
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 3/2011 
Dia: 21 de març de 2011 
Horari: de 20.15 a 01.30 
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa 
Caràcter: ordinari 
 
 
Assistents 
 
President 
Josep Camprubí Duocastella 
 
Tinents i tinentes d’alcalde 
Ignasi Perramon Carrió 
Núria Sensat Borràs 
Àngels Mas Pintó 
José Luis Irujo Fatuarte 
Aida Guillaumet Cornet 
Joan Vinyes Sabata 
Alain Jordà Pempelonne 
 
Regidors  i regidores 
Sònia Díaz Casado 
José Luis Buenache Catalán 
Josep Maria Sala Rovira 
Maria Rosa Riera Montserrat  
Alexis Serra Rovira 
Imma Torra Bitlloch 
Maria Mercè Rosich Vilaró 
Miquel Davins Pey 
Josep Maria Subirana Casas 
Moisès Fargas Santaulària 
Alba Alsina Serra 
Xavier Rubio Cano  
Xavier Javaloyes Vilalta 
Domingo Beltran Arnaldos 
Adam Majó Garriga 
Albert Pericas Riu 
 
Secretari 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
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Absents 
 
Regidora 
Mar Canet Torra 
 
 
Ordre del dia  
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 2, que correspon a la sessió plenària 
del dia  22 de febrer de 2011.  

 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1047, d’1 de febrer de 2011, 

sobre activació del Pla d’actuació municipal per a fires i espectacles, per als 
dies 26 i 27 de febrer de 2011, amb motiu de la Fira de l’Aixada. 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2097, de 28 de febrer de 2011, 

sobre aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2010. 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 1980, de 7 de març de 2011, 

per la qual es confereix delegació expressa i puntual a la regidora Alba Alsina 
Serra perquè autoritzi un matrimoni civil el dia 2 d’abril de 2011. 

 
2.4 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 16 de març de 2011, 

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

 
2.5 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 15 de març de 2011, 

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

 
2.6 Donar compte de la proposta de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 

Catalunya Central sobre Aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla 
General d’ordenació Urbana al sector Segre-La Catalana, amb la incorporació 
de prescripcions d’ofici. 

 
 
3. ALCALDIA  PRESIDÈNCIA  
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord adoptat per la 

Junta de Govern Local en sessió de 7 de març de 2011, referent a la 
designació de representant municipal en el Patronat de l’Hospital de Sant 
Andreu. 
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4. ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ  
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa 

al conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la 
Federación Española de Municipios y Provincias en matèria d’intercanvi 
d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats 
locals.  

 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
 
4.2.1 Dictamen sobre estimació, si escau, del recurs presentat contra assignació de 

la quota de les contribucions especials derivades de l’execució del Projecte 
d’urbanització del carrer del Peix. 

 
 
4.3 REGIDORIA DELEGADA DE COMERÇ  
 
4.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores per a la 

concessió de subvencions en matèria de Comerç. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME  
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’aportació a la societat municipal 

FORUM, SA, d’1.000.000 € en concepte de subvenció per a l’execució de 
l’actuació Escodines. 

 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, del text refós de la modificació puntual del 

Pla parcial Plana del Pont Nou. 
 
5.1.3 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla 

General. Sant Joan d’En Coll. 
 
5.1.4 Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, de l’Estudi de Detall “Parcel.les 

20, 22, 24 i 26, carrer Alcalde Lluís Prunés. La Parada”. 
 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA, SERVEIS URBA NS I 

MOBILITAT  
 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Pla de Mobilitat Urbana de 

Manresa (PMU) 2011-2016. 
 
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
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6.1 REGIDORIA DELEGADA DE SALUT  
 
6.1.1 Dictamen sobre convalidació, si escau, del conveni regulador de l’encàrrec de 

gestió de determinades activitats de protecció de salut a favor de l’Agència de 
Protecció de la Salut. 

 
 
7 PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició dels Grups Municipals del PSC, ERC, ICV-EUiA, CiU, PPC, CUP i 

PxC sobre revisió cadastral. 
 
7.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de la retirada de la Guàrdia 

Civil del municipi de Manresa i de la cessió de les seves instal·lacions a la 
ciutat. 

 
7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’equipar amb calderes de 

biomassa els nous edificis públics de la ciutat. 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de recordar els 25 anys de 

l’accident nuclear de Txernòbil. 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal de CiU sobre reducció de les dedicacions dels 

membres corporatius, i reducció del nombre de personal directiu i personal de 
confiança de l’Ajuntament de Manresa. 

 
7.6 Proposició del Grup Municipal de CiU sobre garantia del secret de vot per a 

persones amb discapacitat visual, de cara a les properes Eleccions municipals 
maig 2011. 

 
7.7 Proposició del Grup Municipal de CiU sobre adopció de mesures per garantir la 

seguretat de l’alumnat a l’entrada i sortida de l’escola Ave Maria. 
 
7.8 Proposició del Grup Municipal d’ICV-EUiA sobre aprovació dels projectes de 

col·locació de gespa artificial als camps municipals de futbol de Manresa. 
 
7.9 Proposició del Grup Municipal de PxC sobre l’ús de la plaça Josep Lluís Sert. 
 
7.10 Proposició dels Grups Municipals d’ICV-EUiA i ERC sobre el manteniment de 

Catalunya Caixa com a Caixa d’Estalvis. 
 
7.11 Proposició del Grup Municipal Socialista sobre la política educativa amb relació 

a la retallada pressupostària. 
 
      
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
8.1 Proposta per a l’aprovació definitiva, si escau, de l’Estudi de Detall “U7/ILLA3 

DEL PLA PARCIAL CONCÒRDIA”. 
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8.2 Proposta per a l’autorització, si escau, a Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa, SA, per a concertar una pòlissa de crèdit d’1 M€ amb 
CatalunyaCaixa. 

 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 6, 7, 8 i 9,  que 

corresponen als dies 14, 22 i 28 de febrer i 7 de març de 2011, respectivament. 
  
11. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats 

per l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència 
necessari per iniciar la sessió i es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta núm. 2, que correspon a la sessió 
plenària del dia  22 de febrer de 2011.  

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió ordinària núm. 2, del dia 22 de febrer de 2011,  que s’ha entregat als regidors i 
regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna 
observació a formular respecte al seu contingut. 
 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta, per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
 
L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia en el sentit de tractar inicialment els punts 7.7, 
7.8 i 7.10 en què hi ha peticions per a intervenir-hi. 
 
 
7.7 Proposició del Grup Municipal de CiU sobre adop ció de mesures per 

garantir la seguretat de l’alumnat a l’entrada i so rtida de l’escola Ave 
Maria . 
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El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de CiU,  de 16 de març de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Amb data 14 d’abril de 2009 l’AMPA de l’Escola Ave Maria va presentar una instància 
a l’Ajuntament demanant resoldre uns problemes en relació  a aspectes de seguretat  
a l’entorn de l’entrada i la sortida dels alumnes del centre. 
 
Entre les demandes s’hi recollia la necessitat de dellimitar una zona del carrer davant 
les dues portes d’accés al centre, que són a més a més, portes de sortida 
d’emergència, amb la prohibició de parada i/o estacionament de vehicles. 
 
Des d’aquell moment es varen fer diverses gestions per aconseguir trobar una solució 
a l’esmentat problema però ens trobem a mitjans del curs 2010/11 i encara no s’ha 
aportat cap solució a aquest problema específic de l’escola Ave Maria. 
 
Considerant que es tracta d’un aspecte de seguretat per l’alumnat de l’escola que pot 
ser millorat amb una aportació econòmica relativament petita, el Grup Municipal de 
CiU planteja l’adopció dels següents acords: 
 

1. Eliminar, mitjançant la senyalització corresponent, dues places d’aparcament 
davant la sortida de l’escola per poder ampliar la zona de moviment dels 
alumnes entre que surten de l’escola i són recollits pels seus pares. 

2. Estudiar la possibilitat d’elevar aquest espai fins a l’alçada de l’actual vorera per 
facilitar la circulació de cotxets i de persones amb mobilitat reduïda. 

3. Fixar un termini d’un mes per realitzar les esmentades modificacions” 

 
El secretari presenta una esmena de substitució dels Grups municipals del PSC, ERC i 
ICV-EUiA, de 21 de març de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
  
“Atès que amb data 14 d’abril de 2009 l’AMPA de l’Escola Ave Maria va presentar una 
instància a l’Ajuntament demanant resoldre uns problemes en relació  a aspectes de 
seguretat  a l’entorn de l’entrada i la sortida dels alumnes del centre, amb un conjunt 
de demandes vàries. 
 
Atès que des de l’entrada de la instància per part de l’AMPA de l’Ave Maria es van 
començar a realitzar la majoria d’accions sol·licitades. 
 
Atès que durant l’any 2009, per part de l’equip de mobilitat de l’ajuntament, s’estava 
estudiant i preparant un projecte de millores en els itineraris escolars, que es va portar 
a terme l’any passat, millorant la senyalització als entorns de totes les escoles. 
 
Atès que efectivament va quedar per executar una acció al davant de les entrades i 
sortides del carrer Major, que resolgués d’alguna manera el petit espai que queda 
entre l’edifici i la calçada, que per part dels sol·licitants era la col·locació d’unes pilones 
per impedir l’aparcament just davant les entrades de l’escola. 
 
Atès que la setmana passada el regidor de Via Pública i Mobilitat es va reunir amb 
representants de l’AMPA per adoptar les solucions més idònies, arribant a uns acords. 
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Els grups de l’equip de govern 
 
PROPOSEN 
 

1. Instal·lar una plataforma de les utilitzades en les parades de bus per tal 
d’ampliar l’espai de vorera en l’entrada més estreta de l’escola, i retrocedint fins 
aquesta la tanca que hi ha en aquests moments davant la porta. La instal·lació 
de la plataforma impedirà alhora l’aparcament en aquest espai. La instal·lació 
es portarà a terme de forma immediata, tan bon punt el departament en tingui 
en existència. 

2. Eliminar, mitjançant pilones, dues places d’aparcament de la segona entrada 
de l’escola que té però, més espai de vorera. Aquest acció es portarà a terme 
durant l’actual setmana. 

3. La realització d’aquestes dues accions no ha d’impedir però, que en el futur es 
puguin realitzar altres accions que millorin encara més aquesta situació.” 

 
L’alcalde dóna la paraula a la senyora Ariadna Elias Morera, en representació de 
l’AMPA de l’Escola Ave Maria, que ha demanat per a intervenir en el punt 7.7 de 
l’ordre del dia. 
 
 
La senyora Ariadna Elias  explica que intervé, com a representant de l’AMPA de 
l’Escola Ave Maria i com a mare preocupada per la seguretat dels seus fills i de la 
resta dels alumnes, a fi de denunciar la manca de seguretat als accessos de l’escola. 
 
Explica que l’Escola Ave Maria està ubicada al tram més estret del carrer Major, d’un 
únic sentit de circulació amb aparcament a banda dreta de la via, això vol dir, davant 
de les portes d’entrada i sortida i amb voreres estretes, d’uns 80 centímetres, on el pas 
de vianants, cotxets i cadires de rodes és dificultós en horaris normals i perillós i 
impossible en hores d’entrades i sortides dels escolars.  
 
Diu que des de l’Escola i l’AMPA es porta anys lluitant per una millora d’aquestes 
condicions, mitjançant converses amb l’Ajuntament, en primera instància, i des de l’any 
2009 amb escrits i entrevistes amb la regidoria pertinent. També, en data 14 d’abril de 
2009, amb registre d’entrada núm. 18232, es va presentar a l’Ajuntament instància 
sol.licitant la supressió de barreres arquitectòniques, l’adequació i ampliació de vorera 
davant de les dues portes d’accés al centre, que són a més a més portes de sortida 
d’emergència, la prohibició d’aparcament davant d’aquestes, i finalment pròximes a 
l’escola, places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i zona de càrrega i 
descàrrega per transport especial de persones amb disminució. Aquesta instància no 
va ser contestada per l’Ajuntament. Després d’insistents trucades al consistori 
manresà s’aconsegueix una reunió amb el regidors de via pública i de medi ambient. 
D’aquesta reunió, celebrada el dia 12 d’abril de 2010, gairebé un any després de 
l’entrada de la sol.licitud, sorgeix un compromís verbal consistent en la retirada dels 
contenidors ubicats davant d’una de les portes de l’escola, la millora en la senyalització 
del pas de vianants i, no podent afrontar la despesa econòmica que comporten les 
obres d’ampliació de vorera, garantia verbal d’instal.lació de pilones verdes reflectores 
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de balisament per impedir l’aparcament de vehicles davant les entrades, guanyant així 
espai de la calçada a favor de la vorera.  
 
