temps parcial, una tècnica de 
joventut (tècnic especialista dinamitzadora sòciocultural) a temps complert i una tècnica de 
joventut (tècnic especialista dinamitzadora sòciocultural) a temps parcial, sota la supervisió del 
Cap de servei de l’àrea. 
 
També es compta amb el suport de tècnics d’altres àmbits, especialment de Cultura, 
Ensenyament, Salut, Ocupació i Serveis Socials, així com tècnics d’altres equipament públics o 
serveis com els Plans de Desenvolupament Comunitari i tècnics de Casals Cívics. 
 
El Servei d’Informació Juvenil és gestionat per “CAE. Formació i Serveis Socioculturals” i 
compta amb una tècnica (informadora/dinamitzadora) a jornada complerta i una tècnica 
(informadora/dinamitzadora) a mitja jornada.  
 
Alhora, en l’apartat de serveis, cal fer esment a : 
 
� Ludoteca Ludugurus. A través d’un conveni de gestió amb Creu Roja, la ludoteca 
disposa d’ 1 monitor, 2 educadores i la col·laboració de 3/5 voluntaris 
 
� La Kampana, Equipament i servei obert a la població juvenil, gestionat actualment per 
serveis socials. Compta amb una educadora i un auxiliar d’equipament. 
 
� Campi qui jugui, o saló anual de la infància, que es porta a terme durant les vacances 
de Nadal. Es compta amb un conveni amb l’Associació “Campi qui jugui”, i la contractació 
temporal de 100 monitors. 
 
� Programa d’activitats de lleure i dinamització juvenil a la Ciutat. Es compta amb un 
conveni amb “CAE. Formació i Serveis socioculturals”, entitat integrada per un director i 11 
persones en plantilla. Realitzen diferents projectes  com “Jocs al carrer “, “ Moguda al Parc de 
l’Agulla”, entre altres, per la població infantil i juvenil de la ciutat. 
 
També es treballa conjuntament amb la tècnica de joventut del Consell Comarcal del Bages. 
 
 
2. RECURSOS MATERIALS 
 
El Pla es desenvolupa a través dels equipaments i programes en que es compta, alguns propis 
de Joventut i altres gestionats per altres àrees de l’Ajuntament o entitats ciutadanes. 
 
Funcionals 
 

EQUIPAMENTS JOVENTUT MANRESA GESTIÓ 
CASAL CÍVIC  
Ateneu Les Bases Privada 
Mión-Puigberenguer Generalitat de Catalunya 
Pare Ignasi Puig Generalitat de Catalunya 

CENTRE CÍVIC  
Casal de les Escodines Ajuntament de Manresa 
Joan Amades Ajuntament de Manresa 
Selves i Carner Ajuntament de Manresa 
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BIBLIOTEQUES  
Casino Diputació de Barcelona 
Universitària Campus Universitari 

IES PÚBLICS  
Guillem Catà 
Lacetània 
Pius Font i Quer 
Lluís de Peguera 
Cal Gravat 

Generalitat de Catalunya 

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 

Privada 

UNIVERSITATS  
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (UPC)  
Fundació Universitària del Bages (FUB) Privada 
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  
Escola d’Art 

Conservatori Municipal de Música 
Ajuntament de 
Manresa 

CASAL DE JOVES  

La Kampana 
Ajuntament de 
Manresa 

SERVEIS MUNICIPALS D'INFORMACIÓ JUVENILS  
Servei Municipal d’informació Juvenil  

Punt d’Informació Juvenil d'autoconsulta La Kampana 
Ajuntament de 
Manresa 

ALBERGS I RESIDÈNCIES D'ESTUDIANTS  
Residència d'estudiants Joviat Privada 

Residència Universitària per dones, sagrat Cor de Jesús Privada 

Residència Campus Universitari Privada 

CONSELL COMARCAL DEL BAGES  
Servei de Joventut Consell Comarcal 

CASA PER LA SOLIDARITAT I LA PAU  

Flors Sirera 
Ajuntament de 
Manresa 

EQUIPAMENTS ESPORTIUS  

CAMPS DE FUTBOL  
Camps de Futbol  del Congost Ajuntament de 
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Manresa 

Estadi de Futbol del Congost 
Ajuntament de 
Manresa 

Camp de Futbol de la Mion-Puigberenguer 
Ajuntament de 
Manresa 

Camp de Futbol de les Cots 
Ajuntament de 
Manresa 

Camp de Futbol de la Balconada 
Ajuntament de 
Manresa 

Camp de Futbol de Sant Pau 
Ajuntament de 
Manresa 

Camp de Futbol Pare Ignasi Puig 
Ajuntament de 
Manresa 

CAMPS D'ATLETISME  

Camp d'atletisme del Congost 
Ajuntament de 
Manresa 

PISTES POLIESPORTIVES  

Pista Poliesportiva del Pujolet 
Ajuntament de 
Manresa 

Pista Poliesportiva de la Font dels Capellans 
Ajuntament de 
Manresa 

Pista poliesportiva de la Balconada 
Ajuntament de 
Manresa 

Pista Poliesportiva del Pare Ignasi Puig 
Ajuntament de 
Manresa 

Pista Poliesportiva de Valldaura 
Ajuntament de 
Manresa 

Pista Poliesportiva de La Guia 
Ajuntament de 
Manresa 

Pista Poliesportiva dels Comtals 
Ajuntament de 
Manresa 

Pista Poliesportiva de Cal Gravat 
Ajuntament de 
Manresa 

PISCINES i GIMNÀS  
Piscina Municipal 
Sala de Fitnes de la Piscina Municipal 

Gimnàs municipal Aigües de Manresa 

ALTRES EQUIPAMENTS ESPORTIUS  
Rocòdrom del Congost Privada 
Camp de Beisbol del Congost Privada 

Pista Skate 
Ajuntament de 
Manresa 

Àrea esportiva del Parc de l’Agulla Privada 
Camp de Tir de Bufalvent Privada 
 
 
3. RECURSOS ECONÒMICS 
 
Es difícil comptabilitzar els recursos previstos en el Pla de Joventut, ja que just la transversalitat 
implica la dificultat de comptabilitzar les despeses assumides per altre àmbits d’actuació, com 
és el cost de temps professional, infraestructura, comunicació, etc, assumit per altres 
regidories. Tot i així, val a dir que, a partir dels recursos d’inici, cada any caldrà identificar les 
noves accions que el Pla preveu, el seu cost, i la previsió en el Pressupost. Tot i així, la 
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conjuntura econòmica ens porta a ser cautelosos, i preveure que en cada moment, prèvia 
justificació, és possible veure’s obligat a prioritzar. 
 
Per al 2013 el Pla compta amb els següents recursos econòmics  : 
 
DESPESES 

 

CONCEPTE 

 

DETALL 

 

COST 

 

 

Personal funcionari i 
laboral joventut * 

� Montse Gibert ( ½ j.) 

� Cristina Cano 

� Laura Perostes 

85.713,5€ 

Manteniment i despeses 
infraestructures 

� Manteniment 

� Neteja 

� Comunicacions 

45.850 

Despeses diverses 

 

� Programació anual ( activitats i tallers, 
programació d’estiu, actuacions d’emancipació, 
suport a entitats,...) 

20.000 € 

 

 

Punt d’Informació juvenil � Contracte gestió 46.786 € 

Campi qui jugui � Contracte de gestió 15.000 € 

 

Activitats dinamització 
juvenil 

Casa de la Música 

 

Conveni Imagina’t 

� Conveni pel desenvolupament d’activitats 
juvenils, familiars i de lleure 

� Conveni nominatiu per a la promoció de 
grups musicals juvenils 

� Conveni nominatiu per a la programació 
d’espectacles infantils i juvenils 

15.000 € 

 

15.000 € 

 

2.400 € 

Subvencions � Subvencions a entitats juvenils 6.400 € 

Ludoteca � Conveni Creu Roja 30.000 € 

TOTAL                                                                                                        282.149’5 €  

 
INGRESSOS (2013) 

 

CONCEPTE 

 

COST 

 

 

Diputació de Barcelona: “ Catàleg de suport als serveis i a les activitats 
locals”, programa d’actuacions pla local 2012 i programa PIDCES 

14.750€ 

Ajuntament de Manresa 267.399’5€ 

TOTAL 282.149’5€ 
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6.7. AVALUACIÓ DEL PLA  
 
S’ha de partir de la premissa que avaluar no és una pèrdua de temps, és una inversió per 
millorar el futur. Per això s’han de definir prèviament i de forma clara quins són els resultats que 
es volen assolir i en quin àmbit. 
� Quins recursos es volen destinar (econòmics, humans i infraestructures). 
� Quines actuacions es volen realitzar (activitats, actes, projectes). 
Quines metodologies de treball es volen aplicar (participatives, pedagògiques, de gestió, etc.).  
� Definició del col·lectiu destinatari.  
� Quins són els problemes que es volen resoldre o quines són les activitats que es volen 
potenciar perquè ja funcionen. 
El Pla marca el camí a seguir i les actuacions a portar a terme. Cada actuació requerirà de la 
seva pròpia dinàmica operativa. 
La tipologies d’avaluacions que es duran a terme són: 
• Avaluació externa  
� Avaluació  
� Avaluació comunitària  
 
L’Avaluació externa  
 
Es realitzarà al final del Pla, és a dir, a finals del 2016-2017. Aquesta avaluació tindrà com a 
finalitat analitzar: 
 

 L’acompliment de les accions realitzades i dels objectius marcats 
 L’impacte de les actuacions en funció de : 

� L’objectiu  que corresponen 
� La satisfacció de les persones o entitats que hi ha participat 
� La transformació que hagi provocat les diverses accions del Pla 

 La metodologia emprada 
 El seguiment i avaluació del propi pla 
 El cost de les actuacions realitzades 

 
Aquests paràmetres, purament descriptius, s’hauran de relacionar entre ells i ens han de servir 
per fer una valoració en profunditat de : 
1. Els canvis i resultats aconseguits 
2. La percepció de la ciutadania en relació al Pla 
3. La satisfacció dels propis joves 
4. Els reptes als quals no s’ha donat resposta. 
 
Les tècniques a utilitzar en aquest tipus d’avaluació seran : 
o Entrevistes amb profunditat a informadors clau  
o Enquesta a la població juvenil  
o Taules d’experts en joventut 
o Enquesta a una mostra de la població en general de Manresa 
 
La fase d’avaluació es començarà a treballar l’últim trimestre del 2016 – preparació de 
materials, selecció de mostreig ... – i es realitzarà durant el primer semestre de 2017. Es 
redactarà un informe d’avaluació del Pla, del qual es donarà compte a la corporació municipal i 
a la població en general. 
 
L’Avaluació interna 
 
Anualment s’avaluaran els objectius de l’any, per tant és una avaluació contínua i final. Per a 
realitzar-ho es tindrà en compte : 
 

 Taula d’indicadors en relació als objectius marcats durant l’any : Mesuraran el grau 
d’acompliment de les accions, la població participant (diversitat d’edats i quantitat), la 
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valoració i satisfacció dels usuaris, valoració dels agents contractats per la realització 
de certes accions,  el pressupost i els recursos destinats. 

 Memòria de la regidoria de joventut, que incorpora valoracions tècniques en relació al 
Pla i dóna especial importància a aspectes metodològics i recursos, així com propostes 
de millora. 

 Memòries de les entitats que col·laboren i participen en el Pla 
 Participants en el desenvolupaments del Pla en relació al conjunt de la ciutat : Gestors, 

Usuaris directes i indirectes 
 Enquestes d’avaluació de les actuacions realitzades als joves participants 
 Nombre de queixes i suggeriments rebuts, presencialment, telefònicament  o a través 

de la xarxa 
 Grau d’acompliment de les coordinacions i acords realitzats en torn al Pla amb entitats 

o institucions dels territori 
 
Aquesta avaluació es realitzarà durant el primer trimestre de l’any següent que s’hagi acabat el 
Pla, i té una dimensió orientativa de cara a redefinir els objectius i les actuacions de l’any en 
curs. S’elaborarà un document intern, a disposició de les entitats i de qui ho demani.  
 
L’Avaluació comunitària 
 
L’avaluació és una acció continuada en el temps, tot i que es preveuen períodes on pren una 
especial importància dins la planificació. No obstant, atès els principis rectors del Pla, la qualitat 
implica una permanent vigilància del què estem realitzant, de com ho fem i de si va en la línia 
dels objectius marcats. És per això que el Pla incorpora, durant tot el procés de la seva 
implementació un compromís d’avaluació de les accions que es portin a terme a través 
d’enquestes als usuaris i de reunions avaluatives amb les entitats que hi participen. No 
esperarem acabar l’any per avaluar una acció realitzada i acabada al febrer, per exemple.  
 
D’igual manera trimestralment es farà una valoració de totes les queixes i suggeriments rebuts 
per part dels joves, analitzant l’impacta obre les futures accions i podent incorporar canvis, si és 
necessari. Els seus resultats s’incorporen a informe anual d’avaluació.” 
 
 
L’alcalde fa constar que segons es va informar a la Junta de Portaveus hi ha grups 
municipals que volen que hi hagi una exposició d’aquesta resolució, i dóna la paraula a 
la regidora de Participació ciutadana, Joventut i Gent gran.  
 
 
La senyora Àuria Caus, del Grup Municipal de CiU , manifesta que el Pla Local de 
Joventut que s’ha presentat és un Pla Local molt potent, de futur i un Pla Local de 
Joventut que vol obrir portes als joves de la ciutat. 
 
Diu que el Pla Local vol definir estratègies i actuacions per als propers anys donant 
resposta a les necessitats dels joves i afrontant reptes com l’emancipació, l’habitatge, 
l’ocupació i la formació, fomentant també la salut, els hàbits saludables i l’esport. 
 
Explica que el Pla Local també preveu impulsar la participació i la implicació dels joves 
a la ciutat, així com en la creació i l’emprenedoria i que formin part de la cultura de la 
ciutat i del país. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP , manifesta que 
per al seu grup la participació és un tema molt important i no només s’ha de limitar a 
saber què diu la ciutadania sinó que se l’ha de convidar per treballar en l’elaboració de 
totes les fases del projecte, no només en la fase de la diagnosi. 
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Creuen que el tema dels joves és especialment important perquè cal que s’impliquin i 
puguin decidir pel seu futur. 
 
Diu que pel que fa a la diagnosi del Pla és correcte, però troben mancances en les 
solucions. En el cas de l’oci juvenil, és un dels temes que estan ben diagnosticats, 
però al seu parer no estan ben desenvolupats, com també passa en el moviment de 
cultura urbana que, tot i estar identificat, no se li donen respostes sinó que es creen 
més dificultats amb l’Ordenança de Civisme.   
 
Acaba fent referència a l’equipament de La Kampana, dient que a dia d’avui està 
tancada i no se sap si la setmana vinent o el mes que ve estarà obert o tancat. 
No entenen que s’inclogui el Campi qui Jugui o la Ludoteca, ja que és per a una franja 
d’edat de més joves. 
 
En definitiva creuen que és un Pla continuista, que planteja moltes coses en termes 
formals, però el GMCUP creu que el més important és donar autonomia i 
independència als joves perquè puguin decidir sobre el seu futur, i aquest Pla no ho 
aconsegueix. 
 
 
La senyora Sònia Diaz, portaveu del Grup Municipal del PSC , manifesta que els 
hagués agradat que aquest Pla s’hagués pogut debatre i votar. 
 
Diu que manca participació per part dels grups municipals, i els hauria agradat que el 
Pla s’aprovés pel consens de les forces polítiques que estan a l’oposició. 
 
En línies generals estan d’acord amb el plantejament de la CUP.  
Agraeixen que la regidoria hagi agafat la línia començada per l’anterior equip de 
govern. 
 
Diu que el Pla Local de Joventut és un bon document, sobretot per la diagnosi 
realitzada i per remarcar que cal treballar més en la franja d’edat dels joves de 12 fins 
als 16 anys. 
Creu que és necessària la comunicació direccional entre l’Ajuntament i els joves i 
també molt necessari donar resposta als joves sobre aspectes tant importants com 
l’atur, i sobretot caldria invertir més esforços pels joves amb risc d’exclusió social. 
 
Manifesta que el Pla té moltes propostes molt genèriques i poc concretes, concentrant-
se la majoria d’aquestes en el segon semestre del 2014 i 2015.   
 
Posa l’exemple dels joves amb risc d’exclusió social per una banda i per l’altra el 
tancament de La Kampana, dient que és un local on hi van pocs joves, que no és un 
referent per Manresa i que només hi van els joves del barri, però amb el seu 
tancament es va en contra del que aquest pla demana, que és donar propostes a joves  
amb risc d’exclusió social.  
 
Veuen un pla coix pels joves que fins els 25 anys tenen un 50% d’atur, i en canvi no hi 
ha propostes concretes pel tema de l’ocupació. 
 
Acaba dient que amb aquest Pla es podien haver establert unes línies aprofitables i 
sobretot pel que necessita la ciutat, però des del seu grup faran un seguiment de les 
propostes, vetllaran perquè tinguin compliment, ja que té una durada fins el 2016.   
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El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal  d’ERC , manifesta que un Pla 
Local de Joventut a quatre anys vista s’hauria d’haver pogut discutir entre els diferents 
grups municipals i haver-lo presentat en forma de dictamen. 
Diu que fa tres dies que tenen el document i no l’han pogut estudiar amb profunditat. 
Creu que pel que fa a la participació s’hauria de poder obrir un nou sistema perquè els 
joves puguin participar. 
 
 
La senyora Àuria Caus, del Grup Municipal de CiU , agraeix les aportacions fetes 
sobre el Pla Local de Joventut. 
 
Confirma que hi ha hagut molta participació tant per part dels diferents col·lectius de 
joves de la ciutat com dels partits polítics, tal i com va explicar a la Comissió 
informativa del passat divendres. 
 
Referent al tema de La Kampana, diu que no s’ha tancat, i per a totes les entitats que 
vulguin fer-ne ús continua estan a disposició de la ciutat. 
Explica que aquesta instal·lació des del dia 10 de gener fins el dia 1 de febrer ha  
aturat exclusivament les activitats que es donaven en el grup relacional, però per a la 
resta d’entitats que hi vulguin anar està oberta. El fet que s’hagi aturat ha estat per 
reorganitzar i donar un millor servei a aquest grup relacional. 
 
Agrairia que abans de llençar algunes afirmacions i d’enganyar la premsa i els 
ciutadans, recordessin que hi ha una regidora i un equip de govern per aclarir 
qualsevol dubte. 
 
 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA  
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modif icació de la data de la 

sessió ordinària del Ple de la corporació del mes d e febrer de 2013. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 9 de gener de 2013, que es 
transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
El Ple de la Corporació, en sessió del dia 22 de juny de 2011, va acordar que les 
sessions ordinàries del Ple  de la Corporació tinguin lloc el tercer dijous de cada mes, 
a les 19 h. 
 
D’acord amb aquest règim de sessions, la sessió ordinària del Ple de la Corporació del 
mes de febrer correspondria portar-la a terme el dia 21 de febrer, data en què la ciutat 
de Manresa celebra la Festa de la Llum.  
 
Com a conseqüència de la Festa de la Llum, a la ciutat de Manresa s’organitzen un 
seguit d’actes que requereixen presència institucional, per la qual cosa no és 
aconsellable portar a terme la sessió del Ple els dies immediats hàbils anterior i 
posterior a la celebració de la Festa, i es proposa portar-la a terme el dimarts, 19 de 
febrer, a l’hora habitual.  

Fonaments legals 
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1. L'article 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableix que el Ple té 
sessió ordinària cada mes, com a mínim, en els ajuntaments de municipis de 
més de 20.000 habitants. 

 
2. Article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals, aprovat per RD 2568 /1986, de 28 de novembre, que estableix 
que correspon al Ple l’establiment de la periodicitat de les sessions plenàries. 

 
Per tot això, com a alcalde president, proposo al Ple l’adopció del següent  
 
Acord 
 
Establir que la sessió ordinària del Ple de la Corporació corresponent al mes de febrer 
de 2013,  es porti a terme el dia 19 de febrer, a les 19 h.”  
 
 
L’alcalde  explica tal i com van acordar a la Junta de Portaveus que donat que el dijous 
dia 21 de febrer se celebra la Festa de la Llum, s’ha proposat passar la sessió del Ple 
del mes de febrer al dimarts dia 19, ja que el dimecres dia 20 s’organitzen un seguit 
d’actes i no és aconsellable. 
  
Diu que com que és una excepció, el Ple ha d’aprovar que la sessió del Ple del mes de 
febrer sigui el dimarts dia 19 de febrer i la Junta de portaveus el dilluns dia 18 de 
febrer. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la desig nació dels representants 

de l’Ajuntament de Manresa al Consell escolar de la  Llar d’Infants 
Municipal Bressolvent. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 21 de desembre de 2012, 
que es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
1. El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2011, va 

nomenar representants municipals en diverses institucions i entitats en què 
l’Ajuntament de Manresa hi ha de ser representat. 

 
2. En la mateixa sessió es van designar els representants de l’Ajuntament de 

Manresa en els Consells Escolars dels Centres Docents de la ciutat.  
 
3. A l’inici de l’actual curs escolar 2012-2013, va entrar en funcionament la Llar 

d’Infants Municipal Bressolvent.  

Fonaments legals 
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1. Article 45 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, 
segons el qual el consell escolar d'un centre públic està integrat, entre altres,  
per  un  o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el 
centre. 

 
2. Correspon al Ple nomenar els representants de la Corporació en tota classe 

d’òrgans col·legiats en què hagi d’estar representada.  
 

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

Acord 
Nomenar les persones següents com a representants de l’Ajuntament de Manresa al 
Consell escolar de la Llar d’Infants Municipal Bressolvent: 
 
Titular: Antoni Llobet Mercadé, regidor delegat d’Ensenyament 
Suplent:  Justina Zapata Arcos, cap de Secció d’Educació” 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipa l de CIU , manifesta que 
aquest curs escolar 2012-2013 s’ha posat en marxa la Llar d’Infants Municipal 
Bressolvent i s’ha designat una representació municipal per al seu Consell escolar. 
 
La proposta que porten a aprovació és que el representant municipal sigui ell mateix 
com a regidor d’Ensenyament i que la suplent sigui la cap de la Secció d’Educació.  
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 
GMCiU), i 13 abstencions (4 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ  
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda  
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la modificació de 

diversos articles de les ordenances fiscals núm. 18 , 19 i 48. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 28 de desembre de 
2012, que es transcriu a continuació:  
 
“Atès que és necessari procedir a la modificació de diversos articles de determinades 
ordenances fiscals. 
 
Vistos els informes emesos per la cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El regidor delegat d’economia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 

ACORDS 

PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de diversos articles de les 
ordenances fiscals que es detallen: 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18, REGULADORA DE LA TAXA PER  LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL D OMINI PÚBLIC 
MUNICIPAL AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ , RUNES, 
TANQUES, CONTENIDORS, GRUES, PUNTALS, CAVALLETS, BA STIDES I 
ALTRES INSTAL·LACIONS SEMBLANTS 
 
ARTICLE 4 
 
S’estableix un nou apartat 3, amb el redactat següent: 
 
3. Estaran exempts de la taxa les ocupacions del domini públic derivades de tancats 

de protecció d’obres i de bastides. 
 
 Aquesta exempció s’estendrà a l’ocupació de tot els elements inclosos dins el 

perímetre del tancat de protecció. 
 
 La superfície ocupada pels tancats de protecció i les bastides, vindran definides a la 

llicència corresponent. 
 
L’anterior apartat 3 passarà a ser el nou apartat 4. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA  
 
Es suprimeix aquesta disposició 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Es modifica l’apartat 2 d’aquesta disposició 
 
2. Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir de l’endemà de la publicació al 
BOP de l’aprovació definitiva de la seva modificació, i continuarà en vigor mentre no 
s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA P ER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL D OMINI PÚBLIC 
MUNICIPAL DERIVATS DE LES RESERVES DE LA VIA PÚBLIC A PER LES 
ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN ELS EDIFICIS I S OLARS A TRAVES 
DE LES VORERES I LES RESERVES PER APARCAMENT EXCLUS IU, CÀRREGA I 
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE TOTA MENA. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA  
 
Es suprimeix aquesta disposició 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Es modifica l’apartat 2 d’aquesta disposició 
 
2. Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir de l’endemà de la publicació al 
BOP de l’aprovació definitiva de la seva modificació, i continuarà en vigor mentre no 
s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 48, REGULADORA DE LA TAXA PER  LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL  DOMINI PÚBLIC 
LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVE IS DE 
TELEFONIA MÒBIL   
 
ARTICLE 3 
 
Són subjectes passius de la taxa les empreses explotadores de serveis de telefonia 
mòbil que aprofitin especialment o utilitzin privativament el domini públic municipal, 
quan siguin propietàries o titulars de les xarxes o instal·lacions a través de les quals 
s’efectuen els serveis. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir de l’endemà de la publicació al 
BOP de la seva aprovació definitiva i continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva 
modificació o derogació. 

SEGON: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció del 
l'article modificat, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a 
partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província. 
 
Dins d'aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les 
reclamacions que creguin oportunes. 
 
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi formulat cap reclamació o al·legació, 
els acords adoptats restaran aprovats definitivament. 
 
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats, que 
entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al BOP.” 
 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C IU, manifesta que el dictamen 
fa referència a les Ordenances 18, 19 i 48. 
 
Diu que tot i que les al·legacions rebudes van entrar fora de termini, un cop analitzades 
s’han valorat positivament, i donat que no es van poder entrar amb el dictamen 
d’aprovació de les mateixes Ordenances s’ha considerat adient que aquestes 
esmenes es puguin incorporar i fer efectives durant l’exercici 2013. 
 
En relació a l’Ordenança fiscal número 18, explica que hi ha un nou canvi de redactat, 
fent referència a les taxes derivades per la superfície ocupada pels tancats de 
protecció d’obres i de bastides, ara definides per la corresponent llicència.  
També explica que s’ha suprimit la Disposició Transitòria Primera i en relació a la 
Disposició Final diu que s’ha modificat l’apartat 2, fent referència a l’entrada en vigor 
que serà a partir de l’endemà de la publicació al BOP. 
 
Referent a l’ordenança número 19 relativa a les reserves de la via pública per entrades 
i sortides de vehicles i les reserves per aparcament de càrrega i descàrrega, diu que 
s’ha suprimit la Disposició Transitòria primera i s’ha modificat l’apartat segon de la 
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Disposició Final, on estableix que l’ordenança entrarà en vigor a partir de l’endemà de 
la publicació al BOP. 
 
I en relació a l’ordenança número 48, explica que té el seu origen en una sentència del 
Tribunal de Brussel·les respecte les taxes per la utilització privativa o d’aprofitament 
pel domini públic local de les empreses de telefonia mòbil, i s’introdueix una 
modificació, on la taxa només es podrà aplicar a les empreses que siguin propietàries 
o titulars de les xarxes o instal·lacions, a través de les quals s’efectuen els serveis, 
sent el nostre cas els mòbils de Telefònica, ja que la resta d’empreses de telefonia 
mòbil es nodreixen de les xarxes pròpies de Movistar. 
També a la Disposició final estableix que l’ordenança entrarà en vigor a partir de 
l’endemà de la publicació al BOP. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 18 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMPSC i 3 GMERC), i 6 abstencions (2 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.2 Regidoria delegada de Governació  
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de les re tribucions del personal al 

servei de l'Ajuntament de Manresa per al 2013. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 7 de gener de 
2013, que es transcriu a continuació:  
 
“Per aplicar al personal al servei d’aquest Ajuntament el règim retributiu per l’any 2013 
cal que el Ple de la Corporació adopti els corresponents acords. 
 
Atès  el que disposa l’article 22.Dos de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 
Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2013, que determina que les retribucions 
del personal al servei del sector públic no podran experimentar cap increment respecte 
a les vigents a 31 de desembre de 2012, amb termes d’homogeneïtat per ambdós 
períodes de comparació, sense tenir-se en compte la reducció aprovada pel Reial 
Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. 
 
Atès el que disposen les normes d’aplicació de la relació de llocs de treball i 
determinació de les retribucions del personal laboral i del personal funcionari de 
l’Ajuntament aprovades per acord plenari de 20 de març de 2000. 
 
El tinent d’alcalde, regidor delegat de Governació proposa al Ple de la Corporació 
Municipal l’adopció dels acords següents: 

ACORDS 
 
PRIMER.- Amb efectes de 1 de gener de 2013 les retribucions bàsiques de sou i 
triennis del personal funcionari al servei d’aquest Ajuntament, per a cadascun dels 
grups de titulació, tindran la quantia fixada en l’article 22.Cinc de la Llei 17/2012, de 27 
de desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2013. 
 
SEGON.- Les quanties del complement de destinació del personal funcionari al servei 
d’aquest Ajuntament per al 2013, seran les fixades per als funcionaris de l’Estat en 
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l’article 26.ú.c) de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals de 
l’Estat per a l’any 2013. 
 
El complement de destinació  que percebran els funcionaris al servei d’aquest 
Ajuntament serà el corresponent al nivell que tingui assignat el lloc de treball  per al  
que hagin estat legalment nomenats  o adscrits d’acord amb el que es preveu a la 
vigent  Relació de Llocs de Treball del personal funcionari o en el seu cas, el que hagin 
adquirit amb caràcter personal. 
 
TERCER.- Aprovar la quantia del complement específic del personal funcionari per al 
2013 que serà la fixada per a cadascun dels llocs  de treball en la  Relació de Llocs de 
Treball , que s’adjunta com annex a aquest dictamen. 
 
QUART.- Aprovar la quantia de les retribucions  per  tots els conceptes del personal 
laboral per al 2013 que serà la fixada per a cadascun dels llocs  de treball en la 
Relació de Llocs de Treball i Taula Salarial, que s’adjunta com annex a aquest 
dictamen. 
 
CINQUÈ.- Les pagues extraordinàries  que seran dues a l’any, una en el mes de juny i 
l’altra al mes de desembre, tindran un import cadascuna d’elles de l’import de sou i 
triennis fixada en l’article 22.cinc de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 
Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2013 y del complement de destí mensual 
que es percebi. 

SISÈ.-  La quantia dels plusos previstos en els punts dotzè i catorzè de les normes per 
l’aplicació de la Relació de Llocs de Treball i determinació de les retribucions del 
personal laboral, aprovades per acord plenari de 20 de maig de 2000 seran les fixades 
per l’acord plenari de 21 de juny de 2010. 
 
SETÈ.- Amb efectes de 1 de gener de 2013 les retribucions del personal eventual  es 
mantenen en els mateixes quanties aprovades per acord plenari de 22 de juny de 
2011. 
 
VUITÈ- Amb efectes de l’1 de gener de 2013, els programes i els criteris d’assignació 
d’incentiu de productivitat seran els aprovats per acord plenari de19 de gener del 2012. 
 
L’assignació individual del complement de productivitat correspondrà a l’ Alcaldia, 
sense perjudici de les delegacions que pugui conferir. L’ esmentada distribució haurà 
de subjectar-se als criteris dels presents acords i es farà a proposta del Cap de Servei 
respectiu. 
 
NOVÈ.- Els funcionaris que en ocasió de vacant i en virtut de nomenament o 
adscripció provisional, habilitació o comissió de servei, ocupin llocs de treball que no 
corresponguin al seu cos, grup o classe, percebran per analogia les retribucions que 
corresponguin al lloc de treball ocupat. 
 
