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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
Sessió: 6/2015 
Dia:  21 de maig de  2015 
Hora:  19:05 h a 21:00   
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 
Joan Calmet Piqué 
 
Regidors i regidores 
Sílvia Gratacós González 
Maria Olga Sánchez Ruiz 
Àuria Caus Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
M. Jesús Pérez Alonso 
Sònia Diaz Casado 
Ruth Guerrero Rodríguez 
José Luis Irujo Fatuarte 
Pere Culell Oliveras 
Mireia Estefanell Medina 
Joan Vinyes Sabata 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Domingo Beltran Arnaldos 
Joan Comas Blanch 
Sebastià Llort Prat 
Adam Majó Garriga 
Jordi Masdeu Valverde 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
 
Absent justificat 
 
Regidor 
Albert Pericas Riu 
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ORDRE DEL DIA 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions del Ple núm. 4 i núm. 5, 
que van tenir lloc els dies 16 i 28 d’abril de 2015, amb caràcter ordinari i extraordinari, 
respectivament. 
 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 

 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3325, de 10 d’abril de 2015, 

sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 6/2015, dins el 
pressupost municipal vigent. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3847, de 30 d’abril de 2015, 

sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la primera tinent d’alcalde, durant els 
dies 2 i 3 de maig de 2015. 

2.3 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció per al seguiment del Pla 
d’Ajust previst a l’RDL 4/2012, de 24 de febrer (1r trimestre 2015). 

 
2.4 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria 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 
(1r trimestre 2015). 

 
 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació dels articles 2 i 3 

dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament. 
 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió de la Medalla de la Ciutat al 

Mèrit Cívic a la Fundació AMPANS, pels seus 50 anys de trajectòria a favor de la 
integració de les persones amb discapacitat intel·lectual. 

 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda  
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 9/2015 dins del Pressupost municipal vigent.  
 
4.2 Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comer ç i Turisme 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació del conveni entre 

l’Ajuntament de Manresa i el Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, per a la gestió del recinte del Palau Firal de Manresa, 
propietat indivisa de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa. 
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5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE 
 
5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobi litat 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre 

l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona pel traspàs de la titularitat 
d'un tram de la carretera BV-4501 i execució del projecte constructiu de “Millora 
de la carretera BV-4501, des del pk 0+000 fins el pk 0+100, del Terme Municipal 
de Manresa”. 
 

5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de reconeixement d’un crèdit extrajudicial 
de 9.296,12€, IVA inclòs, a favor de l'empresa Ingeniería Constructora 
Manresana, SL, en concepte de l'execució dels treballs extraordinaris a l'obra de 
millora del Camí Vell de Rajadell, consistents en la construcció de rampa d'accés 
a l'empresa Oliva Torras, desbrossament del Torrent i substitució de l'embornal 
existent mitjançant nova reixa. 

 
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
6.1 Regidoria delegada de Cultura 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació i el text refós del 

Reglament de funcionament de les Figures de Manresa. 
 
 
7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
7.1 Proposta sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 10/2015, dins del Pressupost municipal vigent. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
  
 
8. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores 

des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 19, 21, 22, 23 i 24, 

que corresponen a les sessions amb caràcter reservat dels dies 7, 14, 21 i 28 
d’abril, i 5 de maig de 2015, i de l’acta  núm. 17, de la sessió extraordinària amb 
caràcter públic del dia 24 de març de 2015 

 
10. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel 

Ple de l’Ajuntament de Manresa.  
 
 
11. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
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Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per a iniciar-la. 

Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents: 

 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions del Ple núm. 4 i núm. 5, 
que van tenir lloc els dies 16 i 28 d’abril de 2015, amb caràcter ordinari i extraordinari, 
respectivament. 

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes de 
les sessions del Ple núm. 4 i núm. 5, que van tenir lloc els dies 16 i 28 d’abril de 2015, 
amb caràcter ordinari i extraordinari, respectivament, que s’han entregat als regidors i 
regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació 
a formular respecte al seu contingut. 

En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 24  membres 
presents. 

 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 

 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  3325, de 10 d’abril de 

2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació  de crèdits número 
6/2015, dins el pressupost municipal vigent. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a 
continuació:  
 
“PRIMER .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 6/2015, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i 
transferències, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 del Reial Decret 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 2015, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, en relació amb el 
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 
 
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es celebri.” 
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2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  3847, de 30 d’abril de 
2015, sobre substitució del titular de l’Alcaldia p er la primera tinent 
d’alcalde, durant els dies 2 i 3 de maig de 2015. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu a 
continuació:  
 
“PRIMER. Que durant els dies 2 i 3 de maig de 2015 , amb motiu de l’absència temporal 
de l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament 
per la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè Rosich Vilaró,  que substituirà amb 
caràcter d’alcaldessa accidental al titular. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè 
Rosich Vilaró. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment 
i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb l'art. 13.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament, als 
efectes corresponents.” 
 
 
2.3 Donar compte de l’informe trimestral d’Interven ció per al seguiment del Pla 

d’Ajust previst a l’RDL 4/2012, de 24 de febrer (1r  trimestre 2015). 
 
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, el qual es transcriu a continuació:  
 
“JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l'Ajuntament de Manresa, en 
relació a l'execució del pla d'ajust, que esmenta l'article 10 de l'Ordre HAP/2015/2012, 
d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i amb la finalitat de completar la informació 
continguda en els informes de seguiment d'ingressos, seguiment de despeses i 
seguiment de magnituds i endeutament, corresponents a l'exercici de 2015, primer 
trimestre, formula les següents consideracions:  
  
Primera. - Seguiment d'ingressos  
  
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust dels ingressos no financers 
són degudes, bàsicament al major import previst per ingressos procedents de la 
Comunitat Autònoma, i degut també a que al pla d’ajust no es va preveure cap ingrés de 
capital i , en canvi, tant en la previsió pel pressupost del 2015  com en la projecció anual 
estimada pel 2015 sí que s’han  previst ingressos de capital. 
  
Segona. - Seguiment de despeses  
  
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, de les despeses corrents, 
són degudes, bàsicament, a la política de restricció de despeses duta a terme per la 
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Corporació. En aquest sentit, cal assenyalar, bàsicament, el menor cost destinat al 
capítol de personal . 
 

Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, de les despeses de 
capital , són degudes, a que es va preveure al pla d’ajust molt poca despesa de capital ( 
tampoc no es va preveure cap ingrés de capital ), i, en canvi, tant en el pressupost pel 
2015 com en la projecció anual estimada pel 2015 sí que s’han previst tant despeses 
com ingressos de capital.  
  

Les desviacions de l'estimació anual en relació amb el pla d'ajust de les 
despeses financeres s’expliquen en l’apartat del seguiment de magnituds i 
endeutament. 

  
 El període mitjà de pagament a proveïdors del mes de març del 2015 és de 

10,27 dies, calculat segons Real Decret 635/2014, de 25 de juliol. 
   

Tercera. - Seguiment de magnituds i endeutament  
 
 Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust de l'endeutament 

adquireixen significat com a conseqüència de: 
 
-L’operació realitzada a l'empara del que disposa el RDL 4/2012 i s'expliquen, 

bàsicament, per la diferència entre l' import del préstec, estimat inicialment i l' import 
definitiu formalitzat.  

-L’operació de re finançament de 4 préstecs concertada el segon trimestre del 
2014. 

-El préstec de mandat concertat l’any 2014 per saldar el romanent de tresoreria 
negatiu per a despeses generals de 2013 . 

 
 -Es veuen reduïdes les amortitzacions de préstecs per aquest any 2015 ja que 
en data 30 de desembre de 2014 es publicà al Butlletí Oficial de l’Estat, el Reial Decret 
Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les 
comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic; que en la seva 
disposició addicional setena, modifica les condicions financeres de les operacions de 
préstec signades amb el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors en el 
sentit que per a l’any 2015, l’interès es fixa en el 0%, i no es pagarà amortització de 
capital, ampliant per això dites operacions en un any de més pel que respecte al seu 
venciment final. 
         
Les desviacions de l'estimació anual en relació al pla d'ajust de les magnituds financeres 
i pressupostàries s'analitzen a continuació: 
 
              a) Les magnituds referents a estalvi brut, estalvi net, saldo d'operacions no 
financeres, són conseqüència, com és sabut, de les dades contingudes en els informes 
de seguiment d'ingressos, de seguiment de despeses i de l'endeutament.  
              b) La desviació de l'estimació anual en relació al pla d'ajust, dels ajustos SEC, 
és el resultat de la previsió realitzada d'aquests ajustos el 31 de desembre de 2015.  
              c) La desviació de l'estimació anual de la capacitat de finançament, és el 
resultat dels anteriors subapartats. “ 
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2.4 Donar compte de l’informe trimestral de Tresore ria sobre la Llei 15/2010, de 

5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 2 9 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat  en les operacions 
comercials (1r trimestre 2015). 

 
El secretari presenta l’informe trimestral de Tresoreria, el qual es transcriu a continuació:  
 
“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, 
estableix l’obligatorietat de les entitats locals d’elaborar i remetre un informe sobre el 
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les seves obligacions. 
 
S’han aprovat diferents reformes que afecten a les lleis abans referenciades, com el 
Reial-Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i 
l’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, la Llei orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic, així com la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el sector públic. 
 
A partir d’aquí i tenint en compte finalment l’Ordre HAP/2082/2014 que modifica l’Ordre 
Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació en aquesta matèria, 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, així com els terminis mitjos 
de pagament i pendent de pagament. 
 
 
*Període analitzat: 1 de gener de 2015 a 31 de març de 2015. 
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Pagaments realitzats en 
el trimestre 

Període 
mitjà de 

Pagament 
(dies) 

Dins període legal de 
pagament 

Fora període legal de 
pagament 

Nombre de 
pagaments 

 

Import total Nombre de 
pagaments 

 

Import total 

Despeses en béns corrents 
i serveis 

74,89 168 462.976,82 1543 5.578.916,97 

    20 – Arrendaments i 
cànons 

61,50 17 48.081,56 64 91.785,27 

    21 – Reparacions, 
manteniment i conservació 

79,90 11 3.373,77 293 281.724,06 

    22 – Material, 
subministres i altres 

74,97 140 411.521,49 1186 5.205.407,64 

    23 – Indemnitzacions 
per raó del servei 

0 0 0 0 0 

    24 – Despeses de 
publicacions 

0 0 0 0 0 

    26 – Treballs realitzats 
per institucions sense 
finalitat de lucre 

0 0 0 0 0 

Inversions reals 75,88 3 64.371,33 94 486.424,42 
Altres pagaments realitzats 
per operacions comercials 

73,75 6 79.016,93 42 863.629,86 

Pagaments realitzats 
pendents d’aplicar a 
pressupost 

0 0 0 0 0 

TOTAL PAGAMENTS 
REALITZATS AL 
TRIMESTRE 

74,82 177 606.365,08 1679 6.928.971,25 

 
 

 
Interessos de demora pagats al 
període 

Interessos de demora pagats en el 
període 

Nombre de 
pagaments 

Import total 
interessos 

Despeses en béns corrents i 
serveis 

0 0 

Inversions reals 0 0 
Altres pagaments realitzats per 
operacions comercials 

0 0 

Pagaments realitzats pendents 
d’aplicar a pressupost 

0 0 

TOTAL INTERESSOS DE 
DEMORA PAGATS 

0 0 

 
 
 
Factures o documents 
justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre 

Període 
mitjà del 
pendent 

de 
pagament 

(dies) 

Dins període legal de 
pagament al final del 

trimestre 

Fora període legal de 
pagament al final del 

trimestre 
Nombre 

d’operacion
s 
 

Import total Nombre 
d’operacion

s 
 

Import total 

Despeses en béns corrents i serveis 46,64 788 1.338.361,80 6 483.229,99 
    20 – Arrendaments i cànons 188,35 34 39.942,14 1 9.031,44 
    21 – Reparacions, manteniment i 
conservació 

24,42 199 149.237,80 1 45,38 
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    22 – Material, subministres i 
altres 

44,41 555 1.149.181,86 4 474.153,17 

    23 – Indemnitzacions per raó del 
servei 

0 0 0 0 0 

    24 – Despeses de publicacions 0 0 0 0 0 
    26 – Treballs realitzats per 
institucions sense finalitat de lucre 

0 0 0 0 0 

Inversions reals 29,49 25 215.358,20 0 0 
Altres pagaments realitzats per 
operacions comercials 

37,23 51 470.735,37 0 0 

Pagaments realitzats pendents 
d’aplicar a pressupost 

20,58 761 4.150.801,70 1 6.560,00 

TOTAL PAGAMENTS 
REALITZATS AL TRIMESTRE 

29,17 1625 6.175.257,07 7 489.789,99 

 
 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació dels articles 2 

i 3 dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis d el Bages per al 
Sanejament. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 27 d’abril de 2015, que es transcriu a 
continuació:  
 
“Atès que el passat 23 de març de 2015, l’Assemblea General de la Mancomunitat de 
Municipis del Bages per al Sanejament, Mancomunitat de la qual és membre aquest 
municipi, va aprovar per unanimitat l’inici del procediment de modificació dels articles 2 i 
3 dels seus Estatuts, que quedarien redactats d’acord amb el text següent: 
 

- Article 2n. Denominació, domicili i àmbit territorial. 
Aquesta mancomunitat es denomina Mancomunitat de Municipis del 
Bages per al Sanejament.  
La seva seu està ubicada a Manresa, c. Santa Llúcia, 21 1r-2a. Podrà 
ésser canviada per acord de l’Assemblea General, havent-se de publicar 
al butlletí oficial pertinent. 
El seu àmbit territorial comprèn la totalitat dels termes municipals dels 
municipis que en cada moment integrin la Mancomunitat. 

- Article 3. Finalitat i objecte. 
La Mancomunitat ha estat constituïda per a la gestió més eficient dels 
recursos hídrics i de les obres i les actuacions hidràuliques i per a la 
prestació dels serveis relacionats. 
Constitueix l’objecte de la Mancomunitat la gestió i explotació dels 
sistemes públics de sanejament d’aigües residuals, sistemes 
d’abastament d’aigua en alta i de subministrament d’aigua en baixa, així 
com la reutilització de les aigües regenerades i el retorn a l’aigua del 
medi, activitats que constitueixen la gestió integrada de l’aigua el seu 
àmbit territorial, per a la qual cosa la Mancomunitat té plena capacitat. 

 
Atès que tal i com consta a la proposta de l’acord que es va aprovar, la Mancomunitat 
es va constituir l’any 1985 i la majoria dels articles dels seus Estatuts van ser redactats 
aleshores. Des de llavors, la normativa relativa al sanejament d’aigües residuals ha 
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estat modificada en diverses ocasions, així com la legislació administrativa i legislació 
en matèria d’aigües.  
 
Atès que és recomanable i necessari adaptar la redacció dels Estatuts a l’actual marc 
legislatiu i normatiu per facilitar el funcionament de la Mancomunitat i la consecució dels 
seus objectius. A més, els actuals Estatuts han d’expressar la realitat actual de la 
Mancomunitat i no la situació en la seva constitució fa gairebé 30 anys.  
 
Atès que l’actual objecte de la Mancomunitat fa referència únicament a sistemes 
d’evacuació i tractament d’aigües residuals i que actualment la normativa a nivell 
europeu s’enfoca cap a la gestió global del cicle integral de l’aigua. Per tant, per 
aconseguir una millor capacitat de gestió de la Mancomunitat cal adaptar el seu objecte i 
finalitat per preparar-la per al futur immediat conforme a aquesta nova realitat normativa. 
 
Atès que la seu social que consta als Estatuts (c. Pompeu Fabra, 13 de Manresa) ja no 
és on estan ubicades les oficines de la Mancomunitat i tenint en compte la dificultat de 
tramitació de modificació dels Estatuts cal doncs aprofitar el canvi en l’objecte social per 
adaptar la seu social a la ubicació real de la Mancomunitat. Igualment, s’hi ha afegit la 
possibilitat de modificació de la seu social per part de l’Assemblea de la Mancomunitat, 
incorporant doncs flexibilitat a un article que és susceptible de canvis més freqüents que 
la resta d’articles.  
 