D’aquest compromís només en resultà una ràpida i encertada actuació de la regidoria 
de medi ambient, traslladant els contenidors a un altre ubicació idònia, ja que l’elevació 
del  pas de vianants existent entre les dues portes constitueix una despesa totalment 
prevista i aprovada per la majoria d’escoles manresanes, segons va dir el regidor Joan 
Vinyes a la reunió.  
 
Per tant, a més del silenci administratiu inicial hi ha un incompliment de paraula. El 
setembre de 2010, mitjançant un mail adreçat al senyor Vinyes es torna a insistir en la 
necessitat de la instal.lació de les promeses pilones verdes de balisament, que 
constitueix un segon cas de silenci administratiu, totalment recurrible davant instàncies 
superiors. 
 
Davant aquesta situació l’AMPA es va posar en contacte amb el grup municipal de 
Convergència i Unió per demanar-li la intervenció en la situació d’indefensió en la que 
es trobaven, i d’això en va resultar la proposició que avui s’ha presentat al ple i que va 
ser lliurada a l’Ajuntament el dia 16 d’aquest mes de març. El passat dia 18 van rebre 
la visita del regidor Joan Vinyes davant les pròpies portes de l’escola on es va 
proposar unes millores que van ser totalment acceptades per l’AMPA de l’escola, 
arribant a un pacte signat on el regidor es comprometia a instal.lar de forma immediata 
dins la setmana del 21 al 27 de març dues pilones davant la porta principal del col.legi 
del carrer major a fi i efecte d’impedir l’aparcament de cotxes en aquest espai, instal.lar 
en les properes setmanes, tan bon punt en tinguin en existència, una plataforma de les 
que s’utilitzen en les parades d’autobús davant de l’altra entrada del mateix carrer per 
ampliar l’espai de la vorera.  
 
No obstant això, després de la successió dels fets exposats fins aquí i aprofitant la 
intervenció al ple amb motiu de la proposició presentada pel grup municipal de CIU, 
demana un acord institucional de tots els grups polítics a fi d’assegurar que aquest 
pacte es compleixi a tots els efectes. 
 
 
La senyora Imma Torra, del Grup municipal de CiU , explica que aquest és un 
procés que dura des de fa uns dos anys, al llarg dels quals han fet moltes gestions, la 
majoria d’elles infructuoses, per resoldre un problema que no tenia envergadura 
tècnica ni econòmica important, i que a més a més afecta a temes de seguretat dels 
alumnes i de mobilitat per a les persones amb mobilitat reduïda, i també de les mares 
que van amb cotxes i no poden moure’s per la vorera. 
 
Diu que quan ja estava presentada la proposició, el regidor va anar a veure l’escola i 
va prendre un compromís i en aquests moments ha fet arribar una esmena de 
substitució a la proposta de CIU. Donat que la proposició presentada per CIU i 
redactada conjuntament amb l’AMPA de l’escola contenia mesures urgents i no 
definitives, està d’acord amb la proposta del regidor Vinyes perquè va més enllà, fins i 
tot, del compromís que es demanava. 
 
Finalment diu que l’AMPA vol un compromís de tots els grups municipals i no només 
un compromís signat pel regidor, per les desconfiances que s’han creat durant aquest 
temps. 
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El regidor Joan Vinyes, del Grup municipal d’ERC , diu que l’any 2010 es va 
plantejar fer un projecte de millora en totes les escoles de Manresa perquè en la 
majoria hi havia i hi ha, encara, moltes deficiències per esmenar. Diu que les escoles 
tenen cadascuna les seves característiques, la ciutat ha anat creixent i alguns dels 
problemes que perduren i que venen de fa molts anys amb el temps s’ha convertit en 
un problema de seguretat en unes zones en la que encara hi ha les voreres estretes i 
que fa que les entrades i sortides de les escoles siguin realment complicades i, per 
tant, afectin a la seguretat. 
 
Diu que és cert que no es va portar a terme una de les mesures que no comportava 
cap problema tècnic, i per això va demanar excuses. L’important era mirar d’arreglar 
aquest problema de la millor manera i amb la millor agilitat possible. Per això fa uns 
quants dies va citar-se amb l’AMPA davant de l’escola, i desconeixia que hi havia la 
proposició presentada. 
 
Diu que va proposar a la Junta i als representants de l’AMPA d’instal.lar una 
plataforma davant la porta d’entrada en lloc d’unes pilones perquè així s’ampliaria 
l’espai d’entrada i sortida de l’escola, i d’instal.lar unes pilones per eliminar dues places 
d’aparcament davant l’altra porta de l’escola, i que aquest és l’acord al qual es va 
arribar.  
 
Finalment explica que la setmana vinent s’instal.laran les dues pilones i que, des de 
divendres passat, es va donar l’ordre d’agafar la plataforma. Tan bon punt es tingui, 
espera que siguin qüestió d’uns dies o algunes setmanes, serà instal.lada. 
 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup municipal de PxC , manifesta que donarà el seu 
vot favorable a aquesta proposta. 
 
 
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP , manifesta que el seu grup 
votarà favorablement aquesta proposta, si bé tant en una proposició com en l’altra hi 
troba a faltar una proposta de solució integrada al carrer Major, ja que cal ampliar 
voreres no només en el tram de l’escola sinó en tot el carrer.  
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, diu que el seu grup votarà 
a favor de l’esmena presentada per l’equip de govern i lamenta que s’hagi de 
presentar una proposta com aquesta en el ple i amb una intervenció pública per no 
haver volgut escoltar ni fer la feina. 
 
 
La senyora Ariadna Elias agraeix al Ple l’atenció rebuda i especialment al grup 
municipal de CiU el seu suport i interès en presentar aquesta proposta, que fa possible 
aconseguir unes millores molt necessàries per la seguretat de tots els alumnes de 
l’escola Ave Maria. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada a la proposició, que decau, i el Ple 
l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, es declara acordat: 
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“Atès que amb data 14 d’abril de 2009 l’AMPA de l’Escola Ave Maria va presentar una 
instància a l’Ajuntament demanant resoldre uns problemes en relació  a aspectes de 
seguretat  a l’entorn de l’entrada i la sortida dels alumnes del centre, amb un conjunt 
de demandes vàries. 
 
Atès que des de l’entrada de la instància per part de l’AMPA de l’Ave Maria es van 
començar a realitzar la majoria d’accions sol·licitades. 
 
Atès que durant l’any 2009, per part de l’equip de mobilitat de l’ajuntament, s’estava 
estudiant i preparant un projecte de millores en els itineraris escolars, que es va portar 
a terme l’any passat, millorant la senyalització als entorns de totes les escoles. 
 
Atès que efectivament va quedar per executar una acció al davant de les entrades i 
sortides del carrer Major, que resolgués d’alguna manera el petit espai que queda 
entre l’edifici i la calçada, que per part dels sol·licitants era la col·locació d’unes pilones 
per impedir l’aparcament just davant les entrades de l’escola. 
 
Atès que la setmana passada el regidor de Via Pública i Mobilitat es va reunir amb 
representants de l’AMPA per adoptar les solucions més idònies, arribant a uns acords. 
 
Els grups de l’equip de govern 
 
PROPOSEN 
 

1. Instal·lar una plataforma de les utilitzades en les parades de bus per tal 
d’ampliar l’espai de vorera en l’entrada més estreta de l’escola, i retrocedint fins 
aquesta la tanca que hi ha en aquests moments davant la porta. La instal·lació 
de la plataforma impedirà alhora l’aparcament en aquest espai. La instal·lació 
es portarà a terme de forma immediata, tan bon punt el departament en tingui 
en existència. 

2. Eliminar, mitjançant pilones, dues places d’aparcament de la segona entrada 
de l’escola que té però, més espai de vorera. Aquest acció es portarà a terme 
durant l’actual setmana. 

3. La realització d’aquestes dues accions no ha d’impedir però, que en el futur es 
puguin realitzar altres accions que millorin encara més aquesta situació.” 

 
 
7.8 Proposició del Grup Municipal d’ICV-EUiA sobre aprovació dels projectes 

de col·locació de gespa artificial als camps munici pals de futbol de 
Manresa . 

 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de d’ICV-EUiA, de 15 de març 
de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que a la ciutat de Manresa, amb més de 76.000 habitants, disposa de 6 clubs de 
futbol ubicats en diferents barris de la ciutat i que són: Club de Futbol la Pirinaica, Club 
de Futbol la Balconada, Centre d’esports Barri Sagrada Família, Club de Futbol Font 
dels Capellans, Club de Futbol Pare Ignasi Puig i Club de Futbol Sant Pau. Tots ells 
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desenvolupen el futbol base i de formació en 5 camps de terra municipals on hi 
participen regularment més de 1000 joves i infants i que contribuïm amb el nostre dia a 
dia a la cohesió social així com coneixença dels nostres costums.  
 
Atès que la regidoria d’esports d’aquest ajuntament ha realitzat els projectes executius 
de tots els camps de futbol municipals per tal de saber el cost real pel que fa a la 
reconversió de camps de terra en gespa artificial. 
 
Atès que bona part dels municipis de la comarca ja disposen de camps de gespa, al 
seu únic camp, com són: Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, 
El Pont de Vilomara, Súria, Navàs, Castellgalí, i més recentment Castellvell i el Vilar;  
 
Aquest fet ha suposat que molts dels joves marxin cap aquests altres clubs, havent de 
sortir de la seva ciutat i del seu barri per tal d’entrenar i jugar a unes instal·lacions més 
modernitzades. Aquesta és també unes de les raons per les quals els clubs de barri 
ens costi trobar jugadors/es i poder així seguir una línia ascendent any rere any. 
Aquest fenomen es dóna tant per la pràctica del futbol masculí com del femení que 
cada vegada és més reeixit. Poder continuar alhora una feina que ja es va iniciar fa 
dues temporades al club de la Balconada que va arribar a acords amb AMPANS, de tal 
manera que els nois i noies d’AMPANS practiquen esports dins dels barris i participen 
de forma regular d’algunes de les activitats del club. Pensem que aquesta experiència 
es podria dur a terme a d’altres camps. 
 
Atès que el poder disposar de camps de gespa artificial donaria més rellevància els 
clubs de barri de la ciutat, augmentant amb quantitat i qualitat de jugadors i jugadores. 
 
Atès que tenir unes instal·lacions d’última generació ens permetria poder organitzar 
moltes més activitats tant socials del propi barri com poder optar a algunes de caràcter 
oficial organitzades per la Federació Catalana de Futbol. Val a dir per la importància 
per a la ciutat en ella mateixa. 
 
Proposem: 
 
1. Que la ciutat Manresa ha de tenir més d’un camp municipal de gespa artificial per tal 
que tota la mainada i joves, independentment de la seva classe social, puguin disposar 
d’unes instal·lacions més modernes de les que gaudeixen en l’actualitat. 
 
2. Que a mesura que la capacitat econòmica ho permeti,atès que som molt conscients 
de la forta crisi econòmica que estem patint, s’inclogués aquesta actuació estratègica 
per als barris. 
  
3. Volem que quedi clar que el número de camps i ordre de construcció dependrà del 
govern corresponent en el moment de fer les inversions.” 
 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Ramon Sirera Cuñat, en representació dels clubs 
esportius de futbol dels barris de la ciutat, que ha demanat per a intervenir en el punt 
7.8 de l’ordre del dia. 
 