Les substitucions per raó de llicència, comissió de servei, vacances o altres diferents 
de la vacant, de funcionaris d’habilitació de caràcter estatal o caps de servei,  
realitzades en virtut de nomenament o habilitació donaran dret al qui ocupi el lloc de 
treball respectiu, a percebre la diferència entre les retribucions complementàries fixes i 
periòdiques del lloc de treball substituït i les que corresponguin al funcionari substitut. 
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DESÈ.- En tot allò no previst en aquest acord s’estarà al que es preveu en les normes 
per l’aplicació de la relació de llocs de treball i determinació de les retribucions del 
personal laboral i del personal funcionari de l’ Ajuntament de Manresa aprovades per 
acord plenari de 20 de març de 2000 i de la legislació aplicable en la matèria.” 
 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI 2013  

CODI LLOC DENOMINACIÓ DEL LLOC 
VINCULACIÓ 

PLAÇA 
TIPUS DE 
JORNADA 

 
REQUISITS 

(Grup) 

FORMA 
DE 

PROVISIÓ 

 
NIVELL 

CD 

COMPLEMENT 
ESPECÍFIC 

2013 

                  

FE12001 E1 CONSERGE F JO AP (E) C.M. 12 6.158,94 

  E2           13 6.193,78 

  E3           14 6.228,30 

FE12005 E1 CONSERGE-NOTIFICADOR F JO AP (E) C.M. 12 7.648,83 

  E2           13 7.683,65 

  E3           14 7.718,18 

FE12006 E1 CONSERGE-NOTIFICADOR F JP2 AP (E) C.M. 12 10.419,05 

  E2           13 10.453,86 

  E3           14 10.488,38 

FE12007 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS F JO AP (E) C.M. 12 7.053,49 

  E2           13 7.088,31 

  E3           14 7.122,83 

FE12008 E1 AUXILIAR D'EQUIPAMENTS F JOD2 AP (E) C.M. 12 7.993,27 

  E2           13 8.028,09 

  E3           14 8.062,62 

FD13007 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F JO C2 (D) C.M. 13 6.859,83 

  D1.1           14 6.894,36 

  D2           15 6.929,08 

  D3           16 6.963,49 

  D4           17 6.998,13 

  D5           18 7.032,78 

FD13008 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F JOD1 C2 (D) C.M. 13 8.238,12 

  D2           15 8.307,37 

  D3           16 8.341,77 

  D4           17 8.376,42 

  D5           18 8.411,07 

FD13009 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F JP1 C2 (D) C.M. 13 8.266,25 

  D2           15 8.335,51 

  D3           16 8.369,91 

  D4           17 8.404,55 

  D5           18 8.439,22 

FD13010 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F JP1D1 C2 (D) C.M. 13 9.644,53 

  D2           15 9.713,79 

  D3           16 9.748,19 

  D4           17 9.782,84 
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  D5           18 9.817,50 

FD13011 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F JP2 C2 (D) C.M. 13 9.672,68 

  D2           15 9.741,93 

  D3           16 9.776,36 

  D4           17 9.810,97 

  D5           18 9.845,62 

FD13012 D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  F JPD1 C2 (D) C.M. 13 11.050,94 

  D2           15 11.120,20 

  D3           16 11.154,62 

  D4           17 11.189,25 

  D5           18 11.223,90 

FD13016 D1 
AUXILIAR TÈCNIC DE 
PROTOCOL F JPD1 C2 (D) LL.D. 13 12.407,12 

  D2           15 12.476,37 

  D3           16 12.510,79 

  D4           17 12.545,42 

  D5           18 12.580,08 

FD13017 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A F JOD1 C2 (D) C.M. 13 8.238,12 

  D2           15 8.307,37 

  D3           16 8.341,77 

  D4           17 8.376,42 

  D5           18 8.411,07 

FD13018 D1 
AUXILIAR TÈCNIC/A 
D'EQUIPAMENTS F JO C2 (D) C:M: 13 8.872,11 

  D1.1           14 8.906,65 

  D2           15 8.941,37 

  D3           16 8.975,79 

  D4           17 9.010,40 

  D5           18 9.045,08 

FD13019 D1 
AUXILIAR TÈCNIC/A 
D'EQUIPAMENTS F JP1 C2 (D) C.M. 13 10.422,30 

  D2           15 10.491,56 

  D3           16 10.525,97 

  D4           17 10.560,58 

  D5           18 10.595,26 

FD13020 D1 
AUXILIAR TÈCNIC/A 
D'EQUIPAMENTS F JOD2 C2 (D) C.M. 13 9.957,24 

  D1.1           14 9.991,76 

  D2           15 10.026,50 

  D3           16 10.060,90 

  D4           17 10.095,52 

  D5           18 10.130,21 

FD13021 D1 
OPERADOR/A D'ATENCIÓ 
TELEFÒNICA F JP2 C2 (D) C.E. 13 9.672,68 

  D2           15 9.741,93 

  D3           16 9.776,36 

  D4           17 9.810,97 

  D5           18 9.845,62 

FD14027 D1 AGENT POLICIA LOCAL F JP1D2 C2 (D) C.M. 14 13.930,40 

  D2           15 13.965,15 

  D3           16 13.999,57 

  D4           17 14.034,18 

  D5           18 14.068,85 

FD14028 D1 AGENT POLICIA LOCAL F JP2D2 C2 (D) C.M. 14 15.654,10 
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  D2           15 15.688,84 

  D3           16 15.723,26 

  D4           17 15.757,86 

  D5           18 15.792,54 

FD16044 D3 CONDUCTOR ALCALDIA F JPD1 C2 (D) LLD 16 21.546,10 

  D4           17 21.574,13 

  D5           18 21.602,31 

FD16045 D3 CAPORAL F JP1D2 C2 (D) C.M. 16 19.750,57 

  D4           17 19.778,61 

  D5           18 19.806,79 

FD16046 D3 CAPORAL F JP2D2 C2 (D) C.M. 16 21.883,48 

  D4           17 21.911,50 

  D5           18 21.939,69 

FC14019 C1 ADMINISTRATIU/VA F JOD1 C1 (C) C.M. 14 9.590,64 

  C2           16 9.659,76 

  C3           18 9.729,07 

  C4           20 9.798,35 

  C5           22 9.906,29 

FC14020 C1 ADMINISTRATIU/VA F JP1 C1 (C) C.M. 14 9.623,64 

  C1.1           15 9.629,09 

  C2           16 9.692,80 

  C3           18 9.762,09 

  C4           20 9.831,35 

  C5           22 9.939,32 

FC14021 C1 ADMINISTRATIU/VA F JP1D1 C1 (C) C.M. 14 11.241,97 

  C2           16 11.311,11 

  C3           18 11.380,43 

  C4           20 11.449,70 

  C5           22 11.557,65 

FC14022 C1 ADMINISTRATIU/VA F JPD1 C1 (C) C.M. 14 12.893,33 

  C2           16 12.962,49 

  C3           18 13.031,77 

  C4           20 13.101,07 

  C5           22 13.209,00 

FC14023 C1 ADMINISTRATIU/VA F JO C1 (C) C.M. 14 7.972,27 

  C1.1           15 8.007,01 

  C2           16 8.041,42 

  C3           18 8.110,69 

  C4           20 8.179,99 

  C5           22 8.287,92 

FC14024 C1 ADMINISTRATIU/VA  F JP2 C1 (C) C.M. 14 11.274,99 

  C2           16 11.344,14 

  C3           18 11.413,43 

  C4           20 11.482,69 

  C5           22 11.590,66 

FC15017 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
BIBLIOTECA F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

  C2           16 8.525,32 

  C3           18 8.594,60 

  C4           20 8.663,89 

  C5           22 8.771,83 

FC15018 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
BIBLIOTECA F JOD2 C1 (C) C.E. 15 9.687,90 

  C2           16 9.722,30 
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  C3           18 9.791,59 

  C4           20 9.860,86 

  C5           22 9.968,82 

FC15019 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN 
EDUCACIÓ INFANTIL F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

  C2           16 8.525,32 

  C3           18 8.594,60 

  C4           20 8.663,89 

  C5           22 8.771,83 

FC15020 C1 

TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
DINAMITZADOR/A 
 SOCIOCULTURAL F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

  C2           16 8.525,32 

  C3           18 8.594,60 

  C4           20 8.663,89 

  C5           22 8.771,83 

FC15021 C1 

TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
DINAMITZADOR/A 
 SOCIOCULTURAL F JOD2 C1 (C) C.E. 15 9.687,90 

  C2           16 9.722,30 

  C3           18 9.791,59 

  C4           20 9.860,86 

  C5           22 9.968,82 

FC15031 C1 AGENT EXECUTIU F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.200,84 

  C2           16 10.235,25 

  C3           18 10.304,53 

  C4           20 10.373,82 

  C5           22 10.481,77 

FC15032 C1 AGENT EXECUTIU F JPD1 C1 (C) C.E. 15 13.586,45 

  C2           16 13.620,85 

  C3           18 13.690,15 

  C4           20 13.759,45 

  C5           22 13.867,38 

FC15034 C1 

TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE 
SUPORT DE SISTEMES 
D'INFORMACIÓ F JPD1 C1 (C) C.E. 15 13.586,45 

  C2           16 13.620,85 

  C3           18 13.690,15 

  C4           20 13.759,45 

  C5           22 13.867,38 

FC15035 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN 
SISTEMES INFORMÀTICS F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

  C2           16 8.525,32 

  C3           18 8.594,60 

  C4           20 8.663,89 

  C5           22 8.771,83 

FC15036 C1 
TÉCNIC/A ESPECIALISTA 
DELINEACIÓ F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

  C2           16 8.525,32 

  C3           18 8.594,60 

  C4           20 8.663,89 

  C5           22 8.771,83 

FC15037 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA F JPD1 C1 (C) C.E. 15 13.586,45 

  C2           16 13.620,85 

  C3           18 13.690,15 
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  C4           20 13.759,45 

  C5           22 13.867,38 

FC15039 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN 
INFORMÀTICA DE GESTIÓ F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

  C2           16 8.525,32 

  C3           18 8.594,60 

  C4           20 8.663,89 

  C5           22 8.771,83 

FC15040 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
BANC DE DADES F JO C1 (C) C.M. 15 8.490,91 

  C2           16 8.525,32 

  C3           18 8.594,60 

  C4           20 8.663,89 

  C5           22 8.771,83 

FC15041 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA SIG F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

  C2           16 8.525,32 

  C3           18 8.594,60 

  C4           20 8.663,89 

  C5           22 8.771,83 

FC15042 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA F JP1D1 C1 (C) C.E. 15 11.800,10 

  C2           16 11.800,10 

  C3           18 11.800,10 

  C4           20 11.800,10 

  C5           22 11.800,10 

FC15043 C1 INFORMADOR/A CIUTADÀ/NA F JO C1 (C) C.E. 15 8.490,91 

  C2           16 8.525,32 

  C3           18 8.594,60 

  C4           20 8.663,89 

  C5           22 8.771,83 

FC15044 C1 

TÈCNIC ESPECIALISTA DE 
SUPORT DE SISTEMES 
D'INFORMACIÓ F JP2 C1 (C) C.E. 15 11.910,78 

  C2           16 11.945,18 

  C3           18 12.014,47 

  C4           20 12.083,75 

  C5           22 12.191,70 

FC15045 C1 
INSPECTOR D'OBRES I 
SERVEIS F JO C1 (C) C.E. 15 9.161,78 

  C2           16 9.196,22 

  C3           18 9.265,48 

  C4           20 9.334,76 

  C5           22 9.442,73 

FC15046 C1 
INSPECTOR D'OBRES I 
SERVEIS F JP2 C1 (C) C.E. 15 12.677,45 

  C2           16 12.711,86 

  C3           18 12.781,15 

  C4           20 12.850,45 

  C5           22 12.958,38 

FC15047 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE 
GESTIÓ F JO C1 (C) C.M. 15 8.490,91 

  C2           16 8.525,32 

  C3           18 8.594,60 

  C4           20 8.663,89 

  C5           22 8.771,83 

FC15048 C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA F JP2 C1 (C) C.M. 15 11.910,78 
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BANC DE DADES 

  C2           16 11.945,18 

  C3           18 12.014,47 

  C4           20 12.083,75 

  C5           22 12.191,70 

FC15049 C1 INFORMADOR/A TURÍSTIC F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.200,84 

  C2           16 10.235,25 

  C3           18 10.304,53 

  C4           20 10.373,82 

  C5           22 10.481,77 

FC15050 C1 
INFORMADOR/A 
CIUTADÀ/ANA F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.200,84 

  C2           16 10.235,25 

  C3           18 10.304,53 

  C4           20 10.373,82 

  C5           22 10.481,77 

FC15051 C1 
INFORMADOR/A 
CIUTADÀ/ANA F JP2 C1 (C) C.E. 15 11.910,78 

  C2           16 11.945,18 

  C3           18 12.014,47 

  C4           20 12.083,75 

  C5           22 12.191,70 

FC15052 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE 
GESTIÓ F JP1 C1 (C) C.E. 15 10.200,84 

  C2           16 10.235,25 

  C3           18 10.304,53 

  C4           20 10.373,82 

  C5           22 10.481,77 

FC15053 C1 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE 
GESTIÓ F JP2 C1 (C) C.E. 15 11.910,78 

  C2           16 11.945,18 

  C3           18 12.014,47 

  C4           20 12.083,75 

  C5           22 12.191,70 

FC16047 C2 

CAP DE LA SUBUNITAT 
INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES F JO C1 (C) C.E. 16 10.126,93 

  C3           18 10.196,22 

  C4           20 10.265,51 

  C5           22 10.373,44 

FC19070 C3 CAP D'UNITAT- SERGENT F JP1D2 C1 (C) C.E. 19 20.507,90 

  C4           20 20.536,05 

  C5           22 20.623,73 

FC22096 C5 
SOTS-INSPECTOR POLICIA 
LOCAL F JPD1 C1 (C) C.E. 22 26.536,12 

FB19045 B1 
TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS F JO A2 (B) C.E. 19 11.125,08 

  B2           21 11.158,56 

  B3           23 11.202,16 

  B4           25 11.245,96 

  B5           26 11.292,99 

FB19046 B1 EDUCADOR/A SOCIAL F JO A2 (B) C.M. 19 10.519,81 

  B2           21 10.606,45 

  B3           23 10.719,00 

  B4           25 10.831,60 
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  B5           26 10.953,12 

FB19047 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE 
GESTIÓ F JP2 A2 (B) C.M. 19 13.831,16 

  B2           21 13.917,77 

  B3           23 14.030,33 

  B4           25 14.142,92 

  B5           26 14.264,46 

FB19049 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE 
GESTIÓ F JO A2 (B) C.M. 19 9.549,16 

  B2           21 9.635,77 

  B2.1           22 9.739,49 

  B3           23 9.748,35 

  B4           25 9.860,97 

  B5           26 9.982,47 

FB19050 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE 
GESTIÓ F JOD1 A2 (B) C.M. 19 11.647,52 

  B2           21 11.734,15 

  B3           23 11.846,73 

  B4           25 11.959,32 

  B5           26 12.080,85 

FB19051 B1 
TÈCNIC/A 
D'ASSESSORAMENT JURÍDIC F JOD1 A2 (B) C.M. 19 11.647,52 

  B2           21 11.734,15 

  B3           23 11.846,73 

  B4           25 11.959,32 

  B5           26 12.080,85 

FB19052 B1 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A  F JO A2 (B) C.M. 19 10.519,81 

  B1.1           20 10.554,58 

  B2           21 10.606,45 

  B3           23 10.719,00 

  B4           25 10.831,60 
  B5           26 10.953,12 

FB19053 B1 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A  F JOD1 A2 (B) C.M. 19 12.686,14 

  B2           21 12.772,77 

  B3           23 12.885,33 

  B4           25 12.997,94 

  B5           26 13.119,45 

FB19054 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ OBRA 
PÚBLICA F JOD1 A2 (B) C.M. 19 12.686,14 

  B2           21 12.772,77 

  B3           23 12.885,33 

  B4           25 12.997,94 

  B5           26 13.119,45 

FB19055 B1 TREBALLADOR/A SOCIAL F JO A2 (B) C.M. 19 10.519,81 

  B2           21 10.606,45 

  B3           23 10.719,00 

  B4           25 10.831,60 

  B5           26 10.953,12 

FB19056 B1 EDUCADOR/A SOCIAL F JOD1 A2 (B) C.M. 19 12.686,14 

  B2           21 12.772,77 

  B3           23 12.885,33 

  B4           25 12.997,94 

  B5           26 13.119,45 

FB19057 B1 TÈCNIC/A EN OCUPACIÓ F JP2 A2 (B) C.E. 19 14.940,87 



Acta de la sessió plenària núm. 1, de 17 de gener de 2013                            87 

  B2           21 15.027,48 

  B3           23 15.140,07 

  B4           25 15.252,65 

  B5           26 15.374,19 

FB19059 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN 
OBRA PÚBLICA F JP1 A2 (B) C.M. 19 12.730,32 

  B1.1           20 12.765,11 

  B2           21 12.816,96 

  B3           23 12.929,53 

  B4           25 13.042,14 

  B5           26 13.163,65 

FB19061 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN 
SERVEIS SOCIALS F JO A2 (B) C.M. 19 10.519,81 

  B2           21 10.606,45 

  B3           23 10.719,00 

  B4           25 10.831,60 

  B5           26 10.953,12 

FB19063 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN 
INFORMÀTICA DE GESTIÓ F JP2 A2 (B) C.E. 19 14.940,87 

  B2           21 15.027,48 

  B2.1           22 15.083,59 

  B3           23 15.140,07 

  B4           25 15.252,65 

  B5           26 15.374,19 

FB19064 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ 
DESENVOLUPAMENT F JP1 A2 (B) C.M. 19 12.730,32 

  B2           21 12.816,96 

  B3           23 12.929,53 

  B4           25 13.042,14 

  B5           26 13.163,65 

FB19065 B1 

TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN 
INFRASTRUCTURES 
INFORMÀTIQUES I 
TELECOMUNICACIONS F JOD1 A2 (B) C.E. 19 12.686,14 

  B2           21 12.772,77 

  B3           23 12.885,33 

  B4           25 12.997,94 

  B5           26 13.119,45 

FB19066 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE 
RRHH F JP1 A2 (B) C.E. 19 12.730,32 

  B2           21 12.816,96 

  B3           23 12.929,53 

  B4           25 13.042,14 

  B5           26 13.163,65 

FB19067 B1 

TÈCNIC/A GRAU MITJÀ  DE 
GESTIÓ SERVEIS A LA 
PERSONA F JO A2 (B) C.E. 19 10.519,81 

  B2           21 10.606,45 

  B3           23 10.719,00 

  B4           25 10.831,60 

  B5           26 10.953,12 

FB19068 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ 
SERVEIS DEL TERRITORI F JO A2 (B) C.E. 19 10.519,81 

  B2           21 10.606,45 

  B3           23 10.719,00 

  B4           25 10.831,60 

  B5           26 10.953,12 
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FB19069 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE 
GESTIÓ F JOD2 A2 (B) C.M. 19 11.048,02 

  B2           21 11.134,64 

  B3           23 11.247,22 

  B4           25 11.359,83 

  B5           26 11.481,34 

FB19070 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN 
INFORMÀTICA DE GESTIÓ F JO A2 (B) C.E. 19 10.519,81 

  B2           21 10.606,45 

  B3           23 10.719,00 

  B4           25 10.831,60 

  B5           26 10.953,12 

FB19071 B1 
TÈCNIC/A DE PROTOCOL I 
RELACIONS PÚBLIQUES F JPD1 A2 (B) LL.D. 19 17.845,24 

  B2           21 17.931,86 

  B3           23 18.044,42 

  B4           25 18.157,02 

  B5           26 18.278,56 

FB19072 B1 TÈCNIC/A DE NÒMINES F JPD1 A2 (B) C.E. 19 15.930,02 

  B2           21 16.016,63 

  B2.1           22 16.025,45 

  B3           23 16.129,20 

  B4           25 16.241,81 

  B5           26 16.363,32 

FB19073 B1 TÈCNIC/A D' ESTADÍSTICA F JPD1 A2 (B) C.E. 19 15.930,02 

  B2           21 16.016,63 

  B2.1           22 16.025,45 

  B3           23 16.129,20 

  B4           25 16.241,81 

  B5           26 16.363,32 

FB19074 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE 
GESTIÓ F JPD1 A2 (B) C.M. 19 15.930,02 

  B2           21 16.016,63 

  B2.1           22 16.025,45 

  B3           23 16.129,20 

  B4           25 16.241,81 

  B5           26 16.363,32 

FB19075 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ DE 
GESTIÓ F JP1 A2 (B) C.M. 19 11.690,29 

  B2           21 11.776,90 

  B2.1           22 11.880,60 

  B3           23 11.889,47 

  B4           25 12.002,07 

  B5           26 12.123,61 

FB19076 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ-
INSPECTOR DE SALUT F JO A2 (B) C.E. 19 9.549,16 

  B2           21 9.635,77 

  B3           23 9.748,35 

  B4           25 9.860,97 

  B5           26 9.982,47 

FB19077 B1 

COORDINADOR/A DEL 
PROGRAMA TRANSVERSAL 
D'IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA F JP1D2 A2 (B) C.E. 19 15.130,27 

  B2           21 15.183,06 

  B3           23 15.251,92 

  B4           25 15.320,81 
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  B5           26 15.395,12 

FB19078 B1 

COORDINADOR/A DEL 
PROGRAMA TRANSVERSAL 
DE LES DONES F JOD2 A2 (B) C.E. 19 12.865,39 

  B2           21 12.918,18 

  B3           23 12.987,07 

  B4           25 13.055,95 

  B5           26 13.130,24 

FB19079 B1 

COORDINADOR/A DEL 
PROGRAMA TRANSVERSAL 
D'INFÀNCIA I FAMÍLIA F JO A2 (B) C.E. 19 11.279,97 

  B2           21 11.366,58 

  B3           23 11.479,16 

  B4           25 11.591,75 

  B5           26 11.713,29 

FB19080 B1 

COORDINADOR/A DEL 
PROGRAMA TRANSVERSAL 
DE JOVENTUT F JPD1 A2 (B) C.E. 19 18.029,30 

  B2           21 18.115,90 

  B3           23 18.228,49 

  B4           25 18.341,09 

  B5           26 18.462,62 

FB19081 B1 

COORDINADOR/A DEL 
PROGRAMA TRANSVERSAL 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA F JP2 A2 (B) C.E. 19 15.809,73 

  B2           21 15.896,34 

  B3           23 16.008,91 

  B4           25 16.121,49 

  B5           26 16.243,04 

FB19082 B1 

COORDINADOR/A DEL 
PROGRAMA TRANSVERSAL 
DE SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ F JOD1 A2 (B) C.E. 19 13.499,55 

  B2           21 13.586,16 

  B3           23 13.698,75 

  B4           25 13.811,35 

  B5           26 13.932,87 

FB19083 B1 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ EN 
SALUT PÚBLICA F JO A2 (B) C.E. 19 9.549,16 

  B2           21 9.635,77 

  B3           23 9.748,35 

  B4           25 9.860,97 

  B5           26 9.982,47 

FB21078 B2 
CAP D'UNITAT DE PARCS I 
JARDINS URBANS F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00 

  B3           23 12.065,55 

  B4           25 12.178,16 

  B5           26 12.299,70 

FB21079 B2 
CAP DE LA UNITAT DE 
RECAPTACIÓ EXECUTIVA  F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00 

  B3           23 12.065,55 

  B4           25 12.178,16 

  B5           26 12.299,70 

FB21080 B2 
CAP D'UNITAT DE CENTRES 
PROPIS  F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00 

  B3           23 12.065,55 

  B4           25 12.178,16 
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  B5           26 12.299,70 

FB21082 B2 
CAP D'UNITAT DE 
TOPOGRAFIA  F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00 

  B3           23 12.065,55 

  B4           25 12.178,16 

  B5           26 12.299,70 

FB21084 B2 

CAP D'UNITAT DE BANC DE 
DADES, CADASTRE I 
INSPECCIÓ F JP2 A2 (B) C.E. 21 16.686,46 

  B3           23 16.799,03 

  B4           25 16.911,64 

  B5           26 17.033,16 

FB21085 B2 
CAP D'UNITAT DE 
FISCALITZACIÓ I CONTROL F JP1D1 A2 (B) C.E. 21 16.639,12 

  B2.1           22 16.695,22 

  B3           23 16.751,69 

  B4           25 16.864,29 

  B5           26 16.985,83 

FB21086 B2 
CAP D'UNITAT DE GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA F JP2 A2 (B) C.E. 21 16.686,46 

  B2.1           22 16.742,56 

  B3           23 16.799,03 

  B4           25 16.911,64 

  B5           26 17.033,16 

FB21087 B2 
CAP D'UNITAT DE 
RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA F JPD1 A2 (B) C.E. 21 19.005,87 

  B2.1           22 19.061,96 

  B3           23 19.118,44 

  B4           25 19.231,04 

  B5           26 19.352,59 

FB21088 B2 
CAP D'UNITAT DE L'OFICINA 
D'ATENCIÓ TRIBUTÀRIA F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73 

  B3           23 14.432,29 

  B4           25 14.544,89 

  B5           26 14.666,44 

FB21089 B2 
CAP D'UNITAT DE 
PROGRAMES I ACCIÓ SOCIAL F JP1D1 A2 (B) C.E. 21 16.639,12 

  B3           23 16.751,69 

  B4           25 16.864,29 

  B5           26 16.985,83 

FB21090 B2 
CAP D'UNITAT D'ATENCIÓ 
SOCIAL PRIMÀRIA F JP1D1 A2 (B) C.E. 21 16.639,12 

  B3           23 16.751,69 

  B4           25 16.864,29 

  B5           26 16.985,83 

FB21092 B2 CAP D'UNITAT DE SALUT F JP2 A2 (B) C.E. 21 16.686,46 

  B3           23 16.799,03 

  B4           25 16.911,64 

  B5           26 17.033,16 

FB21093 B2 CAP D'UNITAT D'ARXIU F JO A2 (B) C.E. 21 11.953,00 

  B3           23 12.065,55 

  B4           25 12.178,16 

  B5           26 12.299,70 

FB21094 B2 
CAP D'UNITAT DE 
CIRCULACIÓ I TRANSPORTS F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73 

  B3           23 14.432,29 
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  B4           25 14.544,89 

  B5           26 14.666,44 

FB21095 B2 

CAP D'UNITAT DE 
COMPTABILITAT I GESTIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA F JP2 A2 (B) C.E. 21 16.903,81 

  B3           23 17.016,39 

  B4           25 17.128,99 

  B5           26 17.250,51 

FB21096 B2 

CAP D'UNITAT DE 
MANTENIMENT DE LA VIA 
PÚBLICA F JOD1 A2 (B) C.E. 21 14.103,17 

  B3           23 14.215,76 

  B4           25 14.328,34 

  B5           26 14.449,88 

FB21097 B2 

CAP D'UNITAT DE SERVEIS 
ESPECÍFICS I 
ESPECIALITZATS F JP1D1 A2 (B) C.E. 21 16.639,12 

  B3           23 16.751,69 

  B4           25 16.864,29 

  B5           26 16.985,83 

FB21098 B2 
CAP D'UNITAT DE GESTIÓ 
URBANÍSTICA F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73 

  B3           23 14.432,29 

  B4           25 14.544,89 

  B5           26 14.666,44 

FB21100 B2 
CAP D'UNITAT DE RECURSOS 
HUMANS F JPD1 A2 (B) C.E. 21 19.005,87 

  B3           23 19.118,44 

  B4           25 19.231,04 

  B5           26 19.352,59 

FB21101 B2 
CAP D'UNITAT DE REGISTRE I 
ACTES F JPD1 A2 (B) C.E. 21 19.005,87 

  B3           23 19.118,44 

  B4           25 19.231,04 

  B5           26 19.352,59 

FB21102 B2 
CAP D'UNITAT DE PREVENCIÓ 
DE RISCOS F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73 

  B3           23 14.432,29 

  B4           25 14.544,89 

  B5           26 14.666,44 

FB21103 B2 
CAP D'UNITAT DE L'OFICINA 
D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ F JP2 A2 (B) C.E. 21 16.686,46 

  B3           23 16.799,03 

  B4           25 16.911,64 

  B5           26 17.033,16 

FB21104 B2 

CAP D'UNITAT DE 
COMUNICACIONS DE DADES I 
SEGURETAT F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73 

  B3           23 14.432,29 

  B4           25 14.544,89 

  B5           26 14.666,44 

FB21105 B2 
CAP D'UNITAT DE 
D'APLICACIONS A INTERNET F JP1 A2 (B) C.E. 21 14.319,73 

  B3           23 14.432,29 

  B4           25 14.544,89 

  B5           26 14.666,44 

FB25109 B4 
CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS 
SOCIALS F JP1D1 A2 (B) C.E. 25 17.801,58 
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  B5           26 17.923,11 

FB25110 B4 
CAP DE SECCIÓ 
D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS F JDE B C.E. 25 28.711,72 

  B5           26 28.758,75 

FB25111 B4 

CAP DE SECCIÓ DE 
MANTENIMENT DE LA VIA 
PÚBLICA F JOD1 A2 (B) C.E. 25 15.126,37 

  B5           26 15.126,37 

FB25112 B4 CAP DE SECCIÓ D'EDUCACIÓ F JP1D1 A2 (B) C.E. 25 17.801,58 

  B5           26 17.923,11 

FB25113 B4 
CAP DE SECCIÓ DE SUPORT, 
PROGRAMACIÓ I QUALITAT F JP2 A2 (B) C.E. 25 17.849,37 

  B5           26 17.970,91 

FB25114 B4 
CAP DE SECCIÓ 
D'ORGANITZACIÓ F JO A2 (B) C.E. 25 12.725,07 

  B5           26 12.823,78 

FB25115 B4 
CAP DE SECCIÓ D'EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA I XARXES F JP1 A2 (B) C.E. 25 15.287,36 

  B5           26 15.408,87 

FB25116 B4 CAP DE COMPRES F JP2 A2 (B) C.E. 25 17.849,37 

  B5           26 17.970,91 

FB26119 B5 INSPECTOR POLICIA LOCAL F JDE A2 (B) C.E. 26 28.928,41 

FA20067 A1 

COORDINADOR/A DEL 
PROGRAMA TRANSVERSAL 
DE LA GENT GRAN F JOD2 A1 (A) C.E. 20 12.602,47 

  A2           23 12.703,01 

  A2.1           24 12.737,60 

  A3           26 12.846,22 

  A4           28 12.972,55 

  A5           30 13.100,92 

FA20068 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR MEDI 
AMBIENT F JP1D2 A1 (A) C.M. 20 15.049,75 

  A2           23 15.150,29 

  A3           26 15.293,48 

  A4           28 15.419,83 

  A5           30 15.548,21 

FA20069 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR 
ENGINYER F JP2 A1 (A) C.M. 20 15.784,08 

  A2           23 15.948,50 

  A3           26 16.182,61 

  A4           28 16.389,26 

  A5           30 16.599,38 

FA20070 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR 
ENGINYER F JO A1 (A) C.M. 20 10.889,38 