Atès que d’acord amb l’article 24 dels Estatuts de la Mancomunitat, “si la modificació 
afecta a l’objecte de la Mancomunitat, cal com a requisit previ, l’acord inicial de tots els 
ajuntaments dels municipis que integren la Mancomunitat adoptat per majoria simple”.  
 
Per tot això, com a alcalde president, de conformitat amb les atribucions conferides per 
la normativa vigent de règim local, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS: 

 
PRIMER. APROVAR inicialment la modificació dels articles 2 i 3 dels Estatuts de la 
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, que quedarien redactats 
d’acord amb el text següent: 
 

- Article 2n. Denominació, domicili i àmbit territorial. 
Aquesta mancomunitat es denomina Mancomunitat de Municipis del 
Bages per al Sanejament.  
La seva seu està ubicada a Manresa, c. Santa Llúcia, 21 1r-2a. Podrà 
ésser canviada per acord de l’Assemblea General, havent-se de publicar 
al butlletí oficial pertinent. 
El seu àmbit territorial comprèn la totalitat dels termes municipals dels 
municipis que en cada moment integrin la Mancomunitat. 

- Article 3. Finalitat i objecte. 
La Mancomunitat ha estat constituïda per a la gestió més eficient dels 
recursos hídrics i de les obres i les actuacions hidràuliques i per a la 
prestació dels serveis relacionats. 
Constitueix l’objecte de la Mancomunitat la gestió i explotació dels 
sistemes públics de sanejament d’aigües residuals, sistemes 
d’abastament d’aigua en alta i de subministrament d’aigua en baixa, així 
com la reutilització de les aigües regenerades i el retorn a l’aigua del 
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medi, activitats que constitueixen la gestió integrada de l’aigua el seu 
àmbit territorial, per a la qual cosa la Mancomunitat té plena capacitat. 

 
SEGON. DELEGAR a la Mancomunitat el tràmit d’exposició pública de l’aprovació inicial 
de la modificació dels Estatuts. 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al 
Sanejament.” 
 
 
El senyor Miquel Davins, regidor delegat d’Habitatg e i Comarca, en qualitat de 
vicepresident de la Mancomunitat de municipis del B ages per al Sanejament,  
informa que es preveu un conveni entre l’ACA amb l’ELA (Entitats Locals d’Aigua) per 
millorar el finançament i ampliar l’objecte de la Mancomunitat, i que per a això cal 
modificar els articles 2 i 3 dels seus Estatuts, per tal d’adaptar-los a l’actual marc 
legislatiu i normatiu. 
Tot seguit llegeix la proposta de modificació dels articles 2 i 3, que diu: 
 

“-  Article 2n. Denominació, domicili i àmbit territorial. 
Aquesta mancomunitat es denomina Mancomunitat de Municipis del Bages per al 
Sanejament.  
La seva seu està ubicada a Manresa, c. Santa Llúcia, 21 1r-2a. Podrà ésser 
canviada per acord de l’Assemblea General, havent-se de publicar al butlletí 
oficial pertinent. 
El seu àmbit territorial comprèn la totalitat dels termes municipals dels municipis 
que en cada moment integrin la Mancomunitat. 

- Article 3. Finalitat i objecte. 
La Mancomunitat ha estat constituïda per a la gestió més eficient dels recursos 
hídrics i de les obres i les actuacions hidràuliques i per a la prestació dels serveis 
relacionats. 
Constitueix l’objecte de la Mancomunitat la gestió i explotació dels sistemes 
públics de sanejament d’aigües residuals, sistemes d’abastament d’aigua en alta 
i de subministrament d’aigua en baixa, així com la reutilització de les aigües 
regenerades i el retorn a l’aigua del medi, activitats que constitueixen la gestió 
integrada de l’aigua el seu àmbit territorial, per a la qual cosa la Mancomunitat té 
plena capacitat.” 

 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació, i el 
Ple l’aprova per la unanimitat dels 24 membres pres ents, i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la conce ssió de la Medalla de la 

Ciutat al Mèrit Cívic a la Fundació AMPANS, pels se us 50 anys de 
trajectòria a favor de la integració de les persone s amb discapacitat 
intel·lectual. 

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 7 de maig de 2015, que es transcriu a 
continuació:  
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“D’acord amb les previsions del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de 
Manresa, el dia 13 de gener de 2015 es va dictar una resolució amb què s’incoava 
l’expedient administratiu per determinar si en la Fundació AMPANS hi concorren els 
mèrits que justifiquin la concessió de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic. Amb aquesta 
finalitat, la mateixa resolució nomenava Jutge Instructor i Secretari de l'expedient. 
 
En compliment d’aquest mandat, l’Instructor ha emès informe en què destaca la gran 
tasca social portada a terme des del seu inici, ara fa 50 anys, per part d’un grup de 
pares i mares de la comarca del Bages preocupats per l’educació i la integració dels 
seus fills amb discapacitat intel·lectual. Un dels primers serveis que va oferir va ser 
l’atenció escolar a nens i nenes amb necessitats educatives especials, juntament amb la 
creació dels primers tallers d’integració sociolaboral. L’any 2010  l’associació es va 
transformar en Fundació AMPANS que segueix la mateixa trajectòria inicial fidel al 
compromís de servei a les persones amb discapacitat de la comarca del Bages.         
 
Atesa la voluntat expressa d’aquest Consistori de reconèixer la tasca duta a terme per 
aquesta entitat, manifestada per la Junta de Portaveus del dia 17 de desembre de 2014, 
on es va acordar que es duguessin a terme les actuacions necessàries per a la 
concessió de la medalla. 
 
L’article 4 del "Reglament d'Honors i Distincions", aprovat pel Ple de la Corporació 
Municipal de 18 de febrer de 2008 disposa que entre els honors i distincions que, amb 
caràcter oficial, podrà conferir l'Ajuntament, hi ha el de la Medalla de la Ciutat al Mèrit 
Cívic. 
 
D’acord amb l’article 15 del Reglament d'Honors i Distincions, que regula la concessió 
de la Medalla de la Ciutat, les Medalles  de la Ciutat al mèrit Esportiu, al mèrit Cultural, 
al mèrit Artístic, al mèrit Educatiu, al mèrit Científic, al mèrit Cívic i al mèrit de la 
Solidaritat tenen per objecte premiar mèrits extraordinaris que concorrin en persones 
individuals, entitats o corporacions per serveis i mereixements en cadascun d’aquests 
camps, aconseguint amb la seva activitat fites o millores en el seu favor i en de la ciutat. 
 
L'article 21 de l'esmentat Reglament estableix que la concessió de la Medalla de la 
Ciutat haurà de ser acordada pel Ple de la Corporació, sent requerida per a la seva 
aprovació l’adopció de l’acord amb el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts 
del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
Vist l’informe proposta de l’Instructor de l'expedient, emès en data 4 de maig de 2015. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels 
següents: 

ACORDS 
 

“PRIMER.- CONCEDIR  la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a la Fundació AMPANS 
pels seus 50 anys de trajectòria a favor de la integració de les persones amb 
discapacitat intel·lectual. 
 
SEGON.- INSCRIURE al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques les circumstàncies 
de la institució, així com la relació detallada dels mèrits que motivaren la seva 
concessió, i la data de la mateixa.” 
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El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, diu que l’entitat AMPANS, amb 
una trajectòria àmpliament coneguda i una solvència contrastada en el món de les 
discapacitats, celebra enguany el seu 50è aniversari. 
 
Explica que la Junta de Portaveus del 17 de desembre de 2014 va acordar, per 
unanimitat, incoar l’expedient per atorgar-li la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic amb 
motiu d’aquest 50 aniversari, per tota la tasca duta a terme durant aquests anys de 
treball en l’àmbit de l’educació. 
 
D’acord amb el Reglament d’Honors i Distincions aprovat el 18 de febrer de 2008, una 
de les distincions amb les quals es pot reconèixer una persona o una entitat és la 
Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic. 
 
L’Ajuntament de Manresa entén que aquesta entitat gaudeix de totes les 
característiques necessàries per ser mereixedora d’aquesta medalla, d’acord amb allò 
que preveu l’article 15 del Reglament d’Honors i Distincions, que diu” ... premiar mèrits 
extraordinaris que concorrin en persones individuals, entitats o corporacions per serveis 
i mereixements en cadascun d’aquests camps, aconseguint amb la seva activitat fites o 
millores en el seu favor i en el de la ciutat.” 
 
L’equip de govern considera, com la resta de grups municipals, que l’entitat AMPANS és 
absolutament mereixedora d’aquesta medalla i per aquestes raons el dictamen que es 
presenta proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords següents: 
 
 “PRIMER.- CONCEDIR  la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a la Fundació AMPANS 
pels seus 50 anys de trajectòria a favor de la integració de les persones amb 
discapacitat intel·lectual. 
 
SEGON.- INSCRIURE al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques les circumstàncies 
de la institució, així com la relació detallada dels mèrits que motivaren la seva 
concessió, i la data de la mateixa.” 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, diu que el seu grup 
votarà favorablement el dictamen, ja que els mèrits d’AMPANS són sobradament 
coneguts de tothom, com ha explicat el regidor senyor Calmet. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC, diu que el vot del 
seu grup també serà favorable, ja que la tasca que es fa des d’aquesta entitat mereix 
l’aplaudiment de tots perquè continuï molts anys més. 
 
 
El senyor Joan Comas, regidor del Grup Municipal de l PP, comença la seva 
intervenció dient: “Más vale tarde que nunca”.  
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Diu que farà una mica de recordatori sobre els 50 anys d’aniversari d’AMPANS. 
 
Aquesta entitat es va iniciar com una associació, sense ànim de lucre, l’any 1965 per un 
grup de pares i mares de la comarca del Bages, preocupades per l’educació i la 
integració dels seus fills amb discapacitat intel·lectual, coincidint amb l’inici del que és 
avui la Fundació AMPANS. 
Actualment dóna una diversitat molt àmplia de serveis, sense oblidar el seu objectiu, 
amb un compromís ètic i una finalitat d’aconseguir el respecte dels drets fonamentals de 
les persones amb discapacitat intel·lectual. 
Alguns d’aquests serveis són l’Escola d’educació especial, Servei d’inserció laboral, 
Programa vida autòctona. 
 
AMPANS ens dóna la lliçó de com aquest gran equip de persones han aconseguit tirar 
endavant i, el més important, créixer en tots els sentits, cosa que ens hauria de fer 
reflexionar a tots plegats i pensar que quan aportem la nostra part més humana només 
fer-ho per la satisfacció del que representa, sense esperar res material a canvi, les 
coses flueixen més fàcilment. 
Deixa aquesta reflexió per a cadascun dels presents. 
 
Acaba la seva intervenció manifestant el vot favorable del seu grup. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, regidora del Grup Mun icipal d’ERC,  diu que la 
intervenció del seu grup serà per lloar la tasca d’aquesta associació, actualment 
fundació, que va néixer com a un grup d’autoajuda de les famílies que tenien fills amb 
discapacitat intel·lectual i que al llarg d’aquests 50 anys ha esdevingut referent nacional 
en la cura, l’atenció i la promoció de la discapacitat intel·lectual. 
 
El GMERC els agraeix la tasca feta fins ara i els encoratja a continuar, i votarà 
favorablement el dictamen. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC, s’afegeix també a 
la concessió de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a la Fundació AMPANS. 
 
Diu que quan fa 50 anys que aquest grup de pares i mares del Bages vam decidir crear 
aquesta associació que després va esdevenir fundació, pocs s’imaginaven 
l’extraordinari desenvolupament que tindria la mateixa fundació, fins a esdevenir un 
referent al nostre país en l’atenció dels discapacitats. 
 
La funció que fa és del tot meritòria, però més meritòria si s’atén que en els temps en 
què es va produir -fa 50 anys-, justament les persones discapacitades ho tenien molt 
difícil per inserir-se a la societat, perquè en aquell moment les administracions, o no 
estaven preparades, o no hi havia la conscienciació social suficient per a atendre-les. 
Per tant, la tasca que han fet moltes associacions d’aquest tipus, però específicament la 
Fundació AMPANS és absolutament meritòria. 
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En aquest sentit el GMPSC pensa que si totes les medalles de la ciutat són sempre ben 
merescudes, aquesta ho és especialment. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.2 a votació, i el 
Ple l’aprova per la unanimitat dels 24 membres pres ents, i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda  
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expe dient de modificació de 

crèdits núm. 9/2015 dins del Pressupost municipal v igent.  
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 8 de maig de 2015, 
que es transcriu a continuació:  
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2016, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit i de crèdits 
extraordinaris, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. - Autoritzar la concessió de suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris, per a 
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici del 2016. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 9/2015 dins el Pressupost 
Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es modifiquen i 
creen , en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer .- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 9/2015 s’exposarà al públic, previ anunci 
al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es consideraran aprovats 
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions.” 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acta de la sessió plenària núm. 6, de 21 de maig de 2015 

22 

 

 
 



Acta de la sessió plenària núm. 6, de 21 de maig de 2015 

23 

 
 
 

 



Acta de la sessió plenària núm. 6, de 21 de maig de 2015 

24 

 
 
 

 
 
 



Acta de la sessió plenària núm. 6, de 21 de maig de 2015 

25 

 

 
 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que el 
dictamen tracta d’una modificació de crèdits per import de 181.594,64€, que fa 
referència als moviments següents: 
 

- Un reforç de 10.806€ per complementar les Obres de millora i d’actuació que 
s’estan portant a terme al camp de beisbol del Congost. 

- Un reforç de 15.000€ per al Programa de préstecs de lloguer del parc públic 
d’habitatge. 

- 6.408€ per a la reparació de danys d’una farola d’enllumenat públic del 
Passeig de Pere III, amb motiu d’unes obres d’enderroc, dels quals, 
5.600,69€ s’han recuperat a través de la companyia d’assegurances. 

- Una millora de l’espai públic situat davant de l’Hospital de Sant Joan de Déu, 
on actualment hi ha les casetes de l’obra, que en el moment de retirar-les la 
zona es vol adecentar per import de 20.181€. 

- Amb motiu de l’execució de les obres de millora del Camí Vell de Rajadell, 
van sorgir unes dificultats que no van poder ser absorbides per la partida 
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corresponent i que comporten un reconeixement de crèdit extrajudicial per 
import de 9.296,12€. 

- En compliment de la sentència 309/2011, del Jutjat Social de Manresa, 
referent a les prestacions socials del personal laboral de l’any 2011, 
s’incorpora la partida en el pressupost del 2015, per import de 66.262,32€. 

- En concepte de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament, per anul·lació per 
sentència ferma, d’un acte administratiu relatiu a l’ocupació que es va fer en 
el seu moment, d’uns terrenys destinats a l’equipament educatiu Mossèn Vall 
–que després no s’ha portat a terme-, terrenys que s’han d’alliberar i retornar-
los a la seva propietat. Atès que aquests terrenys havien estat llogats amb 
anterioritat a l’ocupació, l’import fa referència a la compensació d’aquests 
lloguers que representen 52.610€. 

- Finalment, 1.031,20€ per donar compliment a unes millores del Camí de la 
Salut de Viladordis, que es fa conjuntament amb el Consell Comarcal, en què 
l’Ajuntament assumeix la direcció de l’obra i les despeses de gestió. 
 

Demana el vot favorable al dictamen.  
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i el 
Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU) i 13  abstencions (4 GMPSC, 3 
GMERC, 3 GMPP, 1 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esde vé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 

 
4.2 Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comer ç i Turisme 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la rat ificació del conveni entre 

l’Ajuntament de Manresa i el Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, per a la gestió del recin te del Palau Firal de 
Manresa, propietat indivisa de la Generalitat de Ca talunya i l’Ajuntament de 
Manresa. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme, de 7 de maig de 2015, que es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa van constituir el Consorci per  a 
la Gestió del Condomini del Palau Firal de Manresa amb la finalitat que aquest Consorci 
assumís la gestió i administració patrimonial del Palau Firal de Manresa, és a dir, el 
manteniment i la conservació de les seves instal·lacions. 
 