 
El senyor Ramon Sirera  diu que els clubs esportius de futbol dels barris de la Unió 
esportiva Balconada, la Pirinaica, la Sagrada Família, la Font dels Capellans, Sant Pau 
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i Pare Ignasi Puig, s’han decidit a demanar que hi hagi gespa a tots els camps de 
futbol, ja que això significaria una millora important per als esportistes dels clubs com 
també per als barris. 
Diu que els clubs fan també una feina d’integració molt important i entre tots ells 
compten amb unes 1.000 fitxes, tot i en podrien ser moltes més perquè molts infants i 
joves decideixen anar a jugar als camps de gespa que hi ha als pobles del voltant de 
Manresa. Diu que l’únic club municipal que disposa de gespa és el Centre d’Esports 
Manresa, i aquest no disposa d’horaris perquè cap altre club pugui gaudir d’aquest 
camp.  
Explica que disposar d’un camp de gespa facilitaria l’aprenentatge del futbol i això faria 
augmentar el nivell dels clubs, i es podria optar a competicions a nivell de federació 
catalana. També una millor estabilitat del terreny de joc provocaria menys lesions i 
s’evitaria la suspensió de partits per la pluja. 
Finalment diu que és conscient del moment de crisi econòmica i demana, que tan aviat 
com es pugui, es porti a terme aquest projecte. 
 
 
La senyora Núria Sensat, del Grup municipal d’ICV-E UiA,  diu que és molt important 
que els clubs de la ciutat hagin estat capaços de fer aquesta proposta conjunta i 
compartida. Diu que la demanda dels clubs no és un caprici, sinó que és una cosa molt 
necessària perquè estan formant a persones i cal poder practicar aquest esport tal i 
com majoritàriament es fa al país i perquè la federació així ho exigeix. Diu que la 
gespa seria compatible amb la pràctica d’altres esports que es practiquen a la ciutat, 
com el rugby. 
Explica que s’han realitzat els projectes per convertir els camps de futbol municipal de 
terra en gespa artificial, i que ara la ciutat està preparada per si alguna administració 
supramunicipal es planteja fer arribar suports econòmics en aquesta direcció. 
 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup municipal de PxC , diu que espera que aquest 
projecte es pugui tirar endavant, tot i que segurament la seva execució no es podrà fer 
alhora en tots els camps, sinó que haurà de ser progressiva a causa de la crisi actual. 
 
 
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP , diu que entre l’Ajuntament i el 
Gimnàstic es va signar un conveni que permet a l’Ajuntament disposar del camp de 
gespa artificial sempre que sigui compatible amb l’horari d’ús del club. Explica que 
aquest conveni ha tingut molt poca rendibilitat i seria bo que molta més gent pogués 
disposar de l’herba artificial del Gimnàstic, que va ser pagada en part amb 
pressupostos públics.  
Finalment diu que està previst perdre un dels camps de futbol del Congost quan es 
construeixi un carrer paral·lel a la via del tren, i seria bo anar pensant on es podria 
ubicar un nou camp de futbol perquè així el nombre total de camps de futbol no 
disminuís. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, diu que el seu grup 
municipal també donarà suport a la proposta perquè es tracta d’esport de base, que és 
el que dóna coneixement, recolzament i formació a la canalla, mitjançant el treball en 
equip i la competitivitat.  
Diu que tenir unes instal.lacions adequades significa disposar de camps de gespa, i 
que serà l’administració del proper mandat la que haurà de portar endavant aquest 
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projecte, ja sigui mitjançant recursos ordinaris o amb ajuts institucionals de fora de 
l’àmbit municipal. 
 
 
El senyor Ignasi Perramon, del Grup municipal d’ERC , diu que reconeix la bona 
feina feta pels clubs dels barris de Manresa, en el sentit del treball que fan amb els 
infants i joves per millorar la seva salut, el civisme, la cohesió i la integració social i la 
transmissió de valors. Per això és important que es disposi d’instal.lacions dignes i en 
condicions que permetin la pràctica de l’esport de la millor manera. 
Diu que el fet de tenir el projecte fet és un pas important i necessari que permetrà 
després anar introduint gradualment la gespa artificial als camps dels diferents clubs. 
 
 
El senyor José Luís Irujo, del Grup municipal Socia lista , manifesta que el seu grup 
donarà suport a aquesta proposta perquè l’esport és una font d’aprenentatge, de 
convivència i de civisme, i perquè està plantejada tenint en compte la situació de crisi 
econòmica, fet que comportarà necessàriament que s’hagi de portar a terme de forma 
gradual. 
 
 
El senyor Alexis Serra, del Grup municipal de CiU,  diu que el seu grup també 
votarà favorablement aquesta proposició perquè té en compte la greu situació 
econòmica de l’Ajuntament. Diu que qui governi l’Ajuntament després de les eleccions 
del 22 de maig  haurà de treballar perquè paulatinament es pugui anar executant 
aquest projecte . 
 
 
El senyor Ramon Sirera  agraeix que se’ls reconegui la tasca d’integració i 
d’inculcació de valors esportius que estan portant a terme als barris. Finalment agraeix 
a la regidora Sensat i a l’alcalde el seu esforç en la realització d’aquest projecte. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
7.10 Proposició dels Grups Municipals d’ICV-EUiA i ERC s obre el manteniment 

de Catalunya Caixa com a Caixa d’Estalvis.  
 
El secretari presenta la proposició dels Grups municipals d’ICV-EUiA i ERC, de 17 de 
març de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que, el Ple de l’ Ajuntament de Manresa, el setembre de 2009, va aprovar una 
Moció on va “Expressar el suport i la defensa del model de caixes català i la 
preocupació per les interferències que l’aprovació del FROB hi pot ocasionar” 

Atès que, a l’Estat Espanyol, s’ha defugit una reforma del conjunt del Sistema Financer 
i només s’ha reformat les Caixes d’Estalvi, plantejant uns criteris que significaran la 
desaparició de moltes d’aquestes i la bancarització de gairebé la totalitat de la resta. 
Així es deixa, de banda, les entitats bancàries a les quals se’ls hi estableix unes 
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premisses molt més “toves” i, per tant, fàcilment assolibles, com a mínim per les grans 
entitats bancàries existents actualment a Espanya. 
 
Atès que, el govern espanyol ha desenvolupat un  “Pla d’enfortiment del sistema 
financer”, amb l’objectiu d’eliminar els dubtes “de l’exterior”; la principal premissa 
d’aquest Pla, radica en augmentar les exigències de recursos de les entitats 
financeres, amb el plantejament de que, les Caixes d’Estalvi que no tinguin capacitat 
de captar recursos en “els mercats” i, per tant, els demanin a l’Estat (mitjançant el 
FROB), s’hagin de convertir en bancs. Aquest Pla estableix un mínim de “Core Capital” 
del 8%, que podria ser més alt (9 – 10%) per aquelles entitats que no cotitzen en 
Borsa, ni tenen accionistes privats o que depenen dels mercats majoristes de 
finançament en més del 20% del seu passiu, cosa que inclou a gairebé totes les 
Caixes d’Estalvi. Es dóna com excusa per aquest procés l’acompliment del criteris dels 
acords internacionals de Basilea III, però es pretén avançar dos anys aquest 
acompliment i fer-lo més rigorós per les Caixes. Això comporta que les Caixes que no 
han transferit els seus actius i passius a un Banc, tindran majors exigències de capital i 
es veuen abocades a convertir-se en bancs. 
 
Atès que, si cal la reforma del sistema financer pel que fa a les Caixes d’Estalvi , cal 
posar uns requisits clars i de caràcter social a tot el procés i, en aquest sentit: 
� Els criteris emprats a l’hora de determinar la solvència de les entitats 
financeres, han de ser exclusivament els establerts a Basilea III pel 2013, deixant de 
banda qualsevol exigència suplementària del Govern de l’Estat que pugui comportar 
una major bancarització de caixes que l’estrictament necessària, i negant una 
reestructuració del sector bancari que comporti una excessiva concentració de l’oferta. 
En aquest sentit, cal exigir que la Unió Europea compleixi amb el seu paper de tenir la 
darrera paraula sobre el procés plantejat pel Govern, tot ajustant-se a Basilea III. 
� Apostar pel manteniment com a Caixes d’Estalvi, en aquells casos que es 
pugui garantir el compliment dels criteris de Basilea III pel 2013 i, per tant, siguin 
viables a mig i llarg termini. 
� Qualsevol procés de bancarització que s’endegui ha de ser totalment 
transparent i públic, amb la participació activa de totes les parts implicades (òrgans de 
govern, treballadors/es, impositors,...) i la tutela del Govern autonòmic corresponent.  
� Les Fundacions han de tenir un pacte d’opció de compra de les accions en 
mans de l’Estat un cop exhaurit aquest termini màxim de 5 anys, intentant evitar així, si 
el sanejament respectiu ho permet, que caiguin en mans d’inversors privats que 
persegueixin un únic objectiu de rendibilitat econòmica a curt termini. 
� Les CCAA han de mantenir la tutela financera sobre les noves fundacions i les 
caixes que es mantinguin. 
� El control públic no ha d’excloure una gestió professional amb responsabilitat 
social a tots els nivells. 
� Els treballadors i treballadores de les Caixes no han de rebre pressions del 
Banc d’Espanya ni de les direccions de les caixes, per trencar la unitat de negociació 
col•lectiva expressada als convenis. 
 

Per tot això els Grups  Municipals sotasignants proposen  els següents, 
 
                                                           ACORDS 
 

1. L’Ajuntament de Manresa opta per tal que Catalunya Caixa continuï essent una 
Caixa d’Estalvis,  per tal de garantir el manteniment de la funció territorial i 
social de l’entitat i de la seva obra social. Aquest opció ha de garantir:  
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a) La primacia de la funció territorial i social i l’obra social sobre els 
drets econòmics; 

  b) El flux del crèdit cap al teixit econòmic i social;  

  c) La vinculació al territori.  

  d) Els drets de treballadors i treballadores;  

 e) La limitació de retribucions dels alts càrrecs i dels òrgans de govern 
de manera que no es reprodueixin casos actuals de la gran banca. 

f) Els fluxos de dividends cap a l’obra social.  

 
2. Comunicar aquest acord a tots els òrgans directius i als representants dels 
treballadors/es de Catalunya Caixa, al Departament d’Economia de la Generalitat 
de Catalunya i als grups parlamentaris de Parlament de Catalunya.” 

 
 
El secretari presenta una esmena de substitució a la Proposició 7.10, que presenten 
els Grups municipals d’ICV-EUiA i ERC, de 21 de març de 2011, que es transcriu a 
continuació: 
 

“Atès que, el Ple de l’ Ajuntament de Manresa, el setembre de 2009, va aprovar una 
Moció on  va “Expressar el suport i la defensa del model de caixes català i la 
preocupació per les interferències que l’aprovació del FROB hi pot ocasionar”. 

Atès que, a l’Estat Espanyol, s’ha defugit una reforma del conjunt del Sistema Financer 
i només s’ha reformat les Caixes d’Estalvi, plantejant uns criteris que significaran la 
desaparició de moltes d’aquestes i la bancarització de gairebé la totalitat de la resta. 
Així es deixa, de banda, les entitats bancàries a les quals se’ls hi estableix unes 
premisses molt més “toves” i, per tant, fàcilment assolibles, com a mínim per les grans 
entitats bancàries existents actualment a Espanya. 
 
Atès que, el govern espanyol ha desenvolupat un  “Pla d’enfortiment del sistema 
financer”, amb l’objectiu d’eliminar els dubtes “de l’exterior”; la principal premissa 
d’aquest Pla, radica en augmentar les exigències de recursos de les entitats 
financeres, amb el plantejament de que, les Caixes d’Estalvi que no tinguin capacitat 
de captar recursos en “els mercats” i, per tant, els demanin a l’Estat (mitjançant el 
FROB), s’hagin de convertir en bancs. Aquest Pla estableix un mínim de “Core Capital” 
del 8%, que podria ser més alt (9 – 10%) per aquelles entitats que no cotitzen en 
Borsa, ni tenen accionistes privats o que depenen dels mercats majoristes de 
finançament en més del 20% del seu passiu, cosa que inclou a gairebé totes les 
Caixes d’Estalvi. Es dóna com excusa per aquest procés l’acompliment del criteris dels 
acords internacionals de Basilea III, però es pretén avançar dos anys aquest 
acompliment i fer-lo més rigorós per les Caixes. Això comporta que les Caixes que no 
han transferit els seus actius i passius a un Banc, tindran majors exigències de capital i 
es veuen abocades a convertir-se en bancs. 
 
Atès que, si cal la reforma del sistema financer pel que fa a les Caixes d’Estalvi, cal 
posar uns requisits clars i de caràcter social a tot el procés i, en aquest sentit: 
 

• Els criteris emprats a l’hora de determinar la solvència de les entitats 
financeres, han de ser exclusivament els establerts a Basilea III pel 2013, 
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deixant de banda qualsevol exigència suplementària del Govern de l’Estat que 
pugui comportar una major bancarització de caixes que l’estrictament 
necessària, i negant una reestructuració del sector bancari que comporti una 
excessiva concentració de l’oferta. En aquest sentit, cal exigir que la Unió 
Europea compleixi amb el seu paper de tenir la darrera paraula sobre el procés 
plantejat pel Govern, tot ajustant-se a Basilea III. 