  A2           23 11.053,81 

  A3           26 11.287,93 

  A4           28 11.494,58 

  A5           30 11.704,69 

FA20071 A1 INSPECTOR/A TRIBUTARI F JO A1 (A) C.E. 20 10.889,38 

  A2           23 11.053,81 

  A3           26 11.287,93 

  A4           28 11.494,58 

  A5           30 11.704,69 

FA20073 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR  F JO A1 (A) C.E. 20 10.889,38 

  A2           23 11.053,81 

  A3           26 11.287,93 
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  A4           28 11.494,58 

  A5           30 11.704,69 

FA20074 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR 
ARQUITECTE F JO A1 (A) C.M. 20 10.889,38 

  A2           23 11.053,81 

  A3           26 11.287,93 

  A4           28 11.494,58 

  A5           30 11.704,69 

FA20075 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR 
DINAMITZACIÓ CIUTADANA F JPD1 A1 (A) C.E. 20 18.182,09 

  A2           23 18.346,53 

  A3           26 18.580,65 

  A4           28 18.787,27 

  A5           30 18.997,42 

FA20076 A1 

TÈCNIC/A SUPERIOR 
DESENVOLUPAMENT 
EMPRESARIAL F JP1 A1 (A) C.M. 20 13.336,63 

  A2           23 13.501,03 

  A3           26 13.735,17 

  A4           28 13.941,79 

  A5           30 14.151,95 

FA20077 A1 
TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ 
GENERAL F JO A1 (A) C.M. 20 10.889,38 

  A2           23 11.053,81 

  A3           26 11.287,93 

  A4           28 11.494,58 

  A5           30 11.704,69 

FA20078 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR 
PSICÒLEG/OGA F JO A1 (A) C.M. 20 10.889,38 

  A1.1           21 10.930,59 

  A2           23 11.053,81 

  A3           26 11.287,93 

  A4           28 11.494,58 

  A5           30 11.704,69 

FA20079 A1 

TÊCNIC/A SUPERIOR EN 
ENGINYERIA INFORMÀTICA 
DE GESTIÓ F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.336,63 

  A1.1           21 13.378,70 

  A2           23 13.501,03 

  A3           26 13.735,17 

  A4           28 13.941,79 

  A5           30 14.151,95 

FA20081 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR 
D'OCUPACIÓ  F JO A1 (A) C.E. 20 10.889,38 

  A2           23 11.053,81 

  A3           26 11.287,93 

  A4           28 11.494,58 

  A5           30 11.704,69 

FA20082 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR 
D'OCUPACIÓ  F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.336,63 

  A2           23 13.501,03 

  A3           26 13.735,17 

  A4           28 13.941,79 

  A5           30 14.151,95 

FA20083 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR DE 
TURISME F JP1D1 A1 (A) C.E. 20 15.733,99 

  A2           23 15.898,40 
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  A3           26 16.132,53 

  A4           28 16.339,16 

  A5           30 16.549,30 

FA20084 A1 

TÈCNIC/A SUPERIOR EN 
ENGINYERIA INFORMÀTICA 
DE SISTEMES  F JO A1 (A) C.E. 20 10.889,38 

  A2           23 11.053,81 

  A3           26 11.287,93 

  A4           28 11.494,58 

  A5           30 11.704,69 

FA20085 A1 

TÈCNIC/A SUPERIOR EN 
ENGINYERIA INFORMÀTICA 
DE GESTIÓ  F JO A1 (A) C.E. 20 10.889,38 

  A2           23 11.053,81 

  A3           26 11.287,93 

  A4           28 11.494,58 

  A5           30 11.704,69 

FA20086 A1 

TÈCNIC/A SUPERIOR 
PROM.ECONÒMICA - 
COMERÇ I MERCATS  F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.336,63 

  A2           23 13.501,03 

  A3           26 13.735,17 

  A4           28 13.941,79 

  A5           30 14.151,95 

FA20087 A1 

TÈCNIC/A SUPERIOR 
PROM.ECONÒMICA - TIC I 
SOCIETAT DE LA 
INFORMACIÓ  F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.336,63 

  A2           23 13.501,03 

  A3           26 13.735,17 

  A4           28 13.941,79 

  A5           30 14.151,95 

FA20088 A1 

TÈCNIC/A SUPERIOR DE 
GESTIÓ DEL SISTEMA 
D'INDICADORS F JP1 A1 (A) C.E. 20 13.336,63 

  A2           23 13.501,03 

  A3           26 13.735,17 

  A4           28 13.941,79 

  A5           30 14.151,95 

FA20089 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR DE 
CULTURA F JOD2 A1 (A) C.E. 20 12.602,47 

  A2           23 12.735,94 

  A3           26 12.926,03 

  A4           28 13.093,70 

  A5           30 13.264,20 

FA20090 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR DE 
CULTURA F JPD1 A1 (A) C.E. 20 18.182,09 

  A1.1           21 18.220,12 

  A2           23 18.346,53 

  A3           26 18.580,65 

  A4           28 18.787,27 

  A5           30 18.997,42 

FA20091 A1 
TÈCNIC/A SUPERIOR 
D'EDUCACIÓ F JOD2 A1 (A) C.E. 20 12.602,47 

  A2           23 12.735,94 

  A3           26 12.926,03 

  A4           28 13.093,70 
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  A5           30 13.264,20 

FA23101 A2 
CAP D'UNITAT DEL SIG I 
INFORMACIÓ DE BASE F JPD1 A1 (A) C.E. 23 20.316,96 

  A3           26 20.551,08 

  A4           28 20.757,73 

  A5           30 20.967,86 

FA23102 A2 
CAP D'UNITAT DE 
PROGRAMARI DE GESTIÓ F JP1 A1 (A) C.E. 23 15.055,39 

  A3           26 15.289,52 

  A4           28 15.496,14 

  A5           30 15.706,28 

FA23103 A2 
CAP D'UNITAT D'EQUIPS 
INFORMÀTICS F JP1 A1 (A) C.E. 23 15.055,39 

  A3           26 15.289,52 

  A4           28 15.496,14 

  A5           30 15.706,28 

FA23104 A2 
CAP D'UNITAT 
D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL F JP1D1 A1 (A) C.E. 23 17.084,17 

  A3           26 17.318,30 

  A4           28 17.524,92 

  A5           30 17.735,05 

FA23105 A2 

CAP DE LA UNITAT JURIDICO 
ADMINISTRATIVA DE 
SEGURETAT CIUTADANA I 
PROTECCIÓ CIVIL F JP1 A1 (A) C.E. 23 15.055,39 

  A3           26 15.289,52 
  A4           28 15.496,14 

  A5           30 15.706,28 

FA26106 A3 
CAP DE SECCIÓ 
D'ACTIVITATS F JP1D1 A1 (A) C.E. 26 18.491,78 

  A4           28 18.491,78 

  A5           30 18.491,78 

FA26107 A3 CAP DE SECCIÓ DE CULTURA F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17 

  A4           28 16.064,84 

  A5           30 16.274,96 

FA26108 A3 CAP DE SECCIÓ D'OCUPACIÓ F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

  A4           28 25.398,38 

  A5           30 25.608,53 

FA26109 A3 CAP DE SECCIÓ D'ESPORTS F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17 

  A4           28 16.064,84 

  A5           30 16.274,96 

FA26110 A3 

CAP DE SECCIÓ JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA DEL SERV. 
TRESORERIA I G.TRIBUTÀRIA F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17 

  A4           28 16.064,84 

  A5           30 16.274,96 

FA26111 A3 

CAP DE SECCIÓ DE 
PLANEJAMENT I GESTIÓ DEL 
SÒL F JP2 A C.E. 26 18.901,66 

  A4           28 19.108,29 

  A5           30 19.318,42 

FA26112 A3 
CAP DE SECCIÓ D'ATENCIÓ A 
L'ACTIVITAT ECONÒMICA F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17 

  A4           28 16.064,84 

  A5           30 16.274,96 

FA26113 A3 
CAP DE SECCIÓ DE 
REHABILITACIÓ URBANA F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

  A3.1           27 25.342,09 
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  A4           28 25.398,38 

  A5           30 25.608,53 

FA26114 A3 

CAP DE SECCIÓ 
D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL I 
PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT F JP1D2 A1 (A) C.E. 26 18.088,78 

  A4           28 18.088,78 

  A5           30 18.088,78 

FA26115 A3 
CAP DE SECCIÓ DE 
LLICÈNCIES D'OBRES F JP2 A1 (A) C.E. 26 18.901,66 

  A4           28 19.108,29 

  A5           30 19.318,42 

FA26116 A3 
CAP DE SECCIÓ D'OBRA 
PÚBLICA F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17 

  A4           28 16.064,84 

  A5           30 16.274,96 

FA26117 A3 
CAP DE SECCIÓ DE 
TRESORERIA F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

  A4           28 25.398,38 

  A5           30 25.608,53 

FA26118 A3 
CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA F JP2 A1 (A) C.E. 26 18.901,66 

  A4           28 19.108,29 

  A5           30 19.318,42 

FA26119 A3 
CAP DE SECCIÓ DE NETEJA, 
RESIDUS I AGENDA 21 F JP1 A1 (A) C.E. 26 15.858,17 

  A4           28 16.064,84 

  A5           30 16.274,96 

FA26120 A3 
CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ I 
PATRIMONI F JP2 A1 (A) C.E. 26 18.675,87 

  A4           28 18.882,50 

  A5           30 19.092,64 

FA26121 A3 
CAP DE SECCIÓ DE 
MOBILITAT F JP2 A1 (A) C.E. 26 18.675,87 

  A4           28 18.882,50 

  A5           30 19.092,64 

FA26122 A3 
CAP DE SECCIÓ DE 
RECAPTACIÓ F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

  A4           28 25.398,38 

  A5           30 25.608,53 

FA26123 A3 
CAP DE SECCIÓ DE 
RECURSOS HUMANS F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

  A4           28 25.398,38 

  A5           30 25.608,53 

FA26124 A3 
CAP DE SECCIÓ DE L'OFICINA 
DEL POUM F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

  A4           28 25.398,38 

  A5           30 25.608,53 

FA26125 A3 
CAP DE SECCIÓ DE 
PAISATGE F JP2 A1 (A) C.E. 26 18.675,87 

  A4           28 18.882,50 

  A5           30 19.092,64 

FA26126 A3 

CAP DE SECCIÓ JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA DE 
SEGURETAT CIUTADANA I 
PROTECCIÓ CIVIL F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

  A4           28 25.398,38 

  A5           30 25.608,53 

FA26128 A3 

CAP DE SECCIÓ 
D'ASSESSORAMENT JURÍDIC 
DEL SERVEI DEL TERRITORI F JDE A1 (A) C.E. 26 25.191,75 

  A4           28 25.398,38 
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  A5           30 25.608,53 

FA26129 A3 

CAP DE SECCIÓ DE SUPORT 
CENTRAL DE L'ÀREA 
D'ECONOMIA, GOVERNACIÓ I 
SERV.TERRITORI F JDE A1 (A) C.E. 26 28.008,85 

  A4           28 28.089,03 

  A5           30 28.170,48 

FA26130 A3 

CAP DE SECCIÓ DE SUPORT 
CENTRAL DE L'ÀREA DELS 
SERV. PERSONES, P.TRANSV. 
I PROJ. CIUTAT F JDE A1 (A) C.E. 26 28.008,85 

  A4           28 28.089,03 

  A5           30 28.170,48 

FA29118 A4 

CAP DE SERVEI DE 
SECRETARIA TÈCNICA I 
RÈGIM JURÍD. LOCAL F JDE A1 (A) LL.D. 29 35.221,03 

  A5           30 35.374,61 

FA29121 A4 
CAP DE SERVEI DE PAISATGE 
I MEDI AMBIENT F JDE A1 (A) LL.D. 29 35.221,03 

  A5           30 35.374,61 

FA29122 A4 

CAP DE SERVEI DE 
TECNOLOGIES I SISTEMES 
D'INFORMACIÓ F JDE A1 (A) LL.D. 29 35.221,03 

  A5           30 35.374,61 

FA29123 A4 

CAP DE SERVEI DE SERVEIS 
SOCIALS, SANITAT I 
PARTICIPACIÓ F JDE A1 (A) LL.D. 29 35.221,03 

  A5           30 35.374,61 

FA29124 A4 

CAP DE SERVEI 
D'ORGANITZACIÓ I 
RECURSOS HUMANS F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.520,07 

  A5           30 37.673,64 

FA29125 A4 
CAP DE SERVEI DELS 
SERVEIS DEL TERRITORI F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.520,07 

  A5           30 37.673,64 

FA29126 A4 

CAP DE SERVEI DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
COMERÇ I TURISME F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.520,07 

  A5           30 37.673,64 

FA29128 A4 

CAP DE SERVEI DE 
SEGURETAT CIUTADANA - 
CAP DE LA POLICIA LOCAL F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.520,07 

  A5           30 37.673,64 

FA29129 A4 

CAP DE SERVEI 
D'ENSENYAMENT, CULTURA I 
ESPORTS  F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.520,07 

  A5           30 37.673,64 

FA29130 A4 
CAP DE SERVEI DE 
GERÈNCIA  F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.520,07 

  A5           30 37.673,64 

FA29131 A4 

CAP DE SERVEI 
D'EMERGÈNCIES I 
PROTECCIÓ CIVIL F JDE A1 (A) LL.D. 29 37.520,07 

  A5           30 37.673,64 

FA30127 A5 
CAP DE SERVEI - SECRETARI 
GENERAL F JDE A1 (A) LL.D. 30 38.947,96 

FA30128 A5 

CAP DE SERVEI 
D'INTERVENCIÓ GENERAL - 
INTERVENTOR GENERAL F JPD1 A1 (A) LL.D. 30 34.294,07 

FA30129 A5 

CAP DE SERVEI DE 
TRESORERIA GRAL. I GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA - TRESORER/A 
GENERAL F JDE A1 (A) LL.D. 30 38.947,96 

 



Acta de la sessió plenària núm. 1, de 17 de gener de 2013                            98 

 
 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL I T AULA SALARIAL 2013 
           
           

CODI LLOC DENOMINACIÓ DEL 
LLOC/CATEGORIA 

VINCU-
LACIÓ 
PLAÇA  

TIPUS 
DE 

JORNA
DA 

 
REQUISITS 

(Grup) 

NIVELL 
DEL LLOC 

 SALARI JORNADA 
ORDINÀRIA 2013 (12 

mesos) 

PAGA EXTRA 
JUNY 

PAGA EXTRA 
DESEMBRE 

COMPLEMEN
T TIPUS DE 
JORNADA 

2013 

           
LE12001 E1 NETEJADOR/A L JO AP (E) 12 15.048,93 1.254,08 1.254,08  

 E2     13 15.337,38 1.278,12 1.278,12  

 E3     14 15.624,40 1.302,03 1.302,03  

LE12002 E1 CONSERGE L JO AP (E) 12 14.980,93 1.248,41 1.248,41  

 E2     13 15.280,96 1.273,41 1.273,41  

 E3     14 15.579,55 1.298,30 1.298,30  

LE12003 E1 CUINER/A  L JO AP (E) 12 16.327,13 1.360,59 1.360,59  

 E2     13 16.627,16 1.385,60 1.385,60  

 E3     14 16.925,75 1.410,48 1.410,48  

LE12004 E1 AJUDANT D'OBRES I 
SERVEIS 

L JO AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30  

 E2     13 16.047,68 1.337,31 1.337,31  

 E3     14 16.346,28 1.362,19 1.362,19  

LE12005 E1 AJUDANT D'OBRES I 
SERVEIS CEMENTIRI 

L JP1 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30 1.342,51 

 E2     13 16.047,68 1.337,31 1.337,31 1.342,51 

 E3     14 16.346,28 1.362,19 1.362,19 1.342,51 

LE12008 E1 AUXILIAR 
D'EQUIPAMENTS  

L JP1 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30 1.342,51 

 E2     13 16.047,68 1.337,31 1.337,31 1.342,51 

 E3     14 16.346,28 1.362,19 1.362,19 1.342,51 

LE12010 E1 CONSERGE-
NOTIFICADOR 

L JO AP (E) 12 16.258,50 1.354,87 1.354,87  

 E2     13 16.558,52 1.379,88 1.379,88  

 E3     14 16.857,13 1.404,76 1.404,76  

LE12011 E1 AUXILIAR 
D'EQUIPAMENTS 

L JO AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30  

 E2     13 16.047,68 1.337,31 1.337,31  

 E3     14 16.346,28 1.362,19 1.362,19  

LE12012 E1 AUXILIAR 
D'EQUIPAMENTS 

L JP2 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30 2.685,05 

 E2     13 16.047,68 1.337,31 1.337,31 2.685,05 

 E3     14 16.346,28 1.362,19 1.362,19 2.685,05 

LE12013 E1 CONDUCTOR L JO AP (E) 12 17.025,43 1.418,79 1.418,79  

 E2     13 17.325,45 1.443,79 1.443,79  

 E3     14 17.624,06 1.468,67 1.468,67  

LE12014 E1 AJUDANT D'OBRES I 
SERVEIS CEMENTIRI 

L JP1D
2 

AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30 2.282,28 

 E2     13 16.047,68 1.337,31 1.337,31 2.282,28 

 E3     14 16.346,28 1.362,19 1.362,19 2.282,28 

LE12015 E1 AUXILIAR 
D'EQUIPAMENTS 

L JP1D
2 

AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30 2.282,28 

 E2     13 16.047,68 1.337,31 1.337,31 2.282,28 

 E3     14 16.346,28 1.362,19 1.362,19 2.282,28 

LE12016 E1 AUXILIAR 
D'EQUIPAMENTS  

L JOD2 AP (E) 12 15.747,65 1.312,30 1.312,30 939,77 
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 E2     13 16.047,68 1.337,31 1.337,31 939,77 

 E3     14 16.346,28 1.362,19 1.362,19 939,77 

LD13009 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A 
D'EQUIPAMENTS 

L JO C2 (D) 13 18.186,37 1.510,07 1.510,07  

 D1.1     14 18.484,98 1.534,96 1.534,96  

 D2     15 18.783,91 1.559,87 1.559,87  

 D3     16 19.083,30 1.584,82 1.584,82  

 D4     17 19.381,77 1.609,69 1.609,69  

 D5     18 19.681,02 1.634,63 1.634,63  

LD13010 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A 
D'EQUIPAMENTS 

L JP1 C2 (D) 13 18.186,37 1.510,07 1.510,07 1.550,18 

 D1.1     14 18.484,98 1.534,96 1.534,96 1.550,18 

 D2     15 18.783,91 1.559,87 1.559,87 1.550,18 

 D3     16 19.083,30 1.584,82 1.584,82 1.550,18 

 D4     17 19.381,77 1.609,69 1.609,69 1.550,18 

 D5     18 19.681,02 1.634,63 1.634,63 1.550,18 

LD13011 D1 AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/VA  

L JO C2 (D) 13 16.461,37 1.366,32 1.366,32  

 D1.1     14 16.741,83 1.389,69 1.389,69  

 D2     15 17.058,91 1.416,12 1.416,12  

 D3     16 17.358,30 1.441,06 1.441,06  

 D4     17 17.656,78 1.465,94 1.465,94  

 D5     18 17.956,01 1.490,87 1.490,87  

LD13012 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A 
D'EQUIPAMENTS 

L JP2 C2 (D) 13 18.186,37 1.510,07 1.510,07 3.100,33 

 D2     15 18.783,91 1.559,87 1.559,87 3.100,33 

 D3     16 19.083,30 1.584,82 1.584,82 3.100,33 

 D4     17 19.381,77 1.609,69 1.609,69 3.100,33 

 D5     18 19.681,02 1.634,63 1.634,63 3.100,33 

LD13014 D1 TREBALLADOR/A 
FAMILIAR 

L JO C2 (D) 13 20.103,33 1.669,82 1.669,82  

 D1.1     14 20.397,77 1.694,35 1.694,35  

 D2     15 20.692,57 1.718,92 1.718,92  

 D3     16 20.987,80 1.743,52 1.743,52  

 D4     17 21.282,15 1.768,05 1.768,05  

 D5     18 21.577,23 1.792,64 1.792,64  

LD13015 D1 TREBALLADOR/A 
FAMILIAR 

L JOD2 C2 (D) 13 20.103,33 1.669,82 1.669,82 1.196,93 

 D2     15 20.692,57 1.718,92 1.718,92 1.196,93 

 D3     16 20.987,80 1.743,52 1.743,52 1.196,93 

 D4     17 21.282,15 1.768,05 1.768,05 1.196,93 

 D5     18 21.577,23 1.792,64 1.792,64 1.196,93 

LD13016 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A 
D'EQUIPAMENTS 

L JOD2 C2 (D) 13 18.186,37 1.510,07 1.510,07 1.085,12 

 D1.1     14 18.484,98 1.534,96 1.534,96 1.085,12 

 D2     15 18.783,91 1.559,87 1.559,87 1.085,12 

 D3     16 19.083,30 1.584,82 1.584,82 1.085,12 

 D4     17 19.381,77 1.609,69 1.609,69 1.085,12 

 D5     18 19.681,02 1.634,63 1.634,63 1.085,12 

LD13017 D1 AUXILIAR TÈCNIC/A 
D'EQUIPAMENTS 

L JP1D
2 

C2 (D) 13 18.186,37 1.510,07 1.510,07 2.635,29 

 D1.1     14 18.484,98 1.534,96 1.534,96 2.635,29 

 D2     15 18.783,91 1.559,87 1.559,87 2.635,29 

 D3     16 19.083,30 1.584,82 1.584,82 2.635,29 

 D4     17 19.381,77 1.609,69 1.609,69 2.635,29 

 D5     18 19.681,02 1.634,63 1.634,63 2.635,29 
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LD13018 D1 AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/VA  

L JOD1 C2 (D) 13 16.461,37 1.366,32 1.366,32 1.379,26 

 D1.1     14 16.741,83 1.389,69 1.389,69 1.379,26 

 D2     15 17.058,91 1.416,12 1.416,12 1.379,26 

 D3     16 17.358,30 1.441,06 1.441,06 1.379,26 

 D4     17 17.656,78 1.465,94 1.465,94 1.379,26 

 D5     18 17.956,01 1.490,87 1.490,87 1.379,26 

LD14015 D1 OFICIAL 1ª 
CONDUCTOR 

L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20  

 D2     15 18.942,85 1.573,11 1.573,11  

 D3     16 19.242,25 1.598,06 1.598,06  

 D4     17 19.540,73 1.622,93 1.622,93  

 D5     18 19.839,96 1.647,87 1.647,87  

LD14016 D1 OFICIAL 1ª 
ELECTRICISTA 

L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20  

 D2     15 18.942,85 1.573,11 1.573,11  

 D3     16 19.242,25 1.598,06 1.598,06  

 D4     17 19.540,73 1.622,93 1.622,93  

 D5     18 19.839,96 1.647,87 1.647,87  

LD14017 D1 OFICIAL 1ª FUSTER L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20  

 D2     15 18.942,85 1.573,11 1.573,11  

 D3     16 19.242,25 1.598,06 1.598,06  

 D4     17 19.540,73 1.622,93 1.622,93  

 D5     18 19.839,96 1.647,87 1.647,87  

LD14018 D1 OFICIAL 1ª JARDINER L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20  

 D2     15 18.942,85 1.573,11 1.573,11  

 D3     16 19.242,25 1.598,06 1.598,06  

 D4     17 19.540,73 1.622,93 1.622,93  

 D5     18 19.839,96 1.647,87 1.647,87  

LD14020 D1 OFICIAL 1ª MANYÀ I 
LLAUNER 

L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20  

 D2     15 18.942,85 1.573,11 1.573,11  

 D3     16 19.242,25 1.598,06 1.598,06  

 D4     17 19.540,73 1.622,93 1.622,93  

 D5     18 19.839,96 1.647,87 1.647,87  

LD14022 D1 OFICIAL 1ª PALETA  L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20  

 D2     15 18.942,85 1.573,11 1.573,11  

 D3     16 19.242,25 1.598,06 1.598,06  

 D4     17 19.540,73 1.622,93 1.622,93  

 D5     18 19.839,96 1.647,87 1.647,87  

LD14023 D1 OFICIAL 1ª MECÀNIC  L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20  

 D2     15 18.942,85 1.573,11 1.573,11  

 D3     16 19.242,25 1.598,06 1.598,06  

 D4     17 19.540,73 1.622,93 1.622,93  

 D5     18 19.839,96 1.647,87 1.647,87  

LD14024 D1 OFICIAL 1ª PINTOR L JO C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20  

 D2     15 18.942,85 1.573,11 1.573,11  

 D3     16 19.242,25 1.598,06 1.598,06  

 D4     17 19.540,73 1.622,93 1.622,93  

 D5     18 19.839,96 1.647,87 1.647,87  

LD14027 D1 MONITOR/A ARTS 
PLÀSTIQUES 

L JO C2 (D) 14 17.132,92 1.422,28 1.422,28  

 D2     15 17.431,86 1.447,19 1.447,19  

 D3     16 17.731,25 1.472,14 1.472,14  
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 D4     17 18.029,73 1.497,02 1.497,02  

 D5     18 18.328,97 1.521,95 1.521,95  

LD14028 D1 OFICIAL 1ª 
CEMENTIRI 

L JP1 C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20 1.587,44 

 D2     15 18.942,85 1.573,11 1.573,11 1.587,44 

 D3     16 19.242,25 1.598,06 1.598,06 1.587,44 

 D4     17 19.540,73 1.622,93 1.622,93 1.587,44 

 D5     18 19.839,96 1.647,87 1.647,87 1.587,44 

LD14029 D1 OFICIAL 1ª 
CEMENTIRI 

L JP1D
2 

C2 (D) 14 18.643,91 1.548,20 1.548,20 2.698,66 

 D2     15 18.942,85 1.573,11 1.573,11 2.698,66 

 D3     16 19.242,25 1.598,06 1.598,06 2.698,66 

 D4     17 19.540,73 1.622,93 1.622,93 2.698,66 

 D5     18 19.839,96 1.647,87 1.647,87 2.698,66 

LC14001 C1 ADMINISTRATIU/IVA L JO C1 (C) 14 19.133,59 1.496,75 1.496,75  

 C1.1     15 19.432,54 1.521,66 1.521,66  

 C2     16 19.731,92 1.546,61 1.546,61  

 C3     18 20.329,63 1.596,42 1.596,42  

 C4     20 20.927,97 1.646,28 1.646,28  

 C5     22 21.862,17 1.724,13 1.724,13  

LC15029 C1 MONITOR/A 
GIMNASTICA  

L JO C1 (C) 15 19.591,13 1.534,87 1.534,87  

 C2     16 19.890,53 1.559,82 1.559,82  

 C3     18 20.488,25 1.609,63 1.609,63  

 C4     20 21.086,56 1.659,49 1.659,49  

 C5     22 22.020,79 1.737,35 1.737,35  

LC15030 C1 MONITOR/A MUSICA L JO C1 (C) 15 19.591,13 1.534,87 1.534,87  

 C2     16 19.890,53 1.559,82 1.559,82  

 C3     18 20.488,25 1.609,63 1.609,63  

 C4     20 21.086,56 1.659,49 1.659,49  

 C5     22 22.020,79 1.737,35 1.737,35  

LC15031 C1 ENCARREGAT/DA 
EQUIPAMENTS  

L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17  

 C2     16 20.146,09 1.581,12 1.581,12  

 C3     18 20.743,82 1.630,93 1.630,93  

 C4     20 21.342,14 1.680,79 1.680,79  

 C5     22 22.276,36 1.758,64 1.758,64  

LC15032 C1 ENCARREGAT/DA 
EQUIPAMENTS  

L JP1 C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17 1.709,90 

 C2     16 20.146,09 1.581,12 1.581,12 1.709,90 

 C3     18 20.743,82 1.630,93 1.630,93 1.709,90 

 C4     20 21.342,14 1.680,79 1.680,79 1.709,90 

 C5     22 22.276,36 1.758,64 1.758,64 1.709,90 

LC15033 C1 TÈCNIC/A 
ESPECIALISTA DE 
GESTIÓ 

L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17  

 C2     16 20.146,09 1.581,12 1.581,12  

 C3     18 20.743,82 1.630,93 1.630,93  

 C4     20 21.342,14 1.680,79 1.680,79  

 C5     22 22.276,36 1.758,64 1.758,64  

LC15034 C1 TÈCNIC/A 
ESPECIALISTA DE 
GESTIÓ 

L JP1 C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17 1.709,90 

 C2     16 20.146,09 1.581,12 1.581,12 1.709,90 

 C3     18 20.743,82 1.630,93 1.630,93 1.709,90 

 C4     20 21.342,14 1.680,79 1.680,79 1.709,90 
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 C5     22 22.276,36 1.758,64 1.758,64 1.709,90 

LC15035 C1 TÈCNIC/A 
ESPECIALISTA 
DESENVOLUPAMENT 

L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17  

 C2     16 20.146,09 1.581,12 1.581,12  

 C3     18 20.743,82 1.630,93 1.630,93  

 C4     20 21.342,14 1.680,79 1.680,79  

 C5     22 22.276,36 1.758,64 1.758,64  

LC15037 C1 INFORMADOR/A 
CIUTADÀ/NA 

L JP1D
1 

C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17 3.385,64 

 C2     16 20.146,09 1.581,12 1.581,12 3.385,64 

 C3     18 20.743,82 1.630,93 1.630,93 3.385,64 

 C4     20 21.342,14 1.680,79 1.680,79 3.385,64 

 C5     22 22.276,36 1.758,64 1.758,64 3.385,64 

LC15038 C1 INSPECTOR/A  
D'OBRES I SERVEIS 

L JO C1 (C) 15 20.421,74 1.604,09 1.604,09  

 C2     16 20.721,12 1.629,04 1.629,04  

 C3     18 21.318,85 1.678,85 1.678,85  

 C4     20 21.917,19 1.728,71 1.728,71  

 C5     22 22.851,38 1.806,56 1.806,56  

LC15039 C1 ENCARREGAT/DA DE 
MAGATZEM 

L JO C1 (C) 15 21.380,15 1.683,96 1.683,96  

 C2     16 21.679,56 1.708,91 1.708,91  

 C3     18 22.277,27 1.758,72 1.758,72  

 C4     20 22.875,60 1.808,58 1.808,58  

 C5     22 23.809,81 1.886,43 1.886,43  

LC15040 C1 TÈCNIC/A 
ESPECIALISTA 
COORDINADOR 
D'INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES 

L JO C1 (C) 15 21.380,15 1.683,96 1.683,96  

 C2     16 21.679,56 1.708,91 1.708,91  

 C3     18 22.277,27 1.758,72 1.758,72  

 C4     20 22.875,60 1.808,58 1.808,58  

 C5     22 23.809,81 1.886,43 1.886,43  

LC15041 C1 TÈCNIC/A 
ESPECIALISTA 
COORDINADOR 
D'INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES 

L JP1 C1 (C) 15 21.380,15 1.683,96 1.683,96 1.837,69 

 C2     16 21.679,56 1.708,91 1.708,91 1.837,69 

 C3     18 22.277,27 1.758,72 1.758,72 1.837,69 

 C4     20 22.875,60 1.808,58 1.808,58 1.837,69 

 C5     22 23.809,81 1.886,43 1.886,43 1.837,69 

LC15042 C1 TÈCNIC/A 
ESPORTIU/VA DE 
BASE  

L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17  

 C2     16 20.146,09 1.581,12 1.581,12  

 C3     18 20.743,82 1.630,93 1.630,93  

 C4     20 21.342,14 1.680,79 1.680,79  

 C5     22 22.276,36 1.758,64 1.758,64  

LC15043 C1 TÈCNIC/A 
ESPECIALISTA 
D'ESPORTS  

L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17  

 C2     16 20.146,09 1.581,12 1.581,12  

 C3     18 20.743,82 1.630,93 1.630,93  

 C4     20 21.342,14 1.680,79 1.680,79  

 C5     22 22.276,36 1.758,64 1.758,64  
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LC15044 C1 INFORMADOR/A 
CIUTADÀ/NA 