En reunió del Comitè de Direcció del Consorci per a la gestió del Condomini del Palau 
Firal de data 27 de novembre de 2014 es va aprovar inicialment la dissolució del 
Consorci per a la gestió del Condomini del Palau Firal així com fer efectiva la possessió 
de l’immoble on s’ubica el Palau Firal de Manresa, per meitat i proindivís, a l’Ajuntament 
de Manresa i a la Generalitat de Catalunya, com a copropietàries de l’immoble. 
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En aquesta mateixa reunió, el Comitè de Direcció del Consorci per  a la gestió del 
Condomini del Palau Firal, va proposar a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de 
Manresa l’aprovació i signatura d’un conveni per a la gestió del recinte del Palau Firal, 
amb la finalitat de regular l’ús i gestió de l’equipament, una vegada produïda la 
dissolució del Consorci. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar la 
minuta de conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Manresa i el 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya així com va designar 
els representants en l’Ajuntament en la Comissió de seguiment del Conveni. 
 
Amb posterioritat a aquest acord s’han produït canvis en la minuta de conveni aprovada 
per l’Ajuntament, la qual cosa comporta la necessitat de ratificar el conveni d’acord amb 
l’actual redacció.   
 
En data 7 de maig de 2015, el Cap de la secció d’Activitat econòmica i la Tècnica 
d’Administració General  ha emès sengles informe en relació a la signatura d’aquest 
conveni. 
 
Consideracions legals 

1. Règim jurídic. Segons estableix l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
Règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya s’entén 
per conveni de col·laboració tot acord subjecte al dret públic del qual es deriven 
obligacions jurídiques directes per les parts. 
 
Així mateix la possibilitat de signar convenis de col·laboració es troba recollida en 
l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú segons el qual les 
Administracions Públiques podran celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb 
persones tant de dret públic com de dret privat quan tinguin per objecte satisfer l’interès 
públic i no siguin contraris a l’Ordenament jurídic ni versin sobre matèries no 
susceptibles de transacció. 
 
En un sentit semblant l’article 109 de la Llei 26/2010 indica que les Administracions 
Públiques de Catalunya podran subscriure convenis de col·laboració amb altres 
Administracions Públiques i amb els organismes i entitats dependents d’aquestes dins 
l’àmbit de les respectives competències i per l’assoliment de finalitats d’interès comú. 
 
Pel que fa a la normativa d’aplicació i en aplicació de l’article 305 del decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals i 109  de l’esmentada Llei 26/2010 els convenis es regularan per les seves 
pròpies clàusules, per la legislació comuna de règim local i sectorial i subsidiàriament, 
per les normes de contractació administrativa. 
 
2. El conveni compleix amb les formalitats establertes a l´art. 308 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, Reglament d´Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals 
(ROAS) i les determinacions establertes a l´art 110 de la Llei 26/2010, del 3 d´agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
3. Clàusula de finançament. L’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim local, segons la redacció introduïda per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, 
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estableix l’obligació d’introduir una clàusula de garantia de compliment en aquells 
convenis de col·laboració entre les Comunitats Autònomes i Entitats locals, clàusula que 
consisteix en l’autorització a l’Administració General de l’Estat a aplicar retencions en les 
transferències que els corresponguin per aplicació del seu sistema de finançament. 
 
D’acord amb l’informe emès per la Tècnica d’Administració General en data  4 de 
desembre de desembre de 2014, en aquest conveni es preveu que el Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya lliurarà anualment a l’Ajuntament 
de Manresa la quantitat que correspongui per fer front a l’assegurança de l’immoble del 
Palau Firal. 
 
Aquesta obligació, d’acord amb l’esmentat informe, implica la necessitat d’introduir en el 
conveni la clàusula de finançament establerta en l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril. Això no obstant, aquesta clàusula no es troba continguda en la proposta de 
conveni objecte d’aprovació, tal i com exigeix aquest article, el que significa que el 
conveni no s’adequa als requisits exigits en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de Règim local 
 
4. Necessitat de la signatura del conveni. Malgrat l’establert en el paràgraf anterior 
cal fer esment que la no signatura d’aquest Conveni implicaria grans dificultats per a 
ambdues Administracions, atès que per a fer efectiva la dissolució del Consorci i la 
gestió de l’equipament, cal establir les condicions de col·laboració entre ambdues 
administracions en relació amb la gestió de l’equipament, les despeses derivades del 
manteniment, la gestió de l’equipament, el préstec pendent i les possibles 
indemnitzacions del personal. 
 
A més també cal fer esment que el compromís econòmic que assumeix la Generalitat de 
Catalunya envers l’Ajuntament de Manresa a través d’aquest conveni és mínim atès que 
tan sols implica el pagament del 50% de l’assegurança anual. 
 
Tots aquests aspectes, i atenent a que l’immoble del Palau Firal és un condomini que 
passarà a regir-se per les regles de la Comunitat de béns, fan que sigui necessari 
subscriure uns pactes de col·laboració per a una gestió eficaç de l’immoble atès que, en 
cas contrari, comportaria un endarreriment constant en les decisions a adoptar, el que 
faria aquest tipus de gestió totalment ineficaç. 
 
5. Òrgan competent. Atès que el conveni  té una durada superior als 4 anys en 
aplicació per analogia de la Disposició addicional 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011,  
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector 
públic, l´òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació. 
 
Per tot això, com a regidora delegada de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Manresa, proposo al Ple de la Corporació  l´adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer.  Deixar sense efecte l’acord aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió de 18 de 
desembre de 2014, pel qual s’aprovava la minuta de conveni de col·laboració a 
subscriure entre l’Ajuntament de Manresa i el Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya per a la gestió del Palau Firal de Manresa, propietat indivisa de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa així com la designació de 
representants en la Comissió de seguiment de l’esmentat conveni. 
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Segon.  Ratificar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Manresa 
i el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a la gestió 
del recinte del Palau Firal de Manresa, propietat indivisa de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb el text que consta a l’expedient. 
 
Tercer.  Designar com a representats de l’Ajuntament en la Comissió de seguiment del 
Conveni per a la gestió del recinte del Palau Firal de Manresa a les persones següents: 

 
President/a 

El/La Sr/a. regidor/a de l’Ajuntament de Manresa que ostenti les 
delegacions en matèria d’empresa i promoció econòmica  

 
Vocal 

Sr. Jacint Seriols Sibila, cap de la secció d’Activitat Econòmica. 
 
Quart.  Proposar com a secretària de la Comissió de seguiment del conveni a la Sra.  
Raquel Aranda Magnet, tècnica d’administració general de l’Ajuntament de Manresa, 
que assistirà a les reunions amb veu però sense vot. 
  
Cinquè.  Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya i al Consorci  per a la Gestió del Condomini del Palau Firal.”   
 
 
“CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I E L DEPARTAMENT 
D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  PER A LA GESTIÓ DEL 
RECINTE DEL PALAU FIRAL DE MANRESA, PROPIETAT INDIV ISA DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MANRESA 

REUNITS 

D'una part, el Departament d'Empresa i Ocupació, representat pel Sr. Felip Puig i Godes, 
conseller d'Empresa i Ocupació, d'acord amb el Decret 166/2012, de 27 de desembre (DOGC 
núm. 6281 de 27.12.2012). 

D’altra part, l’Ajuntament de Manresa, representat pel Sr. Valentí Junyent Torras, Alcalde de 
Manresa, actuant en la representació que li atribueix l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Totes dues parts actuen en funció dels seus càrrecs respectius i amb voluntat de vincular els ens 
que representen. 

EXPOSEN 

I.- El 15 de novembre de 1994, la Generalitat de Catalunya va adquirir a l’Ajuntament de 
Manresa la meitat indivisa del seu Palau Firal, que és la que consta inscrita en el tom 
2.133, llibre 762 de Manresa, foli 202, inscripció 5a de la finca número 33.573 del Registre 
de la Propietat de Manresa.  

II.- El Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Decret 
171/1996, de 23 de maig, d’integració de la Generalitat de Catalunya en el Consorci per a 
la Gestió del Condomini del Palau Firal de Manresa i d’aprovació dels seus estatuts, va 
autoritzar la Generalitat de Catalunya a participar en aquest Consorci i aprovar els seus 
estatuts, els quals van ser publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 
29 de maig de 1996. 
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Aquest Consorci, constituït per parts iguals i legalment com a entitat pública de caràcter 
associatiu i naturalesa voluntària, té com a finalitat general la gestió i l’administració 
patrimonial del Palau Firal de Manresa, és a dir, el manteniment i la conservació de les 
seves instal·lacions. 

III.- El 2 de febrer de 2009, el Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat 
de Catalunya, l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Manresa, i el President del Comitè de 
Direcció del Consorci, van formalitzar un conveni per al finançament i execució de diverses 
obres de condicionament i millora del Palau Firal de Manresa. 

IV.- El 28 de setembre de 2012, el Comitè de Direcció va acordar iniciar el procés de dissolució 
del Consorci i constituir una comissió tècnica integrada per representants del Departament 
d’Empresa i Ocupació i de l’Ajuntament de Manresa, els quals eren responsables 
d’elaborar les propostes i documents necessaris per a la dissolució. 

V.- El 12 de febrer de 2014, el Comitè de Direcció va reiterar la voluntat de dissolució del 
Consorci, i va encomanar als serveis jurídics i econòmics d’ambdós titulars del condomini 
la realització dels treballs necessaris. 

VI.- El 27 de novembre de 2014, el Comitè de Direcció del Consorci va adoptar per unanimitat 
l’acord de dissolució, per la causa de mutu acord establerta a l’article 324.1 b) del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. Aquesta dissolució desplega els seus efectes a 31 de desembre de 2014. 

VII.- En l’actualitat, els espais del recinte del Palau Firal són ocupats per la Delegació del 
Govern de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central, per la Fundació Fira de 
Manresa, per la Fundació Lacetània per al Foment de la Formació Professional, pels 
Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a la Catalunya Central, per l’Ajuntament de 
Manresa i per PIMEC.  

VIII.- Amb la dissolució del Consorci, que té efecte a partir de l’ú de gener de 2015, aquest ens 
entra en fase de liquidació i és necessari establir un marc de relació entre l’Ajuntament de 
Manresa i la Generalitat de Catalunya per a la gestió i sosteniment del Palau Firal de 
Manresa en règim de copropietat. 

En virtut del que s’ha exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni de col·laboració que 
es regirà per les següents 

CLÀUSULES 

Primera .- Objecte del conveni 

Aquest Conveni té com a objecte establir el marc de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d'Empresa i Ocupació, i l’Ajuntament de Manresa per 
establir les condicions de col·laboració entre les dues institucions en relació amb la gestió del 
Palau Firal de Manresa i amb les despeses derivades del seu manteniment. 

Segona .- Compromisos de les parts 

2.1 La Generalitat de Catalunya autoritza l’Ajuntament de Manresa a utilitzar, gestionar i 
explotar la totalitat del Palau Firal de Manresa, copropietat d’ambdues institucions. D’altra banda, 
l’Ajuntament de Manresa n’accepta la utilització, gestió i explotació.  

2.2 Amb la signatura d’aquest conveni, la Generalitat de Catalunya autoritza l’Ajuntament de 
Manresa a posar a nom seu els contractes de manteniment, subministrament i assegurances 
vigents a nom del Consorci per a la Gestió del Condomini del Palau Firal de Manresa, així com a 
dur a termes aquelles contractacions necessàries per al seu funcionament ordinari. 
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2.3 L’Ajuntament de Manresa té total autonomia per establir i regular el règim d’ocupació 
dels diferents espais de la finca, ja sigui mitjançant la subscripció de contractes o l’atorgament de 
llicències d’ocupació que atorguin a tercers la possibilitat d’ocupació i gaudi dels espais 
mitjançant la corresponent contraprestació.  

2.4 L’Ajuntament de Manresa fixarà el preu per l’ocupació dels espais segons el tipus d’ús, 
mitjançant la fixació de les tarifes corresponents. Així mateix, i en la proporció que correspongui, 
es repercutiran les despeses per la utilització dels serveis generals que es posin a disposició de 
l’ocupant i aquest contracti (aigua, llum, assegurança, veu, dades, etc.). 

Tercera .- Règim econòmic 

3.1 Durant la vigència del conveni, el Departament d’Empresa i Ocupació abonarà a 
l’Ajuntament de Manresa, anualment a partir de 2015, la quantitat que correspongui per fer front 
al 50% de l’import de l’assegurança del Palau Firal de Manresa, que estarà subscrita per 
l’Ajuntament de Manresa. 

3.2 Els ingressos  provinents de l’explotació del Palau Firal de Manresa es destinaran 
íntegrament a cobrir les despeses del seu funcionament i manteniment.  

3.3 Si els ingressos obtinguts amb l’explotació del recinte firal no són suficients per cobrir la 
totalitat de les despeses de manteniment i funcionament de l’equipament, el dèficit serà assumit 
al 50% per la Generalitat de Catalunya i per l’Ajuntament de Manresa.  

La regularització, haurà de ser justificada per l’Ajuntament de Manresa durant el primer trimestre 
de l’any natural següent a l’objecte de liquidació. La Generalitat de Catalunya ordenarà el 
pagament dins el termini de tres mesos comptats des de l’aprovació municipal de la liquidació 
anual de les despeses de manteniment i funcionament per part de l’Ajuntament de Manresa.  

3.4 Els beneficis obtinguts amb l’explotació del Palau Firal de Manresa es destinaran 
íntegrament a millorar la finca i les seves instal·lacions. 

3.5 Qualsevol obra de millora o actuació extraordinària a realitzar sobre el Palau Firal de 
Manresa, haurà de ser consensuada entre les dues parts. L’acord constarà per escrit i 
incorporarà les obligacions financeres per a cadascuna de les parts. 

Quarta.- Entrada en vigor, pròrroga i modificació 

Aquest conveni té una durada inicial de 5 anys, a comptar des de l’1 de gener de 2015 i és 
prorrogable tàcitament per períodes successius d’un any, fins a un màxim de 10 anys. La seva 
vigència es podrà modificar per acord exprés de les parts manifestat per escrit, amb un preavís 
de 3 mesos abans de la data de finalització del termini inicial de vigència o de qualsevol de les 
seves pròrrogues. 

Les parts podran modificar en qualsevol moment i de mutu acord el contingut d'aquest conveni 
mitjançant la formalització d'una addenda. 

Cinquena.- Comissió de Seguiment 

5.1 Es constitueix una comissió de seguiment que té per missió la interlocució permanent 
entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa en relació amb l’execució d’aquest 
conveni i amb la gestió del Palau Firal de Manresa. 

5.2 La Comissió de Seguiment és paritària i té la composició següent:  

a) Dos representants de l’Ajuntament de Manresa, entre el quals un serà la persona 
que ostenti les delegacions en matèria d’empresa i promoció econòmica, que 
ostentarà la presidència de la Comissió. 
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b) Dos representants de la Generalitat de Catalunya. 

La comissió designarà una persona que farà les funcions de secretaria, que serà funcionària de 
l’Ajuntament de Manresa i assistirà a les reunions amb veu però sense vot. 

A la comissió podran acudir en qualitat d’assessors, amb veu però sense vot, les persones que 
cada part consideri adient. 

5.3  La Comissió de Seguiment es reunirà amb caràcter ordinari, com a mínim, una vegada 
l’any dins el seu primer trimestre. Així mateix, i amb caràcter extraordinari, es poden dur a terme 
totes aquelles reunions que la presidència de la Comissió consideri adient, ja sigui a pròpia 
iniciativa o a petició de qualsevol de les parts. 

5.4 Les funcions de la Comissió de Seguiment són: 

a) Aprovar el pressupost anual del Palau Firal de Manresa. 

b) Fer el seguiment del compliment de les clàusules del conveni. 

c) Acordar les actuacions que siguin necessàries per al manteniment de la integritat del 
Palau Firal de Manresa. 

d) Supervisar l’estat de conservació del Palau Firal de Manresa. 

e) Conèixer el règim tarifari per l’ocupació del Palau Firal de Manresa. 

f) Fer el seguiment de les liquidacions de despeses i ingressos derivats del 
funcionament del Palau Firal de Manresa. 

g) Qualsevol altre relacionada amb el manteniment i funcionament de l’equipament. 