 
• Apostar pel manteniment com a Caixes d’Estalvi, en aquells casos que es 

pugui garantir el compliment dels criteris de Basilea III .pel 2013 i, per tant, 
siguin viables a mig i llarg termini. 

 
• Qualsevol procés de bancarització que s’endegui ha de ser totalment 

transparent i públic, amb la participació activa de totes les parts implicades 
(òrgans de govern, treballadors/es, impositors,...) i la tutela del Govern 
autonòmic corresponent.  

 
• Les Fundacions han de tenir un pacte d’opció de compra de les accions en 

mans de l’Estat un cop exhaurit aquest termini màxim de 5 anys, intentant 
evitar així, si el sanejament respectiu ho permet, que caiguin en mans 
d’inversors privats que persegueixin un únic objectiu de rendibilitat econòmica 
a curt termini. 

 
• Les CCAA han de mantenir la tutela financera sobre les noves fundacions i les 

caixes que es mantinguin. 
 

• El control públic no ha d’excloure una gestió professional amb responsabilitat 
social a tots els nivells. 

 
• Els treballadors i treballadores de les Caixes no han de rebre pressions del 

Banc d’Espanya ni de les direccions de les caixes, per trencar la unitat de 
negociació col•lectiva expressada als convenis. 

 
Per tot això els Grups  Municipals sotasignants proposen  els següents, 

 
 

ACORDS 
 
1. L’Ajuntament de Manresa opta per tal que Catalunya Caixa, en el procés de 

canvi per adaptar-se a la nova regulació financera, continuï essent una Caixa 
d’Estalvis, que mantingui el control del Banc que pugui crear amb els seus 
actius. Aquesta opció permetrà garantir la funció territorial i social de l’entitat i 
de la seva obra social. Concretament: 

 

a) La primacia de la funció territorial i social i l’obra social sobre els drets 
econòmics; 
 
b)El flux del crèdit cap al teixit econòmic i social;  
 

  c) La vinculació al territori.  
 
  d) Els drets de treballadors i treballadores;  
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e) La limitació de retribucions dels alts càrrecs i dels òrgans de govern 
de manera que no es reprodueixin casos actuals de la gran banca. 
 
f) Els fluxos de dividends cap a l’obra social.  

 
 
2. Comunicar aquests acords a tots els òrgans directius i als representants dels 

treballadors/es de Catalunya Caixa, al Departament d’Economia de la 
Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya.” 

 
 
L’alcalde dóna la paraula al senyor Florentí Jorge Machado, en representació de 
CCOO, que ha demanat per a intervenir en el punt 7.10 de l’ordre del dia. 
 
 
El senyor Florentí Jorge, com a membre del Consell de la Unió intercomarcal de 
CCOO Bages-Berguedà, empleat de CatalunyaCaixa, president del Comitè d’empresa 
dels serveis centrals de Manresa i Conseller general de la Caixa en representació del 
personal, agraeix l’oportunitat que se li ha donat per a intervenir en aquest Ple. 
 
El motiu de la seva intervenció és el de posar èmfasi, quan el model d’entitat financera 
resultant d’aquest procés de bancarització, en mantenir CatalunyaCaixa en el model 
de caixes, per tal que tingui la capacitat de control de les seves decisions, control que  
ha de recaure en mans dels representants dels impositors, del personal, de les 
corporacions locals, les fundacions, associacions, corporacions, i no en mans 
d’accionistes del banc. Que continuï l’existència de la caixa com a entitat financera 
mantenint el seu model social, desenvolupant la funció social que li és pròpia, no 
només fent obra social, que és l’ànima d’una entitat d’estalvi, revertint a la societat i al 
territori els recursos generats de la seva activitat financera, sinó també una funció 
social que facilita el territori, el desenvolupament econòmic de les pimes, dels 
autònoms, famílies, cohesionant la societat, generant negoci i llocs de treball, evitant 
l’exclusió financera i social.  
Els manresans i manresanes, bagencs i bagenques, catalans i catalanes, han gaudit 
d’aquest model d’entitat financera durant més de 140 anys, gràcies a una caixa que 
duia el nom de la ciutat, essent coneixedors dels beneficis de tenir Caixa Manresa al 
territori i a la societat.  
Posa per exemple el darrer informe anual 2009 en què l’entitat va destinar 6,5M€ a 
obra social, que representa el 39,2% sobre benefici consolidat.  
Conclou la seva intervenció manifestant la voluntat que el model d’aquesta entitat 
financera continuï en el model de caixes, que sigui una entitat amb funció social, que 
segueixi arrelada al territori, una entitat financera que retorni part dels seus beneficis a 
la societat. 
 
 
El senyor Xavier Rubio, del Grup municipal d’ICV-EU iA,  manifesta que com ha 
explicat el senyor Florentí Jorge, fruit d’una reunió amb membres de la representació 
de treballadors de l’actual CatalunyaCaixa es va considerar important presentar una 
moció en aquest Ple que empenyés a defensar un model d’entitat basat en el model de 
caixes, sobretot en el moment actual i amb la preocupació que des de la direcció 
actual de l’entitat no s’han manifestat en aquesta línia. 
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Diu que a partir de la primera proposta conjunta presentada i a proposta del GMERC, 
s’ha fet una esmena al primer paràgraf del punt 1 dels acords, que queda redactada de 
la forma següent: “L’Ajuntament de Manresa opta per tal que Catalunya Caixa, en el 
procés de canvi per adaptar-se a la nova regulació financera, continuï essent una 
Caixa d’Estalvis, que mantingui el control del Banc que pugui crear amb els seus 
actius. Aquesta opció permetrà garantir la funció territorial i social de l’entitat i de la 
seva obra social. Concretament: ....” 
Del que es tractava en aquesta moció era poder aconseguir un acord perquè 
l’Ajuntament de Manresa, quan hagi de defensar dins dels òrgans de direcció, defensi 
aquest posicionament, que ha estat a proposta dels treballadors i personalment, a part 
del que diu la moció en la seva exposició de motius i sobretot l’important, que és el que 
proposen els acords, des del GMICV-EUiA, quan el setembre del 2009 es va parlar en 
aquest ple del procés en què s’entrava mitjançant la creació del Fons de 
reestructuració bancària, ja van manifestar que es trobarien amb un procés d’aquest 
tipus, que semblava com si a nivell de l’Estat espanyol només es volgués liquidar el 
model de Caixes d’Estalvi, com havia passat en d’altres països d’Europa. 
El GMICV-EUiA considera que la bancarització es podia haver evitat. A més a més ho 
demostra en el sentit que el Govern de l’Estat aplica els famosos criteris de Basilea III,  
criteris molt més restrictius per a les caixes d’estalvi que no pas cap a les altres 
entitats.  
Diu que si són correctes unes estimacions publicades al gener del 2011, el sistema 
financer espanyol tindria un impagament de deutes pel sector immobiliari per un total 
de 142.000 M€. D’aquests, 83.000 M€ serien de les caixes d’estalvi, però als bancs els 
serien atribuïbles 59.000 M€, per tant s’exigeix molt a les caixes d’estalvi a les quals se 
les obligarà que esdevinguin bancs i, en canvi, les exigències dels bancs són molt 
diferents. 
Afegeix que el que ha estat gran part del problema del sistema financer espanyol, que 
ens ha abocat a la crisi social i econòmica que també pateix Manresa, ha estat el 
sector immobiliari, podria ser part de la solució d’aquesta problemàtica que té el 
sistema financer, és a dir, si l’Estat, mitjançant el FROB, actués en l’adquisició de sòl i 
d’habitatges, es podria adquirir bona part d’aquest estoc immobiliari en el mercat i el 
propi estat podria ser promotor d’estoc de sòl i de parc públic destinat a lloguer social, 
podent-lo col.locar a uns preus de repercussió semblants al preu de protecció oficial o, 
com a màxim, en el preu concertat, és a dir, si en lloc de portar recursos per netejar 
uns balanços el que fes l’Estat és adquirir habitatge i sòl, es podria contribuir a una de 
les grans problemàtiques que té la ciutadania que és que la gent no pot pagar les 
hipoteques. 
Demana el suport de la resta de grups a l’esmena presentada a la proposició, la part 
fonamental de la qual són els seus acords, enviar un missatge a l’actual direcció de 
l’entitat, en el sentit que el Ple de l’Ajuntament de Manresa, a proposta dels 
treballadors de CatalunyaCaixa, es manifesten en el sentit que el model que pugui 
sorgir d’aquest procés continuï basat en el model de Caixa d’Estalvis. 
 
 
El senyor Ignasi Perramon, del Grup municipal d’ERC , manifesta que després del 
procés d’especulació incontrolada d’agents financers i també d’una bombolla 
immobiliària que no per anunciada ha deixat de ser perniciosa per a tot el sistema 
bancari, financer i per moltíssimes famílies i persones, ens trobem en aquesta situació 
en què hi ha una falta de finançament per part de les entitats bancàries, degut 
bàsicament a aquests actius immobiliaris. 
Diu que s’han plantejat diferents mesures per part de l’Estat espanyol per tal d’obtenir 
els fons necessaris per a equilibrar les entitats i s’ha plantejat amb unes mesures, creu 
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que a vegades excessives, amb un FROB a un percentatge absolutament abusiu. S’ha 
plantejat també amb una discriminació de les caixes respecte als bancs, de manera 
que a vegades sembla que hi hagi interès en afavorir els bancs i més aviat en enfonsar 
el model de caixes, que tan bé ha funcionat a Catalunya i, d’altra banda, amb la 
voluntat de deteriorar la capacitat de decisió a nivell de país, fent que els centres de 
decisió d’algunes de les entitats, en aquest cas caixes que hi ha a Catalunya, passin a 
dependre d’altres entitats a nivell espanyol o internacional. 
 
La proposta és que es mantingui el model de Caixa, segurament haurà de trobar fons 
exteriors i probablement haurà d’operar a través d’un banc, però que qui tingui el 
control d’aquesta entitat bancària que es pugui fer sigui la Caixa d’Estalvis, que tingui 
una posició majoritària i que, en tot cas, procuri diversificar els fons que necessiti per 
tal que no hi hagi un control extern d’aquesta entitat. I si hi ha aquest control per part 
de la pròpia Caixa d’Estalvis, d’aquesta activitat financera, vol dir que hi haurà una 
repercussió positiva en el territori, voldrà dir que es conservaran els drets dels 
treballadors, que repercutirà en benefici de les empreses del propi territori que cal 
reforçar i procurar que tinguin línies de crèdit per tirar endavant els seus projectes i 
perquè tinguin un fons important de cara a l’obra social. 
Per aquests motius el GMERC demana el vot favorable a aquest plantejament de 
mantenir l’activitat de la Caixa d’Estalvis i la seva funció per a la qual va ser creada i 
que ha funcionat tan bé durant tot aquest període. 
 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup municipal de PxC , manifesta que seria una 
llàstima que després de 140 anys aquesta Caixa desaparegués, perquè amb ella 
desapareix també la seva funció social i la conseqüent pèrdua de les entitats que es 
beneficien dels seus serveis, per la qual cosa votarà favorablement, perquè se 
segueixin mantenint les caixes tal com ha estat fins ara. 
 