L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17  

 C2     16 20.146,09 1.581,12 1.581,12  

 C3     18 20.743,82 1.630,93 1.630,93  

 C4     20 21.342,14 1.680,79 1.680,79  

 C5     22 22.276,36 1.758,64 1.758,64  

LC15045 C1 TÈCNIC/A 
ESPECIALISTA 
MUSEU 

L JO C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17  

 C2     16 20.146,09 1.581,12 1.581,12  

 C3     18 20.743,82 1.630,93 1.630,93  

 C4     20 21.342,14 1.680,79 1.680,79  

 C5     22 22.276,36 1.758,64 1.758,64  

LC15046 C1 ENCARREGAT/DA 
EQUIPAMENTS 
CULTURALS 

L JOD2 C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17 1.196,93 

 C2     16 20.146,09 1.581,12 1.581,12 1.196,93 

 C3     18 20.743,82 1.630,93 1.630,93 1.196,93 

 C4     20 21.342,14 1.680,79 1.680,79 1.196,93 

 C5     22 22.276,36 1.758,64 1.758,64 1.196,93 

LC15047 C1 ENCARREGAT/DA 
EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS 

L JP1D
2 

C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17 2.906,85 

 C2     16 20.146,09 1.581,12 1.581,12 2.906,85 

 C3     18 20.743,82 1.630,93 1.630,93 2.906,85 

 C4     20 21.342,14 1.680,79 1.680,79 2.906,85 

 C5     22 22.276,36 1.758,64 1.758,64 2.906,85 

LC15048 C1 INFORMADOR/A 
CIUTADÀ/NA 

L JP1 C1 (C) 15 19.846,72 1.556,17 1.556,17 1.709,90 

 C2     16 20.146,09 1.581,12 1.581,12 1.709,90 

 C3     18 20.743,82 1.630,93 1.630,93 1.709,90 

 C4     20 21.342,14 1.680,79 1.680,79 1.709,90 

 C5     22 22.276,36 1.758,64 1.758,64 1.709,90 

LC16042 C2 PROFESSOR/A 
ADJUNT ESCOLA 
D'ART 

L JO C1 (C) 16 21.646,67 1.706,17 1.706,17  

 C3     18 22.244,39 1.755,98 1.755,98  

 C4     20 22.842,71 1.805,84 1.805,84  

 C5     22 23.776,93 1.883,69 1.883,69  

LC16044 C2 ENCARREGAT/DA 
BRIGADA 
JARDINERIA 

L JO C1 (C) 16 22.030,04 1.738,12 1.738,12  

 C3     18 22.627,79 1.787,93 1.787,93  

 C4     20 23.226,10 1.837,79 1.837,79  

 C5     22 24.160,31 1.915,64 1.915,64  

LC16045 C2 ENCARREGAT/DA 
BRIGADA OBRES 

L JO C1 (C) 16 22.030,04 1.738,12 1.738,12  

 C3     18 22.627,79 1.787,93 1.787,93  

 C4     20 23.226,10 1.837,79 1.837,79  

 C5     22 24.160,31 1.915,64 1.915,64  

LC16046 C2 ENCARREGAT/DA 
ELECTRICISTES 

L JO C1 (C) 16 22.030,04 1.738,12 1.738,12  

 C2.1     17 22.328,52 1.762,99 1.762,99  

 C3     18 22.627,79 1.787,93 1.787,93  

 C4     20 23.226,10 1.837,79 1.837,79  

 C5     22 24.160,31 1.915,64 1.915,64  

LC16047 C2 ENCARREGAT/DA 
PALETES  

L JO C1 (C) 16 22.030,04 1.738,12 1.738,12  
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 C2.1     17 22.328,52 1.762,99 1.762,99  

 C3     18 22.627,79 1.787,93 1.787,93  

 C4     20 23.226,10 1.837,79 1.837,79  

 C5     22 24.160,31 1.915,64 1.915,64  

LC16049 C2 ENCARREGAT/DA 
BRIGADA CEMENTIRI 

L JP1D
2 

C1 (C) 16 22.030,04 1.738,12 1.738,12 3.176,79 

 C2.1     17 22.328,52 1.762,99 1.762,99 3.176,79 

 C3     18 22.627,79 1.787,93 1.787,93 3.176,79 

 C4     20 23.226,10 1.837,79 1.837,79 3.176,79 

 C5     22 24.160,31 1.915,64 1.915,64 3.176,79 

LB19048 B1 MESTRE/A LLAR 
D'INFANTS 

L JO A2 (B) 19 22.851,29 1.644,67 1.644,67  

 B2     21 23.598,70 1.706,96 1.706,96  

 B3     23 24.571,91 1.788,06 1.788,06  

 B4     25 25.545,13 1.869,16 1.869,16  

 B5     26 26.594,16 1.956,58 1.956,58  

LB19049 B1 TÈCNIC/A GRAU 
MITJÀ EN 
INFORMÀTICA DE 
GESTIÓ  

L JO A2 (B) 19 21.908,95 1.566,15 1.566,15  

 B2     21 22.656,35 1.628,43 1.628,43  

 B2.1     22 23.142,36 1.668,93 1.668,93  

 B3     23 23.629,56 1.709,53 1.709,53  

 B4     25 24.602,78 1.790,63 1.790,63  

 B5     26 25.651,81 1.878,05 1.878,05  

LB19052 B1 DIPLOMAT EN 
INFERMERIA  

L JO A2 (B) 19 24.699,03 1.798,65 1.798,65  

 B2     21 25.446,43 1.860,94 1.860,94  

 B3     23 26.419,65 1.942,04 1.942,04  

 B4     25 27.392,88 2.023,14 2.023,14  

 B5     26 28.441,90 2.110,56 2.110,56  

LB19053 B1 TÈCNIC/A GRAU 
MITJÀ DE GESTIÓ  

L JOD1 A2 (B) 19 24.699,03 1.798,65 1.798,65 2.098,36 

 B2     21 25.446,43 1.860,94 1.860,94 2.098,36 

 B3     23 26.419,65 1.942,04 1.942,04 2.098,36 

 B4     25 27.392,88 2.023,14 2.023,14 2.098,36 

 B5     26 28.441,90 2.110,56 2.110,56 2.098,36 

LB19054 B1 EDUCADOR/A 
SOCIAL 

L JOD1 A2 (B) 19 25.531,03 1.867,99 1.867,99 2.166,33 

 B2     21 26.278,43 1.930,27 1.930,27 2.166,33 

 B3     23 27.251,65 2.011,37 2.011,37 2.166,33 

 B4     25 28.224,88 2.092,47 2.092,47 2.166,33 

 B5     26 29.273,90 2.179,89 2.179,89 2.166,33 

LB19055 B1 TÈCNIC/A GRAU 
MITJÀ  DE SERVEIS 
SOCIALS 

L JO A2 (B) 19 25.531,03 1.867,99 1.867,99  

 B2     21 26.278,43 1.930,27 1.930,27  

 B3     23 27.251,65 2.011,37 2.011,37  

 B4     25 28.224,88 2.092,47 2.092,47  

 B5     26 29.273,90 2.179,89 2.179,89  

LB19056 B1 TÈCNIC/A GRAU 
MITJÀ EN 
INFORMÀTICA DE 
GESTIÓ  

L JP2 A2 (B) 19 21.908,95 1.566,15 1.566,15 3.817,38 

 B2     21 22.656,35 1.628,43 1.628,43 3.817,38 

 B2.1     22 23.142,36 1.668,93 1.668,93 3.817,38 

 B3     23 23.629,56 1.709,53 1.709,53 3.817,38 
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 B4     25 24.602,78 1.790,63 1.790,63 3.817,38 

 B5     26 25.651,81 1.878,05 1.878,05 3.817,38 

LB19057 B1 DIPLOMAT EN 
INFERMERIA  

L JP1D
2 

A2 (B) 19 24.699,03 1.798,65 1.798,65 3.642,54 

 B2     21 25.446,43 1.860,94 1.860,94 3.642,54 

 B3     23 26.419,65 1.942,04 1.942,04 3.642,54 

 B4     25 27.392,88 2.023,14 2.023,14 3.642,54 

 B5     26 28.441,90 2.110,56 2.110,56 3.642,54 

LB19058 B1 TÈCNIC/A DE SALUT 
LABORAL 

L JO A2 (B) 19 26.050,45 1.911,27 1.911,27  

 B2     21 26.797,85 1.973,55 1.973,55  

 B3     23 27.771,06 2.054,66 2.054,66  

 B4     25 28.744,31 2.135,76 2.135,76  

 B5     26 29.793,33 2.223,18 2.223,18  

LB19059 B1 TÈCNIC/A EN 
PROTECCIÓ CIVIL 

L JO A2 (B) 19 27.226,16 2.009,25 2.009,25  

 B2     21 27.973,56 2.071,53 2.071,53  

 B3     23 28.946,79 2.152,63 2.152,63  

 B4     25 29.920,01 2.233,73 2.233,73  

 B5     26 30.969,03 2.321,15 2.321,15  

LB19060 B1 TÈCNIC/A 
COORDINADOR 
ACTIVITATS 
ESPORTIVES 

L JP1D
2 

A2 (B) 19 24.699,03 1.798,65 1.798,65 3.642,54 

 B2     21 25.446,43 1.860,94 1.860,94 3.642,54 

 B3     23 26.419,65 1.942,04 1.942,04 3.642,54 

 B4     25 27.392,88 2.023,14 2.023,14 3.642,54 

 B5     26 28.441,90 2.110,56 2.110,56 3.642,54 

LB19061 B1 TÈCNIC/A GRAU 
MITJÀ DE GESTIÓ  

L JO A2 (B) 19 24.699,03 1.798,65 1.798,65  

 B2     21 25.446,43 1.860,94 1.860,94  

 B3     23 26.419,65 1.942,04 1.942,04  

 B4     25 27.392,88 2.023,14 2.023,14  

 B5     26 28.441,90 2.110,56 2.110,56  

LB19062 B1 BIBLIOTECARI/ARIA L JOD2 A2 (B) 19 22.851,29 1.644,67 1.644,67 1.391,07 

 B2     21 23.598,70 1.706,96 1.706,96 1.391,07 

 B3     23 24.571,91 1.788,06 1.788,06 1.391,07 

 B4     25 25.545,13 1.869,16 1.869,16 1.391,07 

 B5     26 26.594,16 1.956,58 1.956,58 1.391,07 

LB19063 B1 EDUCADOR/A 
SOCIAL 

L JO A2 (B) 19 25.531,03 1.867,99 1.867,99  

 B2     21 26.278,43 1.930,27 1.930,27  

 B3     23 27.251,65 2.011,37 2.011,37  

 B4     25 28.224,88 2.092,47 2.092,47  

 B5     26 29.273,90 2.179,89 2.179,89  

LB19064 B1 BIBLIOTECARI/ARIA L JO A2 (B) 19 22.851,29 1.644,67 1.644,67  

 B2     21 23.598,70 1.706,96 1.706,96  

 B3     23 24.571,91 1.788,06 1.788,06  

 B4     25 25.545,13 1.869,16 1.869,16  

 B5     26 26.594,16 1.956,58 1.956,58  

LB21064 B2 CAP DE LA UNITAT 
DE MANTENIMENT 
D'EDIFICIS 

L JO A2 (B) 21 27.432,66 2.026,45 2.026,45  

 B2.1     22 27.918,69 2.066,96 2.066,96  

 B3     23 28.405,87 2.107,56 2.107,56  

 B4     25 29.379,11 2.188,66 2.188,66  
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 B5     26 30.428,12 2.276,08 2.276,08  

LA20057 A1 PROFESSOR/A 
SUPERIOR 
CONSERVATORI 

L JO A1 (A) 20 27.128,53 1.836,02 1.836,02  

 A2     23 28.549,93 1.954,47 1.954,47  

 A3     26 30.572,19 2.122,99 2.122,99  

 A4     28 32.359,62 2.271,95 2.271,95  

 A5     30 34.175,92 2.423,30 2.423,30  

LA20058 A1 PROFESSOR/A 
SUPERIOR ESCOLA 
D'ART 

L JO A1 (A) 20 27.128,53 1.836,02 1.836,02  

 A2     23 28.549,93 1.954,47 1.954,47  

 A3     26 30.572,19 2.122,99 2.122,99  

 A4     28 32.359,62 2.271,95 2.271,95  

 A5     30 34.175,92 2.423,30 2.423,30  

LA20061 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR 
ADVOCAT SERVEIS 
SOCIALS 

L JO A1 (A) 20 27.917,86 1.901,80 1.901,80  

 A2     23 29.339,26 2.020,25 2.020,25  

 A3     26 31.361,53 2.188,77 2.188,77  

 A4     28 33.148,95 2.337,72 2.337,72  

 A5     30 34.965,26 2.489,08 2.489,08  

LA20063 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR 
PSICÒLEG/OGA 

L JO A1 (A) 20 27.917,86 1.901,80 1.901,80  

 A1.1     21 28.357,69 1.938,45 1.938,45  

 A2     23 29.339,26 2.020,25 2.020,25  

 A3     26 31.361,53 2.188,77 2.188,77  

 A4     28 33.148,95 2.337,72 2.337,72  

 A5     30 34.965,26 2.489,08 2.489,08  

LA21067 A1 DIRECTOR/A MUSEU L JO A1 (A) 21 27.799,71 1.891,95 1.891,95  

 A2     23 28.772,91 1.973,05 1.973,05  

 A3     26 30.795,16 2.141,57 2.141,57  

 A4     28 32.582,59 2.290,53 2.290,53  

 A5     30 34.398,91 2.441,89 2.441,89  

 
 
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de C IU, explica que el dictamen fa 
referència al pagament de les retribucions del personal funcionari i del personal laboral 
per a l’any 2013. 
 
Manifesta que durant l’any 2013 s’ha agafat com a propis els condicionants prefixats 
per la Llei 17/2012 de 27 de desembre, dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2013, quedant una situació de continuïtat com l’any 2012 i sense variacions.  
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 
GMCiU), i 13 abstencions (4 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE  
 
5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge  
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5.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la modificació puntual 
del Pla General “Equipament sanitarioassistencial i  espais lliures al Xup”. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, de 8 de 
gener de 2013, que es transcriu a continuació:  
 
“En data 20 de de setembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament va aprovat inicialment la 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL EQUIPAMENT 
SANITARIOASSISTENCIAL I ESPAIS LLIURES AL XUP de Manresa, promogut 
d’ofici per l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb allò que disposa l’article 85 
TRLU. 
 
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de 
l’anunci en els diaris L’ARA de 9 d’octubre i el Regió7 de 23 d’octubre, i també en el 
Butlletí Oficial de la Província de 16 d’octubre, tots del 2012; així com en el tauler 
d’anuncis i a la pàgina web d’aquest Ajuntament durant el termini que va des del dia 9 
d’octubre del 2012 fins el dia 10 de desembre de 2012. 
 
Simultàniament a l’exposició pública, s’han sol·licitat els informes als organismes 
afectats per raó de la seva competència; és a dir, al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, així com informes de sosteniblitat 
ambiental, d’aigües i de carreteres al Departament de Territori i Sostenibilitat, ambdós 
de la Generalitat de Catalunya. Els oficis de sol·licitud van entrar en els esmentats 
Departaments en dates 2 i 8 d’octubre de 2012, respectivament. 

En resposta, s’ha rebut en data 14 de desembre, informe de la Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, el qual assenyala la necessitat de 
recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua així com evitar, en la mesura del 
possible, l’ús d’aparcament i fomentar la retirada dels coberts existents als espais 
lliures proposats al sud del Xup. L’Agència Catalana de l’Aigua emet informe en data 
20 de novembre (avançat per correu electrònic), favorable respecte al contingut del 
document, si bé amb alguna consideració quant al sistema de depuració i la 
inundabilitat de la riera de Rajadell, que han quedat recollides en el redactat que es 
sotmet a aprovació provisional. La Direcció General de Desenvolupament Rural emet 
informe favorable en data 12 de desembre, condicionada a la no afectació de les 
zones agràries i altres requeriments que s’han inclòs en la normativa del nou redactat. 
Resta pendent l’informe de Carreteres; tanmateix ha transcorregut el termini d’un mes 
des que fou sol·licitat.  

Esmentar que en data 3 d’octubre (RE 52628) s’ha rebut l’informe definitiu sobre la 
resolució de la no subjecció ambiental de l’àmbit que s’havia sol·licitat per segona 
vegada en data 7 de juny i que s’havia rebut una còpia prèvia per correu electrònic. 

Constatar que durant el tràmit d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació. 

L’article 96.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, amb les modificacions derivades de la Llei 3/2012, de 22 de març) disposa 
que “les modificacions d’una figura de planejament urbanístic se subjecten a les 
mateixes disposicions que en regeixen la formació”. Les propostes de modificació han 
de justificar la necessitat d’aquesta, així com la conveniència i oportunitat, en relació 
amb els interessos públics i privats concurrents, aspecte aquest que ja fou analitzat en 
l’informe a l’aprovació inicial de la modificació. 

En compliment de l’article 85.5 TRLU, s’han recavat pràcticament la totalitat dels 
informes dels organismes afectats per raó de la seva competència; i s’han introduït en 
el document d’aprovació inicial les modificacions derivades d’aquells com així es posa 
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de manifest en la Memòria. Aquestes consideracions no suposen canvis substancials 
definits a l’article 112 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 
de juliol). En tot cas ha transcorregut el termini d’un mes que disposa l’article 85.5 
TRLU, essent procedent prosseguir amb la tramitació de l’expedient (art. 83.3 Llei 
30/1992, de 26 de novembre).  

L’article 89.5 TRLU, prescriu l’obligatorietat d’atorgar l’aprovació provisional del Pla 
especial, un cop finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient, i de trametre’l a 
l’òrgan que n’hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, que en aquest cas és la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central. El termini per a l’aprovació provisional 
és de dos mesos des del finiment del període d’informació pública. 

En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal 
dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística 
correspon al Ple. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local 

Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació 
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 

Vist l'informe emès per la Cap de la Secció de Gestió Urbanística i Patrimoni de data 7 
de gener de 2013. 

El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la 
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent: 
 
A C O R D S 
 
“1r. Aprovar provisionalment la Modificació puntual  Pla General Equipament 
Sanitariossistencial i Espais Lliures al Xup , redactat pels serveis tècnics municipals 
de conformitat amb allò que disposa l’article 85.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
(Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost). 
 
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central,  per 
duplicat, exemplar de la modificació del Pla General aprovada provisionalment en 
l’apartat anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als 
efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 80.a) en 
relació amb l’article 79 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost).” 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CIU , manifesta que el dictamen 
consisteix en una aprovació provisional d’un document aprovat inicialment pel Ple i que 
amb posterioritat es va exposar al públic durant el termini d’un mes sense que hi 
hagués cap al·legació.  
Explica que també s’han rebut els informes favorables de l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental, de l’Agència Catalana de l’Aigua i de la Direcció General de 
Desenvolupament Rural, recomanant unes consideracions recollides en el document 
per a la seva aprovació provisional. 
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Diu que també s’ha rebut l’informe definitiu sobre la no subjecció ambiental de l’àmbit 
que s’havia sol·licitat, per això sotmeten el document a l’aprovació provisional i 
demanen el vot favorable. 
  
 
L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
L’alcalde  informa que hi ha tres sol.licituds per a intervenir en el punt de les 
proposicions, en la 6.1, en la 6.2 i 6.4, que es debatran conjuntament com va acordar 
la Junta de Portaveus, i en la 6.7. 
 
 
6. PROPOSICIONS 
 
6.1 Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CiU, PS C i CUP en defensa de 

les pensions. 
 
El secretari presenta la proposició dels Grup Municipals d’ERC, CiU, PSC i CUP, de 9 
de gener de 2013, que es transcriu a continuació: 
 
“El passat dia 30 de novembre el govern espanyol va aprovar el Reial Decret llei 
28/2012 de mesures de consolidació i garantia del sistema de Seguretat Social. 
Aquest decret conté, entre altres mesures, la disposició de no revalorar les pensions 
en la quantia equivalent a la desviació entre l’ IPC a 30 de novembre i la previsió 
d’inflació aplicada a les pensiones a principis d’any. Per tant, la decisió del govern 
espanyol deixa sense efecte el dret a l’actualització de les pensions corresponent a 
l’exercici 2012. L’article 48 de la Llei General de Seguretat Social estableix l’obligació 
legal de revalorar les pensions tots els anys en el diferencial entre la inflació interanual 
registrada a 30 de Novembre (que enguany ha estat el 2,9%) i l’ increment inicialment 
previst pel govern a principis d’anys (que va ser de l’1%). En conseqüència la pèrdua 
d’aquest dret suposa perdre l’1,9% de la quantia anual de les pensions del 2012, més 
la seva repercussió en les pensions dels anys següents, pèrdua que encara és més 
elevada a Catalunya, atès que l’ IPC català és més alt.   
 
Aquesta mesura constitueix un perjudici clar per a uns dels col·lectius socials més 
vulnerables, el dels pensionistes. Es una mesura injusta i ineficaç que està 
intensificant els efectes de la crisi, deprimint la demanda interna intensament i afectant 
a l’activitat econòmica i a l’ocupació. En aquest cas, la decisió del govern espanyol 
equival a retirar 2.000 milions d’euros del potencial de consum dels jubilats i 
pensionistes l’any 2012 i uns altres 2.000 milions al llarg del 2013, en un moment en el 
que les pensions de molts pensionistes serveixen per ajudar a les necessitats de les 
seves famílies afectades per l’atur. A més cal recordar que aquesta no és la primera 
mesura que afecta al col·lectiu de pensionistes, molts del quals tenen pensions molts 
baixes, especialment els que perceben les pensions mínimes i les vídues.  
 
D’altra banda, es tracta d’una mesura contrària als principis més elementals del dret, ja 
que fins i tot la Constitució en el seu article 9.3 que estableix la irretroactivitat de les 
disposicions restrictives de drets individuals. Les potestats legislatives que te el govern 
de l’estat no permeten establir normes de caràcter retroactiu que limiten drets adquirits 
a través d’una determinada legislació. Es paradoxal que els mateixos que utilitzen 
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habitualment la llei per defensar determinats interessos dels més poderosos, no dubtin 
a violar-la quan es tracta de col·lectius socials més febles, com ara els pensionistes.   
 
Per tot això, les entitats i organitzacions signants d’aquest manifest –Coordinadora de 
Jubilats i Pensionistes de Manresa, Federació d’Ass ociacions de Veïns de 
Manresa, Federació d’Associacions de Veïns del Bage s, els partits CiU, CUP, 
ERC, EUiA, ICV, PSC i els sindicats UGT i  CCOO - ens comprometem a impulsar 
una campanya en defensa de les pensions en el marc de la qual proposarem 
mobilitzacions al conjunt de la ciutadania. Sol·licitarem també als Ajuntament del 
Bages i al Consell Comarcal que prenguin acords en el mateix sentim i facilitarem 
l’enviament de queixes al Síndic de Greuges i/o a la Defensora del Poble per demanar 
que promoguin un recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial Decret 28/2012.  
 
Per tot això, el Ple de la Corporació Municipal aco rda: 
 
Primer.-  Expressar el seu desacord amb la retallada de les pensions i amb el Reial 
Decret Llei 28/2012 de mesures de consolidació i garanties del sistema de Seguretat 
Social. 
 
Segon.-  Adreçar-se al Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges i/o a la 
Defensora del Poble, per demanar que d’acord amb les seves competències 
promoguin un recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial Decret Llei 28/2012.” 
 
 
L’alcalde  dóna la paraula a la senyora Josefina Dordal Pujadas, en representació de 
la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, que ha sol.licitat intervenir en 
el Ple per defensar la proposició 6.1. 
 
 
La senyora Josefina Dordal , presidenta de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes 
de Manresa, i membre de la Plataforma en Defensa de les Pensions, agraeix 
l'oportunitat que se’ls ha donat per poder intervenir en el Ple per tal de defensar la 
moció en nom de tots els signants. 
 
Aquestes últimes setmanes el govern de l’Estat ha retallat una de les coses que va 
assegurar insistentment, fins i tot poques setmanes abans, el propi President Rajoy i 
alguns dels seus ministres, que no tocaria les pensions. 
Ho ha fet mitjançant el Reial Decret Llei 28/2012. Les conseqüències en línies 
generals són: 

• No s’abona la paga dels endarreriments del 2012 compromesos per llei, 
derivats de la diferència entre l’increment inicial de l’1% i la inflació a 30 de 
novembre;  del 2,9% (Índex Preus Consum = IPC), és a dir un 1,9% aplicat a 
tot l’any. Els jubilats i pensionistes catalans en surten més perjudicats perquè 
l’increment de l’IPC a Catalunya en aquest mateix període va ser del 3,6%. 

• L’1,9% no es consolida i per tant es perd per sempre amb l’afegit que no es 
computa per calcular futures revaloritzacions de les pensions, les del 2013 i 
posteriors. 

• L’increment de les pensions pel 2013, d’un 1% en general i d’un 2% per les 
inferiors a 1.000 euros, són absolutament insuficients per compensar les 
previsions d’inflació i no aborden cap millora significativa de les pensions 
mínimes, de viduïtat i del SOVI, que són de les més baixes d’Europa. (Mínimes 
de jubilació 618€, viduïtat 618€, SOVI 395 €, i les no contributives...) 
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Les conseqüències són perjudicials per a un col·lectiu vulnerable, el de les persones 
jubilades i pensionistes, que entre això i els copagaments farmacèutics i sanitaris, ha 
vist un deteriorament important dels seus recursos. Un col·lectiu que en molts casos 
està ajudant a les seves famílies víctimes de l’atur i en molts altres casos tenen uns 
ingressos tant baixos que estan en situació de pobresa. 
 
L'argument que s'ha fet servir per prendre aquestes decisions és el de sempre: “no hi 
ha diners”. Però aquest argument que fan servir de forma recurrent els que governen, 
des de la troika comunitària -Comissió Europea, Banc Central i Fons Monetari 
Internacional-, continuant pels governs de l'Estat i de Catalunya, els fa plantejar 
diverses preguntes i poques respostes. 
 
Consideren que és una mesura contrària als principis més bàsics del dret, i fins i tot 
contrària a la Constitució, que estableix que no es poden eliminar amb caràcter 
retroactiu drets individuals de les persones. 
 
En aquest país, les persones jubilades i pensionistes són  tractades  injustament  pel 
govern perquè es consideren despectivament com a improductives i econòmicament 
costoses per a l’administració.  
Els governants ignoren perversament les aportacions realitzades per aquest col.lectiu 
al llarg de la seva vida; tant des d'una vessant laboral, amb la contribució del seu 
treball i les cotitzacions aportades, com des d’una vessant social, amb els seus 
esforços i sacrificis per millorar les condicions de vida en general. I ara aquest 
col.lectiu s'està convertint en un flotador de salvament per a moltes famílies 
condemnades per l'atur laboral i pel desnonament dels seus habitatges. 
 
Per això la Plataforma proposa: 

• Difondre aquest Manifest per les xarxes socials de les nostres entitats, també a 
mà a llars i residències d’avis, centres de salut,..... 

 
• Impulsar la presentació de queixes al Síndic de Greuges i a la Defensora del 

Poble. 
 

• Promoure mocions en el mateix sentit als Plens dels Ajuntaments de Manresa i 
Bages i del Consell Comarcal. 

 
• Organitzar una concentració a Manresa el dia 31 de gener, a les 19 hores, a la 

Plaça Sant Domènec de Manresa, convocant-hi els jubilats i pensionistes, i en 
general a tots els ciutadans i ciutadanes a expressar la seva disconformitat 
amb les mesures del Govern de l'Estat i en defensa del dret de les persones a 
unes pensions dignes per ara i pel futur. 

 
L’objectiu de tot plegat és aconseguir sensibilitzar la gent, que cal defensar les 
pensions, un recurs d’inconstitucionalitat que els doni la raó i lluitar per unes pensions 
dignes i justes. “ LA VEU DEL POBLE ÉS NECESSÀRIA “. 
 
Per tot això, han presentat aquesta MOCIÓ que tot seguit llegeix: 
 
“MOCIÓ EN DEFENSA DE LES PENSIONS 
 
El passat dia 30 de novembre el govern espanyol va aprovar el Reial Decret llei 
28/2012 de mesures de consolidació i garantia del sistema de Seguretat Social. 
Aquest decret conté, entre altres mesures, la disposició de no revalorar les pensions 
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en la quantia equivalent a la desviació entre l’ IPC a 30 de novembre i la previsió 
d’inflació aplicada a les pensiones a principis d’any. Per tant, la decisió del govern 
espanyol deixa sense efecte el dret a l’actualització de les pensions corresponent a 
l’exercici 2012. L’article 48 de la Llei General de Seguretat Social estableix l’obligació 
legal de revalorar les pensions tots els anys en el diferencial entre la inflació interanual 
registrada a 30 de Novembre (que enguany ha estat el 2,9%) i l’ increment inicialment 
previst pel govern a principis d’anys (que va ser de l’1%). En conseqüència la pèrdua 
d’aquest dret suposa perdre l’1,9% de la quantia anual de les pensions del 2012, més 
la seva repercussió en les pensions dels anys següents, pèrdua que encara és més 
elevada a Catalunya, atès que l’ IPC català és més alt.   
 
Aquesta mesura constitueix un perjudici clar per a uns dels col·lectius socials més 
vulnerables, el dels pensionistes. Es una mesura injusta i ineficaç que està 
intensificant els efectes de la crisi, deprimint la demanda interna intensament i afectant 
a l’activitat econòmica i a l’ocupació. En aquest cas, la decisió del govern espanyol 
equival a retirar 2.000 milions d’euros del potencial de consum dels jubilats i 
pensionistes l’any 2012 i uns altres 2.000 milions al llarg del 2013, en un moment en el 
que les pensions de molts pensionistes serveixen per ajudar a les necessitats de les 
seves famílies afectades per l’atur. A més cal recordar que aquesta no és la primera 
mesura que afecta al col·lectiu de pensionistes, molts del quals tenen pensions molts 
baixes, especialment els que perceben les pensions mínimes i les vídues.  
 
D’altra banda, es tracta d’una mesura contrària als principis més elementals del dret, ja 
que fins i tot la Constitució en el seu article 9.3 que estableix la irretroactivitat de les 
disposicions restrictives de drets individuals. Les potestats legislatives que te el govern 
de l’estat no permeten establir normes de caràcter retroactiu que limiten drets adquirits 
a través d’una determinada legislació. Es paradoxal que els mateixos que utilitzen 
habitualment la llei per defensar determinats interessos dels més poderosos, no dubtin 
a violar-la quan es tracta de col·lectius socials més febles, com ara els pensionistes.   
 