Sisena.- Règim jurídic i resolució de controvèrsies 

6.1 El Palau Firal de Manresa és un condomini que es regeix pel que estableix el llibre 
cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. 

6.2 Aquest Conveni té caràcter administratiu, i es regeix pel que estableix la Llei 26/2010, del 
3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

6.3 Les controvèrsies que puguin sorgir en relació amb la interpretació, la modificació, els 
efectes o la resolució del conveni s'intentaran resoldre dins la Comissió de Seguiment. 

No obstant això, en cas de persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciosa 
administrativa resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació o del 
seu compliment, d'acord amb les previsions contingudes en la llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, a 
Manresa el dia 20 de març de 2015.” 

 
La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Pr omoció Econòmica, Comerç i 
Turisme, informa que aquest conveni tracta de la modificació d’un conveni que ja es va 
aprovar pel Ple el 18 de desembre de 2014, sobre el règim de funcionament que 
s’establirà un cop s’hagi dissolt el Consorci del condomini del Palau Firal.  
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Explica que hi havia algunes modificacions que s’han introduït amb posterioritat a la 
primera minuta de conveni, bàsicament en un apartat on la Generalitat de Catalunya 
autoritza l’Ajuntament de Manresa a utilitzar, gestionar i explotar la totalitat del Palau 
Firal de Manresa, amb tota l’autonomia, per establir i regular el règim d’ocupació dels 
diferents espais de la finca, que no quedava ben recollit en la primera proposta de 
conveni. 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació, i el 
Ple l’aprova per la unanimitat dels 24 membres pres ents, i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE 
 
5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobi litat 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del conve ni de col·laboració entre 

l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona  pel traspàs de la 
titularitat d'un tram de la carretera BV-4501 i exe cució del projecte 
constructiu de “Millora de la carretera BV-4501, de s del pk 0+000 fins el pk 
0+100, del Terme Municipal de Manresa”. 
 

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, 
de 6 de maig de 2015, que es transcriu a continuació:  
 
“Fets  : 
 
I.-  El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015 “. En el marc de les Meses de concertació del Pla, 
l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona han decidit desenvolupar 
conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment d’equipaments i 
infraestructures “. 
 
II.-  L’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona han valorat la conveniència de 
traspassar la titularitat de la carretera de Santpedor (BV-4501) que va del Pk 0+000 
(rotonda Bonavista) al Pk 2+470 (Parc de l’Agulla), miitjançant el procediment legalment 
previst, i atorgar un ajut econòmic per a l’execució del projecte constructiu de “Millora de 
la carretera BV-4501, des del Pk 0+000 fins el Pk 0+100, TM Manresa”, que inclou 
l’execució d’una rotonda i la reurbanització del tram que va fins el Pk 0+100, redactat pels 
serveis tècnics municipals. 
 
III. La minuta de conveni consensuat amb la Diputació de Barcelona preveu els 
següents compromisos: 
 

a) l’atorgament  d’un ajut ecònomic per part de la diputació a l’ajuntament de 
Manresa, de 1.580.000€ amb destí al finançament del projecte constructiu de 
millora de la carretera BV 4501 des del Pk 0+000 fins el Pk 0+100, TM Manresa, 
que inclou l’execució d’una rotonda i la reurbanització del tram que va fins el pk 
0+100.  
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b) L’Ajuntament de Manresa sol.licita a la Diputació l’inici del procediment  per al 
traspàs de la titularitat a l’ajuntament  de Manresa  del tram de la crta BV 4501 
entre els pk 0+100 (rotonda Bonavista) i el pk 2+470 (fins el Parc de l’Agulla) 

 
c) Un cop finalitzades les obres esmentades en el paràgraf II i conclòs el 

procediment pertinent, l’Ajuntament serà el titular, i en conseqüència es farà 
càrrec del manteniment i conservació del tram esmentat. 

 
Fonaments de dret   : 
 
1. Els articles 25.2,lletres a) i d), de la Llei  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

Bases de Règim Local, i  66.3,d), del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que 
aprovà el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, atribueixen 
als Ajuntaments competències en l’ordenació, gestió, execució i disciplina 
urbanístiques, i en infraestructura viaria i altres equipaments de la seva titularitat. 
 

2. L’article 8.1 del Text refós de la Llei de carreteres (en endavant TRLC), aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, defineix les carreteres com a béns de domini 
públic, la gestió i conservació de les quals correspon a les administracions titulars. 
L’article 46 d’aquest text legal defineix els conceptes de trams urbans i travesseres. I 
l’article 48 estableix que les carreteres de la Generalitat -o les Diputacions- , o els 
trams concrets que passin a integrar-se a la xarxa viària municipal es poden 
traspassar als ajuntaments respectius, a proposta d’aquests o per iniciativa de 
l’administració  titular, si hi ha acord entre les administracions cedents i cessionària. 
Igualment, les administracions titulars de la carretera i els ajuntaments poden 
subscriure convenis per a l’explotació de les vies, en la forma i els termes establerts 
per la normativa vigent.  

  
3. L’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 111 del 
Real Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,  pel qual s’aprova el text refós de les 
disposicions legals en matèria de règim local, estableixen la facultat de les 
administracions públiques de celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb 
persones de dret públic i privat, que tinguin per objecte satisfer l’interès públic que 
tenen encomanat. 

 
4. L’article 108.3 de la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya, les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a 
aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de 
finalitats d’interès comú.. 

 
5. El Conveni que es proposa aprovar té naturalesa administrativa. El seu objecte no 

està comprès en cap dels contractes  de la Llei de Contractes del Sector Públic, i, en 
conseqüència, el Conveni resta exclòs de l’àmbit d’aquesta Llei, en aplicació de 
l’article 4 del Real decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprovà el text 
refós de la Llei . 

 
6. Les competències per a l’aprovació del present Conveni corresponen al Ple de la 

Corporació, en tenir per objecte el traspàs de la titularitat d’una competència feta per 
un altre administració,  de conformitat amb l’establert a l’article 22.2.g), de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; i a l’article  52.2.h), 
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del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 26 d’abril.  

 
Per tot això, com a Tinent d’alcalde President de la Comissió Informativa de Territori i 
Paisatge, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
A C O R D  :  
 
Primer.-  Aprovar el Conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i  
l’Ajuntament de Manresa, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015 “,  per 
al traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV-4501, des del pk 0+000 (rotonda 
Bonavista) fins el Pk 2+470 (Parc de l’Agulla), i execució del projecte constructiu de 
“Millora de la carretera BV-4501, des del Pk 0+000 fins el Pk 0+100 TM Manresa”, d’acord 
amb la documentació tècnica adjunta. 
 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’inici del procediment per al traspàs de 
titularitat a la Corporació municipal del tram de la carretera BV-4501 entre el PK 0+000 i 
el PK 2+470, segons la documentació tècnica adjunta.  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde-president de la Corporació perquè, en el seu nom i 
representació, subscrigui el conveni i els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquests acords. “ 
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El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me, Paisatge i Mobilitat, 
informa que aquest conveni té dues parts, la primera és per sol·licitar a la Diputació de 
Barcelona el procediment per al traspàs de la titularitat d’un tram de la carretera de 
Santpedor i la segona és la justificació de la inversió per import d’1.580.000€. 

Explica que la carretera de Santpedor és una de les carreteres que hi ha a la ciutat i que 
s’hauria de dir carrer. Aquesta qüestió es va plantejar en el moment de fer les reflexions 
al voltant del POUM, en què es veia clar que havia de tenir voreres més amples i que el 
tram que hi ha entre Santa Joaquima i l’Agulla podria ser d’un sol sentit de circulació, 
etc.  

La Diputació va plantejar que mentre fos de la seva titularitat aquests canvis no es 
podien dur a terme perquè mentre tingués la condició de carretera havia de tenir dos 
sentits de circulació, amb uns estàndards de carretera i no de carrer. A partir d’aquí es 
va veure la necessitat de sol·licitar un traspàs de titularitat i poder començar a fer 
projectes i planificar econòmicament intervencions que puguin transformar aquesta 
carretera en carrer. 
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La Diputació va posar sobre la taula la metodologia que utilitza quan fa un traspàs 
d’aquest tipus en vies que tenen caràcter urbà, mitjançant uns mòduls de valoració. En 
aquest cas la inversió perquè aquesta via sigui traspassada consisteix en un 
reasfaltatge, que la Diputació calcula tenint en compte l’amplada de la via, de 7 m, en tot 
el tram en què s’ha de fer el traspàs, valoració que és la que consta a la segona part 
d’aquest conveni. 

El fet d’haver-ho de definir amb un projecte executiu era un requisit important per a la 
Diputació, per assegurar que aquests diners quedin directament vinculats a aquesta via i 
no a cap altre indret. 

 

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, diu que el seu grup 
ja havia expressat l’estranyesa pel fet que la carretera de Santpedor no fos encara de 
titularitat municipal i havia reclamat que així ho fos perquè entenen que és necessari fer 
una feina d’ampliació de voreres fins el parc de l’Agulla, incloure algun tipus de carril bici 
fins el parc de l’Agulla -que algun dia ha de continuar fins a Santpedor-, etc. 

Quan el GMCUP plantejava aquestes propostes es deia que no podia ser perquè 
aquesta via era de la Diputació i celebren que pugui ser de titularitat municipal perquè 
l’Ajuntament serà el responsable de fer-ho i serà a qui podran reclamar que faci 
aquestes obres de millora. 

Diu que aquest conveni inclou la construcció d’una rotonda a la Bonavista, que la ciutat 
ha estat reclamant des dels anys 30, però els sap greu que un milió i mig d’euros no es 
puguin destinar a millorar la mobilitat per als vianants i es destini a millorar la mobilitat 
rodada, perquè en aquesta ciutat hi ha un dèficit en la mobilitat de vianants i ciclistes. 

Tot i que els ha fet dubtar del seu vot, atès que consideren que l’abstenció té poc sentit i 
el GMCUP està una mica cansat d’abstenir-se en qüestions diverses, han sospesat els 
pros i els contres i entenen que els pros són superiors, per la qual cosa votaran 
favorablement. 

  

El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, diu que té una 
sèrie de dubtes un cop llegit el conveni i a la vista del títol del dictamen i el seu redactat, 
en el sentit que es deu tractar d’un error ja que el títol diu “...des del PK 0+000 fins el PK 
0+1000...” 

 

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me, Paisatge i Mobilitat, li 
respon que es tracta d’un error material i que el redactat correcte és “...des del pk 0+000 
fins el pk 0+100...” 
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El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, agraeix 
l’aclariment i diu que el següent dubte que se li planteja és si la Diputació cedeix tot el 
tram –no només els 100m-, és a dir, fins el pk 2+470.  

Un cop aclarit el dubte diu que el GMPP votarà favorablement el dictamen perquè, 
independentment que la rotonda sigui més encertada o no, si hi ha un projecte creuen 
que és imprescindible que d’una vegada per totes, després de tantes dècades 
reclamant-la, hi hagi la proposta d’inici per fer realitat la rotonda d’aquest nucli central de 
la circulació de vehicles que també serà en benefici de les persones, ja que s’hauran 
eixamplat voreres, s’hauran fet millores en la semaforització i en benefici dels vianants i, 
en definitiva, en el transport públic urbà. 

El GMPP valora el fet que s’hagi produït aquest traspàs i que es pugui resoldre un greu 
problema de mobilitat a la ciutat de Manresa. 

 

El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que celebren el 
traspàs de la titularitat d’aquesta carretera.  

Pel que fa a l’explicació del regidor, en el sentit que la millora d’aquest tram consisteix 
en l’asfaltat, i que el dictamen inclou la construcció d’una rotonda, que per primera 
vegada apareix dibuixada, el GMERC creu que no hauria de ser la definitiva perquè en 
cap espai o comissió informativa s’ha consensuat una cosa que estava consensuada de 
molts anys –que era acabar tota la feina que s’havia fet a l’illa de la Bonavista per tenir 
l’espai necessari i poder fer la rotonda definitiva-, que és la que resol bé tots els 
problemes que té plantejada la mobilitat de Manresa. 

Com que aquest projecte no s’ha pogut acabar perquè hores d’ara encara no hi ha tota 
l’illa, en lloc de fer el que sí que està aprovat, que és una rotonda circular més petita i 
funcional, que és provisional i que té un cost molt més reduït –que està aprovada en el 
Pla de Mobilitat-, apareix una rotonda nova que com que no té l’espai suficient va una 
mica en contra del que hauria de ser la millora, com per exemple: una cosa prioritària 
seria la millora de la carretera de Santpedor quant a les seves voreres. Aquesta rotonda 
el que fa és disminuir les voreres, i a partir d’ara hi haurà menys vorera perquè com que 
la rotonda que es fa no hi cap, perquè no hi ha tot l’espai suficient, aleshores 
s’envaeixen les voreres. 

El GMERC no està d’acord que sigui aquesta la rotonda definitiva i per tant des d’aquest 
punt de vista no podran donar suport a la cessió perquè va vinculada a la seva 
construcció, i en aquests moments en què hi ha el mandat esgotat, haurien preferit que 
hagués anat per separat.  

El GMERC considera que si la Diputació cedeix uns diners per fer l’asfaltatge sembla 
ser que no se’n podrà utilitzar pràcticament ni un perquè tot va destinat a una rotonda, 
amb la qual cosa entenen que no es farà cap millora a la carretera de Santpedor, en tot 
cas, el petit espai que queda fins el carrer Santa Maria Claret, que deu ser un 5% de la 
carretera de Santpedor, és a dir, que es ven la gran millora de la carretera de Santpedor 
quan en realitat s’asfaltarà un 5% i la resta s’ho emportarà una rotonda que no és la que 
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s’havia previst, que no soluciona els problemes, que no va en el pla on hi havia consens 
fins ara i que ve a dificultar encara més la mobilitat, no compleix amb el Pla de Mobilitat 
aprovat de Fàbrica Nova, disminueix les voreres i augmenta l’espai per a vianants per 
anar d’un cantó a l’altre. 

El GMERC entén que hauria de ser provisional i no definitiva, però la ciutat no es pot 
gastar tants diners per fer una rotonda provisional.  

El GMERC farà tot el possible per millorar-la en el futur i el seu vot serà d’abstenció. 

 

La senyora Ruth Guerrero, del Grup Municipal del PS C, diu que el seu grup veu 
positiva aquesta cessió, ja que no té massa sentit que a dia d’avui no es puguin fer 
actuacions en un vial de la ciutat perquè no és municipal.  

Diu que aquesta rotonda és la que surt al POUM, però el GMPSC discrepa una mica 
d’aquesta rotonda i com que no la veuen gaire clara s’abstindran. 

Explica que com que la rotonda no era una cosa que acabessin de veure clara, si la 
inversió es fes amb aquests milions s’arribaria a millorar més tram de la carretera de 
Santpedor, en el sentit de plantejar l’eixamplament de voreres, que podria ser una gran 
avinguda i que -com estava plantejada i es va ensenyar-, sí que potenciava l’ús per a 
vianants. 

Malgrat tot, s’abstindran com ja es va manifestar en les reunions del POUM. 

 

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me, Paisatge i Mobilitat, diu al 
senyor Vinyes que intentarà explicar-se. Es podien decidir dues coses en aquest 
traspàs, o la Diputació feia una intervenció d’asfaltat de 7 m en tot el llarg de la via, o per 
aquest import ens traspassava aquests diners i l’Ajuntament començava al km 0 fins on 
donessin aquests diners, que és pel que s’ha optat. 

Creu que hi hauria força consens si ara es fes un debat, cosa que no és el cas, en què 
és més adequat començar per baix i anar arranjant la via, que estendre un asfaltat de 
7m de dalt a baix que no resoldria ni temes de voreres, ni de res més que un reasfaltat. 

Sobre la destinació i l’import d’aquests diners no és que es reasfalti i es faci la rotonda 
sinó que l’1,5MEUR és el que equivaldria que la Diputació fes l’obra i seria una obra que 
ells farien de reasfaltatge d’aquest tram. 