 
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP,  manifesta que quan va llegir 
la moció va recordar aquella dita que diu: quan fou mort el combregaren. Té la certesa 
que fan tard, ja que el model de caixes va desaparèixer quan es va permetre que les 
caixes fessin de bancs, quan es va deixar que s’arrosseguessin també per l’onada 
especulativa, entre d’altres coses, perquè també els ajuntaments s’hi van deixar 
arrossegar.  
Diu que en aquell moment, quan aquesta corporació tenia representants als òrgans 
directius de Caixa Manresa, quan els treballadors tenien l’oportunitat de dir la seva, en 
aquells moments no es va dir que aquest no era el camí, que la Caixa de Manresa en 
aquest cas, no havia de fer el mateix que feien determinades entitats financeres. Com 
que en aquell moment no es va ser valent per dir-ho o no es va saber veure, ara hi ha 
el que hi ha. 
El GMCUP votarà favorablement la moció, però ja és tard i el model de Caixes, tal com 
s’ha conegut, desapareixerà. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, comparteix les 
manifestacions del regidor de la CUP i diu que quan hi havia l’oportunitat d’aixecar la 
veu no es va fer i que els que es van atrevir a fer-ho, tampoc els va servir de res, 
perquè no es pot aturar un procés en què una institució financera, en aquest cas una 
Caixa d’Estalvis, es va veure immersa com tot el conjunt financer del país. 
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Comparteix el fet que fora molt bo per al territori el que diu la proposta, que es pugui 
tenir una fundació que actuï com a caixa d’estalvis i que el seu banc faci l’operativa 
financera. En qualsevol cas caldrà veure si CatalunyaCaixa, sap fer els deures per 
poder fomentar el que la proposta diu i si en definitiva tot CatalunyaCaixa va en la 
mateixa línia. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, del Grup municipal Socia lista, ratifica la postura 
favorable del seu grup a l’esmena que els Grups d’ICV-EUiA i ERC han presentat. 
Diu que li és difícil avaluar si realment el procés de canvi que està vivint el món 
financer, si com a ajuntament s’ha pogut tenir en algun moment alguna opció real 
d’actuació, li és difícil opinar sobre aquest tema, entre d’altres coses perquè entén que 
les regulacions financeres estan afectant tots els mercats financers i aquest n’és un 
més.  
El que sí té clar és que el model de caixa, tal com es coneix a l’Estat espanyol, és un 
model que espera que continuï essent beneficiós per a la societat en el seu conjunt, 
per dues funcions bàsiques que són les que intenta preservar l’acord, la implantació 
territorial que tenien i el suport al teixit productiu i al teixit associatiu que rebia en el 
territori determinat l’actuació de cada caixa, en aquest cas Caixa Manresa, i en segon 
lloc a la funció social, és a dir, destinar un percentatge dels beneficis a favor d’obres 
de caràcter social. Pensa que aquestes dues són les funcions que evidentment s’han 
de preservar i que per tant la Caixa d’estalvis, degut a aquesta nova regulació 
financera tingui que actuar com un banc, o a través d’un banc, el control estigui 
permanentment o sigui efectiu a través de la Caixa d’Estalvis, perquè d’alguna manera 
pugui preservar aquestes dues funcions territorials que considera importantíssimes, la 
territorial i la social. 
Recorda que el senyor Jorge ha presentat una xifra significativa que és la traducció 
econòmica del que rebia el territori en funció d’aquesta obra social. Creu que està fora 
de dubte que el que s’intenta preservar és un model d’obra social i d’implantació 
territorial, intentant adequar que les Caixes d’estalvis puguin actuar d’acord amb el nou 
marc de regulació financera. 
El GMS votarà favorablement l’esmena presentada. 
 
 
El senyor Alexis Serra, del Grup municipal de CiU,  manifesta que la moció que 
plantegen ICV-EUiA i ERC, a proposta del comitè de CatalunyaCaixa, la interpreten 
com una moció de preocupació, que creu que no és cap novetat i que com han 
expressat la resta de grups, ve determinat per la sensació que els ajuntaments, i el de 
Manresa també, han fet tard i poca cosa han pogut fer davant els esdeveniments que 
aborden el cicle econòmic i financer del conjunt de l’estat. 
Malgrat que el GMCiU votarà favorablement la moció, té la sensació que no només fan 
tard, sinó que de poca cosa servirà perquè l’esmena ja parla de quin serà el conducte 
pel qual CatalunyaCaixa es regirà, a través d’acceptar la fórmula de creació d’un banc, 
però, si més no, donar suport  a aquests sis acords que planteja la moció. 
La reflexió del seu grup és que, malgrat que els ajuntaments poca cosa hi poden fer, 
ha trobat a faltar per part de l’alcalde un punt de defensa, que hagués alçat la veu i 
potser avui tindrien una posició una mica més forta, ja que en tot aquest procés al 
voltant de les caixes d’estalvis, han tingut la sensació, i així ho han transmès, que 
s’anava com de bracet amb els esdeveniments, crítica que també pot ser autocrítica 
per no haver aixecat més la veu i no haver estat més ambiciosos a l’hora de defensar 
allò que determinava la funció de Caixa Manresa històricament, perquè Caixa Manresa 
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va passar i passarà a la història com una entitat absolutament engolida pels 
esdeveniments. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada a la proposició, que 
decau, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i , per tant, es 
declara acordat: 
 
“Atès que, el Ple de l’ Ajuntament de Manresa, el setembre de 2009, va aprovar una 
Moció on  va “Expressar el suport i la defensa del model de caixes català i la 
preocupació per les interferències que l’aprovació del FROB hi pot ocasionar”. 

Atès que, a l’Estat Espanyol, s’ha defugit una reforma del conjunt del Sistema Financer 
i només s’ha reformat les Caixes d’Estalvi, plantejant uns criteris que significaran la 
desaparició de moltes d’aquestes i la bancarització de gairebé la totalitat de la resta. 
Així es deixa, de banda, les entitats bancàries a les quals se’ls hi estableix unes 
premisses molt més “toves” i, per tant, fàcilment assolibles, com a mínim per les grans 
entitats bancàries existents actualment a Espanya. 
 
Atès que, el govern espanyol ha desenvolupat un  “Pla d’enfortiment del sistema 
financer”, amb l’objectiu d’eliminar els dubtes “de l’exterior”; la principal premissa 
d’aquest Pla, radica en augmentar les exigències de recursos de les entitats 
financeres, amb el plantejament de que, les Caixes d’Estalvi que no tinguin capacitat 
de captar recursos en “els mercats” i, per tant, els demanin a l’Estat (mitjançant el 
FROB), s’hagin de convertir en bancs. Aquest Pla estableix un mínim de “Core Capital” 
del 8%, que podria ser més alt (9 – 10%) per aquelles entitats que no cotitzen en 
Borsa, ni tenen accionistes privats o que depenen dels mercats majoristes de 
finançament en més del 20% del seu passiu, cosa que inclou a gairebé totes les 
Caixes d’Estalvi. Es dóna com excusa per aquest procés l’acompliment del criteris dels 
acords internacionals de Basilea III, però es pretén avançar dos anys aquest 
acompliment i fer-lo més rigorós per les Caixes. Això comporta que les Caixes que no 
han transferit els seus actius i passius a un Banc, tindran majors exigències de capital i 
es veuen abocades a convertir-se en bancs. 
 
Atès que, si cal la reforma del sistema financer pel que fa a les Caixes d’Estalvi, cal 
posar uns requisits clars i de caràcter social a tot el procés i, en aquest sentit: 
 

• Els criteris emprats a l’hora de determinar la solvència de les entitats 
financeres, han de ser exclusivament els establerts a Basilea III pel 2013, 
deixant de banda qualsevol exigència suplementària del Govern de l’Estat que 
pugui comportar una major bancarització de caixes que l’estrictament 
necessària, i negant una reestructuració del sector bancari que comporti una 
excessiva concentració de l’oferta. En aquest sentit, cal exigir que la Unió 
Europea compleixi amb el seu paper de tenir la darrera paraula sobre el procés 
plantejat pel Govern, tot ajustant-se a Basilea III. 

 
• Apostar pel manteniment com a Caixes d’Estalvi, en aquells casos que es 

pugui garantir el compliment dels criteris de Basilea III .pel 2013 i, per tant, 
siguin viables a mig i llarg termini. 

 
• Qualsevol procés de bancarització que s’endegui ha de ser totalment 

transparent i públic, amb la participació activa de totes les parts implicades 
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(òrgans de govern, treballadors/es, impositors,...) i la tutela del Govern 
autonòmic corresponent.  

 
• Les Fundacions han de tenir un pacte d’opció de compra de les accions en 

mans de l’Estat un cop exhaurit aquest termini màxim de 5 anys, intentant 
evitar així, si el sanejament respectiu ho permet, que caiguin en mans 
d’inversors privats que persegueixin un únic objectiu de rendibilitat econòmica 
a curt termini. 

 
• Les CCAA han de mantenir la tutela financera sobre les noves fundacions i les 

caixes que es mantinguin. 
 

• El control públic no ha d’excloure una gestió professional amb responsabilitat 
social a tots els nivells. 

 
• Els treballadors i treballadores de les Caixes no han de rebre pressions del 

Banc d’Espanya ni de les direccions de les caixes, per trencar la unitat de 
negociació col•lectiva expressada als convenis. 

 
Per tot això els Grups  Municipals sotasignants proposen  els següents, 

 
 

ACORDS 
 
1. L’Ajuntament de Manresa opta per tal que Catalunya Caixa, en el procés de 

canvi per adaptar-se a la nova regulació financera, continuï essent una Caixa 
d’Estalvis, que mantingui el control del Banc que pugui crear amb els seus 
actius. Aquesta opció permetrà garantir la funció territorial i social de l’entitat i 
de la seva obra social. Concretament: 

 

a) La primacia de la funció territorial i social i l’obra social sobre els drets 
econòmics; 
 
b)El flux del crèdit cap al teixit econòmic i social;  
 

  c) La vinculació al territori.  
 
  d) Els drets de treballadors i treballadores;  
 

e) La limitació de retribucions dels alts càrrecs i dels òrgans de govern 
de manera que no es reprodueixin casos actuals de la gran banca. 
 
f) Els fluxos de dividends cap a l’obra social.  

 
 
2. Comunicar aquests acords a tots els òrgans directius i als representants dels 

treballadors/es de Catalunya Caixa, al Departament d’Economia de la 
Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya.” 
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7.1 Proposició dels Grups Municipals del PSC, ERC, ICV- EUiA, CiU, PPC, CUP 
i PxC sobre revisió cadastral.  

 
El secretari presenta la proposició dels Grups municipals del PSC, ERC, ICV-EUiA, 
CiU, PPC CUP i PxC, de 17 de març de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“A proposta de la FAVM que compta amb el recolzament de CCOO, UGT, UBIC i 
PIMEC, els partits sotasignants prenen els compromisos de: 
 
1) Sol.licitar, durant el present 2011, a la Direcció General del Cadastre que efectuï 
una nova valoració cadastral a la ciutat de Manresa l’any 2012 amb l’objectiu que sigui 
d’aplicació des de l’1 de gener de 2013 
 
2) Assegurar que aquesta nova valoració ajusti els valors en funció dels preus del 
mercat en aquell moment (2012) segons els procediments i la reglamentació vigent. 
 
3) Crear una comissió de seguiment en la que hi participin tots els partits amb 
representació al Ple municipal així com les entitats ciutadanes impulsores d’aquesta 
proposició. Les possibilitats de participació d’aquesta comissió estaran determinades 
en tot cas per allò que resolgui la Direcció General del Cadastre, que és qui efectua els 
treballs i pren les decisions respecte a la valoració cadastral. 
 
4) Reduïr el tipus impositiu de l’IBI per l’any 2012 de manera que la recaptació global 
de l’IBI, en base al padró de 2011, no creixi més que l’IPC.” 
 
 
El senyor Alain Jordà, del Grup municipal Socialist a, manifesta que aquesta 
proposició és una iniciativa de la FAVM, que a finals de l’any passat va portar a terme 
una sèrie de sessions de presentació sobre temes del cadastre i l’IBI, en què hi van 
intervenir entitats com els sindicats, entitats empresarials, col.legi d’arquitectes i ell 
mateix com a regidor. 
Com a resultat de les xerrades aquest grup d’entitats, la FAVM, CCOO, UGT, UBIC i 
PIMEC, va preparar una proposta que va presentar a l’Ajuntament, que és 
pràcticament la proposició que avui es presenta, en la qual es demana sol.licitar durant 
aquest any a la Direcció General del Cadastre que es revisi la valoració cadastral 
durant l’any 2012, que és el termini més proper en què es pot sol.licitar, amb l’objectiu 
que sigui d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2013. 
 