Per tot això, les entitats i organitzacions signants d’aquest manifest –Coordinadora de 
Jubilats i Pensionistes de Manresa, Federació d’Ass ociacions de Veïns de 
Manresa, Federació d’Associacions de Veïns del Bage s, els partits CiU, CUP, 
ERC, EUiA, ICV, PSC i els sindicats UGT i  CCOO - ens comprometem a impulsar 
una campanya en defensa de les pensions en el marc de la qual proposarem 
mobilitzacions al conjunt de la ciutadania. Sol·licitarem també als Ajuntaments del 
Bages i al Consell Comarcal que prenguin acords en el mateix sentit i facilitarem 
l’enviament de queixes al Síndic de Greuges i/o a la Defensora del Poble per demanar 
que promoguin un recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial Decret 28/2012.  
 
Per tot això, demanem el Ple de la Corporació Munic ipal  tingui en compte la 
nostra MOCIÓ  i prengui els següents acords: 
 
Primer.-  Expressar el seu desacord amb la retallada de les pensions i amb el Reial 
Decret Llei 28/2012 de mesures de consolidació i garanties del sistema de Seguretat 
Social. 
 
Segon.-  Adreçar-se al Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges i/o a la 
Defensora del Poble, per demanar que d’acord amb les seves competències 
promoguin un recurs d'inconstitucionalitat contra el Reial Decret Llei 28/2012.” 
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La senyora Josefina Dordal acaba la seva intervenció agraint a tots els presents la 
seva atenció. 
 
 
Tot seguit l’alcalde dóna la paraula als representants dels diferents Grups Municipals. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC,  manifesta que el seu 
grup votarà favorablement la moció i que els motius de votar en aquest sentit és 
perquè és un incompliment més de les promeses del Partit Popular i sobretot perquè 
es fa sobre un dels col.lectius més febles, sobre el qual ja s’acumulen altres tipus de 
mesures i de retallades. 
 
Una gran part dels jubilats, a més a més, han de fer front moltes vegades a les 
necessitats de les seves famílies, dels fills o dels néts, i una jubilació que no es 
revaloritza, a l’hora de sumar la resta de mesures que també han de suportar, 
representa un perjudici clar per a un dels col.lectius socials més vulnerables, col.lectiu 
que representa un 25% sobre la població activa. 
 
El que pot semblar que s’estalvia per un cantó, s’acaba pagant per un altre i aquest és 
un dels grans errors de l’administració, pensar que deixant de pagar una pensió 
s’estalvien diners, quan se sap que això afectarà negativament un col.lectiu tan gran 
de persones que caldrà ajudar per altres vies, ja sigui serveis socials o altres vies 
d’ajuda. 
 
El GMERC considera que aquesta no és una bona mesura, a part que incompleix lleis 
superiors que impedeixen la no revalorització de les pensions i que és una mesura 
d’una certa covardia, cal retallar i es fa sobre un col.lectiu més feble que segurament 
té menys capacitat de mobilització i així no caldrà fer-ho a un col.lectiu com la banca o 
els grans terratinents. Només lluitant contra el frau fiscal s’estalviarien totes les 
retallades i la no revalorització de les pensions. 
 
 
La senyora Auria Caus, del Grup Municipal de CiU,  agraeix a la senyora Josefina 
Dordal la seva exposició, que el GMCiU també comparteix plenament. 
Manifesta que és injust que persones que han estat treballant tota la seva vida i que ho 
continuen fent, ja sigui socialment o en l’àmbit familiar, ara es trobin menystingudes i 
minvi el seu benestar a causa de la no actualització de les pensions. 
 
Els jubilats i pensionistes i la societat es mereix que les persones grans visquin amb 
qualitat de vida i tinguin assegurat un envelliment digne. 
Per tots aquests motius el GMCiU vol expressar el seu desacord amb la disposició del 
govern central de no revalorar les pagues i se suma a la moció en defensa de les 
pensions. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC,  manifesta que no 
serà reiteratiu perquè la senyora Josefina Dordal ha explicat clarament el que pretén la 
moció, així com les persones que l’han precedit que han expressat el posicionament 
en contra d’aquest Reial Decret Llei que el que fa és passar per sobre d’un dels pilars 
de la societat, que és aquella paga, en molts casos de subsistència, que reben milions 
de persones. 
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Aquest és un dels col.lectius més vulnerables i desprotegits i que, a més a més en 
aquest moment està fent de sistema de protecció social informal, perquè no es pot 
oblidar que és el col.lectiu que està suportant les càrregues familiars dels fills i/o néts 
que en aquest moment estan a l’atur. 
 
Li sobta que un Reial decret pugui passar per sobre d’una llei de rang superior, com és 
la Llei general de seguretat social, la qual ordena que les pensions hagin de ser 
revaloritzades any rere any, que sigui rectificada i derogada, de facto, per un reial 
decret. 
Com s’ha dit també hi ha suficients proves que aquest Reial decret pot ser clarament 
anticonstitucional perquè estableix una irretroactivitat respecte a drets ja consolidats i 
el fet de promoure un recurs d’inconstitucionalitat té moltes possibilitats de ser resolt 
satisfactòriament. 
 
Acaba dient que si ens tornem a equivocar en la forma d’afrontar aquesta crisi, 
segurament una de les més flagrants serà la que aquest Reial decret proposa, treure 
de la butxaca dels pensionistes uns 2.500 M€ no és un estalvi per a l’estat sinó que 
serà una despesa social afegida al drama que suposarà per a moltes persones, no per 
la pèrdua de poder adquisitiu sinó perquè molts pensionistes constitueixen un sistema 
de protecció social de caràcter informal, però molt visible i s’està carregant contra un 
dels col.lectius que caldria protegir al màxim. 
El GMPSC votarà favorablement la moció. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, celebra que a 
Manresa s’hagi creat aquesta Plataforma en defensa de les pensions. 
Recorda que les pensions no és un problema de la gent gran, no s’està fent una 
plataforma en solidaritat a la gent gran sinó en solidaritat a tots nosaltres perquè tots 
som pensionistes en potència. 
 
El GMCUP aprofita per comentar algunes de les afirmacions que es fan sovint sobre 
aquest tema. Es diu que el sistema farà fallida, que és insostenible.  
Recorda que l’any 1995 ja es deia que l’any 2000 el sistema faria fallida, estem al 2013 
i encara no ha fet fallida i no tan sols no ha fet fallida sinó que el 90% de la caixa de la 
reserva de pensions es fa servir per comprar deute públic d’altres estats i també de 
l’estat espanyol.  
Amb la caixa de les pensions s’està finançant l’estat i aquest dedica bona part 
d’aquests diners a salvar la banca, que era la que feia aquells informes dient que el 
sistema de pensions faria fallida.  
 
També s’ha dit que és una despesa inassumible quan aquí es destina un 10% del PIB 
a les pensions. Altres estats d’Europa, amb un PIB més alt hi dediquen un 13%, per 
tant no és cert que s’hi destini una quantitat inassumible.  
Tampoc és cert el que afirmen sovint que per assegurar el futur el que cal fer és 
complementar les pensions públiques amb pensions privades. No és cert pel que ha 
dit i també perquè moltes d’aquestes pensions privades els últims anys han perdut 
valor perquè estan en fallida com els bancs que les proposaven, i no és cert que la 
solució sigui contractar pensions privades. 
 
Per acabar diu que tampoc és cert que l’envelliment de la població ha de comportar 
necessàriament que el sistema s’hagi de modificar, perquè allò que compta no és el 
nombre de gent que cotitza sinó la riquesa que és capaç de crear aquesta gent que 
cotitza, i és evident que el treball és molt més productiu ara que fa quinze anys. 
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El PIB actual és molt més alt que el de fa quinze anys i si llavors no es deia que el 
sistema de pensions hagués d’entrar en fallida, per què es diu ara? 
 
El GMCUP considera que cal tenir arguments perquè sovint es voldran justificar les 
retallades com a inevitables quan des del seu punt de vista no ho són en absolut. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC, agraeix la 
intervenció de la senyora Josefina Dordal sobre aquest tema. 
El GMPxC considera que aquesta situació és preocupant i que retallar costa molt poc, 
atès que la majoria de pensionistes tenen unes pensions molt baixes i com a 
conseqüència de la crisi han d’ajudar els seus familiars. 
Comenta que els ciutadans europeus procedents del nord o del centre tenen una bona 
qualitat de vida, a diferència de la majoria de països de sudamèrica en què els jubilats 
tenen més dificultats per disposar d’una pensió digna.   
Demana respecte i suport cap a la gent gran, que és qui ha fet possible que estiguem 
aquí i recorda que la proximitat que abans hi havia amb els avis actualment s’està 
perdent. 
El GMPxC votarà favorablement a la proposició. 
 
 
El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Munici pal del Partit Popular,  diu 
que ja sap que les seves paraules no seran molt ben rebudes, en principi, perquè 
representa el partit que governa a Espanya actualment. 
 
Manifesta que les decisions d’un govern sempre són dures, unes són fàcils de fer, però 
per la seva part, com a persona i en nom del grup que representa, tot el que s’ha dit en 
aquesta sala, tant per part de la senyora Josefina Dordal, en representació de la 
Plataforma en defensa de les pensions, com el que ha dit la resta de representants, 
podria en certa manera subscriure-ho.  
Diu en certa manera perquè s’han dit molt bones paraules, tothom està d’acord que les 
persones grans representen aquest carinyo a què es referia el regidor de PxC i que 
són els que han treballat i gràcies al seu esforç hem arribat on som, i que tots 
acabarem essent pensionistes i tant de bo que ho poguem ser perquè podrem dir que 
hem cotitzat i haurem tingut la sort de tenir una feina. 
 
Podria estar d’acord amb la majoria d’intervencions, però amb el que no està d’acord 
és amb l’aportació que ha fet el representant del GMPSC, senyor Irujo, que diu que la 
llei ordena que es revaloritzin les pensions i que el govern del Partit Popular, en aquest 
cas, no ha complert amb la llei. Li recorda que el maig del 2010 el PSOE quan 
governava va congelar les pensions unilateralment sense atenir-se a la llei ni al pacte 
de Toledo, amb la qual cosa tots són responsables de llurs accions i cal tenir memòria 
històrica del que es parla. 
 
El GMPP se sent molt identificat amb l’exposició feta dels sentiments i de la trista 
situació en què ens trobem. A ningú se li escapa que aquesta és una crisi ferotge i que 
la situació és gravíssima, però el que es demana en aquesta moció, tot i que en el fons 
hi estan d’acord, és declarar inconstitucional un Reial decret en base a un punt de la 
constitució, l’art. 9.3, que estableix que les lleis o les ordenances que siguin 
perjudicials per als drets de les persones no poden ser establertes amb caràcter 
retroactiu.  
És cert, sempre seran amb caràcter retroactiu aquelles lleis, reglaments, reials 
decrets..., que puguin ser beneficiosos. En aquest cas aquest Reial decret no és amb 
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caràcter retroactiu, no reclama cap de les aportacions que ja s’han rebut, sinó que al 
tancament de l’exercici 2012-2013, que és quan correspon fer la revisió de l’IPC i 
l’assignació d’aquell complement, subvenció o  aportació, però no com a una paga 
com a tal, no és amb caràcter retroactiu sinó simplement s’ha paralitzat temporalment 
donada la situació de crisi actual. 
 
El GMPP no pot votar favorablement la proposició, tampoc la votarà negativament, 
però sí que s’abstindrà. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC,  manifesta que 
pel que fa a una de les afirmacions del senyor Beltran, cada cop que el Partit Popular 
vol escudar-se en relació a algunes de les seves decisions mira enrere per intentar 
buscar accions comparatives que puguin significar el mateix. 
El que va succeir el 2010 no va ser una no actualització de les pensions, sinó que el 
que va succeir és que el sistema de pensions de l’Estat havia experimentat en els anys 
del 2008 al 2010 una revalorització per sobre de l’IPC i el que va fer el govern aquell 
any és no aplicar la regularització de l’IPC perquè els increments percentuals, és a dir, 
les actualitzacions al marge del que és l’actualització de l’IPC, ja s’havia produït amb 
escreix.  
Les pensions van créixer molt en el període 2008-2010 per sobre de l’IPC i aquell any 
el que es va fer és no actualitzar l’increment de l’IPC perquè d’alguna manera estava 
absorbit pels increments que hi havia hagut en la revalorització de les pensions pels 
successius increments que es van produir. 
El tema no és el mateix i una cosa que incomoda de forma reiterada i segurament 
després sortirà en la moció sobre els aturats i també tindrà la tentació d’intentar 
escudar-se amb algunes accions que ha fet el govern Socialista anteriorment al país, 
però el que va succeir el 2010 no és un incompliment de la llei sinó la no actualització 
de l’IPC perquè les pensions havien crescut en el període 2002-2010 per sobre de 
l’IPC. 
 
 
L’alcalde  dóna la paraula a la senyora Josefina Dordal perquè intervingui en el torn de 
rèplica. 
 
 
La senyora Josefina Dordal respon al senyor Beltran que aquesta paga que 
reclamen es va generar el desembre del 2011, i quan ha estat l'hora de cobrar-la el 
govern els l'ha negat, cosa que consideren inconstitucional. 
Diu també que si el govern del Partit Popular treballés més per investigar el frau fiscal i 
l’economia submergida potser no hauria calgut retallar les pensions. 
 
En nom de la Plataforma en DEFENSA DE LES PENSIONS i de tots els signants del 
MANIFEST, agraeix el vot favorable i el suport rebut. 
 
 
L’alcalde  dóna la paraula al senyor Domingo Beltrán, que també ha demanat per 
intervenir. 
 
 
El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Munici pal del Partit Popular,  
agraeix a la senyora Josefina Dordal l’aportació feta i entén que s’està parlant de la 
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revalorització de l’IPC del 2012 i per tant, és la paga compensatòria que correspondria 
cobrar aquest mes de febrer, és a dir, que no és amb caràcter retroactiu al 2011. 
Diu que és cert que si la lluita contra el frau fiscal i l’economia submergida fos més 
exhaustiva seria una altra cosa. 
 
Pel que fa a la intervenció de rèplica del senyor José Luis Irujo, diu que no li estava 
recordant la no pujada de l’IPC perquè ja s’havia apujat, sinó la congelació de les 
pensions a partir de maig del 2010, que va ser la decisió que el govern Socialista va 
prendre. No és el moment de debat entre partits sinó que es tracta d’atendre a aquesta 
moció que presentava la Plataforma i els que l’acompanyen. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 6.1 a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP), i 2 abstencions (2 GMPP), i per 
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
L’alcalde explica que en Junta de Portaveus es va decidir que les proposicions 6.2 i 
6.4 es debatrien conjuntament perquè tracten sobre temes similars. 
 
 
6.2 Proposició del Grup Municipal de CiU en relació  a l’alliberament del 

pagament de l’impost sobre l’increment de valor del s terrenys de 
naturalesa urbana a les persones i famílies afectad es per processos de 
desnonament o lliurament de l’habitatge com a dació  en pagament de 
deutes. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de CiU, d’11 de gener de 2013, 
que es transcriu a continuació: 
 
“La pèrdua de I'habitatge com a conseqüència de la impossibilitat de fer front al 
pagament de les quotes hipotecàries està sent una sagnant xacra que pot condemnar 
a l’exclusió social persones de la nostra ciutat.  
 
Per tal de poder pal·liar els seus efectes, aquest Ajuntament va crear, amb caràcter 
preventiu, l'Oficina d’intermediació hipotecària amb la finalitat d'assessorar aquestes 
persones i famílies i d’oferir-los una eina d’intermediació dirigida pel Col·legi 
d'Advocats de Manresa, amb qui es va signar un conveni de col·laboració.  
 
Malgrat això, s'ha de tenir en consideració que en els casos d’execució o transmissió 
forçosa judicial, així com en aquells casos en que, gracies a la intermediació, s'arriba a 
situacions de dacions en pagament, aquell qui fa lliurament de I'habitatge en pagament 
total o parcial del deute és subjecte passiu de I'impost sobre I'increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana.  
 
Al respecte, I'actual text refós de la lIei d'hisendes locals no preveu que els 
ajuntaments, administració a qui pertoca la liquidació i recaptació de I'impost, puguin 
establir beneficis fiscals de tal manera que es veuen obligats a procedir a la seva 
íntegra aplicació.  
 
Aquesta és una situació que considerem injusta, per una banda, però també ineficient, 
per I'altra, ja que condemnarà al pagament d'importants quantitats a persones amb 
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extrema dificultat per afrontar el seu dia a dia, amb la qual cosa les podrà abocar a 
I'impagament del deute amb l’aplicació d'interessos i recàrrecs que puguin pertocar.  
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la Corporació 
I'adopció dels següents:  
 
ACORDS  
 
Primer.- Eximir a les persones afectades per processos d’execució hipotecària o de 
dació en pagament de la càrrega que representa l'lmpost sobre I'increment de valor de 
naturalesa urbana, quan la liquidació es realitzi pel lliurament o pèrdua del seu 
habitatge habitual.  
 
Segon.- Ordenar als serveis tècnics municipals que formulin, abans del 31 de març 
d’enguany, una proposta administrativa que doni emparament legal als presents 
acords.  
 
Tercer.- Instar el Govern i les Corts espanyoles que modifiquin la legislació de les 
hisendes locals, en el sentit que permeti I'establiment d'exempcions o bonificacions 
fiscals en l'lmpost sobre I'increment de valor de naturalesa urbana per a aquelles 
transmissions de la propietat provinents d'execucions hipotecaries o conseqüència de 
la dació en pagament com a fórmula de pagament de deutes contrets per la compra de 
I'habitatge. “ 
 
6.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP per dec larar Manresa com a 

municipi lliure de desnonaments i en defensa activa  del dret a l’habitatge. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, d’11 de gener de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que abans de l’esclat de la crisi les entitats financeres van facilitar préstec per 
damunt del valor de l’habitatge a milers de famílies que comprometien més del 50% 
del seus ingressos i amb uns terminis cada vegada més llargs, cosa que ha contribuït 
a generar un dels sobre-endeutaments privats més alts del món. 
 
Atès que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, en matèria 
d'execucions hipotecàries, i tal com ja va predir la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, el 2012 s'aprecia un increment dels procediments: 67.537 entre gener i 
setembre. En el mateix període de l'any anterior s'havien produït 57.103. Això és a 
causa de l'aprofundiment de la crisi i l'augment de l'atur, però també és fruit dels 
refinançaments suïcides realitzats pels bancs en anys anteriors per maquillar la seva 
morositat. 
 
Atès que quan això succeeix, les famílies no només s'enfronten a la pèrdua del seu 
habitatge sinó també a una condemna financera de per vida: l'entitat bancària 
interposa una demanda i s'inicia el procés d'execució hipotecària que finalitza amb la 
subhasta de l'immoble. Si la subhasta queda deserta (cosa que en l'actual context de 
crisi succeeix en més del 90% dels casos), amb la llei vigent l'entitat bancària 
s'adjudica l'habitatge pel 50% del valor de taxació i segueix reclamant el pagament de 
el deute restant, més els interessos i costes judicials, a les persones en situació 
d'insolvència, mitjançant l'embargament de nòmines, comptes, etc, així com 
embargaments als avaladors. És a dir, a més de perdre l'habitatge, milers de famílies 
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s'enfronten a una condemna financera de per vida que es tradueix en una condemna a 
l'exclusió social i a l'economia submergida. 
 
Atès que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s'adjudiquin els 
habitatges pel 50% del valor de taxació no només és anòmala i no té comparativa amb 
les legislacions d'altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per 
les famílies quan van signar els contractes hipotecaris. Fet que es suma a la publicitat 
enganyosa amb la que es van comercialitzar la majoria d'aquestes hipoteques, a la 
sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els 
contractes i, que ara es descobreix que en molts casos amagava tot tipus de clàusules 
abusives, com és el cas de les clàusules sòl. 
 
Atès que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic 
de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del 
contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de 
l'actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels impostos, sense haver d'assumir 
cap responsabilitat, alhora que segueixen generant milers de milions de beneficis 
anuals. Considerant que tot el aquí exposat vulnera l'actual marc jurídic, ja que el dret 
a l'habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l'article 47 de la 
Constitució espanyola, que diu: 
"Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics 
promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu 
aquest dret ... " 
però també en l'article 33, que limita clarament el dret a la propietat privada al 
compliment de la seva funció social (i que a dia d'avui s'incompleix sistemàticament en 
els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en el article 24, que garanteix la tutela 
judicial (vulnerat en els processos de execucions hipotecàries on es produeix clara 
indefensió). així com els compromisos jurídics en matèria de dret a l'habitatge assumits 
per l'estat espanyol en ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre altres, 
la Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets 
Econòmics, socials i Culturals (Article 11), especialment a partir de la seva Observació 
General número 4 -que concreta el contingut del dret a un habitatge adequat i 
l'Observació General n º 7- que defineix els desallotjaments forçosos com una de les 
principals vulneracions del dret a l'habitatge. 
 
Atès que tot el aquí exposat depèn bàsicament d'una normativa de competència 
estatal, però els efectes dramàtics es concreten en l'àmbit municipal, ja que és als 
ajuntaments a on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la 
recerca d'ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en 
primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans, en segon 
lloc, perquè en ple context de crisi, quan els recursos són més escassos que mai, 
reben totes les peticions d'ajuda de les persones i famílies empobrides. 
 
Considerant que la pèrdua d'habitatge priva a l'individu o la família de tota residència, i 
que, al seu torn, l'absència de residència els exclou de tota via administrativa, 
comportant per això la pèrdua de drets, impedint a les persones afectades realitzar-se 
tant professional com familiarment. 
 
Atès que al Bages s’ha constituït la Plataforma d’Afectades per l’Hipoteca i el 
Capitalisme PAHC Bages per intentar donar resposta als possibles afectats i, ha 
establert un protocol d'actuació coordinat entre habitatge i serveis socials, tot i que 
saben que la solució a la problemàtica és competència estatal, els seus efectes 
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dramàtics es concreten en l'àmbit municipal, i és als ajuntament on s'adrecen 
majoritàriament les persones i famílies.  
 
Atès que al darrera de cada desnonament hipotecari, -encara més quan suposen el 
manteniment d’un deute en forma de condemna financera- hi trobem una situació 
realment dramàtica, i una injustícia social. El grups municipals signants creiem i estem 
convençuts que aquestes situacions no es resolen amb accions judicial ni policials, 
sinó amb mesures polítiques i socials.  
 
Atès que el desembre de 2011, el ple de l’ajuntament de Manresa va aprovar una 
moció amb 10 acords sobre diverses mesures, algunes d’elles de caràcter local. 
 
Atès que, malgrat els avenços en coordinació de l’assessoria legal a algunes persones 
afectades, aquestes mesures no han servit per aturar els desnonaments ni per 
aconseguir increments significatius de resolucions favorables als afectats amb la dació 
en pagament de la vivenda. 
 
Lamentem que no s’hagi treballat sincerament per trobar una solució al drama dels 
desnonaments. De fet la declaració dels alcaldes i alcaldesses rebutja el Reial Decret 
aprovat pel Govern perquè “ no soluciona el problema en la seva dimensió real, ja que 
queden excloses de les mesures milers de famílies que seguiran patint igual que ara la 
seva dramàtica situació.  
 
Denunciem que no es té un compromís ferm dels actors polítics i financers per tal de 
reformar en profunditat la normativa en matèria hipotecària per acabar amb els actuals 
abusos dels bancs.  
 
 
Per tot això el Grup Municipal de la CUP de l'Ajuntament de Manresa sotasignant, a 
petició de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i de la Plataforma 
d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme del Ba ges , proposa al ple de la 
corporació els acords següents: 
 
 
1. Que es ratifiqui en la declaració de desembre de 2011 de declarar Manresa com a 
municipi lliure de desnonaments i en defensa del dret a l’habitatge.  
 
2. Sol·licitar a les instàncies judicials generals i locals que es paralitzin tots els 
desnonaments d’execucions hipotecàries fins que entri en vigor el nou marc legal. En 
tot cas, la paralització d’aquests desnonaments ha de suposar també, la paralització 
dels interessos de demora del deute. Entre els canvis legislatius proposats, es demana 
la reforma profunda de la Llei Hipotecària així com la incorporació de la dació en 
pagament com a última solució en el cas de pèrdua de l’habitatge.  
 
3. Reclamar l’existència d’una legislació de “segona oportunitat “ per a les famílies així 
com la recerca d’una solució per a aquelles persones que han patit el desnonament 
amb anterioritat.  
 
4. Davant la impossibilitat per part dels ajuntament d’ampliar el parc públic d’habitatges 
de lloguer social, demanar que les entitats financeres cedeixin el seu parc d’habitatges 
buits als ajuntaments per emergències socials.  
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5. Estudiar l’aplicació de mesures que penalitzin l’ús antisocial dels habitatges, des 
d’una recàrrega de l’IBI fins a la possible expropiació de l’usdefruit. 
 
5. Continuar oferint des de l’Ajuntament un servei d’orientació, assessorament i 
mediació adreçat a les persones amb dificultats de pagament de crèdits hipotecaris i 
risc de pèrdua de domicili habitual, i a les immerses en procediments d’execució 
hipotecària, per tal de trobar alternatives que no comportin la negació del dret a 
l’habitatge. 
 
6. Una revisió dels protocols d’actuació de serveis socials perquè, entre altres coses, 
cap família sigui amenaçada de perdre la custòdia dels seus fills a causa d’un 
desnonament i per aconseguir ajornaments, com  per exemple sol·licitant al jutjat la 
suspensió del llançament motivada per la recerca d’un allotjament alternatiu. 
 
7. Fer possible un servei de seguiment periòdic de la situació global de l’habitatge a 
Manresa, en especial dels processos d’execució hipotecària i desnonaments, 
sol·licitant als jutjats, informació sobre els processos en curs i els d'execució previstos 
mitjançant una Comissió Mixta presidida per l’ajuntament amb la participació d’altres 
actors com els organismes judicials locals i la Plataforma d’Afectades per l Hipoteca 
del Bages. 
 
8. Decretar l’exempció del pagament de l’impost de plusvàlua (Impost sobre 
l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana), per les persones afectades que 
pateixin la pèrdua de la seva vivenda en subhasta i per aquelles que aconsegueixin la 
dació de la vivenda en pagament del deute. 
 
9. Ordenar a la guàrdia urbana que no presti suport a la policia judicial en el 
llançament de les persones empadronades a la seva residència habitual. 
 
10. Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del Congres dels 
Diputats i als diferents grups parlamentaris, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Espanyola de la Banca AEB i a la CECA (Confederació Española de 
Cajas de Ahorro), al cap de la policia local i , als Directors/es de les entitats bancàries  
que disposin d'oficines en el nostre terme municipal, a la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, a la Plataforma Stop Desnonaments, a la Plataforma d’Afectades per la 
Hipoteca i el Capitalisme del Bages i a les Associacions de Veïns del municipi.” 
 
 
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal de CiU, de 17 de gener de 2013, a 
la proposició 6.4 del Grup Municipal de la CUP. 
 
“A l’acord 8: Substituir el text des de l’inici fins a la coma per: “Garantir l’exempció de la 
càrrega que representa l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa 
urbana”. 
 
A l’acord 9: Afegir, abans del punt final, “en virtut de la prevalença de la raó social”.” 
 
 
L’alcalde  assenyala que la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa ha 
sol·licitat la intervenció del senyor Antonio Delgado Gómez per defensar la proposició 
presentada pel Grup Municipal de la CUP i, tot seguit, li cedeix la paraula. 
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El senyor Antonio Delgado  es presenta davant del Ple com un afectat per la 
hipoteca. Explica que abans de l’esclat de la crisi les entitats financeres van facilitar 
préstec per damunt del valor de l’habitatge i diu que, segons les dades del Consell 
General del Poder Judicial, durant el 2012 s’ha apreciat un increment dels 
procediments d’execució hipotecària.  
 
Assenyala que quan això succeeix, les famílies no només s’enfronten a la pèrdua del 
seu habitatge sinó també a una condemna financera de per vida perquè, a més de 
perdre l’habitatge, milers de famílies s’enfronten a la condemna de l’exclusió social i a 
l’economia submergida.  
 
Diu que aquesta legislació és anòmala i no té comparativa amb les legislacions d’altres 
països de l’entorn i manté que era desconeguda per les famílies quan van signar els 
contractes hipotecaris. Per això consideren inadmissible que totes les conseqüències 
de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari, i que en 
canvi, les entitats financeres rebin ajudes milionàries alhora que segueixen generant 
beneficis anuals. 
 
Diu que tot el que ha exposat depèn bàsicament d’una normativa de competència 
estatal, però que els seus dramàtics efectes es concreten en l’àmbit municipal, ja que 
les persones i famílies afectades es dirigeixen majoritàriament als ajuntaments a la 
recerca d’ajuda. Per això els ajuntaments esdevenen doblement perjudicats. 
 
Comenta que, considerant que la pèrdua d’habitatge priva a l’individu i/o família de tota 
residència i els exclou de tota via administrativa, comportant per això la pèrdua de 
drets, al Bages s’ha constituït la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme 
(PAHC Bages), per intentar donar resposta als possibles afectats.  
 
Diu que darrera de cada desnonament hipotecari existeix una situació realment 
dramàtica i una injustícia social i que malgrat els avenços en coordinació de 
l’assessoria legal, per a algunes persones afectades aquestes mesures no han servit 
per aturar els desnonaments ni per aconseguir increments en la dació en pagament de 
la vivenda. 
 
Lamenten que no s’hagi treballat sincerament per trobar una solució al drama dels 
desnonaments. Diu que, de fet, la declaració dels alcaldes i alcaldesses rebutja el 
Reial Decret aprovat pel Govern perquè no soluciona el problema en la seva dimensió 
real, ja que queden excloses de les mesures milers de famílies que seguiran patint, 
igual que ara, la seva dramàtica situació. 
 
Explica que la Plataforma denuncia que no es té un compromís ferm dels actors 
polítics i financers per reformar en profunditat la normativa en matèria hipotecària per 
tal d’acabar amb els actuals abusos dels bancs. 
 
Per tot això, diu que el Grup Municipal de la CUP de l’Ajuntament de Manresa, a 
petició de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa i de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages, proposa que s’acordi el següent: 
 

- Que es ratifiqui la declaració del desembre de 2011 de declarar Manresa com a 
municipi lliure de desnonaments i en defensa del dret a l’habitatge. 

- Sol·licitar a les instàncies judicials generals i locals que paralitzin tots els 
desnonaments d’execucions hipotecàries fins que entri en vigor el nou marc 
legal. En tot cas, diu que la paralització d’aquests desnonaments ha de suposar 
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també, la paralització dels interessos de demora del deute. Entre els canvis 
legislatius proposats, demanen la reforma profunda de la Llei Hipotecària, així 
com la incorporació de la dació en pagament com a última solució en cas de 
pèrdua de l’habitatge.  

- Reclamar l’existència d’una legislació de “segona oportunitat“ per a les famílies, 
així com la recerca d’una solució per a les persones que han patit el 
desnonament amb anterioritat.  