Aclareix que aquesta és la rotonda que hi ha dibuixada al POUM, que hi ha hagut molt 
treball i molt diàleg al seu voltant i tampoc es pot dir que no hi ha hagut debat perquè 
n’hi ha hagut molt. Una altra cosa, com bé ha dit la regidora Guerrero, és que no hi 
estiguin d’acord, però que hi ha hagut debat i que està dibuixada ho poden consultar. 

El tercer punt que vol aclarir, com ja ha explicat durant tot el procés del Pla general, és 
que la rotonda gran no funcionava i els demana que parlin amb experts en mobilitat 
perquè encara que ho fes ell no el creurien, i com que la rotonda gran no és que sigui 
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millor sinó que no anava, es podria entrar en si podria ser d’una manera o altra, però li 
fa gràcia el fet que ha passat quatre anys intentant fer de polític i els que l’estan 
empenyent que faci de tècnic són els regidors de l’oposició. 

La voluntat política és resoldre un problema i la voluntat ciutadana és que s’ha de 
resoldre. L’equip de govern ha fet tot el possible a nivell polític per resoldre-ho, parlar 
amb la Diputació, aconseguir la transferència dels diners per poder-ho, fer, tenir un 
projecte a punt i que es fes. Si els regidors de l’oposició es volen ennuegar amb la 
rotonda que algun assessor els proposa, facin, però la responsabilitat dels que estan en 
aquesta sala és la de copsar problemes, posar les eines per resoldre’ls i fer-ho. Els 
debats sobre estètica i ètica els va fer a la facultat i no creu que sigui el lloc adequat per 
fer-ho. 

Per acabar vol aclarir el tema de les voreres en el sentit que aquesta nova rotonda 
facilita i escurça els itineraris de vianants al voltant de tota la zona de la rotonda de 
Bonavista i no sap quins càlculs han fet, però no és cert que s’allarguin itineraris de 
vianants sinó que s’escurcen, n’hi ha més i es redueixen els recorreguts que hi pugui 
haver per a vianants. 

Aquest conveni preveu un esbós general de tota la transformació de la carretera de 
Santpedor que els següents governs podran anar programant i desenvolupant. Es 
comença pel km 0 i s’hauran d’anar programant els següents quilòmetres. 

Durant aquests quatre anys és innegable -i així ho han copsat-, que l’interès ciutadà és 
que això es resolgui, s’ha trobat la manera i els diners i posar-hi pegues ho pot entendre 
però no ho troba acceptable. 

 

El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que quan deia que 
durant molts anys hi havia hagut un projecte que era alliberar completament l’illa no era 
només perquè hi cabés o no la rotonda, sinó perquè implica l’obertura d’un espai que 
dóna una dimensió diferent a la ciutat, amb aquesta visibilitat de carretera de Pont de 
Vilomara i Passeig Pere III. Que després un cop hi hagi tot això fet, la rotonda hagi de 
tenir un metre més o menys, tindrà la mida que els tècnics considerin, però hi havia un 
projecte que era acabar d’alliberar l’illa de cases per tenir tota la transformació d’aquell 
espai i que això en aquest moment, fent aquesta rotonda, si ja és definitiva, trenca una 
mica la línia que fins ara s’havia treballat i el GMERC entén que aquesta rotonda no 
s’adiu amb la millora dels espais per a vianants i empitjora la mobilitat dels vianants i 
dificulta la millora de les voreres. 

Com que tampoc estan en contra que en el seu moment es pugui millorar el GMERC 
s’abstindrà. 

 

El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me, Paisatge i Mobilitat, diu 
que durant aquests quatre anys totes les intervencions que han fet i la planificació del 
POUM, té un lema que és no hipotecar futurs possibles. Per tant, aquest futur ideal que 
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el GMERC té i que lícitament poden seguir lluitant-hi, serà possible, no s’hipoteca res, 
però sí que es vol que la ciutat avanci. 

Aquesta proposta permet que la ciutat avanci i no hipoteca futurs ideals que, per cert, el 
cost és el del Vila Closes, val el mateix que aquesta rotonda. 

L’equip de govern creu que el retorn social d’això val la pena, el projecte està gairebé a 
punt, els diners hi són, els qui estigui a l’ajuntament el proper mandat podran licitar les 
obres i tenir-ho el 2016.  

Acaba la seva intervenció dient que aquesta rotonda és possible, que no la parin ni la 
frenin, que siguin progressistes i que el futur ideal que tenen segueix essent possible. 

 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, 
amb l’esmena al títol del dictamen, i el Ple l’apro va per 17 vots afirmatius (11 
GMCiU, 3 GMPP, 1 GMPxC i 2 GMCUP) i 7 abstencions ( 4 GMPSC i 3 GMERC) i, 
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que  ha quedat reproduït. 

 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de recone ixement d’un crèdit 

extrajudicial de 9.296,12€, IVA inclòs, a favor de l'empresa Ingeniería 
Constructora Manresana, SL, en concepte de l'execuc ió dels treballs 
extraordinaris a l'obra de millora del Camí Vell de  Rajadell, consistents en 
la construcció de rampa d'accés a l'empresa Oliva T orras, desbrossament 
del Torrent i substitució de l'embornal existent mi tjançant nova reixa. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, 
de 6 de maig de 2015, que es transcriu a continuació:  
 
“I.- Antecedents 
 
1. La Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 27 de gener de 2015, va adjudicar 

el contracte d’obres de millora del Camí vell de Rajadell, a favor de la societat 
mercantil INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA,S.L., CIF B58407081, per 
un import d’adjudicació de 247.932,26 € (IVA no inclòs).  

 
2. Durant l’execució de les obres, per tal de completar l’execució de les mateixes sense 

ocasionar greuges a les finques alineades amb el traçat del Camí, el contractista  ha 
hagut de realitzar unes actuacions consistents en la millora del pendent del paviment 
en la franja entre la calçada millorada i l’esplanada existent davant les naus 
industrials del primer tram del vial; la millora de la reixa interceptora situada al 
xamfrà del carrer Lemmerz amb el vial; i l’esbrossada de canal existent situat al tram 
central del vial . El cost total d’aquestes actuacions  és de 9.296,12 € ( 21% d’IVA 
inclòs) , segons factura núm.33 ,expedida pel contractista en data 13/04/2015.  

 
3. La Cap de Secció d’Obra Pública ha emès informe en data 27 d’abril de 2015, 

deixant constància que les obres realitzades contemplades en la factura esmentada, 
eren necessàries, que s’havien executat de forma correcte, i es donaven per 
finalitzades. 
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4. En el  pressupost municipal  de l’exercici 2015  s’ha previst l’habilitació de crèdit 
extraordinari de 9.296,12 €, mitjançant la creació de l’aplicació pressupostària 15 
454.0.619.15,  per poder atendre l’obligació que es proposa aprovar.  

 
 
II.- Fonaments jurídics 
 
1. El reconeixement de crèdits extrajudicials constitueix la materialització d’un dret 

d’indemnització a favor de tercer, derivat d’un acte nul de ple dret, consistent en 
l’adquisició d’un compromís de despesa sense l’acord d’autorització i amb vulneració 
de les normes de competència i procediment. 

 
2. Malgrat la nul·litat de ple dret adduïda, de no reconèixer-se el crèdit en qüestió, 

l’efectiva realització dels treballs i la seva assumpció per l’Ajuntament generarien 
responsabilitat patrimonial en base al principi de l’enriquiment injust. 

 
3. L’article 179 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, 

disposa que existeix una única forma d’eliminar les possibles responsabilitats pels 
fets enumerats a l’article 177, i que és la de haver salvat la seva actuació en 
l’expedient mitjançant observació escrita sobre la improcedència o il·legalitat de 
l’acte o resolució.  

 
4. Atès que de conformitat amb el que estableix l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 

d’abril, pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals en matèria de 
pressupostos, i l’article 23 del RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
correspon al Ple el reconeixement extrajudicial de crèdits. 

 
Per tot això, com a Tinent d’Alcalde President de la Comissió Informativa de Territori i 
Paisatge, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD  :   
 
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril ; art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; i art. 60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor del creditor que a 
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei. 
 
Creditor :  INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, SL 
                  NIF: B58407081 
 
Adreça:     Canonge Mulet,2,entl 2a-08241 MANRESA 
 
Concepte: Execució de treballs extraordinaris a l’obra de millora del Camí Vell de 

Rajadell, consistents en la construcció de rampa d’accés a l’empresa Oliva 
Torras, desbròs del Torrent, i substitució de l’embornal existent mitjançant 
nova reixa.  

 
Factura:   Núm.33, de data 13/04/2015 
 
Import:      9.296,12  €, IVA inclòs”  
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El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me, Paisatge i Mobilitat,  
informa que conjuntament amb la finalització de les obres de millora del Camí Vell de 
Rajadell, va caldre fer una modificació d’uns pendents per evitar que entrés aigua dins 
d’unes finques privades, cosa que no estava prevista al projecte, i atesa la importància 
de la intervenció es va haver d’executar sense que hi hagués aprovada la seva 
despesa. 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació, i el 
Ple l’aprova per la unanimitat dels 24 membres pres ents, i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
6.1 Regidoria delegada de Cultura 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e la modificació i el text refós 

del Reglament de funcionament de les Figures de Man resa. 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 14 de maig de 2015, 
que es transcriu a continuació:  
 
“Antecedents 
 
1. Les Figures de Manresa formen part del patrimoni municipal destinat a enriquir totes 

les manifestacions populars locals, festívoles i tradicionals de la ciutat. 
 
2. El Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària de 20 d'abril de 1998, va 

aprovar el Reglament de Funcionament de les Figures de Manresa. 
 
3. La Cap d’Ensenyament, Cultura i Esports, mitjançant informe de 19 de febrer de 

2015, va proposar la modificació del Reglament de Funcionament de les Figures de 
Manresa amb la finalitat de regular totes els qüestions referides a la custòdia, 
organització, funcionament i sortides del patrimoni municipal que conformen les 
Figures integrants del conjunt geganter, bestiari del correfoc i grup de cavallets, 
existents a la nostra ciutat. 

 
4. En conseqüència, el 27 de febrer de 2015, l’Alcalde va dictar resolució en la qual 

s’aprovava l’avantprojecte de modificació del Reglament de funcionament de les 
Figures de Manresa i es designava la comissió encarregada de redactar la 
modificació del text.  

 
5. El dia 24 d’abril de 2015 es va reunir la comissió encarregada de redactar la 

modificació del reglament, la qual va formular la proposta de modificacions i va 
proposar que s’aprovés un nou text refós. 

 
6. En data 11 de maig de 2015, el Cap de la Secció de l’Oficina de Suport Jurídic del 

Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports -i també secretari de la comissió redactora-
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ha emès informe favorable respecte la proposta de reforma del text del reglament i 
aprovació d’un nou text refós, ja que ho considera ajustat a dret.  

 
7. El Cap del Servei de Secretaria Tècnica ha emès informe proposant l’aprovació 

inicial de l’esmentada modificació. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 1 de la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català 

estableix que el patrimoni cultural català és integrat, entre altres, per tots els béns 
mobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya perquè llur valor històric, 
artístic, etnològic, també entre altres, mereixen una protecció i una defensa 
especials, de manera que puguin ser gaudits pels ciutadans i puguin ésser 
transmesos en les millors condicions a les generacions futures. 

 
2. Així, l’article 18 de la mateixa llei determina que formen part del patrimoni cultural 

català els béns mobles i immobles que, tot i no haver estat objecte de declaració ni 
de catalogació, reuneixen els valors descrits en l’article 1 i, en tot cas, en forma part 
el patrimoni etnològic moble. 

 
3. L’article 3 estableix que els ajuntaments han de vetllar per la integritat del patrimoni 

cultural català, així com en la seva protecció, conservació, difusió i foment i han 
d’estimular la participació de la societat, per la qual cosa s’han de dotar dels mitjans 
materials i personals adequats.  

 
4. Els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

i 178 del  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i modificació dels 
reglaments i ordenances. 

 
5. El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret 

179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una comissió 
d’estudi creada pel propi ajuntament. 

 
El procediment d’aprovació de les ordenances i els reglaments n’exigeix l’aprovació 
inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i 
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 

6. L’art. 178.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que les 
ordenances i els reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter 
automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació 
pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial. 

 
7. L’aprovació de les ordenances i els reglaments municipals és una competència 

atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 
22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local. 

 
És per això que el Regidor delegat de Cultura, amb l’informe previ de la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent: 
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ACORD 
 
Primer.  Aprovar inicialment la modificació dels  Reglament de funcionament de les 
Figures de Manresa. 
 
Segon. Aprovar el Text Refós  del Reglament de funcionament de les Figures de 
Manresa, segons el text adjunt. 
 
Tercer- Sotmetre a informació pública aquests acords i el text Refós del Reglament 
de funcionament de les Figures de Manresa, pel termini de trenta dies, a fi que es 
puguin presentar al·legacions,  reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, al diari Regió 7 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, iniciant-se el termini 
d’informació pública l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades. 
 
Quart.- Disposar que si no es formula cap al·legaci ó, reclamació o suggeriment 
durant el termini d’informació pública,  l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, tal i 
com estableix l’article 178.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que 
aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.” 
 

“TEXT REFÓS DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LES FI GURES DE MANRESA 
 
PREÀMBUL  
Manresa compta amb un patrimoni festiu que té una llarga tradició històrica i un ample 
reconeixement ciutadà. La seva part més tangible la constitueixen les figures de la imatgeria: el 
conjunt geganter, el bestiari del correfoc i el grup de cavallets de Manresa.  
 
Cadascuna d'aquestes figures disposa de la seva música i ball propis i tenen un paper rellevant 
en les principals festes de la ciutat: La Festa de la Misteriosa Llum i la Festa Major, així com en 
altres manifestacions culturals pròpies. Aquest conjunt festiu configura un patrimoni immaterial 
singular que s’ha identificat, descrit i fixat a través de l’Inventari del Patrimoni Immaterial de 
Manresa (IPIM). 
 
Cal considerar el conjunt del patrimoni festiu, material i immaterial, conformat per tot un cos 
d’elements, de tradicions i de coneixements, com un valor cultural molt rellevant compartit per 
tota la comunitat. Es tracta d’un patrimoni comú d’especial interès per la ciutat en la mesura que 
representa un important instrument d’identitat per la comunitat i de cohesió social i que és encara 
ben vigent gràcies a les entitats que el mantenen viu. 
 
Les figures de Manresa, són patrimoni de tota la ciutat i l’Ajuntament de Manresa n’és el titular. 
La seva gestió es regularà pel present Reglament de funcionament de les Figures de Manresa.  
 
CAPÍTOL I  
OBJECTE, ÀMBIT I FINS  
 
Secció 1ª : Definició de les Figures de Manresa 
 
Article 1  
Aquest Reglament té per objecte regular totes les qüestions referides a la custòdia, organització, 
funcionament i sortides de les Figures de Manresa. 
 
Article 2  
Als efectes d’aquest Reglament, es consideren figures les que s’esmenten a continuació: 
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Conjunt geganter:  
• Gegants vells (gegant i geganta) 
• Gegants (reproducció dels Gegants vells) 
• Hereu i Pubilla 
• Gegantons 
• 6 Nans vells (3 homes i 3 dones) 
• 6 Nans (3 homes i 3 dones, reproducció dels Nans vells) 
• El Lleó 
• L’Àliga 

 
Bestiari del correfoc:  

• La Víbria 
• El Drac 
• El Bou 
• La Mulassa 
• L’Asmodeu 
• El Coll llarg 
• El Nas de sutge 
• La Gàrgola 
• Bou infantil 
• La Tremenda 
• La Mulassa infantil 

 
Grup de Cavallets de Manresa:  

• 10 cavallets 
 
Podran incorporar-se noves figures, que quedaran sotmeses al règim d’aquest Reglament a 
partir de l’acte administratiu d’adquisició en què s‘haurà de fer constar expressament que es 
considera figura inclosa dins l’àmbit del Reglament de funcionament de les figures de Manresa. 
 
Article 3  
Les figures esmentades en l’article 2 formen part del patrimoni municipal destinat a enriquir totes 
les manifestacions populars locals, festives i tradicionals de la ciutat. 
 