La proposició també demana que s’asseguri que aquesta valoració s’ajusta als valors 
en funció dels preus de mercat que hi hagi en aquell moment, que es creï una 
comissió de seguiment en què hi participin tots els partits amb representació al ple 
municipal, així com les entitats ciutadanes impulsores de la proposició, i de cara a l’any 
2012, i mentre no hi hagi la revisió feta, es demana el compromís del ple de reduir el 
tipus impositiu de l’IBI per a l’any 2012, una estratègia que el govern ja ha vingut 
aplicant des del moment de la revisió, de manera que la recaptació global de l’IBI, 
basada en el padró de 2011, no creixi més que l’IPC per a l’any 2012. 
 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup municipal de PxC , manifesta que és necessària 
una nova valoració sobre el cadastre donat el creixement abusiu de l’IBI els darrers 
anys. Posa per exemple el seu cas personal, tenint en compte la valoració del 5 de 
desembre de 2007 fins l’actual, que ha sofert un increment anual de 70€ de mitjana. 
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Espera que la creació d’aquesta comissió de seguiment, en què hi participen totes les 
forces polítiques presents i entitats ciutadanes, aconsegueixi el seu objectiu i que la 
Direcció General del Cadastre sigui conseqüent amb la situació de crisi actual. 
 
 
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP, intervé per fer una precisió en 
el punt 2, quan es parla d’assegurar que aquesta nova valoració s’ajusti als valors en 
funció dels preus del mercat en aquell moment (2012), posa de manifest que caldrà 
vetllar perquè això sigui així i els preus de mercat siguin els reals, i no tant els que de 
vegades figuren en determinades estadístiques perquè el mercat immobiliari és un 
mercat absolutament alterat i artificialment inflat i podria ser que no es rebaixés allò 
que caldria rebaixar perquè hi ha determinats mecanismes que impedeixin que els 
preus baixin molt més del que ho estan fent.  
Diu que hi ha agents bancaris que estan fent moviments per impedir que els preus 
baixin al preu que el mercat lliure real li pertocaria baixar i caldrà vetllar-ho entre tots. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, manifesta que el seu grup 
valora positivament que després del debat del 2008 i les conseqüències deliberatòries 
d’aquell debat de les ordenances fiscals del 2008, finalment hagin decidit presentar el 
que llavors ja se’ls demanava. 
 
El GMPPC no entén com pot ser que en aquell moment no s’adonessin del que 
representava la valoració de revisió del cadastre, que no tocava, perquè és cada deu 
anys i es pot posposar, i tots els índexs i factors indicaven que econòmicament hi 
hauria el que malauradament s’està patint, i quan es demanava que fossin més 
curosos en aquest sentit, responien que era el preu de mercat i les contribucions que 
hi havia d’haver per la riquesa patrimonial de cadascú. 
El GMPPC sempre ha agraït d’haver fet els ciutadans de Manresa multimilionaris 
aquests darrers tres anys, sobretot per pagar els impostos, però a l’hora de la veritat, 
de poder negociar els deutes amb els bancs i caixes resulta que s’han empobrit 
perquè el procés ha estat el que ha estat. 
Aprofita per recordar un debat que es va fer a l’entorn del món econòmic, en què va 
treure el tema de les repercussions que podria representar la revisió del cadastre, que 
s’estava portant a terme en aquell moment a la ciutat de Manresa, i la reacció va ser 
fulminant, ningú no va dir res fins que no van començar a sortir els rebuts de l’IBI del 
2008. 
 
El GMPPC ja va demanar el 2008 i el 2009 una revisió del cadastre però l’equip de 
govern va fer cas omís, ja que amb el barem, amb el tipus impositiu i el sostre del 15% 
no passava res. Suposa que aquest any ja no hi ha sostre però la clatellada ha estat 
majúscula per a molts ciutadans. 
El GMPPC valora la decisió de fer-ho, tard, malament i a les portes d’una contesa 
electoral, i de la mateixa manera que els van convertir en milionaris ara es presentaran 
com els salvadors de les butxaques dels contribuents i es tornarà a fer la revisió 
cadastral ajustant els paràmetres reals. 
 
 
La senyora Núria Sensat, del Grup municipal d’ICV-E UiA,  manifesta que tot i que 
votaran el mateix, les raons són diferents. El seu grup coincideix amb el GMCUP que 
aquest és un impost que la manera que es té per objectivar el valor sempre serà més 
que discutible i en molts anys i amb molta especulació immobiliària és evident que 
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aquest fenomen s’hi va veure afectat, però no és menys cert que els augments 
suposadament que ha fet aquest govern han passat per la retallada molt substancial 
del coeficient i aquesta és l’única manera de poder explicar que en el total del 
pressupost l’augment s’ha donat més per a aquelles finques que no pagaven l’IBI que 
no pas per aquests augments tan abastament grans, perquè aquest ha estat un 
compromís, abaixar sistemàticament el coeficient. Una altra cosa és que aquest 
coeficient es basa en una taxació que, reitera i coincideix, no és real. A partir d’aquí els 
criteris i les propostes són molt diferents, però l’IBI és l’únic impost que pot ser 
progressiu i aquests anys s’han introduït modificacions en la consideració de l’IBI que 
no s’haurien de perdre malgrat haver arribat a aquest acord.  
Recorda que des de l’any 2007 amb la nova revisió cadastral els solars van augmentar 
significativament de valor i aquests solars estan en mans d’uns pocs ciutadans i 
s’equivocarien que si fent aquesta revisió pensessin que també cal rebaixar-ho i 
només es faria perdre ingressos i donar a aquells que ja tenen molt que ho seguissin 
tenint en millors possibilitats, així com també el 10% dels edificis de la ciutat de més 
valor cadastral, que també tenen un criteri impositiu diferent i aquests elements no 
s’haurien de perdre. 
Parlar d’impostos és un tema molt sensible que sempre afecta i que la cultura de pagar 
impostos no està gaire interioritzada, i qualsevol canvi és fàcilment atribuïble a una 
demagògia excitable i difícilment aplicable. 
El GMICV-EUiA dóna suport a la proposició que ve com a conseqüència d’un procés 
molt participat i amb una càrrega de sentit comú indiscutible. 
 
 
El senyor Ignasi Perramon, del Grup municipal d’ERC , manifesta que la proposta 
de la FAVM, conjuntament amb la resta d’agents socials, sindicats i entitats 
empresarials, és molt raonable perquè planteja una modulació de l’impost i el 
reconeixement que calen impostos per donar serveis a la ciutat, però que s’ha de fer 
amb cura la seva implantació. 
Diu que hi ha hagut una variació important del mercat immobiliari, que el 2007 estava 
en el punt més alt i a partir d’aquí l’Ajuntament ha anat modulant el coeficient per 
aplicar l’IBI, de manera que s’anés controlant la xifra global de l’impost de béns 
immobles, si bé el comportament sobre els diferents rebuts ha estat molt desigual, hi 
ha qui ha tingut puges molt importants i hi ha qui les ha tingut més reduïdes per la 
diferent valoració que s’ha fet dels diferents àmbits del municipi. 
Diu també que el gruix de l’augment de recaptació en aquests anys ha estat per noves 
altes d’immobles, perquè justament un període en què han arribat molts pisos nous al 
mercat i ha provocat la major part de l’augment de la recaptació per part de 
l’Ajuntament. 
 
Tot i aquesta modulació per part de l’Ajuntament, sí que és cert que el valor cadastral 
influeix en altres impostos que no són d’àmbit municipal i, per tant, és encara més 
imprescindible aquest ajust i situar els valors cadastrals a un valor més semblant al 
mercat que el que té en aquests moments. 
El GMERC donarà el vot favorable i es compromet al que planteja aquesta proposició. 
 
 
El senyor Josep Ma. Sala, del Grup municipal de CiU , manifesta que aquesta és 
una proposta que aconseguirà tornar una mica les coses a la realitat anterior. Quan es 
feien les valoracions l’any 2007 el GMCIU es va oposar a la forma amb què s’estava 
portant a terme en la mesura que quan van ser informats de la manera que s’aplicaven 
les valoracions, tant pel que feia referència als criteris, com als paràmetres, que 
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canviaven substancialment els que s’havien aplicat amb totes les revisions cadastrals 
anteriors, van detectar i exposar que es produirien veritables diferències amb les 
individualitzades, sigui a valor d’immoble o de terreny, sobretot de terreny. Aquesta era 
una voluntat que l’equip de govern en el seu moment va aplicar i les majories 
serveixen per aprovar les coses quan en el grup majoritari li interessa, i així es va 
aprovar. 
El GMCiU en el seu moment era contrari a la forma amb què es portava a terme i 
també a la poca idoneïtat del moment en què es portava a terme. Recorda que les 
valoracions que es van tenir en compte, perquè no es podia perdre la revisió, perquè 
havien passat els deu anys i ja s’havia de fer la revisió cadastral, el moment de la 
valoració va ser el pitjor moment possible en la història de les valoracions, el primer 
trimestre del 2007, quan tot estava a la cresta de l’ona i les valoracions que feien els 
tècnics del Centre de Gestió Cadastral, perquè a diferència de les vegades anteriors, 
el 2007 les va fer directament el Centre i no els tècnics municipals per delegació del 
Centre de Gestió Cadastral.  
Amb aquesta assumpció de potestats per part del Centre i amb aquest canvi de criteris 
i de paràmetres al final va quedar sobre la taula el que va quedar, que en els primers 
moments va venir minorat per la famosa clàusula del topall segons el qual no podien 
créixer més d’un 15%, però la normativa també deia que passats els tres anys el topall 
desapareixia, i això ha passat el 2011. Si bé ja en el seu moment inicial van detectar 
que es produirien increments ja inicialment de més d’un 1000%, la realitat després de 
tres anys de creixement, aquest any ha desaparegut el topall, efectivament hi ha hagut 
massa unitats cadastrals que han estat per sobre del 200, 300, 400, 500, i entre uns 
80 o 200 casos que estaven per sobre del 1000% l’any 2011.  
Malgrat això, aquesta anul.lació o manca d’aplicació del topall del 15% el que ha portat 
és a deixar ja definitiu el valor que la gent pagarà d’impost. Una altra cosa és que ara 
es parli de valoracions, però cal separar el que és la valoració del que és l’impost, es 
refereix a l’IBI.  
Creu que amb molt bon criteri, hi ha hagut una sèrie d’entitats i de grups que han 
presentat una sol.licitud d’esmena de valoració, que no és altra cosa que un ajust a la 
realitat actual dels valors de mercat, creu que ja no s’havia d’haver fet el 2007 el que 
es va fer, s’han hagut de deixar passar cinc anys perquè la llei no permetia ajustar-ho 
abans, però ara és el moment de demanar-ho, hauran passat cinc anys, el 2012 es 
podran fer les revisions i les ordenances del 2013 ja arribaran corregides, però el 
ciutadà que enguany ha pagat 300€ d’IBI, l’any que ve en pagarà 300 més l’IPC i 
d’aquí a dos anys pagarà 300 més l’IPC, però aquesta persona fa cinc anys potser en 
pagava 120. Per moltes valoracions que es facin, pel que fa a l’IBI l’impost es quedarà 
igual, l’únic que es farà és adequar-lo a l’IPC. L’avantatge és que en el cas de les 
transmissions patrimonials, les plusvàlues de compravenda sí que hi haurà una millora 
teòricament a la baixa.  
 