- Davant la impossibilitat per part dels ajuntaments d’ampliar el parc públic 
d’habitatges de lloguer social, demanar que les entitats financeres cedeixin el 
seu parc d’habitatges buits als ajuntaments per emergències socials, tal i com a 
hores d’ara s’està començant a fer a Madrid. 

- Estudiar l’aplicació de mesures que penalitzin l’ús antisocial dels habitatges, 
des d’una recàrrega de l’IBI fins a la possible expropiació de l’usdefruit. 

- Continuar oferint des de l’Ajuntament un servei d’orientació, assessorament i 
mediació adreçat a les persones amb dificultats de pagament de crèdits 
hipotecaris i risc de pèrdua del domicili habitual, i a les immerses en 
procediments d’execució hipotecària, per tal de trobar alternatives que no 
comportin la negació del dret a l’habitatge. 

- Una revisió dels protocols d’actuació de serveis socials perquè, entre altres 
coses, cap família sigui amenaçada de perdre la custòdia dels seus fills a 
causa d’un desnonament i per aconseguir ajornaments, com per exemple 
sol·licitant al jutjat la suspensió del llançament motivada per la recerca d’un 
allotjament alternatiu. 

- Fer possible un servei de seguiment periòdic de la situació global de l’habitatge 
a Manresa, en especial dels processos d’execució hipotecària i desnonaments, 
sol·licitant als jutjats informació sobre els processos en curs i els d'execució 
previstos mitjançant una Comissió Mixta presidida per l’Ajuntament amb la 
participació d’altres actors com els organismes judicials locals i la Plataforma 
d’Afectades per la Hipoteca del Bages. 

- Decretar l’exempció del pagament de l’impost de plusvàlua per a les persones 
afectades que pateixin la pèrdua de la seva vivenda en subhasta i per aquelles 
que aconsegueixin la dació de la vivenda en pagament del deute. 

- Ordenar a la guàrdia urbana que no presti suport a la policia judicial en el 
llançament de les persones empadronades a la seva residència habitual. 

- Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del Congrés dels 
Diputats i als diferents grups parlamentaris, a la Mesa del Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Espanyola de la Banca AEB i a la CECA 
(Confederació Española de Cajas de Ahorro), al cap de la policia local i als 
Directors/es de les entitats bancàries  que disposin d'oficines en el nostre terme 
municipal, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a la Plataforma Stop 
Desnonaments, a la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme del 
Bages i a les Associacions de Veïns del municipi. 

 
Per tancar la seva intervenció, el senyor Antonio Delgado informa que porten 
signatures de ciutadans i ciutadanes de Manresa que recolzen el què estan demanant 
i agraeix l’atenció que li han prestat els assistents. 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, del Grup Municipal de C iU, agraeix el testimoni del 
senyor Antonio Delgado i diu que precisament és per aquesta mostra de la realitat que 
al Ple del passat 11 de desembre de 2011 es va considerar que la intermediació 
s’havia de fer a través de Serveis Socials. Diu que aquest problema no és només 
d’intermediació, sinó que és un tema de prevenció de tot el què suposa per a les 
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persones el fet d’estar subjectes a una situació de desnonament i de trobar-se sense 
llar. 
 
Explica que des del Ple de l’11 de desembre de 2011 fins ara s’ha estat treballant en 
això i que al juny del 2012 es va signar un conveni amb el Col·legi d’Advocats. 
Certament, com ha dit el senyor Antonio Delgado, es troben amb què la cobertura que 
ofereix aquest servei no és total i és per això que estan molt oberts a mantenir un 
intercanvi fluid d’opinions i informacions entre la Plataforma i Serveis Socials. 
 
Comenta que, abans que la CUP presentés la seva moció, l’equip de govern n’havia 
preparat una sobre aquest mateix tema. 
 
Explica que de les 56 persones que s’han atès a l’Oficina d’intermediació hipotecària, 
s’ha aconseguit que 6 hagin arribat a un acord. Diu que potser és un percentatge petit, 
però pensen que és important perquè només fa mig any que s’està fent aquest treball. 
Dels 56 casos, han vist que n’hi ha 3 que són molt difícils de resoldre; amb tot, pensen 
que aquesta via d’intervenció que s’ha engegat és molt interessant. 
 
Per això, diu que la proposició que presenta CiU va en la línia d’un fet insòlit que s’està 
produint, com és que les persones que aconsegueixen la dació en pagament i resolen 
la seva problemàtica, després la llei local no permet que siguin alliberades del 
pagament de l’impost sobre increment del valor de naturalesa urbana. Troba estrany 
que s’estigui vetllant perquè no treguin a una persona de casa seva, i que un cop se li 
resol el problema hagin de continuar pagant l’import que suposa aquest alliberament. 
Per això, la moció de CiU va en la direcció clara de buscar la justícia, ja que en 
aquests moments la normativa no dóna aquesta resposta. CiU proposa que s’acordi 
eximir l’impost a les persones a les que se les ha ajudat a solucionar la relació amb la 
caixa o banc que li reclama. Aclareix que l’exempció de l’impost que aquestes 
persones haurien de pagar té també un valor d’ajut social; seria com una anada i 
tornada d’un diner que no es fa efectiu però que l’Ajuntament pot demostrar que ha 
estat fet i retornat com un ajut. Assenyala que perquè legalment es pugui fer, no es pot 
dir que es deixa de pagar. 
 
En els acords de la proposició que presenta l’equip de govern es demana eximir 
l’import de l’impost, ordenar als serveis tècnics municipals que valorin vies 
administratives que emparin legalment la proposta i instar el Govern i les Corts 
espanyoles que ajudin els ajuntaments en aquest tema. A continuació, demana el vot 
favorable dels assistents a aquesta proposició. 
 
La senyora M. Mercè Rosich, aprofita també per dir que CiU està totalment d’acord 
amb la demanda que ha expressat el senyor Antonio Delgado a través de la seva 
intervenció i a través de la moció presentada per la CUP. Tot i això, amb relació al 
contingut dels acords, diu que presentaran una esmena in voce que demanaran que 
sigui incorporada al text. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, diu que té 
poques coses a afegir a la intervenció del senyor Antonio Gómez amb relació a la 
moció que ha elaborat la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme i que 
han presentat a través seu. Pensa que és bo que les entitats de la ciutat sàpiguen que 
el Ple ha de servir per debatre coses com aquesta i felicita a les persones que 
treballen en aquesta Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme, i remarca 
especialment aquest últim concepte perquè la CUP pensa que el problema no és 
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puntual sinó que és un problema propi d’un sistema que no funciona, que no ha 
funcionat mai en la majoria de llocs del món i que ara es veu que tampoc ho fa aquí. 
Diu que la CUP té molt clar que no se sortirà d’aquesta situació des de les institucions, 
encara que siguin importants, i que només serà la gent la que ho aconsegueixi 
autoorganitzant-se; per això anima a tothom a treballar conjuntament i a empènyer els 
polítics a fer el que realment la gent demana. Troba que no és just que siguin les 
víctimes de la crisi les que hagin de patir les conseqüències perquè els causants 
d’aquesta crisi no en tenen prou i volen seguir collant la gent més indefensa, la que ha 
estat pagant amb els seus impostos el rescat dels bancs i que el segueix pagant 
actualment. Per tots aquests motius, la CUP votarà a favor de la moció i anima a la 
Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme a continuar lluitant i plantejant 
alternatives i els diu que, sempre que ho necessitin, que vinguin al Ple perquè, malgrat 
que la lluita important està al carrer, a vegades està bé tenir un altaveu institucional. 
 
 
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municip al de la PxC, manifesta que el 
seu grup dóna suport a la idea d’eximir l’impost de plusvàlua a les persones afectades 
o a que a canvi de les claus es posi fi al pagament de la hipoteca, previ estudi de 
saber si el desnonament ve per manca de mitjans o per altres motius. 
 
També demanen una aplicació vertadera de l’article 47 de la Constitució Espanyola, 
segons el qual tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat, i espera 
que d’una vegada per totes aquest precepte es faci efectiu. 
 
Finalment, manifesta que el vot de la PxC serà favorable. 
 
 
El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Munici pal del PP, declara que el 
vot del seu grup, tant a la moció de la CUP com a la de CiU, serà favorable. Manifesta 
el seu recolzament a les persones que estan afectades per desnonaments i diu que el 
seu partit està a favor de tot el que sigui per tal que aquestes persones puguin 
solventar aquesta situació. Pensa que ja n’hi ha suficient amb la circumstància en la 
que estan com perquè a més hagin de continuar pagant els crèdits obtinguts, els 
interessos, i a sobre els impostos –que és el que s’està tractant en aquests moments-. 
 
D’altra banda, diu a la senyora Rosich que la paraula “eximir” té el significat de “deixar 
de fer”, i no cal donar-li voltes al terme. Opina que caldria tornar a redactar de forma 
clara i concisa aquest punt de l’acord amb el què realment es vol dir, donat que si es 
manifesta i s’aprova amb aquest text el que s’està dient és que les persones deixaran 
de pagar o que deixaran d’executar-se aquests impostos. Per tant, demana que siguin 
més explícits a l’hora de redactar aquest punt en concret. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ ERC, comença la seva 
intervenció agraint la presència de la Plataforma. Tot seguit, comenta que aquesta és 
la tercera proposició que acull el Ple de l’Ajuntament de Manresa en defensa de les 
persones i famílies afectades pels desnonaments. Pensa que els acords que s’han 
derivat d’aquest fet demostren la preocupació dels Grups Municipals per aquest tema. 
Diu que les lleis i les administracions que les apliquen han de mirar d’eradicar les 
injustícies en lloc de crear-ne de noves, i per aquest motiu ERC va portar al Ple del 
desembre de 2011 la darrera moció sobre aquest tema. Assenyala que s’han fet 
passos, però la realitat és que el nombre d’afectats va creixent sense aturador. 
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Sobre el tema de la plusvàlua, pensa que no pot ser que qui perdi la casa a sobre hagi 
de pagar la plusvàlua que s’hagi generat. Recorda que el mes de juny passat, ERC va 
portar una proposta a la Diputació de Barcelona, la qual va ser aprovada, per ampliar 
les exempcions sobre la plusvàlua per tal que els afectats se’n beneficiessin realment i 
que fossin els bancs els qui es fessin càrrec d’aquest pagament. Celebren que 
l’Ajuntament de Manresa també mostri la voluntat d’emprendre aquest camí. 
 
Per això, i malgrat pugui ser titllada de reiterativa o que li diguin que algunes de les 
peticions que es formulen queden fora de les competències municipals, ERC tornarà a 
donar suport a la proposició 6.4 amb les esmenes incorporades, així com també a la 
moció 6.2. 
 
 
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal Social ista, manifesta que el Grup 
Municipal del PSC pensa que les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social, 
més encara en un temps de crisi com l’actual en que ha augmentat l’atur i que ha 
portat a que milers de persones es trobin en una situació límit que els impedeix fer 
front a les seves necessitats, entre les quals, el pagament del seu habitatge habitual. 
 
Per tant, creu que s’està en un moment excepcional i, com a tal, s’han de trobar 
solucions reals immediates i efectives als problemes reals de la societat, com ho són 
els processos de desnonament de les famílies dels seus habitatges. 
 
Pensa que cal reaccionar de forma contundent i immediata per tal que les 
conseqüències de la crisi no recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte 
hipotecari, és a dir, les famílies. Fa referència a les paraules del senyor Antonio 
Delgado quan manifestava que no només perdien l’habitatge sinó que a més estaven 
condemnats hipotecàriament de per vida, i diu que és en contra d’això contra el que 
s’ha de lluitar. Per això, pensa que és indispensable que es facin polítiques que 
atorguin garanties reals als afectats i que no hi hagi cap família que es quedi sense 
llar, i que la que tinguin sigui digne. 
 
Opina que les mesures que s’han adoptat fins a dia d’avui són insuficients perquè sinó 
no caldria plantejar aquest tema en aquest Ple. Per això calen noves mesures que 
facilitin el procés a les persones que es troben amb aquest problema. 
 
Novament, veuen que les administracions locals, coordinades amb entitats socials i 
plataformes per l’habitatge i defensa dels afectats, són les que donen resposta sense 
tenir ni tan sols els recursos necessaris per ajudar; en el cas de Manresa mitjançant 
l’Oficina d’intermediació hipotecària. Diu que els ajuntaments, com a administracions 
més properes als ciutadans i més coneixedores dels problemes, no es poden quedar 
de braços creuats i tot i que no es poden centrar únicament en la dació en pagament, 
també és necessari que es reguli l’endeutament com a factor social de risc i l’exclusió 
per garantir el dret a l’habitatge. Per això diu que el seu grup està plenament d’acord 
amb els acords de les dues mocions que se sotmeten a votació. 
 
Es reitera en el convenciment que en un estat social i democràtic és inadmissible que 
totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del 
contracte, mentre que les entitats financeres –com ha dit el senyor Antonio Delgado-, 
en bona mesura responsables de la crisi, reben ajudes milionàries de diner públic 
sense assumir cap responsabilitat i continuant generant importants beneficis. 
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Posa de manifesta que el Grup Municipal Socialista està totalment d’acord amb les 
mocions i, per tant, votaran favorablement tant a la moció de la CUP amb les esmenes 
que ha aportat la CiU, com a la moció de CiU. Entenen que si la llei d’Hisendes Locals 
no preveu que els ajuntaments -que són als qui els pertoca la liquidació i recaptació de 
l’impost de plusvàlua- puguin establir beneficis fiscals als afectats per al tema de les 
hipoteques, doncs cal buscar la manera que administrativament sigui vàlida per tal que 
es pugui alleugerir aquesta càrrega. Creuen que l’exempció és la via adequada, 
perquè és del tot injust que a sobre de que els treuen la casa, a més a més hagin de 
pagar la plusvàlua, tal i com es diu en la pròpia moció. 
 
La senyora Ruth Guerrero finalitza la seva intervenció reiterant que votaran a favor 
d’ambdues mocions i agraeix la presència del senyor Antonio Delgado i de totes les 
persones que assisteixen al Ple en representació de les plataformes d’afectats per la 
hipoteca, Stop Desnonaments. la Federació d’Associacions de Veïns etc. i els diu que, 
en la mesura que puguin des de la posició que ocupen en aquest Consistori, faran tot 
el possible per ajudar-los i recolzar-los davant els ens superiors que hagin de decidir 
sobre aquesta matèria. 
 
 
El senyor Antonio Delgado aprofita el seu segon torn d’intervenció per manifestar el 
seu agraïment als representants municipals que votaran a favor de la moció pel seu 
suport, i per demanar als que no ho faran –perquè s’abstindran o hi votaran en contra- 
que es posin en la situació de les persones, famílies, malalts, infants... que es troben o 
que estan en risc de trobar-se sense habitatge i amb un deute de per vida, només 
perquè el sistema és injust i prioritza l’enriquiment per sobre dels drets de les 
persones. Diu que el desnonament va més enllà de la pèrdua de l’habitatge.  
 
Vol que es recuperin els valors de la Declaració Universal de Drets Humans de 1948. 
Dels 30 articles que conté hi sobresurten els drets que es consideren bàsics, els quals 
s’han d’aplicar sense excepció a tots els éssers humans. Destaca la importància 
essencial de l’ésser humà en la seva totalitat i la necessitat de diferenciar entre 
l’aplicació del dret i la defensa dels mateixos drets. D’aquesta manera, diu que si es 
fixen estrictament en la “llei”, s’hauria d’aplicar el que diu la lletra de la norma, mentre 
que el “dret” seria fer el que està ben fet, per tant, entenen que el dret s’aplicaria amb 
una visió més àmplia. 
 
Comenta que en l’article 25 de la Declaració Universal de Drets Humans es diu que 
tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i 
el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i 
els serveis socials necessaris. També es diu que té dret a la seguretat en cas d’atur, 
malaltia, incapacitat, viudetat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència que no 
depenguin de la seva voluntat. Diu que tenint en compte la realitat social actual, on 
cada vegada més els drets fonamentals es veuen minvats per les polítiques que 
apliquen els governs i que sota el paraigües de les retallades i la manca de recursos 
econòmics, dóna lloc a que tot plegat repercuteixi en l’estat anímic i econòmic de les 
famílies i de la ciutadania en general. Per això diu que, entre tots, s’ha d’intentar fer 
possible que les persones no perdin la il·lusió de viure per culpa d’un sistema injust. 
Pensa que si es perd la il·lusió les persones més febles poden arribar a una situació 
irrecuperable, i diu que aquesta és una línia vermella que no es pot sobrepassar 
perquè això pot conduir a un percentatge alt de persones desarrelades, cosa no 
només perjudicial per a elles perquè influeix en la convivència de tota la societat.  
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Diu que la manca del dret a l’habitatge no només té repercussions pel que fa al propi 
dret sinó que afecta a altres drets com el dret a la salut, a l’acolliment familiar, a 
l’educació dins d’un entorn estable (atès que una part de l’educació s’ha de rebre 
directament dels progenitors, i de forma general, de la família). Tot plegat fa que sigui 
imprescindible poder gaudir d’un habitatge digne i la manca d’aquest dret implica la 
degradació d’altres i això debilita més a les persones i fa que les diferències entre els 
més febles i els més poderosos cada vegada sigui més gran. Assenyala que 
augmenten de forma exponencial aquestes diferències i que és aquí on caldria que el 
poble expressés la seva voluntat, intentant fer accions de suport i aturar les diferències 
entre uns i altres i fer que les necessitats d’uns siguin superades per la generositat 
dels altres i així equilibrar les situacions dels ciutadans. Diu que aquesta seria la 
veritable voluntat i la capacitat de servei de la política envers la societat, millorant la 
convivència i fent que la Carta dels drets Humans no siguin paper mullat sinó un 
document de referència per a tothom. 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, del Grup Municipal de C iU, diu que tot i que donaran 
el vot favorable a la moció que presenta la CUP, el seu Grup Municipal ha presentat 
esmenes, dues de les quals ja s’havien presentat amb anterioritat al Ple i una altra que 
presenten in voce. Demana que aquestes esmenes es valorin i que es portin a votació. 
 
Explica que la primera esmena fa referència a l’acord 6 de la proposició, i diu que 
consisteix en substituir tot el seu contingut perquè es valoren els protocols d’actuació 
de Serveis Socials i pensen que no queda massa clar. Creuen que caldria concretar 
més aquest punt i que digués: “Instar els Serveis Socials d’aquest Ajuntament a 
sol·licitar al jutjat una demora en el llançament en els casos en que s’estigui treballant 
per aconseguir un allotjament alternatiu, prioritzant l’atenció en aquelles famílies amb 
fills”. Manifesta que aquesta modificació respon a la voluntat de CiU per evitar al 
màxim que això succeeixi en tots els aspectes, especialment quan hi ha fills, i buscar 
la demora a nivell judicial. 
 
La segona esmena la fan a l’acord 8, donat que els agradaria fer un matís i substituir 
una part del text que va des de l’inici fins a la coma pel redactat següent: “Garantir 
l’exempció de la càrrega que representa l’impost sobre l’increment de valor de terrenys 
de naturalesa urbana”. Volen posar èmfasi en el concepte “garantir” en comptes del de 
“decretar”. En aquest punt, s’adreça al senyor Domingo Beltran per dir-li que no s’ha 
fet cap embolic amb el concepte “eximir” i que sap perfectament el que vol dir, però el 
que volia fer entendre és que, a vegades, es parla d’una exempció i no queda tancat el 
procediment i el que interessa és que el procediment quedi tancat. Amb l’”eximir” 
l’expedient no queda obert i no serà possible reclamar res a la persona, a la qual no li 
quedarà cap deute pendent.  
 
Finalment, diu que la tercera esmena la fan a l’acord 9 i explica que consisteix en 
afegir, abans del punt final, el següent: “en virtut de la prevalença de la raó social”. Diu 
que és cert que la policia local -i en aquest punt corregeix la moció perquè en aquesta 
es parla de la guàrdia urbana i a Manresa no es fa servir aquest nom- no ha de posar-
se a favor de la policia judicial, però sí que en alguns moments, quan la raó sigui 
social, s’hauria de poder demanar que la policia local ajudi en algun sentit, mai en el 
sentit de desnonament. 
 
La senyora M. Mercè Rosich diu que, en cas que s’aprovin aquestes mocions, emetran 
un vot favorable a la proposta de la CUP. 
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El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, afegeix la 
Federació d’Associacions de Veïns de Manresa a la llista d’agraïments que ha fet en la 
seva primera intervenció perquè s’ha adonat que no els havia citat i diu que també han 
col·laborat amb la moció. Diu que aquesta entitat fa molts anys que treballen, no 
només amb aquest sinó també amb molts altres aspectes ajuntant voluntats del carrer 
per canviar un sistema injust.  
 
Abans d’entrar en el tema de les esmenes, diu que en la moció que han presentat hi 
surten, per error, dos punts número 5 i pensa que a l’hora de fer el redactat definitiu es 
tindrà en compte per corregir-ho. 
 
Sobre les esmenes, explica que les han comentat amb la Plataforma d’Afectades i, 
com que les troben correctes la CUP les votarà a favor, però demanen que com que 
l’acord núm. 8 ve a ser el mateix que el que diu la moció de CiU, els semblaria millor 
que només hi hagués una sola moció votada per tots. Per això, agrairien que CiU 
retirés la seva moció perquè el que diu ja va inclòs, pràcticament tot, en la moció que 
la CUP ha presentat. 
 
 
L’alcalde  explica que el procediment de la votació tenint en compte que tots els 
regidors tenen les esmenes del GMCiU a la proposició 6.4 i que la regidora M. Mercè 
Rosich n’ha formulat una altra in voce sobre l’acord 6, el procediment que se seguirà 
serà votar en primer lloc aquestes esmenes i després es votarà la proposició 6.4 de la 
CUP, tenint en compte que primer es votarà la proposició 6.2 perquè el portaveu del 
Grup Municipal no l’ha retirat.  
 
Des del seu punt de vista com a ciutadà, manifesta que és un llàstima que, estant tots 
d’acord amb el tema, la forma s’hagi de complicar tant en la votació, i espera que 
encara que sigui enrevessat, se’n sortiran. 
 
 
El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Munici pal del PP, no posa en dubte 
que la senyora M. Mercè Rosich coneix el sentit de la paraula eximir i aclareix que la 
seva intenció era que en l’acord primer de la moció 6.2 en comptes de posar “eximir” 
que es redactés de manera que s’entengués que es condona el deute o l’obligació de 
pagar.  
 
Diu que el que demanava era que es reflectís la intenció de l’equip de govern, la qual 
troben molt lloable. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 6.2 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents, i per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
L’alcalde sotmet a votació les esmenes del GMCiU, incorporades a la proposició 6.4, 
concretament als acords 6, aquesta in voce, 8 i 9, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 
24 membres presents, i per tant, es declara acordat: 
 
“Atès que abans de l’esclat de la crisi les entitats financeres van facilitar préstec per 
damunt del valor de l’habitatge a milers de famílies que comprometien més del 50% 
del seus ingressos i amb uns terminis cada vegada més llargs, cosa que ha contribuït 
a generar un dels sobre-endeutaments privats més alts del món. 
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Atès que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, en matèria 
d'execucions hipotecàries, i tal com ja va predir la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, el 2012 s'aprecia un increment dels procediments: 67.537 entre gener i 
setembre. En el mateix període de l'any anterior s'havien produït 57.103. Això és a 
causa de l'aprofundiment de la crisi i l'augment de l'atur, però també és fruit dels 
refinançaments suïcides realitzats pels bancs en anys anteriors per maquillar la seva 
morositat. 
 
Atès que quan això succeeix, les famílies no només s'enfronten a la pèrdua del seu 
habitatge sinó també a una condemna financera de per vida: l'entitat bancària 
interposa una demanda i s'inicia el procés d'execució hipotecària que finalitza amb la 
subhasta de l'immoble. Si la subhasta queda deserta (cosa que en l'actual context de 
crisi succeeix en més del 90% dels casos), amb la llei vigent l'entitat bancària 
s'adjudica l'habitatge pel 50% del valor de taxació i segueix reclamant el pagament de 
el deute restant, més els interessos i costes judicials, a les persones en situació 
d'insolvència, mitjançant l'embargament de nòmines, comptes, etc, així com 
embargaments als avaladors. És a dir, a més de perdre l'habitatge, milers de famílies 
s'enfronten a una condemna financera de per vida que es tradueix en una condemna a 
l'exclusió social i a l'economia submergida. 
 
Atès que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s'adjudiquin els 
habitatges pel 50% del valor de taxació no només és anòmala i no té comparativa amb 
les legislacions d'altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per 
les famílies quan van signar els contractes hipotecaris. Fet que es suma a la publicitat 
enganyosa amb la que es van comercialitzar la majoria d'aquestes hipoteques, a la 
sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els 
contractes i, que ara es descobreix que en molts casos amagava tot tipus de clàusules 
abusives, com és el cas de les clàusules sòl. 
 
Atès que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic 
de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del 
contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de 
l'actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels impostos, sense haver d'assumir 
cap responsabilitat, alhora que segueixen generant milers de milions de beneficis 
anuals. Considerant que tot el aquí exposat vulnera l'actual marc jurídic, ja que el dret 
a l'habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l'article 47 de la 
Constitució espanyola, que diu: 
"Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics 
promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu 
aquest dret ... " 
però també en l'article 33, que limita clarament el dret a la propietat privada al 
compliment de la seva funció social (i que a dia d'avui s'incompleix sistemàticament en 
els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en el article 24, que garanteix la tutela 
judicial (vulnerat en els processos de execucions hipotecàries on es produeix clara 
indefensió). així com els compromisos jurídics en matèria de dret a l'habitatge assumits 
per l'estat espanyol en ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre altres, 
la Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets 
Econòmics, socials i Culturals (Article 11), especialment a partir de la seva Observació 
General número 4 -que concreta el contingut del dret a un habitatge adequat i 
l'Observació General n º 7- que defineix els desallotjaments forçosos com una de les 
principals vulneracions del dret a l'habitatge. 
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Atès que tot el aquí exposat depèn bàsicament d'una normativa de competència 
estatal, però els efectes dramàtics es concreten en l'àmbit municipal, ja que és als 
ajuntaments a on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la 
recerca d'ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en 
primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans, en segon 
lloc, perquè en ple context de crisi, quan els recursos són més escassos que mai, 
reben totes les peticions d'ajuda de les persones i famílies empobrides. 
 
Considerant que la pèrdua d'habitatge priva a l'individu o la família de tota residència, i 
que, al seu torn, l'absència de residència els exclou de tota via administrativa, 
comportant per això la pèrdua de drets, impedint a les persones afectades realitzar-se 
tant professional com familiarment. 
 
Atès que al Bages s’ha constituït la Plataforma d’Afectades per l’Hipoteca i el 
Capitalisme PAHC Bages per intentar donar resposta als possibles afectats i, ha 
establert un protocol d'actuació coordinat entre habitatge i serveis socials, tot i que 
saben que la solució a la problemàtica és competència estatal, els seus efectes 
dramàtics es concreten en l'àmbit municipal, i és als ajuntament on s'adrecen 
majoritàriament les persones i famílies.  
 
Atès que al darrera de cada desnonament hipotecari, -encara més quan suposen el 
manteniment d’un deute en forma de condemna financera- hi trobem una situació 
realment dramàtica, i una injustícia social. El grups municipals signants creiem i estem 
convençuts que aquestes situacions no es resolen amb accions judicial ni policials, 
sinó amb mesures polítiques i socials.  
 
Atès que el desembre de 2011, el ple de l’ajuntament de Manresa va aprovar una 
moció amb 10 acords sobre diverses mesures, algunes d’elles de caràcter local. 
 
Atès que, malgrat els avenços en coordinació de l’assessoria legal a algunes persones 
afectades, aquestes mesures no han servit per aturar els desnonaments ni per 
aconseguir increments significatius de resolucions favorables als afectats amb la dació 
en pagament de la vivenda. 
 
Lamentem que no s’hagi treballat sincerament per trobar una solució al drama dels 
desnonaments. De fet la declaració dels alcaldes i alcaldesses rebutja el Reial Decret 
aprovat pel Govern perquè “ no soluciona el problema en la seva dimensió real, ja que 
queden excloses de les mesures milers de famílies que seguiran patint igual que ara la 
seva dramàtica situació.  
 
Denunciem que no es té un compromís ferm dels actors polítics i financers per tal de 
reformar en profunditat la normativa en matèria hipotecària per acabar amb els actuals 
abusos dels bancs.  
 
Per tot això el Grup Municipal de la CUP de l'Ajuntament de Manresa sotasignant, a 
petició de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i de la Plataforma 
d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme del Ba ges , proposa al ple de la 
corporació els acords següents: 
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1. Que es ratifiqui en la declaració de desembre de 2011 de declarar Manresa com a 
municipi lliure de desnonaments i en defensa del dret a l’habitatge.  
 
2. Sol·licitar a les instàncies judicials generals i locals que es paralitzin tots els 
desnonaments d’execucions hipotecàries fins que entri en vigor el nou marc legal. En 
tot cas, la paralització d’aquests desnonaments ha de suposar també, la paralització 
dels interessos de demora del deute. Entre els canvis legislatius proposats, es demana 
la reforma profunda de la Llei Hipotecària així com la incorporació de la dació en 
pagament com a última solució en el cas de pèrdua de l’habitatge.  
 
3. Reclamar l’existència d’una legislació de “segona oportunitat “ per a les famílies així 
com la recerca d’una solució per a aquelles persones que han patit el desnonament 
amb anterioritat.  
 
4. Davant la impossibilitat per part dels ajuntament d’ampliar el parc públic d’habitatges 
de lloguer social, demanar que les entitats financeres cedeixin el seu parc d’habitatges 
buits als ajuntaments per emergències socials.  
 
5. Estudiar l’aplicació de mesures que penalitzin l’ús antisocial dels habitatges, des 
d’una recàrrega de l’IBI fins a la possible expropiació de l’usdefruit i continuar oferint 
des de l’Ajuntament un servei d’orientació, assessorament i mediació adreçat a les 
persones amb dificultats de pagament de crèdits hipotecaris i risc de pèrdua de 
domicili habitual, i a les immerses en procediments d’execució hipotecària, per tal de 
trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge. 
 
6. Instar els Serveis Socials d’aquest ajuntament a sol·licitar al jutjat una demora en el 
llançament en els casos que s’estigui treballant per aconseguir un allotjament 
alternatiu, prioritzant l’atenció en aquelles famílies amb fills.  
 
7. Fer possible un servei de seguiment periòdic de la situació global de l’habitatge a 
Manresa, en especial dels processos d’execució hipotecària i desnonaments, 
sol·licitant als jutjats, informació sobre els processos en curs i els d'execució previstos 
mitjançant una Comissió Mixta presidida per l’ajuntament amb la participació d’altres 
actors com els organismes judicials locals i la Plataforma d’Afectades per l Hipoteca 
del Bages. 
 
8. Garantir l’exempció de la càrrega que representa l’impost sobre l’increment de valor 
de terrenys de naturalesa urbana per les persones afectades que pateixin la pèrdua de 
la seva vivenda en subhasta i per aquelles que aconsegueixin la dació de la vivenda 
en pagament del deute. 
 
9. Ordenar a la Policia Local que no presti suport a la policia judicial en el llançament 
de les persones empadronades a la seva residència habitual, en virtut de la prevalença 
de la raó social. 
 
10. Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del Congres dels 
Diputats i als diferents grups parlamentaris, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Espanyola de la Banca AEB i a la CECA (Confederació Española de 
Cajas de Ahorro), al cap de la policia local i , als Directors/es de les entitats bancàries  
que disposin d'oficines en el nostre terme municipal, a la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, a la Plataforma Stop Desnonaments, a la Plataforma d’Afectades per la 
Hipoteca i el Capitalisme del Bages i a les Associacions de Veïns del municipi.” 
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L’alcalde  assenyala que hi ha la intervenció en representació de l’Associació INSHUTI 
de la senyora Josefina Farrés Arderiu per defensar la proposició 6.7 presentada pels 
Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i la CUP. 
 
 
6.7 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, E RC, PP i CUP en relació 

amb el suport a la campanya “No amb el meu mòbil!”.  
 
El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i CUP 
de 14 de gener de 2013, que es transcriu a continuació: 

“Exposició de motius: 

Atès que la ciutat de Manresa ha donat suport de forma continuada a les propostes per 
promoure una reconciliació pacífica i el respecte als drets humans a la zona dels 
Grans Llacs els darrers anys, volem mostrar la nostra preocupació per l’agreujament 
de la situació i el patiment de la població civil. 

La nostra ciutat és especialment sensible respecte la situació als Grans LLacs. 
Malauradament, l'assassinat de la cooperant manresana Flors Sirera a Rwanda  l’any 
1997 va fer que Manresa conegués de primera mà les conseqüències d’aquest 
conflicte bèl·lic. Des d’aquest moment, es va enfortir encara més el suport a aquelles 
ONGD que vénen treballant per aclarir la responsabilitat dels genocidis i per motivar a 
la comunitat internacional a no oblidar que és un conflicte no resolt. 

Atès que la República Democràtica del Congo (RDC) pateix una de les guerres més 
actives que hi ha actualment, la qual ja ha causat centenars de milers de víctimes 
mortals -algunes organitzacions parlen de 5 milions-.   

Atès que l’explotació del coltan, i també d’altres minerals, està contribuint a incentivar i 
perllongar la guerra a la RDC, on el benefici derivat de l'explotació il·legal d'aquest 
mineral és un dels principals motius per a la continuïtat d'aquest conflicte, ja que tant 
els grups armats com sectors de les forces armades congoleses, i negociants i 
empreses d’un gran nombre de països, com Rwanda i Sudàfrica, s’enriqueixen, amb la 
qual cosa generen un flux econòmic il·legal que està finançant i perpetuant  la compra 
d’armament,   l'status quo de violència, la manca de protecció de la societat civil i la 
impossibilitat de fer progressos envers la pau i la reconstrucció en moltes àrees del 
país.  

Atès que aquest mineral, el coltan, del qual la RDC en té el 80% de les reserves 
mundials, és part indispensable dels dispositius electrònics presents als telèfons 
mòbils, als reproductors de música portàtils i als ordinadors. 

Atesa la manca de transparència a la cadena de subministrament d'aquests minerals 
que provoca que els consumidors i les consumidores no tinguin accés a informació 
suficient per garantir que NO  estan finançant la continuïtat d’aquesta guerra. 

Atès que l'organització Enough Project ha iniciat una campanya anomenada Raise 
Hope for Congo mitjançant la qual, a més de denunciar la situació que pateix aquest 
país, ha fet una avaluació de les 21 principals empreses d'alta tecnologia vinculades al 
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sector de l'electrònica, que són Acer, Apple, Canon, Dell, Hewlet Packard, IBM, Intel, 
Ienovo, LG, Microsoft, Motorola, Nintendo, Nokia, Panasonic, Philips, RIM, Samsung, 
Sandisk, Sharp, Sony Ericsson i Toshiba, per determinar el progrés que fan aquestes 
companyies a l'hora d'aconseguir que la seva cadena de subministrament no estigui 
vinculada al sector de la mineria que alimenta el conflicte de la RDC i fer el procés més 
transparent. 
 
Atès que el Congrés nord-americà i el president dels EUA, Barack Obama, a iniciativa 
de diverses organitzacions internacionals com Global Witness, aprovaren el mes de 
juliol del 2010 una llei per garantir que les empreses nord-americanes no utilitzin 
minerals procedents de la zona del conflicte, coneguda com a Dodd-Frank Act Conflict 
Minerals (Section 1502), que estableix que les empreses no utilitzaran minerals 
conflictius procedents de la RD Congo com  1) l’estany - cassiterita, (2) tàntal - 
columbita-tantalita (coltan), (3) tungstè - wolframita i 4) l’or, metalls coneguts com 
"3TG" (Tin, Tantalum and Tungsten, and Gold, per la inicial en anglès), i que aquestes 
empreses presentin  auditories per certificar que respecten la llei. 
 
Atès que la ciutadania catalana ha estat precursora en la defensa dels drets humans i 
la construcció de la pau amb l’aprovació per unanimitat de la Llei de foment de la pau 
al Parlament de Catalunya, el 25 de juny de 2003, que pretén impulsar una nova 
cultura de la pau, basada en l'abolició de la guerra i en el compromís d'arribar a acords 
pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica de la no-violència; la promoció dels 
drets humans; el respecte dels drets dels infants; la promoció del desenvolupament 
econòmic i social sostenible; la reducció dels desequilibris econòmics i socials fins a 
eradicar la pobresa; la construcció de la seguretat global i el desarmament progressiu; 
l'esforç per protegir el medi natural de les generacions presents i futures; el respecte i 
el foment de la igualtat de drets i oportunitats de les dones i els homes, i l'eliminació de 
les formes de racisme, xenofòbia i dels actes d'intolerància. 

Atès que la Xarxa d’Entitats per la R.D. Congo és una coalició formada per Justicia i 
Pau, Bretxa, La Lliga dels Drets dels Pobles, Solidaritat Castelldefels Kasando, 
Veterinaris sense Fronteres, Escola de cultura de Pau, Farmaceutics Mundi  i 
persones expertes vinculades amb el tema, que neix l’any 2009 per treballar 
activament des de una vessant multidisciplinària i plural, en la denuncia, recerca, 
informació, comunicació, sensibilització, sobre el conflicte de la RDC. 

Atès que a la nostra ciutat, des de l’any 1996, l’ONGD Inshuti treballa temàtiques de 
sensibilització per donar a conèixer la situació dels Grans Llacs; Inshuti ha tingut un 
fort compromís en denunciar i explicar a la ciutadania les causes de la guerra i ha 
participat en projectes per impulsar la reconstrucció social, promovent activitats 
d'educació per la pau en els Camps de refugiats, per formar joves en el treball de 
reconciliació i en la superació dels traumes de la guerra. 

Atès que un dels objectius essencials del Consell Municipal de Solidaritat és promoure 
accions vers la Cultura de la Pau i el respecte als Drets Humans, 

ACORDEM I PROPOSEM 

Al Ple de l’Ajuntament del municipi de Manresa l’ad opció dels acords següents : 
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1. Continuar promovent des del Consell Municipal de Solidaritat campanyes de 
conscienciació ciutadana vers el consum responsable de les noves tecnologies 
que es nodreixen de minerals estratègics.  

2. Sol·licitar a l’organització del Congrés Mundial dels Mòbils (WMC) que se 
celebra a Barcelona que incloguin un espai de reflexió i diàleg sobre la 
responsabilitat de les empreses de telefonia mòbil en la continuïtat de 
l’explotació dels recursos naturals a la RDCongo,  la qual contribueix a la 
perpetuació de la guerra i al finançament dels grups armats i al lucre il·lícit 
d’alguns sectors de l’exèrcit congolès, del Govern congolès, dels països veïns, 
com Rwanda, i també de les empreses involucrades (locals, regionals i 
multinacionals) en la cadena de subministrament. 

 
3. Sol·licitar a les empreses que participen al WMC més transparència en la 

cadena de subministrament dels recursos naturals, i que es comprometin a no 
utilitzar el coltan i d’altres recursos minerals explotat il·legalment a la RDCongo 
per a la fabricació dels aparells de telefonia mòbil, tal i com estableix la secció 
1502 de la Llei Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 
elaborada pel i aprovada pel Congrés del EUA. 
 

4. Sol·licitar als organitzadors del WMC que demanin a les empreses participants 
al congrés l’acompliment del punt num 2 .  

 
5. Sol·licitar a les entitats públiques i privades impulsores de la Fundació 

Barcelona Mobile World Capital, que promoguin i vetllin  per la inclusió 
d’aquesta qüestió  a l’espai de reflexió adient dintre del WMC i que demanin al 
WMC l’acompliment dels punts anteriors.  
 

6. Sol·licitar a l’organització de la Fira de Barcelona com a plataforma de 
promoció comercial i de projecció internacional d’empreses, que com a entitat 
catalana tingui sempre present la defensa i la protecció dels drets  humans com 
a requisit necessari per incloure activitats  en el marc de la Fira de Barcelona, 
d’acord amb la Llei de Foment de la Pau.  
 

7. Fer les gestions necessàries davant del Govern Català, de l’Estat i de la UE 
perquè impulsin legislacions perquè no s’utilitzin minerals procedents de la 
zona de conflicte de la RD Congo. 
 

8. Traslladar aquesta moció a l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, a la Diputació de Barcelona, a la Federació de Municipis i a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.” 
 
 

L’alcalde  dóna la paraula a la senyora Josefina Farrés Arderiu en representació de 
l’Associació INSHUTI.  
 
 
La senyora Josefina Farrés , agraeix l'oportunitat per poder intervenir en el Ple per tal 
d’explicar que han presentat la proposta de la campanya “No amb el meu mòbil” per 
demanar un ús responsable de les noves tecnologies tant pel seu consum com pel que 
afecta als països que tenen una riquesa dels minerals necessaris per a la seva 
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fabricació, aprofitant-se d’aquests països i sobretot essent la població la que pateix 
tota la vulneració dels drets humans.  

Recorda tota la trajectòria d’lnshuti a la ciutat de Manresa i de la implicació de tots els 
ciutadans per fer costat a la zona dels Grans Llacs, a l’Àfrica.  

Explica que a la tardor de l’any 1996 amb motiu de les últimes informacions sobre 
Rwanda i els camps de refugiats del Zaire, representants de diferents ONG del Bages 
van convocar una concentració en solidaritat amb els refugiats, on es va elaborar un 
manifest on hi havia entre d’altres, un punt que avui vol recordar: Denunciem que tot i 
que els drets humans figurin en tots els programes polítics, tant l’ONU com els 
governs, prioritzen massa sovint arguments econòmics, i denunciem que el conflicte 
centreafricà no és només ètnic, sinó que amaga una lluita d’interessos per a la riquesa 
del Zaire entre nord-americans i europeus, naixent així la Coordinadora d’acció 
solidària amb els refugiats rwandesos del Bages. 

Assenyala que la primera acció va ser una encesa d’espelmes a les escales de 
l’església de Crist Rei per donar suport i cridar l’atenció envers els refugiats que eren 
atacats en els camps del Zaire, actualment la República Democràtica del Congo.  

Continua explicant que posteriorment es van fer moltes més accions: marxes, 
xerrades, acampades, accions davant l’ambaixada dels Estats Units a Barcelona, tot 
per denunciar i cridar l’atenció pels atacs als camps de refugiats perpetrats per 
l’armada del Front Patriòtic Rwandès (FPR), liderat per l’actual president de Rwanda i 
ocasionant més de dos-cents mil morts entre els refugiats dels camps que estaven 
sota la protecció de l’alt Comissionat de les Nacions Unides pels refugiats. 

Manifesta que es calcula que al voltant d’uns cinc milions de persones van morir en 
aquesta guerra d’ocupació i espoli que la va seguir, com han deixat constància 
diferents informes sobre els crims de guerra al Congo, confirmant la responsabilitat del 
FPR en aquesta hecatombe humanitària. 

Recorda que INSHUTI va donar continuïtat amb diferents tipus d’accions amb els 
objectius d’informar i reflexionar sobre la situació a l’Àfrica dels Grans Llacs, per 
contribuir al desenvolupament i a la recerca de la pau i la justícia a la regió, fent 
programes de cooperació i d’educació, entre els quals destaca; l’educació per la pau 
en els camps de refugiats, l’educació a distància pels refugiats, tot per denunciar la 
vulneració dels drets humans a la zona i per recolzar les accions de justícia. 

Explica que la informació sobre la realitat del país estava fonamentada per persones 
que portaven molts anys treballant al país i diferia de la informació arribada pels 
mitjans de comunicació oficials. Diu que és reconeguda la tasca dels missioners del 
Bages, de les diferents Comunitats religioses i dels cooperants que fins i tot molts 
d’ells van donar la vida, com la Flors Sirera.  

Recorda que demà hi haurà el memorial Flors Sirera, a la Casa de Pau i Solidaritat, i el 
senyor Joan Carrero, també present a la sala, presentarà el llibre: La hora de los 
grandes “filántropos”. 

Diu que el senyor Joan Carrero és un dels impulsors i promotors del Fòrum per a la 
veritat i la justícia i responsable d’impulsar entre d’altres la querella.  
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Explica que el jutge Fernando Andreu va dictar un acte contra el president de Rwanda, 
acusat per l’audiència espanyola per la mort de nou ciutadans espanyols i per crims 
contra la humanitat. Segueix explicant que des de l’any 2008 el jutge Fernando Andreu 
va fer que hi hagués una ordre internacional d’arrest contra Paul Kagame, president de 
Rwanda i pels quaranta alts comandaments de l’FPR.  
Agraeix el suport donat per l’Ajuntament de Manresa i per les famílies de les víctimes. 
Diu que a l’Audiència francesa també hi ha una instrucció judicial. 
 
Explica que a Rwanda i als països del seu voltant està l’origen d’uns drames 
indescriptibles, on la política és el principal obstacle per l’estabilitat i la pau a la regió.   
Diu que el seu president està considerat com una persona model d’un país democràtic 
a l’avantguarda per la igualtat home-dona i campió contra la pobresa. 

Recorda que va venir a Madrid i diferents entitats es van manifestar perquè el govern 
espanyol no rebés el president de Rwanda i perquè no ocupés el càrrec proposat de 
ser la persona que vetllés per lluitar contra la pobresa.  

Diu que el Paul Kagame per tal de preservar el seu poder ha executat una important 
tasca de neteja de la seva imatge a nivell internacional, sobretot occidental, ja que la 
imatge que té a nivell africà és una realitat prou coneguda, i que en els darrers anys 
els seus padrins anglosaxons l’han elevat al rang d’estadista humanitari per 
compensar el cada cop menor crèdit internacional que té. 

Explica que els opositors a presentar-se a les darreres eleccions democràtiques estan 
empresonats i fins i tot a un d’ells el van assassinar. 

Recorda que a finals de novembre una ofensiva militar rwandesa contra la principal 
ciutat de l’est del Congo ha fet sortir l’Àfrica dels Grans Llacs a les principals pàgines 
internacionals, situació repetida en diverses vegades, des de la gran invasió de l’any 
1996 per part de l’exèrcit rwandès, ugandès i burundès, consolidant el control militar i 
econòmic de la meitat est del país. 

Diu que fa disset anys estaven a les escales de Crist Rei i es llegia que el conflicte 
centreafricà no era només ètnic, sinó que amagava una lluita d’interessos per la 
riquesa del Zaire entre nord-americans i europeus, essent aquesta denúncia la que 
actualment té més validesa. 

Diu que les causes de la guerra són geopolítiques i econòmiques on rwandesos volen 
dominar i annexionar-se  a les regions de l’est Congolès amb la complicitat d’Uganda i 
el suport dels Estats Units per controlar els rics recursos minerals de l’est del Congo, 
importants sobretot per la indústria informàtica i de telefonia mòbil. 

El paper tant rellevant que té Rwanda és degut al suport internacional que ha rebut i 
que segueix rebent, i fins i tot, gràcies als padrins de Kagame, EEUU i la Gran 
Bretanya, Rwanda ha aconseguit aquest any 2013 ingressar com a membre del 
Consell de Seguretat. 

Rwanda ha iniciat una nova guerra a la República Democràtica del Congo, esdevé 
component de l’organisme que anava reclamant la seva fi, però l’esperança està 
posada en la condemna internacional d’aquesta ofensiva, per la proliferació d’informes 
sobre les violacions de drets humans, tant per part d’entitats de la societat civil com 
d’organismes de la pròpia ONU, en les campanyes de condemna de les empreses  
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transnacionals implicades en l’espoli mineral, com la campanya d’avui “No amb el meu 
mòbil” i en els processos judicials que s’han esmentat abans. 

Proposen un treball complementari juntament amb les propostes de la proposició, en 
què l’anàlisi del context internacional i el treball a les institucions per prioritzar els drets 
humans s’acompanyi de propostes d’acció concretes i a l’abast de la ciutadania de 
Manresa. 

Diu que el consum responsable de mòbils és un tema proper, però amb una informació 
adequada, cada ciutadà o ciutadana podria incidir a millorar els drets humans de 
l’Àfrica dels Grans Llacs. Per aquest motiu han presentat aquesta moció que té el 
suport de totes les entitats de solidaritat manresanes i del Consell municipal de 
Solidaritat, ja que es té el convenciment que el desenvolupament tecnològic ha d’anar 
acompanyat d’accions al món local, que per petites que semblin tenen incidència en 
els processos de recerca de pau i estabilitat a la regió dels Grans Llacs. 

La senyora Mercè Rosich, del Grup Municipal de CiU , agraeix la intervenció i la 
presència a la sala, tant per part de la senyora Josefina Farrés com de moltes 
persones que representen el Consell de Solidaritat per presentar aquesta proposició, 
també agraeix a tots els grups municipals el suport que hi han donat. 
 
Explica que Inshuti és una entitat que porta des de l’any 1996 treballant per aquesta 
causa i amb un compromís tant intern com extern, preocupant-se per la condició 
social, pels damnificats per les guerres, per l’educació, ja que cada vegada és més 
important la feina que es fa amb els països del sud. 
 
Creu que tot i la situació actual de crisi, s’han de considerar situacions alarmants que 
s’estan produint fora de casa nostra i agraeix totes les aportacions i tota la feina de les 
entitats que treballen per aquestes problemàtiques que no es poden obviar. 
 
En relació als acords que es proposen a la proposició, vol argumentar alguns 
conceptes, com pot ser el fet que hi hagi una continuació des del Consell Municipal de 
Solidaritat per promoure campanyes de conscienciació de la realitat que s’està vivint 
fora de casa nostra i també de tenir consciència del consum d’aquestes noves 
tecnologies. 
Voldrien que al Congrés Mundial dels Mòbils que es fa a Barcelona tinguessin present 
la procedència dels minerals i hagués transparència per saber on es compren i també 
fer les gestions necessàries tant a nivell autonòmic i estatal com de la Unió Europea 
per impulsar una legislació per no utilitzar minerals procedents de zones amb 
conflictes bèl·lics, i per això demana l’aprovació de la moció. 
 
 
La senyora Maria Jesús Perez, del Grup Municipal de l PSC, manifesta que estem 
davant d’una conseqüència de la globalització i d’un xoc entre progrés, ciència, noves 
tecnologies i els drets de les persones. 
Diu que la ciència i el progrés no es pot deshumanitzar i la globalització fa que aquests 
conflictes s’internacionalitzin i siguin coneguts a tot el món. 
 
Manifesta que davant les guerres, genocidis i conflictes sense resoldre i amb un rere 
fons d’injustícies i avarícies no ens podem quedar impassibles ja que tots estem 
implicats pels mòbils, equips de música, ordinadors... 
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Diu que el grup municipal Socialista, fidel al seu principi de prioritat cap a les persones 
i el patiment de la població civil, recolza i dóna tot el suport a la campanya No amb el 
meu mòbil i es volen afegir a la denúncia de l’explotació il·legal del coltan i altres 
minerals, també recolzen les campanyes de conscienciació i del consum responsable 
de les noves tecnologies que es nodreixen de minerals estratègics.  
 
Fan costat al Consell Municipal de Solidaritat i a totes les mesures que es demanen al 
Congrés Mundial de Mòbils, a les empreses participants, a les entitats públiques i 
privades, i a Fira de Barcelona.  
Manifesta que s’han de fer les gestions necessàries perquè tant el govern central com 
l’autonòmic i de la Unió Europea impulsin lleis per no utilitzar minerals procedents de la 
zona de conflicte de la República Democràtica del Congo. 
 
Destaca la implicació i sensibilitat de Manresa respecte la situació als Grans Llacs, i 
destaca la importància de la Llei de foment per la pau, aprovada pel Parlament de 
Catalunya l’any 2003, per treballar per la pau i per les polítiques de no violències. 
 
Acaba dient que desitgen la conscienciació i la implicació de tothom i anima a tots per 
a la seva aprovació. 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal  d’ERC , agraeix a la senyora 
Farrés la seva exposició al Ple ja que gràcies a la seva intervenció i a la feina del 
Consell s’ha arribat a entendre que realment hi ha un conflicte amb interessos 
econòmics al darrera. 
Creu que hem d’estar organitzats per tirar endavant tota aquesta ofensiva neoliberal 
que hi ha a nivell mundial i perjudicant a les persones més vulnerables a qualsevol lloc 
del món i deixar-los sense marge de maniobra. 
Per tancar la seva intervenció dóna les gràcies per la tasca realitzada. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP , manifesta que tot 
i que es tracti d’un tema on la consciència individual i el consum responsable sigui molt 
important, creu que és igual d’important que les administracions diguin quina és la 
seva postura i sobretot que aquestes protestes arribin al Mobile World Congres de 
Barcelona, ja que l’única manera de solucionar aquests problemes és per la pressió de 
la gent. 
 
Diu que per molta legislació que es faci les grans companyies trobaran la manera 
d’ignorar-la. 
 
Acaba la intervenció dient que s’ha de fer des de la consciència individual, des de les 
administracions i sobretot fent èmfasi als Fòrums de la procedència d’aquests 
materials i que siguin els propis usuaris que empenyin a les grans companyies a deixar 
de fer servir material que provingui d’aquestes  zones de conflictes. 
 
 
El senyor Albert Pericas, portaveu del Grup Municip al de PxC , comença la 
intervenció dient que votaran favorablement a la proposició, i creu que l’Ajuntament de 
Manresa està obligat a demanar justícia per la cooperant manresana Flors Sirera. 
 
Creu que serà una lluita contra gegants ja que aquests en forma de multinacionals no 
dubtaran en sacrificar tant la República del Congo com a la resta d’Àfrica i on vulguin.  
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Explica que els EEUU van aprovar una llei per garantir que empreses nord-americanes 
no utilitzin minerals procedents de la zona del conflicte, però curiosament la meitat 
d’empreses que cooperen són americanes. 

Manifesta que es demana que la Unió europea impulsi legislacions perquè no s’utilitzin 
minerals procedents de la zona del conflicte, però creu que primer s’hauria de 
demanar a la senyora Merkel que tanqui els dos majors processadors de coltan que 
estan ubicats a Alemanya i que les seves empreses surtin del Congo. 

Demanen que l’Ajuntament de Manresa continuï treballant per demanar justícia. 

La senyora Josefina Farrés , només vol agrair i donar les gràcies per tot el suport 
municipal que han rebut.   

 
L’alcalde sotmet la proposició 6.7 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents, i per tant esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
6.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  d’establir un calendari 

d’eliminació de barreres arquitectòniques en el qua l es prioritzi l’actuació 
als accessos a l’estació d’autobusos i dels FGC. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, d’11 de gener de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que amb el programa Una ciutat amb qualitat de vida aquest Ajuntament s’ha 
compromès a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i a fomentar 
els desplaçaments que minimitzin l’emissió de CO2 tal i com també indica l’Agenda 21 
aprovada i ratificada ens sessió plenària.. 
 
Atès que una de les obligacions principals i ineludibles d’un Ajuntament és tenir cura 
de la via pública. 
 
Atès que a Manresa hi ha dotzenes de barreres arquitectòniques (voreres estretes, 
obstacles de tot tipus, manca de rebaixos als passos de vianants…) que fan molt difícil 
els desplaçaments per la ciutat a les persones amb la mobilitat reduïda. 
 
Atès que l’estació de busos i dels FGC és un dels equipaments públics més utilitzats i, 
alhora, menys adaptats per a  persones amb mobilitat reduïda. 
 
Proposa: 
 
1. Que l’Ajuntament elabori i presenti al llarg d’aquest primer semestre de l’any 2013 
un calendari d’actuacions per eliminar barreres arquitectòniques a la ciutat. 
 
2. Què aquestes actuacions s’iniciïn de forma prioritària a l’entorn dels equipaments 
públics més utilitzats i, concretament, a l’estació de busos i dels FGC.” 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, diu que a causa de 
la complicada orografia de Manresa i, sobretot, a causa de dècades d’urbanització 
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deficient, a la ciutat abunden barreres arquitectòniques: voreres estretes o amb 
obstacles, escales que no són practicables per persones amb mobilitat reduïda, els 
passos de vianants que no tenen voreres rebaixades i que impedeixen transitar amb 
cadira de rodes... Assenyala que això no és cap novetat i que tothom ho coneix des de 
fa molts anys, i de fet, els diferents equips de govern han fet pública la seva intenció 
de solucionar aquest problema en declaracions com l’Agenda 21 o recentment amb el 
programa “Una ciutat amb qualitat de vida”. 
 
El senyor Adam Majó diu que malgrat que es posin de manifest aquestes voluntats 
genèriques, a l’hora d’actuar en la via pública per avançar cap a una ciutat amb menys 
barreres arquitectòniques s’està veient que el ritme és molt més lent i les actuacions 
que es fan són inferiors a les necessàries. 
 
Per això, la CUP proposa a l’equip de govern que faci públic un calendari d’actuacions. 
Diu que en cap cas els estan especificant un determinat calendari ni el número 
d’actuacions que ha de tenir cada any, ni tan sols el pressupost que li han de dedicar. 
L’únic que estan demanant és que el facin públic i que facin saber, especialment a les 
persones amb mobilitat reduïda que són les que pateixen aquesta situació, les 
actuacions que es preveuen per al 2013, 2014 i 2015 i el criteri que seguiran per a les 
actuacions. Recomanen, doncs, que això es faci en contacte amb les persones amb 
mobilitat reduïda, les quals estaran molt predisposades a col·laborar amb l’equip de 
govern i a indicar-los els llocs i els punts en què és més necessari actuar. 
 
Entenen que això no implica unes quantitats d’inversió inassumibles, primerament 
perquè no estan posant cap import concret, ni cap límit per dalt o per baix. Saben que 
les actuacions de rebaix de voreres tenen un cost perfectament assumible i que se’n 
poden fer bastants cada any. 
 
També diu que malgrat que entenen que qui ha d’establir la priorització és l’equip de 
govern, la CUP els suggereix que comencin per l’Estació d’autobusos i de FGC, no 
pas per caprici del seu grup municipal sinó perquè hi ha hagut persones amb mobilitat 
reduïda que els ho han demanat. Tot i això, els semblaria bé que es comencés per un 
altre lloc si l’equip de govern argumenta que és més prioritari, i que els semblaria bé 
qualsevol cosa abans que no es faci res. A més a més, pensa que si l’equip de govern 
té voluntat de fer alguna cosa és bo que ho expliquin i que ho calendaritzin per tal que 
la gent pugui ser conscient dels criteris i del ritme amb què es farà. 
 
Com que entenen que la proposta que formulen és raonable i respon a una necessitat 
real, demanen el vot favorable dels assistents. 
 
 
L’alcalde  informa que ni el Grup Municipal de PxC ni el Grup Municipal del PP volen 
intervenir en aquest punt i, seguidament, passa la paraula al regidor Joan Vinyes. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que ERC 
està d’acord amb bona part dels atesos de la moció de la CUP, doncs és evident la 
voluntat de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i l’aposta pel 
transport públic per minimitzar l’emissió de gasos contaminants. Amb tot, no estan 
d’acord en què diguin que hi ha la sensació que no s’ha fet res sobre aquest tema i 
recorda que en els darrers anys s’han fet centenars de rebaixos de voreres, prioritzant 
escoles i parades de bus. Troba que és cert que queda molt per fer perquè Manresa 
és molt gran, però posa de relleu l’evolució que hi ha hagut en aquests darrers anys. 
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Diu que ERC està d’acord que s’ha de continuar treballant en aquest sentit, però 
també volen que se sigui coherent. Diu que, quan el seu partit estava al govern, moltes 
vegades s’havien queixat que sovint es portaven mocions al Ple que parlaven de 
coses puntuals que ja estaven incloses en els plans d’actuacions establerts. Ara que 
estan a l’oposició, pensen que no han de canviar el seu criteri. 
 
Apunta que estan d’acord amb la proposta de la CUP, tot i que potser podrien posar en 
dubte que l’actuació que prioritzen sigui la més necessària en aquest moment perquè 
diu que des de la remodelació per part de la Generalitat de Catalunya s’ha millorat 
força l’accés a la zona de l’Estació d’autobusos i dels FGC. Pensa que possiblement hi 
ha zones que estan en pitjors condicions que no pas aquesta. 
 
Sigui com sigui, apunta que es va pactar un Pla de Mobilitat Urbana en el qual hi havia 
un Pla de millora de la via pública i un dels propòsits prioritaris era la millora de 
l’accessibilitat. Entenen que s’està tornant a repetir el que ja es va fer en el seu 
moment i per això, malgrat que no hi estan en contra, opinen que s’entraria en una 
dinàmica de repeticions que donaria sensació de pèrdua de temps. No creu que tingui 
massa sentit portar plantejaments concrets com aquest quan ja s’ha aprovat un Pla de 
Mobilitat. Una altra cosa seria que des de la Comissió de Seguiment del Pla de 
Mobilitat s’exigís que s’executin les actuacions que siguin possibles, tenint en compte 
els recursos econòmics dels quals es disposa. 
 
En base a aquests arguments, el senyor Joan Vinyes diu que el GMERC s’abstindrà 
en la votació, i pensa que aquesta és la posició més coherent que pot adoptar el seu 
grup. 
 
 
La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PS C, diu que els arguments del 
PSC són molt similars als d’ERC. Creuen que hi ha un instrument que prioritza les 
actuacions que tenen a veure amb aquesta moció d’eliminació de barreres 
arquitectòniques a la ciutat, la millora de l’accessibilitat i els itineraris per a vianants. 
Per tant, entenen que tot el que s’ha cregut que és prioritari ja hi està reflectit. Saben 
que en unes altres circumstàncies econòmiques es podrien atendre altres actuacions a 
la ciutat que per qualsevol motiu no s’haguessin tingut en compte en el Pla de 
Mobilitat, tot i que creuen que si realment haguessin estat de prioritat extrema 
segurament s’haurien inclòs en algun moment del procés abans de l’aprovació del Pla. 
Diu que en aquest cas concret possiblement ara és més prioritari del que ho era 
abans, per un o altre motiu. 
 