Secció 2ª : Les Figures de Manresa com a Patrimoni cultural  
 
Article 4  
Les Figures de Manresa tenen unes característiques pròpies inalienables que han de ser 
definides en un inventari específic i que no es poden transformar ni eliminar. Les figures s’han de 
poder restaurar i adaptar a nous materials, però essent fidels a les característiques que les fan 
singulars segons es determini a les fitxes descriptives de l’inventari. 
 
Article 5  
Les Figures de Manresa han de ballar amb les músiques i coreografies que els són pròpies i que 
configuren l’Inventari del Patrimoni Immaterial de Manresa (IPIM) 
 
Article 6  
Les Figures de Manresa no podran portar cap distintiu, ni vestuari o complements que no 
estiguin reconeguts com a propis. Qualsevol excepció a aquest article haurà de ser aprovada pel 
Ple de la Corporació Municipal. 
 
CAPÍTOL II  
RÈGIM DE LES SORTIDES 
 
Secció 1ª : Del conjunt geganter 
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Article 7  
Les figures antigues dels Gegants vells i dels Nans vells romanen exposats de forma permanent 
al Museu Comarcal de Manresa com a integrants del patrimoni cultural moble de la ciutat. Només 
sortiran en casos excepcionals a la ciutat o de trobades de figures centenàries o en ocasions de 
gran honor i rellevància en què hagin de representar la ciutat de Manresa.  
 
Article 8  
La resta de les Figures integrants del conjunt geganter sortiran al carrer amb motiu de les 
festivitats tradicionals de la ciutat de Manresa, que principalment són la Festa de la Misteriosa 
Llum i la Festa Major. 
 
Les festes tradicionals en què hauran de sortir aquestes figures són les següents: 

• Gegants: per la Festa de la Llum, la Festa Major i la Trobada local de gegants, si 
s'escau. 

• Nans: Els nans acompanyen els gegants per la Festa de la Llum i la Festa Major i les 
altres sortides que realitzin. El nombre de nans es determinarà per a cada sortida.  

• Pubilla i Hereu: per la Festa de la Llum, la Festa Major i la Trobades de gegants, si 
s'escau. 

• Gegantons: per la Festa de la Llum, la Festa Major, la Trobades de gegants i aquelles 
sortides de difusió escolar i altres festes de la ciutat que es considerin adequades. 

• Lleó: per la Festa de la Llum i la Festa Major 
• Àliga: per la Festa de la Llum, la Festa Major i dins la representació del Misteri de la 

Llum. 
 
El Lleó i l’Àliga tenen un règim especial de sortides per la seva rellevància i per l’honor que 
representen. Qualsevol actuació que no estigui expressada en aquest reglament s’haurà de 
sol·licitar com a actuació excepcional de manera argumentada i motivada. 
 
Article 9  
Les figures del conjunt geganter podran realitzar sortides a altres poblacions quan es tracti de 
representar la ciutat de Manresa o per retornar visites de figures d’altres llocs que hagin estat 
convidades per la ciutat, així com també per assistir a mostres d’aquest tipus d’imatgeria que 
siguin de rellevància. 
 
Article 10  
En totes les sortides que realitzin, la Geganta i la Pubilla portaran sengles rams de flors i la 
Gegantona el seu ventall de plomes. Els dies de la Festa de la Llum i de la Festa Major o en 
altres actes protocol·laris de rellevància, els rams de la Geganta i la Pubilla seran de flors 
naturals i la Gegantona també portarà un ram enlloc del ventall.  
 
En les sortides que realitzin els Nans per la Festa de la Llum i la Festa Major hauran de portar un 
clavell de solapa.  
 
Els rams i flors naturals hauran de ser lliurats pels organitzadors de l’acte en què participen les 
figures en el moment de fer la rebuda a les figures. 
 
Secció 2ª : Del bestiari del correfoc 
 
Article 11  
Les figures antigues del bestiari del Correfoc -Drac, Víbria i Asmodeu i les que es consideri en un 
futur-  romandran exposades de forma permanent al Museu Comarcal de Manresa com a 
integrants del patrimoni cultural moble de la ciutat. Només sortiran en casos excepcionals a la 
ciutat o de trobades de figures centenàries o en ocasions de gran honor i rellevància en què 
hagin de representar la ciutat de Manresa.  
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Article 12  
Les figures del bestiari del Correfoc sortiran per la Festa Major de la ciutat, amb motiu de la 
Mostra del Correfoc i realització del Correfoc, així com en altres possibles actes integrants de la 
Festa Major que per les seves característiques així ho requereixin. 
 
També poden sortir en els actes inclosos dins la Festa de la Llum. 
 
Article 13  
Aquestes figures podran realitzar sortides a altres poblacions quan es tracti de representar la 
ciutat de Manresa o per retornar visites de figures d’altres llocs que hagin estat convidades per la 
ciutat, així com també per assistir a mostres d’aquest tipus d’imatgeria que siguin de rellevància. 
 
En tots aquests casos, les figures podran fer actuacions amb pirotècnia, però aquestes han de 
ser diferents de les actuacions que es fan per les festes locals de Manresa per tal de preservar 
l’interès de les tradicions pròpies de la ciutat. 
 
Secció 3ª : Del grup de cavallets de Manresa 
 
Article 14  
El grup de cavallets de Manresa sortirà al carrer amb motiu de les festivitats tradicionals de la 
ciutat, és a dir la Festa de la Llum i la Festa Major. 
 
Article 15  
El grup de cavallets podrà realitzar sortides a d’altres poblacions quan es tracti de representar la 
ciutat de Manresa o per retornar visites de figures d’altres llocs que hagin estat convidades per la 
ciutat. 
 
Secció 4ª : Del règim comú de sortides  
 
Article 16  
A excepció dels Gegants, el Lleó i l'Àliga, la resta de figures de la imatgeria de Manresa podran 
sortir per les festes de la ciutat de caire públic i popular i podran realitzar sortides amb finalitats 
didàctiques o culturals o de difusió del patrimoni festiu, si així es considera convenient per part 
de l’Ajuntament de Manresa. En ocasions especials podran ser presents en actes excepcionals 
dels components de la mateixa entitat que en gestiona el funcionament per conveni. 
 
CAPÍTOL III  
PROCEDIMENT COMÚ A TOTES LES FIGURES  
 
Article 17  
Totes les figures objecte d’aquest Reglament són propietat de l’Ajuntament de Manresa, sense 
perjudici que es puguin establir convenis de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre 
especialitzades. En aquest cas, les entitats signants podran fer-se càrrec de la gestió, la guarda i 
custòdia de les figures, d’acord amb els termes que s’estableixin en el propi conveni. 
  
Article 18  
Qualsevol entitat de la ciutat -centres educatius, institucions, entitats inscrites al Registre 
Municipal d’Associacions, etc.- podrà sol·licitar la participació de les figures en algun acte o 
activitat. Altres entitats o institucions de fora de la ciutat també podran demanar la presència i 
actuació de les Figures de Manresa com a representació de la ciutat o per retornar visites de 
figures d’altres llocs que hagin estat convidades a Manresa.  
 
En tots els casos l’actuació proposada haurà de respectar el que s’estableix en aquest reglament 
i sempre es valorarà que l’activitat proposada sigui de caràcter i d’interès públic per un sector 
important o pel conjunt de la ciutat.  
 
Article 19  
Les sol·licituds s’hauran d’adreçar per escrit a l’Ajuntament de Manresa, expressant els motius 
pels quals es demana la sortida, el nombre de figures que es sol·liciten, el dia i hora concrets de 
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la sortida, el recorregut que es proposa, i totes aquelles dades exigides per la legislació 
aplicable. 
 
Article 20  
L'Ajuntament de Manresa haurà d'informar les entitats amb les quals hi hagi conveni per 
gestionar les figures demanades i haurà d'autoritzar la sortida sol·licitada d'acord amb l’entitat 
gestora, que podrà fer correccions en les dates i les condicions proposades, en cas de ser 
necessari per raons tècniques i de disponibilitat.  
 
Un cop autoritzada la sortida de les figures, l’Ajuntament de Manresa ho notificarà al sol·licitant. 
 
Article 21  
Els casos excepcionals de sortides que es contemplen en aquest reglament hauran d'estar 
degudament motivats i argumentats en la sol·licitud per escrit que s'ha d'adreçar a l'Ajuntament 
de Manresa i s'aprovaran o es denegaran per resolució de l'Alcalde. 
 
Les sortides de les figures de la secció infantil de Xàldiga Taller de Festes amb finalitat educativa 
i de difusió del patrimoni no estaran subjectes a autorització municipal prèvia, tot i que l'entitat 
comunicarà a l'Ajuntament la data, lloc i objectiu d'aquestes sortides 
 
CAPÍTOL IV  
DISPOSICIONS GENERALS  
 
Article 22  
Les figures objecte d’aquest Reglament tindran el tractament que els correspongui com a 
símbols populars de la ciutat i no podran ser utilitzades per a lucre, o interès particular ni per les 
entitats que en realitzin la gestió mitjançant conveni. 
 
En totes les sortides i passejades que realitzin actuaran en representació de la ciutat de 
Manresa. 
 
Article 23  
En cas que les sortides de les figures a un altre municipi, la relació protocol·lària s’establirà entre 
l’Ajuntament de Manresa i l’ajuntament del municipi respectiu. 
 
Article 24  
Les figures formen part del patrimoni municipal. En conseqüència, l’Ajuntament de Manresa 
vetllarà per la inscripció i protecció dels drets de propietat intel·lectual i d’imatge de les peces. 
 
En aquest sentit, promourà els acords necessaris per a la seva protecció amb la finalitat que es 
prohibeixi la seva reproducció en qualsevol suport sense el consentiment exprés de l’autor i de 
l’Ajuntament de Manresa. En qualsevol reproducció autoritzada, hi haurà de constar la 
procedència i la condició de còpia. 
 
CAPÍTOL V  
RÈGIM JURÍDIC  
 
Article 25  
El règim de funcionament de totes les figures de Manresa es regirà pel que s’estableix en 
aquesta Reglament, així com per totes aquelles disposicions normatives a les quals es subjecta 
l’Ajuntament de Manresa que resultin d’aplicació subsidiària o complementària.  
 
Article 26  
En cas de signatura de conveni amb entitats especialitzades per a la gestió dels diferents grups 
de figures, l’Ajuntament de Manresa exercirà les facultats de fiscalització i control establertes a la 
legislació de règim local, reservant-se el dret a resoldre les controvèrsies que poguessin sorgir 
en l’aplicació del present reglament. 
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Les figures que no constin inscrites a l’inventari municipal el dia d’aprovació d’aquest reglament, 
tindran la consideració de patrimoni municipal prevista a l’article 3 a partir de l’aprovació i 
formalització de l’acord de cessió i la corresponent anotació al registre pertinent.  
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  
Es deroga el Reglament de funcionament de les figures de Manresa,  aprovat inicialment pel ple 
del dia 20 d’abril de 1998 i del qual es va publicar l’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la 
Província del dia 10 de setembre de 1998. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
Aquest reglament entrarà en vigor quan s’hagi publicat el set text al butlletí oficial de la província i 
hagi passat el termini previst als articles 70.2 i 65.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local.” 
 

El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, informa que l’actual Reglament 
de funcionament de les Figures de Manresa es va aprovar el 20 d’abril de 1998. Des 
d’aquesta data hi ha hagut canvis i es va veure la necessitat de fer una modificació amb 
la finalitat de regular totes les qüestions referides a la custòdia, organització, 
funcionament i sortides del patrimoni municipal que conformen les figures del conjunt 
geganter, bestiari del correfoc i grups de cavallets. 

Tot seguit fa un breu resum de les modificacions que es porten a aprovació: 

S’incorpora un preàmbul que posa en valor la regulació de les figures, la seva 
contextualització en el marc de la preservació del patrimoni cultural i posa l’accent en la 
importància de les figures en la tradició festiva manresana. 

Posa l’accent en la municipalització de la imatgeria com a un element comú i públic. 
Defineix clarament que tota la imatgeria manresana és propietat de la ciutat de 
Manresa. 

Actualitza les figures protegides, ja que en aquests anys s’han incorporat figures noves 
que no constaven en el reglament anterior, al Conjunt geganter: el Lleó, al Bestiari del 
Correfoc: la Gàrgola, el Bou infantil, la Tremenda i la Mulassa. 

Es protegeixen les figures i la seva imatge i reproducció, les músiques i coreografies, 
així com la seva vestimenta. 

Protegeix les peces de valor històric com són els Gegants Vells i Nans Vells, i les figures 
antigues del Correfoc, preveient que s’exposaran al Museu Comarcal. Són figures que 
cada vegada s’utilitzen menys perquè ja tenen uns anys i estan més malmeses i se’ls 
dóna la possibilitat de tenir un espai on puguin ser exposades al públic. 

S’estableix una ordenació de les sortides tradicionals per a cada conjunt de figures. Hi 
havia un tipus de demanda d’aquestes figures perquè actuessin en espais fora de la 
ciutat, cosa que no estava regulada, i també s’ha tingut en compte. 

Posa al dia la sortida de les figures més especials, com el Lleó o l’Àliga, i es detalla el 
protocol perquè puguin participar en activitats fora de la ciutat com ha estat recentment 
amb motiu de les Festes de Santa Eulàlia de Barcelona. 
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Demana el vot favorable al dictamen. 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació, i el 
Ple l’aprova per la unanimitat dels 24 membres pres ents, i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 

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 Proposta sobre aprovació, si escau, de l’expedi ent de modificació de 

crèdits núm. 10/2015, dins del Pressupost municipal  vigent. 
 
El secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Hisenda, de 20 de maig de 2015, 
que es transcriu a continuació:  
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2016, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de suplement de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit 
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplement de crèdit, degudament informat 
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer. - Autoritzar la concessió de suplement de crèdit, per a finançar els costos 
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici 
del 2016. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 10/2015 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es 
modifiquen i creen , en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer .- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 10/2015 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es consideraran 
aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat 
reclamacions.” 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda,  informa que aquest expedient 
de modificació de crèdits suposa l’últim pas per a la compra d’uns terrenys de la plaça 
Bages per portar a terme unes permutes.  
Explica que es va fer una operació prèvia, que va ser una entrega a compte de 52.000€,  
pel règim de transmissions patrimonials, i un cop analitzat pels serveis jurídics i 
financers es va considerar més adient fer-ho pel règim de l’IVA. De la part que s’havia 
fet de transmissions patrimonials s’ha de reconvertir amb IVA i aquest és l’import que 
s’ha d’afegir a la partida per tal de poder fer tota l’operació per la via de l’IVA, tenint en 
compte que aquesta és una operació de compra que porta a terme l’empresa FORUM, 
aquesta ja farà després les compensacions oportunes per tal que el cost quedi 
neutralitzat. 
Demana el vot favorable a la proposta. 
 

En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposta 7.1 a votació, i el 
Ple l’aprova per 12 vots afirmatius (11 GMCiU i 1 G MPxC) i 12 abstencions (4 
GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP) i, per tant, esde vé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
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II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
  
8. Donar compte de les resolucions dictades per l’alca lde i els regidors i 

regidores des de l’anterior donació de compte al pl e 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 Loc al núm. 19, 21, 22, 23 i 

24, que corresponen a les sessions amb caràcter res ervat dels dies 7, 14, 
21 i 28 d’abril, i 5 de maig de 2015, i de l’acta  núm. 17, de la sessió 
extraordinària amb caràcter públic del dia 24 de ma rç de 2015 

 
Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local en les seves sessions núm. 19, 21, 22, 23 i 24, que corresponen a les 
sessions amb caràcter reservat dels dies 7, 14, 21 i 28 d’abril, i 5 de maig de 2015, i de 
l’acta  núm. 17, de la sessió extraordinària amb caràcter públic del dia 24 de març de 
2015, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus 
dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 
104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 

 
10. Donar compte de diversos escrits que justifiquen re cepció d’acords 

adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa .  
 
 

Data 
d'entrada 

Organisme Remitent Acord municipal 

21-04-2015 Senat 
Portaveu d’esports  al 
Senat 

Moció de suport a l’esport català. 