Demana a qui governi en el seu moment i a aquesta comissió de seguiment que 
intentin ser molt curosos amb el seguiment de les valoracions, criteris i paràmetres que 
s’utilitzin quan es faci l’actualització de valors, perquè sinó que no passi que les 
regularitzacions no siguin realment les de mercat real del 2012, perquè s’està donant 
la circumstància que el nivell de despropòsit en la valoració que es va fer en el seu 
moment ha portat a situacions que actualment s’estan fent operacions de 
compravenda per sota del valor cadastral, amb el conseqüent problema per part del 
notari i del registre, que després arriben liquidacions paralel.les, alguna cosa no es 
devia fer prou bé. Creu que s’ha de corregir i deixar les coses en el seu punt just i 
després controlar-ho perquè amb el temps no es torni a deteriorar. 
El GMCiU votarà favorablement la proposició. 
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El senyor Alain Jordà, del Grup municipal Socialist a, manifesta que la proposició 
que avui es porta a aprovació és un compromís de tots els grups perquè el proper 
govern posi en marxa aquestes actuacions, i les forces polítiques que estaran en 
aquesta comissió seran les corresponents al proper mandat. Per tant, no serà l’equip 
de govern actual qui ho posi en marxa sinó el proper qui podrà presentar-se com a 
salvador. 
Respecte als preus reals de mercat a què han fet esment dos portaveus, diu que els 
que es van utilitzar en aquell moment eren reals, escriptures notarials, i no hi ha motiu 
perquè aquesta vegada no torni a ser de la mateixa manera. 
Respecte als creixements del rebuts de l’IBI aquest any, hi ha hagut 198 rebuts que 
han crescut per sobre del 300%, dels quals la major part són solars. 
Amb la nova valoració cadastral el sòl és el que va créixer, per tant qui té un solar i no 
té casa edificada se li dispara molt més que si hi ha edificació. 
Hi ha una part important d’aparcaments que passen de pagar 21€ a 70€, que creixen 
més del 300%, i un altre cas significatiu que són promocions, construccions fetes però 
no venudes, en què els promotors disposen de dos anys durant els quals no paguen 
IBI un cop acabada la construcció, però en les circumstàncies actuals no han pogut 
vendre els pisos i han de pagar IBI, amb un creixement important. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  1047, d’1 de febrer de 

2011, sobre activació del Pla d’actuació municipal per a fires i 
espectacles, per als dies 26 i 27 de febrer de 2011 , amb motiu de la Fira de 
l’Aixada.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer.- Activar pels dies 26 i 27 de febrer, i en fase d’alerta el Pla d’actuació 
municipal per a fires i espectacles, i més concretament per la Fira de l’Aixada, aprovat 
pel Ple de la Corporació en data 16 de gener de 2006, i homologat per la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya el dia 25 d’abril de 2006, d’acord amb les previsions 
tècniques que conté. 
 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
es celebri.” 
 
 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 2097, de 28 de febrer de 

2011, sobre aprovació de la liquidació del Pressupo st de l’exercici 2010.  
 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
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“PRIMER.-  Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2010, en aplicació 
d’allò que disposen els articles 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel 
que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i 90 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, formulada per la Intervenció Municipal, el resultat de la 
qual és el següent: 
 
 
1) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDEN TS DE    
PAGAMENT (Art.94 R.D. 500/1990)  
 
1.1. Drets pendents de cobrament ................................................................ 24.921.305,29 
1.2. Obligacions pendents de pagament ....................................................... 19.977.275,10 
 
 
2) RESULTAT D’OPERACIONS PRESSUPOSTARIES (Art.96 R. D. 500/1990) 
 
2.1. Drets pressupostaris liquidats durant l’exercici....................................... 97.274.963,68 
2.2. Obligacions pressupostàries reconegudes durant  
        l’exercici ............................................................................................... -91.727.881,47 
 
2.3. Resultat Pressupostari ............................................................................  5.547.082,21 
2.4. Diferències derivades de despeses amb finançament 
       afectat.........................................................................................  -5.534.113,58 
2.5. Resultat pressupostari ajustat ............................................................12.968,63 
 
 
3) ROMANENTS DE CREDIT (Art.98 R.D. 500/1990)  
 
3.1. Romanents de crèdit existents a 31-12-10 i que 
       s’ incorporen al Pressupost de l’exercici de 2011  
      (Art.182 Reial Decret Legislatiu 2/2004)................................  28.156.531,77 
 
4) ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101 R.D.500/1990)  
 
4.1.Drets pendents de cobrament ........................................................  24.351.451,52 
 
      4.1.1. Drets pressupostaris  
                liquidats durant l’ 
                exercici pendents de  
                cobrament. .................................................... 13.515.893,06 
 
      4.1.2. Drets pressupostaris 
                liquidats en exercicis 
                anteriors pendents de 
                cobrament. .................................................... 11.405.412,23 
 
      4.1.3. Ingressos pendents    
                 d’aplicació ........................................................ -740.604,51 
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      4.1.4. Saldos comptes de deutors 
                no pressupostaris .............. ................................ 170.750,74 
 
4.2. Obligacions pendents de pagament ..............................................  -22.782.900,68 
 
      4.2.1. Obligacions pressupostàries 
                 pendents de pagament 
                 reconegudes durant l’exercici....................... 19.412.457,76  
 
      4.2.2. Obligacions pressupostàries 
                 pendents de pagament reco- 
                 negudes en exercicis anteriors......................... .564.817,34 
 
      4.2.3. Pagaments pendents d’aplicació ............. ................ -676,77 
 
      4.2.4. Saldos comptes de creditors no 
                pressupostaris................................................. 2.806.302,35 
 
4.3. Fons líquids ............................................................................................. 6.239.999,63 
 
4.4. Romanent de Tresoreria Total ......................................................... ........7.808.550,47 
 
4.5. Saldos dubtós cobrament ............................................................. ......... -2.426.982,98  
 
4.6. Romanent afectat a despeses amb finançament 
       afectat................................................................................................... -14.796.230,41 
 
4.7. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES  
       GENERALS ........................................................... .................................-9.414.662,92 
 
 
SEGON.- Destinar els recursos afectats que es cobraran en exercicis futurs, és a dir, 
les desviacions de finançament negatives, que sumen un import de 1.369.959,38 
euros, a finançar el romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu.  
 
TERCER.- Autoritzar la incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de 
desembre de 2010, amb el detall  que figura en l’expedient, per un import de 
28.156.531,77 Euros. 
 
QUART.- Una vegada aprovada la Liquidació per l’ Alcaldia Presidència, caldrà donar 
compte d’aquesta aprovació al Ple de la Corporació en la primera sessió que es 
celebri, en aplicació d’allò que disposa l’article 193.4. del Reial Decret Legislatiu 
2/2004 esmentat i l’article 90.2 del R.D. 500/ 1990,  de 20 d’abril.” 
 
 
2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 1980, de 7 de març de 

2011, per la qual es confereix delegació expressa i  puntual a la regidora 
Alba Alsina Serra perquè autoritzi un matrimoni civ il el dia 2 d’abril de 
2011. 
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El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació: 
 
“Primer. Conferir a la senyora Alba Alsina Serra, regidora d’aquest Ajuntament, 

delegació expressa i puntual per tal que el dia 2 d’abril de 2011, exerciti 
l’atribució d’autoritzar un matrimoni civil. 

 
Segon. Notificar aquesta resolució a la regidora d’aquest Ajuntament, senyora Alba 

Alsina Serra, a l’efecte del seu coneixement i acceptació de la delegació 
que li ha estat conferida.  

 
Tercer. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la primera 

sessió que tingui lloc.” 
 
 
2.4 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció,  de 16 de març de 

2011, sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mod ificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesure s de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials.   

 
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 16 de març de 2011, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Consideracions jurídiques:  
 
Article cinquè de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.  
 

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

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

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

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

 
Per tot això, i, en virtut d’aquest article, 
 
JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l’Ajuntament de Manresa, emet 
el següent INFORME : 
 
PRIMER: L’entitat local disposa d’un registre de totes les factures i altres documents 
emesos pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels 
mateixos, la gestió del qual correspon a la Intervenció i als òrgans de l’Entitat local que 
tenen  atribuïdes  aquestes funcions ( 1. Oficina de Suport Central de les Àrees 
d’Economia, Governació i Serveis del Territori i 2. Oficina de Suport Central de l’Àrea 
dels Serveis a les Persones, Programes Transversals i Projectes de Ciutat ). 
 
SEGON: No hi ha cap factura ni document justificatiu  respecte el qual hagi 
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre esmentat i  no 
s’hagi tramitat el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació.” 
 
 
2.5 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria,  de 15 de març de 

2011, sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mod ificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesure s de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials.  

 
El secretari presenta l’informe trimestral de Tresoreria, de 15 de març de 2011, que es 
transcriu a continuació: 
 
“A partir de l’establert a l’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
morositat de les administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de 
desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, s’emet el present informe el qual té per objecte veure 
l’acompliment dels terminis de pagament que estableix la llei pel pagament de les 
obligacions, establint el nombre i quantitat global de les obligacions pendents de 
pagament de les quals s’incompleix el termini. 
 
 Nombre % Import % 
Obligacions pagades abans 50 dies 201 17,6% 3.309.449,70 

 
42% 

Obligacions que es troben en relacions 
de confirming o que es paguen a un 
termini superior a 50 dies 
 

 
1009 

 
83,4% 

 
4.547.430,96 

 

 
58% 

 1210  7.856.880,66 100% 
 
*Període analitzat: 14 de desembre de 2010 a 14 de març de 2011. 
 
Tal i com es desprèn de les dades de la taula i del gràfic, del total de factures 
aprovades, n’hi ha hagut 201 que s’han pagat dins el termini dels 50 dies establert 
normativament, significant un import de 3.309.449,70 euros. 
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Per la resta, hi ha un total de 1210 obligacions que s’han pagat posteriorment als 50 
dies o que estan en relacions de confirming; en aquest últim cas aquest tipus 
d’operació permet al proveïdor avançar-se l’import pendent, significant globalment un 
import total de 4.547.430,96 euros.” 
 
2.6 Donar compte de la proposta de la Comissió Terr itorial d’Urbanisme de la 

Catalunya Central sobre Aprovació definitiva de la Modificació puntual del 
Pla General d’ordenació Urbana al sector Segre-La C atalana, amb la 
incorporació de prescripcions d’ofici.  

 
El secretari presenta la proposta de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central, que es transcriu a continuació: 
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El senyor Alain Jordà, del Grup municipal Socialist a, diu que en relació al punt 2.2 
sobre donació de compte de la resolució de 28 de febrer de 2011, que aprova la 
liquidació del Pressupost de l’exercici 2010, quan es va aprovar el pressupost 
corresponent va ser prou debatut i discutit i avui ja no es discuteix sobre hipòtesi i 
pressupostos, sinó que es pot valorar el seu resultat. 
Pel que fa al tancament de l’exercici dóna un resultat de 12.968,63€, la qual cosa vol 
dir que s’ha tancat amb equilibri, sense superàvit ni dèficit a efectes pràctics. 
 
Informa que des que va començar la crisi l’Ajuntament ha anat aplicant una sèrie de 
mesures de reducció i contenció durant els anys 2008 i 2009, valorades en 2,5M€ pel 
que fa al pressupost ordinari. A finals de 2009 es va fer palès que els esforços no eren 
suficients, la crisi continuava i s’enduria i, tot i les reduccions, l’exercici es va tancar 
amb un dèficit de 4.170.000€ aproximadament. 
El mes de desembre del 2009 ja va manifestar que era necessari fer un esforç de 
reducció del pressupost per aturar el creixement del dèficit. Diu que no és incongruent 
aprovar un pressupost i dir que es començaran a fer esforços per reduir perquè hi ha 
moltes reduccions que no es poden decidir d’un dia per l’altre, sinó que requereixen 
d’uns processos i d’uns treballs previs.  
La declaració de la necessitat de reduir el dèficit es va materialitzar el mateix mes de 
gener del 2010 amb la creació d’una comissió específica que treballaria la reducció del 
dèficit, en què hi participaven els directors d’Àrea i el responsable de recursos interns, 
tant d’economia com de personal, amb l’objectiu d’estudiar i desenvolupar un pla de 
reducció del dèficit que es va aprovar i es va presentar el juny del 2010. 
A l’aplicació de les mesures aprovades en aquest pla: reducció de sous, rebaixes de 
les concessions, rebaixes dels contractes en curs, increments d’algunes taxes 
sectorials, reducció de subvencions i despeses en general, s’hi ha afegit amb 
posterioritat dues mesures més, no previstes inicialment; d’una banda, el tancament de 
l’exercici amb l’aturada de les autoritzacions de despeses a partir de 30 d’octubre de 
2010 i, de l’altra, el reforç de la Tresoreria i de la Unitat de base de dades del cadastre, 
per millorar els índexs de recaptació de tributs. Tot aquest conjunt d’actuacions ha 
permès equilibrar el resultat de 2010. 
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Pel que fa al romanent de Tresoreria, passa de 8,8 M€ a 9,4M€, superior al del 
tancament de 2009.  
Ja que hi ha l’exercici equilibrat aquest creixement ha de venir d’una altra banda, prové 
a través de l’increment de la morositat que a finals del 2009 era d’1,5M€ 
aproximadament i el 2010 va passar a 2,4M€. 
L’esforç fet el 2010 ha permès aturar l’increment del dèficit de l’Ajuntament, que s’ha 
estabilitzat, però queda per recuperar aquest romanent de tresoreria de 9,4M€ que és 
un repte per començar enguany i el proper mandat municipal, la qual cosa comportarà 
seguir amb la política de rigor i d’austeritat actual, però el camí per a la recuperació ja 
està marcat. 
Remarca que aquest important esforç que ha aturat el creixement del dèficit, té un 
valor addicional, no només per al 2010 sinó que també té el valor que les despeses 
corrents s’han rebaixat a un nivell que permet elaborar pressupostos de futur, com el 
del 2011, molt més fàcilment que la situació anterior. Tot això s’ha aconseguit 
mantenint l’esforç en les polítiques d’ocupació, amb les de serveis socials i amb les 
d’educació i, a més a més, en l’any més dur de la crisi fins aquests moments, i ha estat 
possible gràcies a l’esforç i sacrifici de molta gent, per una banda, els treballadors de 
la casa, amb la rebaixa del seu sou de forma generalitzada i també en molts altres 
casos, un plus d’esforç per atendre els seus serveis, de vegades desbordats, com els 
treballadors de Serveis Socials, els treballadors d’Ocupació, o els treballadors de 
l’Oficina tributària. 
 