Sigui com sigui, la senyora Ruth Guerrero diu que el Grup Municipal del PSC està 
d’acord amb qualsevol actuació que es faci a la ciutat per millorar l’accessibilitat dels 
vianants, però que en aquest cas el seu vot serà d’abstenció perquè entenen que ja 
existeix un instrument i assenyala que, donat el context econòmic actual, difícilment es 
pot fer una previsió durant aquest semestre de quan es podran realitzar les actuacions. 
No creuen que sigui oportú en aquest moment comprometre’s amb coses que no se 
sap si es podran realitzar. 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , agraeix als regidors d’ERC i 
del PSC que han intervingut que hagin recordat a tothom que fa aproximadament mig 
any que el Ple va aprovar el Pla de Millora Urbana, al qual la CUP, si no recorda 
malament, va votar-lo favorablement. Explica que el Pla de Millora Urbana es va fer 
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per al període 2012-2016 i diu que no només fa una diagnosi sinó que estableix una 
calendarització d’actuacions i, per tant, prioritza on s’han de fer aquestes 
intervencions. 
 
Diu que aquest Pla avalua en 12 milions d’euros la feina que s’ha de fer a la ciutat per 
a la millora de l’accessibilitat, és a dir, rebaixos, arreglar voreres d’amplada insuficient 
o discontinuïtats en voreres en itineraris, etc. Concretament, estableix que entre el 
2011 i el 2016 caldria una inversió d’1.675.000 €, i apunta que al 2014 s’hauria de fer 
una inversió de 20.000 € per a millorar l’accessibilitat de l’Estació d’autobusos. També 
recorda que el Pla de Millora Urbana es va votar a favor amb un afegitó que el 
condicionava a les disponibilitats econòmiques del moment. 
 
Pensa que el que demana la CUP és la concreció del què es farà al llarg del 2013 i els 
propers anys. El senyor Ramon Bacardit diu que pel que fa al 2013 el pressupost ja 
està aprovat i que, com tothom sap, és un pressupost absolutament restrictiu que lliga 
de mans i peus pel que fa a les inversions, la qual cosa afecta a les inversions a la via 
pública i la millora de l’accessibilitat. Davant d’aquesta situació el que s’està fent és un 
treball conjunt amb les regidories de Serveis Socials i de Ciutadania i Barris per afinar 
molt les poques actuacions que es podran fer en aquesta matèria.  
 
Diu que la CUP té el mal costum de dir que els costos de les proposicions que 
presenten són assumibles i que suposen poca cosa, però actualment fer un rebaix de 
vorera costa molts més diners dels que s’imaginen, i els remet a consultar el Pla de 
Mobilitat per veure les xifres de les que s’està parlant. 
 
Reitera que durant el 2013 faran actuacions puntuals molt dirigides a peticions o 
problemes concrets que es puguin extreure de la relació que té la regidoria de 
Ciutadania i Barris amb el contacte amb els ciutadans, o de la regidoria de Serveis 
Socials a través de l’elaboració del Pla d’Inclusió de la discapacitat -entre altres- que 
s’està elaborant per aquest semestre de 2013, i la pròpia regidoria de Mobilitat a través 
del Consell de Mobilitat o del contacte directe que tenen amb les associacions 
relacionades amb el sector de la discapacitat. Seran a aquestes actuacions a les que 
donaran prioritat durant el 2013. Diu que no és el tarannà d’aquest equip de govern 
comprometre’s amb actuacions que aniran a càrrec de pressupostos posteriors i que, 
per tant, la demostració del compromís que tenen sobre aquest tema serà a través de 
l’execució de les actuacions programades per aquest any i no comprometent futurs 
pressupostos. 
 
Manifesta que el Grup Municipal de CiU votarà en contra de la proposició de la CUP i 
creu que han deixat força explícits els motius que els porten a votar en aquest sentit. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, admet que els 
plans són necessaris però diu que no n’hi ha cap que es compleixi al peu de la lletra, ni 
el Pla General, ni el Pla de Mobilitat, ni el Pla d’Equipaments, etc. Diu que en realitat 
són orientatius, que estableixen un calendari molt ampli i per això el que cal, i el que 
entenen que també demana la ciutadania, és concreció en el dia a dia i en l’any a any. 
Precisament és això el que estan proposant a l’equip de govern. Els demanen que 
calendaritzin i que ho facin públic, que es comprometin amb la gent. Diu que l’equip de 
govern està defugint aquest compromís amb els ciutadans, i tot i que ho respecten no 
ho comparteixen perquè pensen que no és una bona manera de governar.  
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Comenta que l’equip de govern insisteix en que no hi ha diners i que el pressupost és 
limitat, però els diu que fa poc que van fer una rotonda i que ara s’està modificant el 
trànsit en una petita plaça que hi ha darrera dels Dipòsits Nous i que constantment es 
fan actuacions a la via pública. Troba que està clar que s’han de fer actuacions a la via 
pública perquè és l’obligació que té l’Ajuntament, però l’únic que estan demanant és 
que es prioritzin les actuacions a la via pública que facilitin la mobilitat a les persones 
amb mobilitat reduïda, i que ho expliquin, que ho calendaritzin i que ho pactin amb les 
persones afectades.  
 
Finalment, reitera que és una demanda assumible, encara que potser respon a una 
manera diferent d’entendre l’acció de govern. 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU , s’adreça al senyor Adam 
Majó i li diu que el compromís amb la gent el tenen precisament atenent individualment 
i analitzant cas per cas les necessitats. No troba que pugui haver un compromís major 
que aquest, el qual consisteix a asseure’s amb les persones afectades per parlar de 
necessitats puntuals i buscar solucions en funció de les disponibilitats. Pel que fa a la 
concreció, repeteix que el que fan és analitzar cas per cas en contacte amb les 
associacions a través de les 3 regidories que ha esmentat en la seva intervenció 
anterior. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 6.3 a votació, i el Ple la rebutja per 11 vots negatius (11 
GMCiU), 11 abstencions (4 GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPP i 2 GMPxC) i 2 vots 
afirmatius (2 GMCUP). 
 
 
Es fa constar que la proposició 6.4 ja s’ha debatut conjuntament amb la 6.2 a 
continuació de la proposició 6.1. 
 
 
6.5  Proposició del Grup Municipal de PxC contra l’ anunci de la reforma de la 

Llei d’Estrangeria. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 12 de gener de 
2013, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès les declaracions del secretari d'Estat de Comerç, Jaime García-Legaz, en les 
quals anuncia l'estudi del govern del Partit Popular per modificar la llei d'estrangeria i 
atorgar el permís de residència als estrangers que adquireixin un habitatge a Espanya 
per un import superior a 160.000 euros. El secretari d'Estat de Comerç també va 
afirmar que la mesura està especialment enfocada al públic rus i xinès. 

Atès que aquesta mesurada l'única cosa que persegueix és reduir l'estoc de pisos 
buits que existeixen a Espanya, amb el que els únics beneficiats serien els bancs i els 
grans promotors immobiliaris. Aquesta mesura, i més en la situació que estem avui 
dia, és altament immoral, ja que crearia una relació directa entre la capacitat 
econòmica per comprar un pis i l'obtenció d'un permís de residència. Aquesta mesura 
és més pròpia d'una immobiliària que d'un govern que pretén treure'ns de la crisi. 

Atès que públicament s'ha dit que la mesura va enfocada a ciutadans russos i xinesos 
especialment, i a gratcient que màfies provinents d'aquests països estan instal·lades 
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des de fa anys al nostre país i són les que gaudeixen d'un major poder adquisitiu; la 
mesura seria una trucada al blanqueig de diners i l'obtenció legal d'un permís de 
residència per a mafiosos provinents de tots els racons del món, però especialment 
d'aquests dos països.  

Atès que s'intenta vendre a l'opinió pública la mesura com una font d'ingressos 
econòmics per a les arques de l'Estat i que la realitat és completament la contrària i 
que una vegada més es demostra que les polítiques del Partit Popular en matèria 
d’immigració, són utilitzar els immigrants des d'un punt de vista econòmic, oblidant-se 
per complet dels factors socials i les repercussions que han implicat les mesures 
adoptades pels anteriors governs del Partit Popular en aquest tema. 

Atès que la mesura provoca un greuge comparatiu entre els propis immigrants 
depenent de la seva situació econòmica i que és una mesura clarament endòfoba, ja 
que discrimina positivament els ciutadans estrangers que comprin un habitatge, 
mentre que als ciutadans autòctons el fet de comprar un habitatge l'única cosa que els 
suposa és un cost i una hipoteca per a la resta de la vida i no obtenen cap 
contraprestació per part de l'Estat. 

 
Per tot l'anterior, el Grup municipal de Plataforma  per Catalunya presenta al Ple 
de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords: 

Primer.-  Instar el Govern espanyol a que revoqui la seva intenció de concedir el 
permís de residència a estrangers que comprin pisos de més de 160.000 euros. 

Segon.-  Donar trasllat d'aquest acord a tots els grups polítics de l'Ajuntament, del 
Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats.” 

 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC,  diu que el secretari 
d’Estat de Comerç va insinuar que el Partit Popular modificaria la llei d’estrangeria amb 
el tema de les vivendes de 160.000€ i que donaria la nacionalitat a aquelles persones 
que les adquirissin. 
El govern intenta vendre-ho com a una mesura de font d’ingressos econòmics per a 
les arques de l’estat, però en realitat és totalment contrària i que un cop més es 
demostra que les polítiques del Partit Popular en matèria d’immigració són utilitzar els 
immigrants des d’un punt de vista econòmic, deixant de banda els factors socials i les 
repercussions que han implicat les mesures adoptades pels governs tant del Partit 
Popular com pel Socialista. 
 
Atès que la mesura comporta un greuge comparatiu entre els propis immigrants, 
depenent de la seva situació econòmica, i que és una mesura endòfoba, ja que 
discrimina positivament els ciutadans estrangers que comprin un habitatge, mentre 
que per als autòctons suposa un cost i una hipoteca per a la resta de la seva vida, 
sense cap mena de contraprestació. 
 
El GMPxC demana que s’insti el Govern espanyol perquè revoqui la intenció de 
concedir el permís de residència a estrangers que adquireixin pisos de més de 
160.000 €, i que es doni trasllat d’aquest acord als grups polítics de l’Ajuntament, del 
Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats. 
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte l’alcalde sotmet la proposició 6.5 a 
votació i es rebutja per 13 vots negatius (11 GMCiU, i 2 GMPP), 9 abstencions (4 
GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP), 2 vots afirmatius (2 GMPxC). Es fa constar que en el 
moment de la votació el senyor Irujo i el senyor Vinyes es trobaven fora de la Sala.  
 
 
6.6 Proposició del Grup Municipal del PSC per asseg urar el suport a les 

persones aturades mitjançant pròrroga del Programa Prepara, l’adopció 
de mesures contra l’atur juvenil i de suport als de socupats més 
vulnerables i garantir un servei públic d’ocupació de qualitat. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, d’11 de gener de 2013, 
que es transcriu a continuació: 
 
“L'atur és el principal problema dels catalans i catalanes. L’any 2012 ha tancat amb 
37.712 persones aturades més (+5,23%) i 125.216 persones afiliades menys a la 
seguretat social (-4,14%). Al Bages hem acabat l'any amb un 16,84% d'atur i a 
Manresa s'enfila fns el 17,90%, més de 7.000 persones sense feina. 
 
L'actuació dels governs, tant de l’Estat com de la Generalitat, agreuja dia a dia aquest 
problema i les seves conseqüències són cada vegada més negatives per a la 
ciutadania, cada nova previsió del govern estableix un nou rècord persones aturades. 
 
L'atur puja i la cobertura per desocupació ha baixat del 70% al 63%, que a Catalunya 
significa 210.420 persones que han esgotat totes les prestacions.  
 
La reforma laboral, aprovada pel Govern del Partit Popular amb el suport de CIU, 
basada en abaratir i facilitar l'acomiadament en temps de crisi, està provocant una 
sagnia insuportable en termes d'ocupació. 
 
A més, en contra de les recomanacions del Consell Europeu, els Pressupostos 
Generals de l'Estat han significat una retallada dràstica de les polítiques actives 
d'ocupació, especialment les transferències a Catalunya, amb una reducció del 34% 
dels recursos respecte 2012, que ja es va reduir a l’entorn del 58%. 
 
Aquestes retallades signifiquen la pràctica supressió de les polítiques d’ajut i 
acompanyament a les persones aturades en la recerca d’una nova feina, ja que 
afecten els programes d’orientació, formació i requalificació. 
 

Per últim, l'aprovació del Reial. Decret-llei 23/2012, de 24 de agost, pel que es 
prorroga i reestructura el programa Prepara de requalificació professional de les 
persones que esgoten la seva protecció per desocupació, ha significat per una banda 
una lleugera millora en l'import a percebre per les persones aturades amb 3 o més 
persones al seu càrrec, però per altra banda n'exclou l'accés a bona part de les 
persones aturades que fins ara hi tenien dret, penalitzant greument els joves i els més 
vulnerables que, en no poder fer-se càrrec del seu habitatge, han hagut de tornar a 
viure amb els seus progenitors, la qual cosa està significant una sobrecàrrega per a la 
ja migrada economia familiar.  

 
En aquest context la continuïtat del programa PREPARA tal com estava concebut en 
el Reial decret-Llei 1/2011 és una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha 
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mostrat llargament la seva eficàcia i ha propiciat la millora de l'ocupabilitat de més de 
450.000 aturats. Aquest programa es basa en una combinació de mesures actives 
d'orientació, formació i requalificació al mateix temps que facilita una ajuda de renda a 
la persona aturada i acaba sent l’única font de subsistència dels ciutadans que 
esgoten la desocupació i que no tenen gens més que aquests 400€ per poder 
subsistir. 
 
Per tot això, presentem per a la seva aprovació pel Ple Municipal, la següent MOCIÓ 
instant a la Generalitat de Catalunya a: 
 
1. Negociar urgentment amb el Govern de l'Estat perquè prorrogui el programa de 

requalificació professional de les persones que esgotin la seva prestació d’atur 
(Prepara), tal com estava regulat en el Reial Decret-Llei 1/2011, per a sis 
mesos més a partir del mes de febrer de 2013. Així mateix, perquè se'n faci 
l'ampliació pressupostària per tal de dotar el programa d'estabilitat. 

 
2. Emprendre mesures per combatre l'atur juvenil i posar en marxa programes 

urgents d'ocupació específics per a les persones joves excloses de l’actual 
programa Prepara i que continuen tenint grans dificultats per trobar feina, així 
com per als col·lectius més vulnerables. 

3. Garantir que el servei d’ocupació públic pugui donar suport de qualitat a totes 
les persones aturades en la seva tasca de cerca d’ocupació,  donant continuïtat 
laboral a tota la plantilla del SOC que realitza atenció a les persones en situació 
d’atur a Catalunya.” 

 
 
La senyora Sònia Díaz, portaveu  del Grup Municipal del PSC, manifesta que 
l’objectiu d’aquesta proposició és instar el govern de la Generalitat que negociï amb el 
govern de l’Estat espanyol la pròrroga del Pla PREPARA, que caduca aquest mes de 
febrer, la pròrroga del qual es va iniciar el mes d’agost de 2012. 
Recorda que aquest Pla, un cop que a la persona aturada li finalitza el seu subsidi de 
prestació d’atur, té un altre subsidi de 400€ que, a més a més, va acompanyat d’una 
sèrie de mesures per buscar ocupació i formació amb l’objectiu de reinserir-lo al 
mercat de treball. 
 
El GMPSC creu que si no s’acaba fent aquesta pròrroga és una mesura que no seria 
de justícia que no se seguís aplicant.  
La Vicepresidenta del govern espanyol va dir que encara no sabien si ho prorrogarien i 
el GMPSC creu que d’arguments per continuar amb la pròrroga n’hi ha perquè aquesta 
mesura, amb la pròrroga, va beneficiar una part de la població molt minsa, com les 
famílies que tenen tres persones al seu càrrec, però la majoria de les persones 
afectades, amb dues persones al seu càrrec, van quedar fora, bàsicament la població 
jove.  
Com comentaven abans en el tema del Pla de Joventut el 50% de joves fins a 25 anys 
estan a l’atur i ha estat el col.lectiu més perjudicat per aquesta mesura. 
 
Recorda que d’aquí a pocs dies també farà un any de la reforma laboral i que ja es 
disposa de dades i aquestes són que a tot l’estat espanyol hi ha un milió més de 
persones a l’atur, un 70% més d’ERES, s’han rebaixat els sous a un 5,4% de mitjana, 
mentre que els dels gran directius s’han apujat un 3,5%. 
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El GMPSC creu que de dades n’hi ha com perquè se segueixi prorrogant aquest Pla 
PREPARA. 
També es demana a la Generalitat que es puguin prendre mesures específiques per 
als col.lectius que queden al marge, en el cas que no se’ls garanteixi un subsidi mínim, 
 
Afegeix que en la reunió de la Junta de Portaveus es va demanar de poder treure el 
segon paràgraf i una frase del quart paràgraf dels atesos. 
 
Per part del GMPSC no hi ha cap problema perquè es busca el màxim consens perquè 
aquesta moció prosperi. Considera que en aquests atesos el que s’hi diu són coses 
que estan escrites i aprovades en actes, com qui va votar la reforma laboral. 
 
El GMPSC fa una esmena in voce per demanar que se suprimeixi dels atesos el 
paràgraf segon que comença amb: “L’actuació dels governs...”, i del quart paràgraf que 
se suprimeixi la part que diu: “..., aprovada pel Govern del Partit Popular amb el suport 
de CiU,...”.  
Demana el vot favorable a la proposició. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, manifesta que avui 
s’ha vist que partits que tenien o ajudaven a tenir majoria al Congrés de Diputats 
espanyol durant anys, no van modificar mai la Llei hipotecària, que és la causant de 
tants desnonaments i malgrat tot avui votaven a favor de la proposta de la Plataforma. 
 
S’ha vist també que partits quan governaven a l’Estat espanyol rebien amb tots els 
honors alguns dels culpables dels drames de la zona dels Grans Llacs i avui també 
votaven a favor d’una moció en què es denuncia aquesta situació.  
També es veurà que partits que van votar a favor de la reforma laboral votaran un 
document, i si es compleix el que es va dir en la reunió de la Junta de Portaveus, en 
què es diu que la Reforma laboral abarateix i facilita l’acomiadament i està provocant 
una sagnia insuportable en termes d’ocupació, -i ho votaran alegrament-. 
 
Des del punt de vista del GMCUP, lluny de demostrar que la gent evoluciona i pren 
consciència, el que es demostra és que els ajuntaments no pinten res, que el pes 
polític és ínfim i la gent pot votar coses contradictòries sense que a ningú li caigui la 
cara de vergonya.  
El GMCUP votarà favorablement perquè hi està d’acord, però creu que s’està donant 
un espectacle lamentable. 
 
 
El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Munici pal del PP, respon al senyor 
Irujo que desconeix moltes de les seves facetes, però una que sí desconeixia era la 
d’endeví.  
El GMPP votarà favorablement la moció que presenta el GMPSC, no pels atesos però 
sí pels acords, com el primer, que proposa negociar amb el govern de l’Estat la 
pròrroga del programa PREPARA. 
També estan d’acord amb el segon punt, que proposa emprendre mesures per 
combatre l’atur juvenil i posar en marxa actuacions que permetin la integració dels 
joves al col.lectiu laboral. I igualment per al tercer punt. 
 
Recorda que el Partit Socialista té el costum, des que està a l’oposició, de posar-se la 
tireta abans de la ferida, cosa que també va fer el mes de juliol al Congrés dels 
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Diputats, instar el govern a renovar una cosa que ja anava a fer, i quan va arribar el 
moment va votar en contra, amb la qual cosa és una part més de la seva incoherència. 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal  d’ERC, recorda als companys 
del Partit Socialista que en la proposició s’insta la Generalitat com si disposés dels 
impostos dels catalans i no fos escanyada pel govern central, i com si no recorressin 
contínuament al Constitucional els impostos que podrien contribuir a treure el país de 
la crisi.  
Mentrestant el Parlament Europeu recentment parlava que l’Estat espanyol hauria 
d’intentar treure aquest sostre de dèficit injust que està imposant a Catalunya, a 
suprimir els ministeris sense competències i a defensar les regions que puguin 
recaptar i finançar amb recursos propis. 
 
El GMERC creu que de vegades es presenten mocions a nivell local que potser no és 
el lloc més adient per presentar-les. 
 
 
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de C iU, manifesta que l’atur és un 
tema preocupant per a tothom, sobretot el juvenil, i amb els pocs recursos que la 
Generalitat rep per fer polítiques actives d’ocupació, que l’Ajuntament també ha patit 
dins de l’estructura municipal, concretament al Departament del CiO, on molts dels 
programes de què es beneficiava la població aturada del Bages, es trobi que ara no 
disposen de la suficient dotació pressupostària i s’hagin hagut d’anar reduint. 
 
Diu que en l’última convocatòria de la Generalitat per a temes de polítiques actives 
d’ocupació, hi havia un especial èmfasi en tot el que feia referència a polítiques actives 
d’ocupació per al jovent i que l’Ajuntament de Manresa, des del Departament 
d’Ocupació i des de la regidoria que representa es va fer una proposta que ha estat 
acceptada. 
 
L’Ajuntament es va presentar al programa Joves per a l’Ocupació i ha estat concedida 
una dotació pressupostària per formar 89 joves menors de 25 anys, que no tinguin 
l’ESO o que la tinguin i no hagin pogut accedir a un cicle formatiu.  
Actualment s’està en fase de selecció de participants, atès que la resolució va arribar 
abans de vacances de Nadal, la qual consta de diverses fases. 
 
Aquest programa que dura gairebé tot l’any, consta d’una fase d’hores de formació per 
a equilibrar la formació bàsica, una segona fase de formació d’ofici, que va de març a 
juny aproximadament, amb una durada de 200 a 300 hores, i en aquest sentit s’han 
triat cinc sectors.  
Prèviament a aquesta convocatòria l’Ajuntament es va reunir amb els agents 
econòmics de la ciutat, tant la patronal com els sindicats, perquè indiquessin quines 
professions, oficis o demandes hi havia al Bages que podien tenir més sortides 
laborals i s’ha prioritzat la formació en hoteleria, en manteniment, en peó químic, en 
comerç i tèxtil. 
A partir del mes de juny l’Ajuntament ha de trobar empreses que vulguin acollir 
aquests joves perquè puguin fer pràctiques, ja que a part de poder fer un contracte de 
formació tindran una bonificació a la Seguretat Social i el cost salarial d’aquest 
contracte està subvencionat per la Generalitat i, a més a més, durant aquest període 
de formació que consta d’una part pràctica i una part teòrica, tots els alumnes que no 
tinguin l’ESO tenen la possibilitat de matricular-se a l’Institut Obert de Catalunya i 
poder obtenir aquesta titulació.  
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Durant aquest any tindran una atenció personalitzada per part del personal del CiO i 
també se’ls farà tutories per orientar-los professionalment. 
Recorda que també hi ha altres programes dedicats al jovent per poder-los formar i 
tenir més sortides professionals. Es continua amb els Programes de qualificació 
professional inicial (PQPI).  
Actualment s’estan fent cinc mòduls i s’està formant a 45 joves i es continua amb el 
Programa Laboràlia heretat de l’anterior govern, que és molt positiu, i en el qual 
l’Ajuntament, a part de rebre una part subvencionada per la Diputació, hi aporta 
recursos propis i se’n beneficien els alumnes de quart d’ESO que els és difícil seguir 
l’ensenyança reglada i se’ls ofereixen aquests tastets d’oficis. 
L’Ajuntament considera que els joves han de tenir una atenció especial i una 
possibilitat de poder-se inserir al món del treball i atenent que hi ha hagut una esmena 
in voce en els atesos, el GMCiU hi donarà el vot favorable.  
 
 
La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, respon al senyor 
Domingo Beltran que les dots de clarividència les té ell perquè abans que el govern del 
PP hagi dit que farà la pròrroga ell ja ho ha anunciat. 
Si el PP és qui va anunciar que volia suspendre aquest pla és perquè ho va anunciar i 
si finalment hi va haver una pròrroga és perquè alguns partits polítics, entre ells el 
PSOE, van pressionar perquè seguís amb la pròrroga i si algun va votar en contra va 
ser perquè la pròrroga s’aprovava però es deixava molta gent fora, que és el que s’ha 
denunciat. 
El que es demana ara és que es prorrogui i que se segueixin aplicant mesures per als 
col.lectius que no hi poden entrar. 
 
Al senyor Pere Culell li respon que si es demana a la Generalitat que negociï és 
perquè el govern de la Generalitat és el representant de tota la ciutadania de 
Catalunya i han de ser ells qui negociïn, i després cada partit amb la seva 
representació a Madrid farà el que pugui. 
Pel que fa al fet que aquestes mocions no són locals, li respon que s’està parlant d’atur 
i a Manresa hi ha gairebé 7.000 persones aturades i moltes d’elles, si no s’aprova 
aquesta pròrroga del Pla PREPARA, es quedaran sense cap mena d’ajut per subsistir. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició 6.6 a votació, amb les dues esmenes in voce 
incorporades, i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMCiU, 4 GMPSC, 3 
GMERC, 2 GMPP i 2 GMCUP), i 2 abstencions (2 GMPxC) i, per tant, es declara 
acordat: 
 
“L'atur és el principal problema dels catalans i catalanes. L’any 2012 ha tancat amb 
37.712 persones aturades més (+5,23%) i 125.216 persones afiliades menys a la 
seguretat social (-4,14%). Al Bages hem acabat l'any amb un 16,84% d'atur i a 
Manresa s'enfila fns el 17,90%, més de 7.000 persones sense feina. 
 
L'atur puja i la cobertura per desocupació ha baixat del 70% al 63%, que a Catalunya 
significa 210.420 persones que han esgotat totes les prestacions.  
 
La reforma laboral, basada en abaratir i facilitar l'acomiadament en temps de crisi, està 
provocant una sagnia insuportable en termes d'ocupació. 
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A més, en contra de les recomanacions del Consell Europeu, els Pressupostos 
Generals de l'Estat han significat una retallada dràstica de les polítiques actives 
d'ocupació, especialment les transferències a Catalunya, amb una reducció del 34% 
dels recursos respecte 2012, que ja es va reduir a l’entorn del 58%. 
 
Aquestes retallades signifiquen la pràctica supressió de les polítiques d’ajut i 
acompanyament a les persones aturades en la recerca d’una nova feina, ja que 
afecten els programes d’orientació, formació i requalificació. 
 

Per últim, l'aprovació del Reial. Decret-llei 23/2012, de 24 de agost, pel que es 
prorroga i reestructura el programa Prepara de requalificació professional de les 
persones que esgoten la seva protecció per desocupació, ha significat per una banda 
una lleugera millora en l'import a percebre per les persones aturades amb 3 o més 
persones al seu càrrec, però per altra banda n'exclou l'accés a bona part de les 
persones aturades que fins ara hi tenien dret, penalitzant greument els joves i els més 
vulnerables que, en no poder fer-se càrrec del seu habitatge, han hagut de tornar a 
viure amb els seus progenitors, la qual cosa està significant una sobrecàrrega per a la 
ja migrada economia familiar.  

 
En aquest context la continuïtat del programa PREPARA tal com estava concebut en 
el Reial decret-Llei 1/2011 és una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha 
mostrat llargament la seva eficàcia i ha propiciat la millora de l'ocupabilitat de més de 
450.000 aturats. Aquest programa es basa en una combinació de mesures actives 
d'orientació, formació i requalificació al mateix temps que facilita una ajuda de renda a 
la persona aturada i acaba sent l’única font de subsistència dels ciutadans que 
esgoten la desocupació i que no tenen gens més que aquests 400€ per poder 
subsistir. 
 
Per tot això, presentem per a la seva aprovació pel Ple Municipal, la següent MOCIÓ 
instant a la Generalitat de Catalunya a: 
 
1. Negociar urgentment amb el Govern de l'Estat perquè prorrogui el programa de 

requalificació professional de les persones que esgotin la seva prestació d’atur 
(Prepara), tal com estava regulat en el Reial Decret-Llei 1/2011, per a sis mesos 
més a partir del mes de febrer de 2013. Així mateix, perquè se'n faci l'ampliació 
pressupostària per tal de dotar el programa d'estabilitat. 

 
2.  Emprendre mesures per combatre l'atur juvenil i posar en marxa programes urgents 

d'ocupació específics per a les persones joves excloses de l’actual programa 
Prepara i que continuen tenint grans dificultats per trobar feina, així com per als 
col·lectius més vulnerables. 

 

3.  Garantir que el servei d’ocupació públic pugui donar suport de qualitat a totes les 
persones aturades en la seva tasca de cerca d’ocupació,  donant continuïtat 
laboral a tota la plantilla del SOC que realitza atenció a les persones en situació 
d’atur a Catalunya.” 

 
Es fa constar que la proposició 6.7 ja s’ha debatut després del debat i votació de les 
proposicions conjuntes 6.2 i 6.4. 
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7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
De conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM, l’alcalde 
sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de l’assumpte sobrevingut 
presentat, la qual s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
7.1  Aprovació provisional, si escau, de la modific ació de l’article 5 de 

l’ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa p er a la utilització 
privativa o aprofitament especial d’equipaments i b éns municipals. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 17 de gener de 
2013, que es transcriu a continuació:  
 
“El Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia 18 d’octubre de 2012, va 
aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals i de preus públics per 
a l’exercici 2013. 
 
Vistos els informes –propostes del Servei de Promoció Econòmica, Comerç i turisme, 
interessant la modificació d’algunes tarifes que afecten a aquest Servei, en relació a 
l’allotjament als mòduls del viver. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Secció de Gestió Tributària. 
 
El Regidor delegat d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
A C O R D S : 
 
Primer: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles següents de 
l’Ordenança Fiscal número 26 reguladora de la Taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial d’equipaments i béns municipals : 
 
ARTICLE 5 
 
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA ( €) 
13 VIVER D’EMPRESES  
13.1 Allotjament a un dels mòduls del viver d’empreses, per 

mes 
 

 Primer any d’allotjament 200,00 € 
 Segon any d’allotjament 225,00 € 
 Tercer any d’allotjament 250,00 € 
 Per a períodes inferiors a 1 mes s’aplicarà la part 

proporcional 
 

 
Segon: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en 
un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.  
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Transcorregut aquest període sense que s’hagi presentat cap reclamació o al·legació, 
els acords adoptats restaran aprovats definitivament. 
 
Tercer: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província els acords elevats a definitius i les tarifes modificades, les quals entraran en 
vigor l’endemà de la publicació i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o 
derogació.” 
 

 
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de C iU, manifesta que el dictamen 
preveu aprovar provisionalment les modificacions de l’article 5 de l’Ordenança Fiscal 
número 26 reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial 
d’equipaments i béns municipals, és a dir les tarifes per l’allotjament de les empreses 
que es vulguin instal·lar al Viver d’empreses del Palau Firal. 
 
L’alcalde sotmet el dictamen 7.1 a votació, i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11 
GMCiU, 4 GMPSC, i 2 GMPP), i 7 abstencions (3 GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
8. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde -
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 48, 49 i 1,que 

corresponen a les sessions dels dies 17 i 21 de desembre de 2012 i 8 de gener 
de 2013, respectivament. 

 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de Govern Local en les seves sessions núm. 48, 49 i 1, que corresponen a les 
sessions dels dies 17 i 21 de desembre de 2012 i 8 de gener de 2013, respectivament, 
pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels 
partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 
113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
10. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
No se’n presenten. 
 
Tot seguit, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta 
en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............ i 
correlatius fins el número.......... 
 
El secretari         Vist i plau 
          L’alcalde 