05-05-2015 Senat 
Portaveu de cultura al 
Senat 

Moció de rebuig a l’IVA del 21% a la cultura i material 
escolar i a la quota en parafarmàcia, i proposta d’aplicar 
l’IVA superreduït del 4%. 

11-05-2015 
Generalitat de 
Catalunya 

Secretaria de Govern 
Moció de suport a l’esport català. 

11-05-2015 
Generalitat de 
Catalunya 

Secretaria de Govern 
Moció per a l’impuls de la incorporació de clàusules 
socials en la contractació de l’administració pública 

 
 
11. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
No se’n formulen. 
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L’alcalde informa que tal com es va decidir en la Junta de Portaveus, atesa 
l’especificitat d’aquest Ple, es donarà l’oportunitat de poder-se acomiadar a aquells 
regidors que ja no hi seran el proper mandat i també els presidents i portaveus dels 
Grups no aspirants a continuar en un futur plenari. 
 
 
Tot seguit dóna la paraula en primer lloc a la regidora senyora Maria Jesús Pérez, del 
Grup Municipal del PSC. 
 
 
La senyora Ma. Jesús Pérez, regidora del Grup Munic ipal del PSC , inicia la 
intervenció adreçant-se a l’alcalde, al secretari, a l’interventor i a les regidores i regidors 
del període 2011-2015 dient que ha estat un honor compartir aquests quatre anys molt 
importants i molt intensos de la seva vida, de la qual tots en formaran part de la seva 
història personal i vital. 

Diu que sempre els recordarà amb tot el seu afecte i un gran carinyo. Desitja a tothom 
molta salut i moltíssima sort per seguir gaudint de la vida, de la política i de la vida 
professional. 

Diu que sempre tindran tot el seu afecte i s’acomiada fins sempre. 

 
El senyor Ramon Bacardit, regidor del Grup Municipa l de CiU, manifesta que 
intervenir després de la senyora Pérez li és difícil perquè personalment ell no sabria fer-
ho igual.  
 
Agraeix a tots per aquests quatre anys, creu que es reben moltes crítiques al sentir la 
“classe política”, i li fa gràcia que als regidors se’ls digui classe,  ja que tots tenen una 
feina i una altra vida fora de la política, a la qual tornaran uns abans i altres després. 
Diu que quan es critica la classe política des del món local troba o que hi ha mala fe o 
un desconeixement absolut.  
El que ha descobert durant aquests quatre anys és que darrera dels vint-i-cinc regidors 
hi ha unes persones que tenen una vocació de servei públic i, més enllà de les 
discrepàncies ideològiques o tarannàs que han tingut aquests quatre anys, creu que és 
un tret comú que els relaciona a tots. 
 
Demana dues coses pels qui continuaran; que continuïn treballant per prestigiar la 
política, ja que és l’únic sistema conegut que funciona amb garanties, dedicar esforços 
per continuar prestigiant aquesta política, i pels que creguin que aquest sistema no és 
vàlid, encoratjar-los que entrin i opinin després d’estar-hi, ja que és molt fàcil fer crítica 
des de fora, però des de dintre es torna una mica més complexa, i si a sobre ets capaç 
de transformar-ho des de dintre, et mereixes el respecte de tothom. 
 
Manifesta que després d’aquests quatre anys ha arribat a la conclusió que el primer que 
caldria fer després de constituir el nou govern, és fer un conjur entre tots els grups 
polítics perquè Manresa tingui un paper en el nostre país, ja que quan es parla de 
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carreteres, entre d’altres moltes coses, és cabdal que tinguem una posició en aquest 
país. 
Creu que això hauria de ser una obsessió i hauria d’haver un conjur explícit per ser la 
capital de la vegueria, ja que ajudaria a resoldre temes entre d’altres com: l’atractivitat 
econòmica, com de resolució d’infraestructures, ja que quan es va a Barcelona molts 
cops no hi pensen. 
 
Diu que s’hauria de fer un pacte de legislatura per ser la capital de la vegueria. 
 
Acaba la intervenció donant les gràcies pels quatre anys i s’acomiada fins sempre.    
     
 
La senyora Sílvia Gratacós, regidora del Grup Munic ipal de CiU , inicia la intervenció 
dient que està tan nerviosa com el primer dia d’assistència al ple. 
 
Diu que durant aquests quatre anys s’emporta moltes experiències positives, ha après 
molt, sobretot dels regidors que ja porten més d’una legislatura, ha viscut debats 
apassionants, queda meravellada per la capacitat de durada d’alguns regidors que 
formen part del consistori i es queda amb un gran respecte per la institució. 
 
Creu que si no s’ha estat mai a l’Ajuntament, com a ciutadà hi ha un desconeixement 
del que significa ser regidor i estar dintre de l’Ajuntament. 
 
Dóna les gràcies al secretari i a l’interventor que recorden la importància que tenen els 
plens municipals. 
 
Diu que s’endú moltes experiències positives, tornarà a la seva vida anterior i a partir 
d’ara es mirarà tota la feina que es fa amb tot el respecte merescut. 
 
Creu que Manresa es mereix tenir un lloc en aquest país, ha de ser una ciutat amb 
ambició i si s’aconsegueix que tothom se l’estimi com se l’han estimat els que han estat 
aquí aquests quatre anys, aconseguirem tenir un paper cabdal d’ara en endavant i estar 
presents en molts més llocs. 
 
Dóna les gràcies a tots i desitja sort pels que continuaran.  
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, diu que quan el Jordi 
aquest matí li ha dit que s’havia d’acomiadar no sabia quin tipus de comiat s’havia de 
fer. 
 
Diu que ha pensat en el que ha après políticament durant aquests gairebé vuit anys que 
ha estat a l’Ajuntament.  
 
Manifesta haver après principalment tres coses. La primera que la política és conflicte, i 
qui no vulgui conflicte no farà bona política, i que qui vulgui quedar bé amb tothom, no 
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farà bona política i no servirà als interessos col·lectius. Això, que és fàcil de dir i no és 
fàcil de fer, aquesta ciutat i aquest país ho oblida massa sovint, per això costa tant 
treure places d’aparcament per ampliar unes voreres i fer-hi passar un carril bus o que 
costi tant enfrontar-se al poder econòmic perquè paguin pels pisos que no utilitzen, o 
per gravar l’especulació immobiliària, o per enfrontar-se a un estat poc democràtic que 
està negant els drets com a poble, però que si no ens hi enfrontem, no s’aconseguiran 
mai aquests drets que són nostres. 
 
La segona reflexió és que els partits polítics i les ideologies són imprescindibles, ja que 
sense ideologia difícilment es podran fer propostes coherents ni es podrà intentar 
endreçar res col·lectiu.  
Els partits són necessaris i no són ni una colla de lladres, ni un pou de corrupció, són un 
instrument per transformar la realitat i qui digui el contrari que ofereixi alternatives o deixi 
de fer demagògia. Diu que, més enllà de les ideologies i dels partits, un es pot entendre 
amb gent que aparentment és d’un partit i té d’una ideologia molt diferent a la teva, però 
es pot tenir més complicitat sense haver de posar barreres. 
 
Per últim, i diu que ningú s’ho agafi com un atac personal, perquè és un mal que té la 
ciutat en el seu conjunt, farà un prec dient que ens oblidem de ser capital de res, 
Manresa no serà mai capital de res, primer perquè la Catalunya Central no existeix, i en 
segon lloc perquè estem al costat d’una capital mundial, que és Barcelona, que és la 
capital dels manresans i manresanes. Si mai Manresa és capital de vegueria tindrà 
alguns serveis més, però si això comporta entrar en competència  amb Igualada o Vic,  
mal negoci es farà. 
 
Creu que cal centrar-se en aconseguir una ciutat on s’hi visqui bé, amb bons serveis, 
amb bon espai públic, amb una anella verda que sigui l’enveja de les ciutats semblants 
a Manresa, i guanyar un lloc de prestigi on la gent pugui viure i  treballar, una ciutat 
còmoda i agradable, oblidant-nos de la capitalitat, ja que és un discurs del segle XIX o 
XX. Acaba la intervenció dient que aquest és el seu consell si el volen agafar. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP , inicia la 
intervenció dient que se li fa una mica difícil perquè els que l’han precedit en l’ús de la 
paraula han deixat el llistó cada vegada més alt. 
 
Diu que té un defecte i és que en tots aquests anys que porta de regidor, si no porta 
escrit el que ha de dir “cagada pastoret”. Avui no ho porta escrit, tot i que espera poder 
estar a l’expectativa d’en Pere Fontanals i no decebre’l. 
 
Com a regidor d’aquest Ajuntament, diu que el primer que ha de fer és fer agraïments, 
perquè són cinc legislatures. 
El primer agraïment és per al personal de l’Ajuntament, personal que durant aquests vint 
anys han estat, han marxat i que encara continuen, que tenen responsabilitats 
importants, tant com els que es troben a la taula presidencial, com els que no en tenen 
tanta però igualment el mateix agraïment. 
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Agraeix a tot el personal el recolzament implícit que li han fet com a persona i com a 
representant d’un grup polític. 
 
Agraeix als regidors i regidores que durant vint anys han estat asseguts en aquesta sala 
de plens, amb les formes que han calgut en cada moment i en cada circumstància, però 
que traspassades les portes del saló de plens, eren ciutadans de Manresa  que volien el 
millor per a la ciutat de Manresa. 
 
Agrair també als alcaldes que l’han presidit durant aquests vint anys, l’alcalde Jordi 
Valls, l’alcalde Josep Camprubí -injustament denostat- i l’actual alcalde Valentí Junyent. 
Cadascun amb el seu estil i les seves formes, han tingut la possibilitat d’emprenyar-se, 
de dir-se les coses que s’havien de dir, però continuar treballant per a la ciutat.  
 
Acaba amb un agraïment per als periodistes, aquest quart poder que fa una feina 
imprescindible, malgrat que a vegades els posin de volta i mitja, que passin d’ells, però 
la seva feina és la corretja de transmissió cap a la societat, i que d’una manera o altra, 
aquell que encara que no et voti, li arriba la teva proposta, la teva idea i el teu ideal, el 
teu o d’un altre. Malgrat no estar d’acord amb com ho han escrit a vegades, ho ha fet 
molt poques, ha trucat per dir que no estava d’acord i ho ha fet quan ha cregut que calia 
fer-ho. 
Agraeix als periodistes que durant vint anys hagin estat aguantant-los a la sala de plens, 
sobretot els plens de llarga durada que acabaven de matinada. 
 
Per últim, també vol agrair als ciutadans de Manresa que han confiat en la seva persona  
i que van dipositar el seu vot perquè tant ell com la resta de companys els 
representessin a l’Ajuntament.     
 
Quan la regidora Gratacós deia que estava molt nerviosa com si fos el primer ple, diu 
que també es posa nerviós quan ha d’intervenir en el Ple, però creu que els nervis que 
tots tenen són bons -el preocuparia el contrari-. Creu que la responsabilitat compartida 
per tots ha estat el nord que tots plegats han utilitzat per intentar mantenir aquestes 
relacions i aquests vincles entre Grups municipals, entre partits polítics diferents i entre 
les persones que formen part d’aquest Consistori. 
 
Creu que durant aquests 20 anys hi ha hagut moments de tot, moments d’alegria, de 
satisfacció i de no tanta alegria i de molta preocupació personal. Personalment diu que 
obvia aquests últims, ja que el seu caràcter li permet obviar, però no oblidar. 
Es queda amb els moments en què ha fet la seva tasca de regidor gràcies als companys 
de grup, que l’han ajudat a plantejar consensos amb d’altres grups polítics, a poder fer 
diàleg, a parlar, a poder plantejar projectes damunt de la taula, plantejar idees que 
siguin escoltades i que d’una manera o altra s’han pogut dur a terme, a incidir i 
col·laborar amb l’Ajuntament. 
Aquest és un exercici de vocació de servei públic, ja que en forma i fons sap que la 
crítica és fàcil pels ciutadans que estan fora i que no entenen el que s’està fent a 
l’Ajuntament, que estan vivint de la política.  
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Diu que molt poca gent viu de la política a nivell municipal. El que s’està fent des dels 
municipis mitjans com Manresa, ciutats de 75.000 o 80.000 habitants, és una vocació de 
servei envers el ciutadà, perquè volen col·laborar i se senten a gust. No coneix ningú 
que ho faci per viure-hi, perquè la majoria té una feina fora d’aquest àmbit, la qual cosa 
representa perdre hores per estar a l’Ajuntament, a costa d’hores de feina o de la 
família. 
En definitiva, els que es troben a la sala de plens i els que estan fora i els critiquen 
perquè no ho coneixen, tots fan política, i això és bo. És necessari que des de fora hi 
hagi aquesta confusió, perquè no tothom té el dret de saber de tot. Cal ser curós que 
tots fem política i aquest és el dia a dia de tots plegats. 
 
Vol acabar llançant una idea, i és que el seu fill és la segona generació desprès d’ell que 
té la sort de viure sense haver viscut un acte bèl·lic, cap guerra, i això és gràcies al 
diàleg, a parlar i a espais com aquest on es puguin dir les coses, i que al sortir de  
portes enfora treballem per la societat, i que es deixin de banda aquells preceptes 
tancats de les religions o de les qüestions més terrenals i absurdes que provoquen 
l’enfrontament entre les persones. 
Creu que aquest és l’esperit i el valor en què volia posar l’accent. Diu que té la sort de 
formar part d’aquesta primera generació d’haver viscut sense una guerra, i el seu fill  
forma part de la segona generació, i desitjaria que els fills dels seus fills continuïn 
formant part de les generacions sense haver viscut ni saber de primera mà el que és 
una guerra. Creu que això fonamentalment s’aconseguirà a través del procés 
democràtic implementat entre tots plegats, a través del diàleg, de deixar que la gent 
pugui votar. 
 
Per acabar, diu que pels que continuaran i pels qui entrin de nou els demanaria i exigiria 
ambició, empenta, lideratge, projectes, una ciutat millor, que arribi a ser capital o no, ja 
que la capitalitat s’ha de guanyar -no ens la donen-, i quan parlem de capital es perquè 
volem projectes, volem una ciutat que tingui aquell espai i aquell entorn que fa que la 
resta del país ens tingui respecte, que ens tinguin localitzats al mapa.  
Els encoratja a tots per a la propera legislatura i pels propers anys. 
  
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC,  inicia la intervenció 
dient que se’n va amb una sensació agredolça, després de vuit anys i mig.  
Agre en el sentit de deixar de fer coses que t’agraden, de participar en un projecte -que 
segurament ha sigut una de les parts més importants de la teva vida, i dolça pel mateix, 
ja que tots els que creuen en la política municipal o que creuen que la política municipal 
és l’única eina que existeix -i hauria de poder existir com a element democràtic per  
transformar la societat-, els que creuen en l’esforç que fa el 99,9 % de tots els regidors i 
regidores de Catalunya per tirar endavant aquest país i les ciutats corresponents.  
 
Si realment un creu que pot arribar a formar part, com a càrrec electe de la seva ciutat, 
que el partit i una part de la ciutadania hagi cregut en ell per formar part del consistori, 
això forma part d’aquesta part dolça, i de l’orgull d’haver pogut participar en el govern de 
la teva ciutat. 
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Segur que és la part més enriquidora i una de les més importants de la vida, ja que de la 
vida s’aprèn de tot el que es fa, des que un és petit i es va fent gran, així com de la 
professió, però difícilment es pot aprendre tant des del punt de vista social com el que 
és el coneixement d’una ciutat o un consistori. 
 
Diu que personalment ha tingut la sort d’haver estat quatre anys al govern i quatre anys 
a l’oposició, ja que un s’adona que tan important és una part com l’altra. 
 
Diu que s’han fet molts agraïments i que els podria repetir, però vol remarcar la feina de 
tots els tècnics que han fet possible que tant les seves idees com els seus projectes es 
puguin tirar endavant. Especialment vol agrair als departaments d’Alcaldia i de 
Secretaria, sobretot per facilitar-los la feina als regidors que es troben a l’oposició 
perquè és fonamental, no tan sols perquè els faciliten la feina, sinó perquè s’esforcen al 
màxim ja que entenen que els regidors fan una feina que va una mica més enllà, ja que 
no són unes persones que busquen l’interès propi, sinó que ho fan en representació 
d’una ciutadania que té el dret a estar informat, per això és d’admirar com funciona 
l’Ajuntament. 
 
Recorda que quan va entrar l’any 2007, va veure una serietat, un respecte i un fair play, 
però, no sap si per defecte professional -ja que és mestre-, aquest aspecte de fer les 
coses amb respecte té un punt de valor, la qual cosa fa que sigui possible el tracte que 
tots es tenen.  
Personalment diu que l’Ajuntament de Manresa és un ajuntament modèlic a nivell de 
país, pel tracte que tots es tenen i perquè això facilita molt les relacions posteriors i els 
acords que hi pugui haver. 
Com deia Albert Einstein: el cervell és com un paraigua que només funciona si està 
obert. 
 
Anima els que continuaran que tinguin el paraigües obert i la màxima imaginació pel bé 
de la ciutat. 
Li agradaria que Manresa pugui ser una gran capital a partir d’aquests propers mesos, 
que serveixi per fer un nou país, una nova Manresa, una nova República catalana 
liderada pels ajuntaments de les nostres ciutats, però en qualsevol cas pel bé de la 
ciutadania. 
 
Acaba la seva intervenció fent un agraïment al president del consistori, que és el que 
acaba decidint moltes de les coses i, en el seu cas, tant l’alcalde Josep Camprubí com 
l’alcalde Valentí Junyent, a continuar amb la bona actitud i el bon fair play. 
 
 
La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC , s’adreça a l’alcalde, 
als regidors i regidores, al públic assistent i a la premsa, dient que avui és l’última 
presentació abans de parlar, i diu que no està nerviosa sinó que està atacada. 
 
Se sent nerviosa, emocionada, enyorada perquè fa dies que s’està acomiadant, i també 
se sent alliberada, ja que la decisió de deixar la política la va prendre després d’estar 
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gairebé un any meditant. Va decidir deixar la política tot i que li apassiona, però volia 
acabar un cicle i creu que el partit també s’ha de renovar, que hi ha noves cares amb 
molta il·lusió, com la que ella tenia el primer dia, però després de vuit anys ja comença a 
pesar. 
 
En primer lloc vol agrair a l’alcalde el fet que els deixi acomiadar-se com Déu mana i 
també pel bon tracte, l’atenció, l’escolta activa, que s’agraeix molt. Diu que avui té la 
necessitat d’agrair, com ha dit el regidor Xavier Javaloyes. 
 
Primerament agraeix al partit del PSC l’oportunitat que li va donar, així com també al 
Jordi Valls i l’Anna Torres que, en el seu moment, la van anar a buscar al Xup -on 
treballava com a dinamitzadora de Plans Comunitaris l’any 2004-, perquè li van fer 
veure passió per la política. 
 
En segon lloc agraeix al Josep Camprubí, com a alcalde i president del Grup, perquè va 
confiar en ella i li va proposar anar en el número cinc l’any 2007. També al José Luis 
Irujo, a l’Aida Guillaumet, a l’Àngels Mas, a l’Alain Jordà, a la Mar Canet i al Josep 
Buenache. Amb tots ells va aprendre molt, van viure els pitjors quatre anys de la 
política, van rebre la crisi de cop, però també va aprendre molt i es va emportar el 
contacte amb la gent. 
 
Després va passar a l’oposició amb les companyes, Txús Pérez i Ruth Guerrero, i el 
José Luis Irujo, formant una petita família: la mama Txus, el papa José Luis, la germana 
Ruth i ella com a portaveu. Han après a fer oposició i, com deia el regidor Vinyes, quan 
véns de governar, s’ha de canviar el rol, però també n’està agraïda perquè se n’aprèn 
molt, es coneix l’Ajuntament des d’una altra òptica, ja que el coneixia des de la regidoria 
que portava. 
 
Així mateix, com han dit els regidors Javaloyes, Vinyes i la resta de companys, 
manifesta el seu agraïment al personal de l’Ajuntament, ja que sense ells aquesta 
maquinària no funcionaria, i infinitament agraïda, tant al José Luis González, com al 
Josep Trullàs, per la seva paciència, la seva tasca, el seu suport i les seves explicacions 
quan les han necessitat. 
 
Afegeix que sempre s’ha sentit molt ben tractada pels mitjans de comunicació, ja que 
admira la professió i la respecta, per això també els està molt agraïda.  
Per acabar, fa un agraïment a la seva família i als seus amics. 
 
Acaba dient que han estat vuit anys fent un camí junts. Ara ella agafa una bifurcació en 
el camí per emprendre nous projectes, amb noves il·lusions, fent coses diferents i està 
convençuda que tant l’Ajuntament com la ciutat, a la que estima molt, queda en molt 
bones mans, tant pels que segueixen com pels que entraran. 
   
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC , s’adreça a 
l’alcalde, als regidors i regidores i al públic assistent, al senyor Xavier Naval, president 
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del Comitè d’empresa, al company Felip González, a la seva família, i també als 
periodistes que es troben a la sala. 
 
Dóna les gràcies a l’alcalde per l’oportunitat que els ha donat de poder acomiadar-se, ja 
que personalment s’acaben 24 anys de vida política, tot i que la política sigui una 
extensió més de la seva persona. 
 
Diu que com ell presumia que els regidors i regidores que l’han precedit en el torn de 
paraula tindrien un discurs brillant i tenia por que l’emoció li jugués una mala passada, 
s’ha preparat el discurs que passarà a llegir literalment, i diu que espera ser més breu 
que el senyor Javaloyes.    
 
“Finalment avui mateix, en aquest darrer Ple del mandat, es tanca un cicle vital 
ininterromput que m’ha portat a ser regidor de dos ajuntaments durant 24 anys: regidor 
a l’Ajuntament del Pont de Vilomara des del 1991 fins el 1999 i regidor de l’Ajuntament 
de Manresa des del 1999 fins l’any present.  
 
Al llarg de tot aquest temps he tingut responsabilitats diverses: Cultura i Ensenyament, 
Administració, Governació i Salut i, des de fa 4 anys, tasques de regidor a l’oposició. 
Al llarg de tots aquests temps he viscut moments plens de satisfacció i alegria i  alguns 
d’altres, plens d’incertesa i dolor. Prefereixo quedar-me amb els primers entre els que 
vull destacar la construcció de l’escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara, l’excel·lent 
experiència al Patronat de la Fundació Sociosanitària de Manresa i la decisiva reforma 
sanitària de Manresa, que ha acabat en aquesta magnifica realitat que avui constitueix 
la Fundació Althaia. 
 
Educació i salut, dos dels pilars fonamentals de l’estat de benestar i de qualsevol 
societat que es proclami socialment justa i amb igualtat d’oportunitats. 
 
Hi ha d’altres moments que podria recordar, però seria una successió interminable 
d’assumptes i no els vull cansar. 
 
El que si que faig, més enllà de qualsevol intenció protocol·lària, és demanar disculpes 
pels meus errors i equivocacions, mai originats això si, per una mala praxi política o 
nascuts de la mala fe o de qualsevol interès personal. 
 
Malgrat això, és a dir malgrat aquests errors i equivocacions, inevitables en la condició 
humana, imperfecta per definició, també els hi expresso la meva intima satisfacció de no 
haver actuat de la forma que reflexen dos pensaments de dos personatges il·lustres: un, 
el cineasta nord americà Woody Allen, que va dir: “La vocació del polític de carrera, és 
fer de cada solució un problema”, i un altre, el del dictador comunista Nikita Khrushchev 
que va dir: “Els polítics són sempre el mateix. Prometen construir un pont encara que no 
hi hagi riu“. 
 
Al llarg d’aquests 24 anys hauré tingut desencerts i fallides i algun encert i èxit, però els 
hi puc ben assegurar que he treballat amb passió a favor de la nostra comunitat, 
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defensant el mandat dels ciutadans, fomentant la salvaguarda del bé públic i comú, del 
sentit de col·lectivitat i dels valors de la democràcia i la justícia social. 
 
I no he fet de cada solució un problema, ni he promès construir ponts sobre rius 
inexistents. 
 
Al llarg d’aquests 24 anys la política i la societat han experimentat grans canvis, alguns 
d’ells enormement positius i en l’horitzó del progrés, d’altres que poden ser interpretats 
com una amenaça i en alguns casos com un retrocés i que posen contra les cordes i  
entredit el propi sistema democràtic. 
 
Alguns d’aquests elements negatius son: un individualisme ferotge i creixent entre 
amplis sectors de la ciutadania, la corrupció social i política, el descrèdit de les 
institucions danyades per les lluites partidistes, l’absència d’objectius comuns i d’un 
esperit de consens soscavat pel sectarisme, la immediatesa i el tacticisme, el fenomen 
creixent d’una preocupant hipocresia i cinisme socials, els efectes asocials i amorals 
d’un capitalisme desregulat i de l’aplicació exclusiva de criteris econòmics en la gestió 
política i la irresponsabilitat d’alguns mitjans de comunicació més preocupats per servir 
els seus propietaris i inversors i els índex d’audiència, que a una informació veraç i 
contrastada. 
 
Aquests elements negatius de la política dels nostres dies, s’han d’entomar amb esperit 
enèrgic i decidit, contraatacant amb més generositat política i amb més democràcia i 
aplicant un relativisme polític, però un estricte radicalisme moral. 
 
Diu que està d’acord amb el que ha dit el senyor Majó, que la política és conflicte, i sinó 
fos així no serviria a la ciutadania, és confrontació i és debat, però sempre amb la visió 
de superar el conflicte, no d’enquistar-se i de quedar-se en ell. 
 
Penso que els polítics del futur hauran de ser persones esforçades, molt tenaces i, en el 
cas del nostre Ajuntament, el que demano als futurs regidors és que continuïn amb 
aquesta política “florentina” -i ho dic en el millor sentit de la paraula-, la bonhomia, la 
voluntat de consens, i que defugeixin en tot moment de la demagògia i la política de 
sang i fetge. 
 
Sempre guardaré en la meva memòria vital l’experiència municipalista que he tingut el 
privilegi de viure durant tots aquests anys, però especialment portaré al cor a totes les 
persones –molts de vostès-, que m’han ensenyat a ser millor, a creure en una societat 
més justa i harmoniosa, i a ser humil, senzill i valorar per sobre de tot la realització 
humana en la seva dimensió espiritual.  
 
Municipalisme i humanisme, dos conceptes íntimament relacionats, han estat els pilars 
fonamentals de la meva experiència política i personal durant aquests vint-i-quatre anys. 
Un llarg camí que m’ha portat per indrets, llocs, situacions i moments que ja formen part 
del meu equipatge personal i sense els quals no es podria entendre ni interpretar la 
meva vida. 
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Vull recordar a les persones, funcionaris i tècnics municipals, especialment en la meva 
condició durant dotze anys de regidor d’Administració, tant de l’Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort com de l’Ajuntament de Manresa, que han estat col·laboradores 
meves per la seva entranyable dedicació i ajuda. Reivindico el bon nom i la necessitat 
social d’una bona Funció Pública que constitueix la millor garantia d’un funcionament 
objectiu, legal i neutre, per part de les administracions públiques al servei dels 
ciutadans. 
 
El meu agraïment i reconeixement personal també, als meus adversaris i socis polítics, 
alhora les dues coses, a tots vostès que representen a CiU, CUP, PP, i de forma 
especial a ERC i ICV amb els que vaig compartir govern municipal.  
 
Adversaris i socis polítics, com deia, amb els que he tingut que compartir discrepàncies i 
diferències, però també acords i consensos. Si la política perd la dimensió racional de 
l’acord , el pacte, la negociació i el diàleg, deixa de ser democràtica per convertir-se en 
una activitat sectària, estèril, pertorbadora i totalitària. 
 
Vull recordar la figura dels quatre alcaldes que he conegut com a regidor: Evarist De la 
Torre, Jordi Valls, Josep Camprubí i Valentí Junyent. Tot el meu reconeixement per la 
seva vàlua i valentia, pel seu coratge cívic, per la difícil i complexa tasca que 
desenvolupen, i perquè encarnen l’autoritat democràtica i perquè personifiquen el 
símbol del que ens uneix. 
 
Vull agrair a les meves tres excel·lents companyes regidores, la seva companyia i la 
paciència de suportar-me durant aquests darrers quatre anys i també vull recordar a tots 
els meus companys i companyes socialistes amb les que he tingut el privilegi de 
compartir les tasques polítiques en tots dos ajuntaments, persones totes elles d’una 
qualitat humana excepcional. El PSC ha tingut als ajuntaments la seva sàvia i el seu 
aliment, la millor mostra de compromís, entrega i lluita a favor de les persones, el seu 
camp d’actuació més autèntic i genuí. 
 
També els vull dir que tots vostès també són un exemple d’aquesta tasca a favor de les 
persones. M’enorgulleixo d’haver sigut el vostre company, perquè no hi ha millor 
defensa que la política, que la dignificació amb la que cada dia cadascú de nosaltres pot 
actuar. 
M’enorgulleixo de ser el seu company, senyor Adam Majó, o d’haver estat el seu 
company, de vostè senyor Toni Llobet, senyor Sala, Àuria, Pere Culell, Xavier Javaloyes 
–als quals trobaré a faltar les seves felicitacions pel meu sant i aniversari-. En definitiva, 
per a tots vostès.  
 
Per últim, i de  forma molt especial en aquest moment, vull recordar a la meva família 
que durant tot aquest temps ha patit els danys “col·laterals“ de la meva dedicació 
política i  recordar de tot cor els companys Evarist De la Torre, Nadal Chavarría, Manel 
Cano i al “Pare” Badia, que amb el seu exemple personal han estat i són referents 
insubstituïbles en la meva vida política. 
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El meu desig pel futur és el que es podria recollir d’una frase pronunciada per John 
Fitzgerald Kennedy poc abans de ser assassinat : << Si haguessin més polítics que 
sabessin poesia i més poetes que entenguessin de política, el món seria un lloc una 
mica millor per viure-hi >>   
 
Continuaré servint a la societat des de les meves idees i conviccions socialistes i 
democràtiques i com un ciutadà més que vol que a la nostra societat, els valors de la 
llibertat, igualtat, fraternitat i justícia social, siguin, per damunt de qualsevol altra 
bandera, la seva ensenya i el nostre ideal.  
 
Moltes gràcies a tots i molta sort en les vostres vides, regidors i regidores !! 
Molt d’encert per als que continueu i als nous que vinguin !! 
Molta política !! 
Visca Manresa !! 
 
 
L’alcalde  diu que abans de tancar el Ple vol afegir dues coses. La primera, és que més 
enllà del que ens depari la vida, que serien les eleccions de diumenge i que ningú sap 
on ens portarà políticament, el comiat dels vuit companys que avui han intervingut en 
aquest ple i que se’n van de la seva activitat política, més enllà de si ha estat una 
activitat més curta o més llarga, ha estat una activitat política molt rellevant i molt 
significativa, ens han donat una lliçó en aquest comiat -i ho diu des del cor- ja que 
tampoc ho tenia preparat i ho pensa sincerament.  
 
Respecte a la segona qüestió, diu que ha après molt de tots, tant dels que se’n van, i 
d’alguns dels que se’n van especialment, i com que queda lleig dir-ho amb noms i 
cognoms, dirà que de la seva experiència, del seu ofici i de la seva vocació de servei a 
la ciutat, tots ens n’hem de fer corresponsables i saber-ho traslladar a la ciutadania, 
perquè malauradament aquesta vocació de servei a la ciutat, aquest ofici i aquesta 
manera de fer política d’aquesta ciutat i d’aquest ajuntament, haurien de ser coneguts 
fora d’aquestes quatre parets. 
 
Acaba donant les gràcies a tots perquè ha après i continuarà aprenent dels qui puguin 
ser-hi en el proper mandat, tinguin la condició que tinguin. 
 
Recorda que el dia 10 de juny s’ha d’aprovar l’acta de la sessió plenària d’avui.    
Dóna les gràcies a tothom de tot cor per la lliçó i per la seva aportació. 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes relacionats a l’ordre del dia, 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 