 
El senyor Josep Ma. Sala, del Grup municipal de CiU , manifesta que en relació al 
tancament pressupostari i a algunes declaracions aparegudes a la premsa respecte a 
aquest tancament, diu que és cert que el resultat de les operacions pressupostàries 
enguany, a diferència de l’anterior, s’ha tancat d’una forma equilibrada. Es pregunta 
què hauria passat, independentment del pla de millora i d’estalvi que explicava el 
regidor d’Hisenda, sense el decret del 5% del govern central. 
Quan es parla dels romanents de Tresoreria es veu amb preocupació que, malgrat 
l’esforç de les operacions pressupostàries, amb el tema dels romanents es continua 
incrementant el dèficit, i encara preocupa més quan es comença a analitzar temes que 
queden fora de la comptabilitat pressupostària, perquè del que està controlat i 
comptabilitzat l’Ajuntament està a 9.414.662€. 
 
No obstant això, d’aquí a una estona es parlarà que cal incrementar per als anys 2012 
i 2013, subvencions de Capítol VII a FORUM,  de mig milió d’euros cada any, però que 
no afecta el romanent del 2010. Hi ha una sentència sobre la plaça Bages sobre la 
qual el GMCiU no té informació suficientment com per saber què pot costar a la ciutat 
de Manresa. Pel que fa a la plaça de la Reforma, també hi ballen uns quants milions, 
alguns dels quals tenen compensació, però que pel cap baix, entre 1 i 1’2M€, 
l’Ajuntament haurà de pagar, i tampoc està reflectit en el dèficit. Un altre tema, sobre el 
qual s’han assabentat per la premsa, és el pagament d’una expropiació d’11’1M€, més 
interessos, sentència del TSJC que considera agosarada, quan ja hi havia una 
sentència del Jurat d’Expropiació que parlava d’1,2M€.  
La suma d’aquests imports que acaba d’esmentar no està prevista en el dèficit, però sí 
que se n’haurà de fer càrrec la ciutat de Manresa, i això el preocupa perquè coneix i ha 
portat la Hisenda municipal durant uns anys, i sap el que signifiquen aquestes xifres 
per al pressupost de Manresa. 
Quan es diu que la propera legislatura es pot fer un préstec a quatre anys, diu que no 
és cert perquè aquest any no se’n pot fer cap, i si es fa el préstec a 1 de gener de 
2012 queden tres anys i mig, no quatre, perquè s’ha de deixar liquidat el juny del 2015, 
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perquè el préstec que es demana per cobrir dèficit s’ha de liquidar dintre de la 
legislatura i ara no se’n pot demanar perquè l’Ajuntament excedeix del 75% i fins a 31 
de desembre no es pot endeutar. 
Diu que a part d’aquest endeutament l’Ajuntament n’haurà de fer d’altres perquè la 
ciutat, a part de finançar el seu dèficit, que és prioritari, ha de fer noves inversions i tal 
com està el pressupost, caldrà anar a d’altres administracions o bé demanar crèdit, 
sempre i quan no surti alguna llei que digui que aquest any no poden excedir d’un 
determinat tant per cent. 
L’equip de govern, en lloc de donar receptes, podria aplicar les fórmules que preveu 
l’article 193 del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, que dóna tres passos per solucionar-ho, dos dels quals no es 
poden aplicar, però el tercer tampoc; però dir que el proper pressupost serà molt fàcil 
perquè tot ve de cara..., el GMCiU no ho veu gens clar. 
L’equip de govern, en el proper ple ordinari del 18 d’abril, podria aprovar una reducció 
de la despesa a fi i efecte d’intentar absorbir al màxim el dèficit acumulat possible, 
però suposa que tampoc té capacitat per fer-ho, el tema de l’operació de crèdit, 
tampoc en poden fer, i quant a la tercera, el 2012 sí que es pot fer un pressupost que 
tingui el superàvit suficient com per absorbir els dèficits acumulats. De les tres 
propostes, amb el dèficit de l’any passat, l’equip de govern no en va utilitzar cap, no va 
fer ni un pressupost per al 2011 amb superàvit per absorbir el dèficit acumulat, sí que 
va rebaixar unes despeses per complir el rebaix que es va autoimposar, que va fer 
molt correctament, però tampoc va fer cap operació de crèdit. Quan el regidor senyor 
Jordà diu que la reducció de la despesa aplicada permetrà afrontar els propers 
pressupostos amb comoditat, no sap com s’hi pot sentir de còmode amb aquests 
números, perquè per a l’any 2012, tenint en compte que no hi ha increments 
d’endeutament el 2011, l’Ajuntament haurà de retornar 6.770.000€ de principal, 
gràcies als refinançaments que es van fer fa dos i quatre anys, i uns interessos de 
2.170.000€ gràcies també a aquest segon refinançament que en molts casos va 
representar increments de més d’un 1 o 1’5% d’interès respecte al crèdit antic que es 
refinançava. Només això, que són 8.940.000€, és un 13% del pressupost de recursos 
ordinaris de l’any 2011, és a dir, que abans de fer res, un 13% ja està bloquejat, que 
afegint els 500.000€ que haurà de pagar amb el nou finançament de FORUM, serà 
gairebé del 14%, abans de començar el pressupost del 2012. 
Afegeix que l’any 2013 la situació encara serà pitjor, perquè del principal més 
interessos l’Ajuntament haurà de fer front a 9.600.000€, més els 500.000€ de FORUM, 
que aquest ple aprovarà. 
El GMCiU considera que aquesta tranquil.litat, de que tot va bé i que no passa res, que 
aquest any s’ha tancat amb el pressupost equilibrat, no entra dintre del seu decàleg, i  
té la sensació que el regidor d’Hisenda s’ho està mirant des de fora, que la propera 
legislatura no té aspiracions de continuar lluitant per la ciutat des d’aquest punt de 
vista.  
Des de l’oposició el que sí volen agrair són els esforços de molta gent de la casa, de 
tots els treballadors i d’alguns col.lectius en especial, que han estat els més 
perjudicats, per motius històrics, i també de moltes entitats i associacions, que han vist 
retallats llurs ingressos per la manca de subvencions o pel seu retall, la qual cosa ha 
mermat la seva activitat i espera que en el futur es pugui reequilibrar i millorar. 
 
 
El senyor Alain Jordà, del Grup municipal Socialist a, respon que la primera 
conclusió que caldria fer és que efectivament els números del 2010 són molt bons 
perquè el senyor Sala se n’ha oblidat totalment. Recorda, perquè va sortir repetides 
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vegades a la premsa, uns auguris de suposats dèficits catastròfics que tindria 
l’Ajuntament de Manresa al tancament de l’exercici 2010.  
Resulta que no ha estat així  i que el GMCiU ha parlat de tot menys del tancament. 
Insisteix que l’equip de govern ha fet esforços molt importants per aconseguir aquests 
resultats i per començar el redreçament de l’economia municipal. 
 
En segon lloc, si es posen tots els possibles problemes que hi ha històricament per 
davant, no és la seva forma d’abordar-los, sinó que és veure punt per punt i anar 
trobant solucions, que és com s’ha treballat fins ara, molt intensament, amb prudència i 
tranquil.litat i quan hi ha hagut un pla s’ha presentat i ara es presenten uns resultats. 
 
Pel que fa al préstec demandat, que la Llei permet demanar únicament quan hi ha 
dèficits acumulats negatius, aquest queda exclòs del límit d’endeutament, perquè es 
pot contractar amb el nou mandat, amb el nou equip de govern, perquè l’actual ja en té 
un d’aquests préstecs, que va contractar fa dos anys i que ara acabarà d’amortitzar. 
Per tant, suggereix que aquest nou govern que entri demani aquest préstec que 
facilitarà la gestió econòmica de l’Ajuntament. 
 
 
El senyor Josep Ma. Sala, del Grup municipal de CiU , diu que respecte al 
comentari de l’exercici 2010 ha començat la seva intervenció dient que els números 
del 2010 eren quadrats i que en cap moment ha tret mèrit ni esforç al que s’hagi fet, i 
que entendrà que quan fa l’exposició la fa respecte a quina és la situació que es veu a 
venir. 
Afegeix que per molt acurat i pensat que ho tingui l’equip de govern, hi ha quatre 
assumptes candents, perquè són els que coneixen, com el tema del solar de les 
Escodines, tampoc sap si hi ha alguna cosa més, i quan un tema surt de l’opacitat té 
dubtes si aquesta opacitat no va més enllà i no hi ha més coses que desconeixen. 
El preocupa el fet que les que coneix ja pugen massa i que s’hauran d’incloure en el 
pressupost més tard o d’hora. 
Diu que hi ha coses que són prou tangibles com perquè, per prudència, alguna cosa 
s’hagués anat introduint dins del pressupost. Entén les limitacions i quan no hi ha més 
pressupost no n’hi ha, però el senyor Jordà admetrà que això no ho condonarà ningú a 
la ciutat de Manresa. L’any 2010 s’ha salvat, però el 2011 amb els temes que hi ha 
sobre la taula, que algú haurà de tancar, ja se’n parlarà, però d’entrada aquestes 
valoracions no donen cap alegria. 
 
 
L’alcalde  respon al senyor Sala que els comptes dels ajuntaments no són els 
mateixos que els d’una empresa privada, a la qual se li permet posar tots els actius i 
en aquest moment en els comptes municipals no es poden comptabilitzar, però hi són, 
i l’Ajuntament lluitarà fins el final perquè si hi ha d’haver alguna expropiació com a 
conseqüència d’una sentència, sigui el més econòmica possible. 
Reitera que els actius el Pla general comptable no permet comptabilitzar-los, com 
tampoc no es poden comptabilitzar uns drets de cobrament per valor d’1,5M€, que 
també hi són. 
 
 
3. ALCALDIA  PRESIDÈNCIA  
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificac ió de l’acord adoptat 

per la Junta de Govern Local en sessió de 7 de març  de 2011, referent a la 
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designació de representant municipal en el Patronat  de l’Hospital de Sant 
Andreu.  

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 8 de març de 2011, que es transcriu a 
continuació: 
 
“La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 7 de març de 2011, va adoptar 
l’acord que es transcriu a continuació:  

“ Antecedents de fet 
 

1. El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària del dia 29 de juny de 2007, va 
adoptar l’acord de designar a regidors i regidores d’aquest Ajuntament com a 
representants dels diferents òrgans i organismes que requereixen 
representació municipal o bé que han d’integrar-se en aquests en funció dels 
respectius càrrecs. 

 
2. El 10 de maig de 2010, la regidora Mar Canet Torra va presentar comunicat de 

baixa per malaltia, per la qual cosa, per acord del Ple de la Corporació de data 
21 de juny de 2010, es van efectuar nous nomenaments temporals a favor 
d’altres regidors en les diferents entitats i organismes en què la regidora Canet 
estava designada en representació de l’Ajuntament.  

 

3. Un dels nomenaments temporals que es va efectuar va ser el del regidor José 
Luis Buenache Catalán  com a Patró del Patronat de l’Hospital de Sant Andreu. 

4. Atès que el director general de la FSSM ha comunicat a l’Ajuntament de 
Manresa que el Protectorat de Fundacions no permet que els nomenaments de 
patrons siguin provisionals o temporals, cal  modificar l’acord adoptat. 

 
Fonaments legals 
 

1. L’article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que 
correspon al ple prendre els acords relatius a la participació en 
organitzacions supramunicipals. 

 
2. No obstant això, atesa la urgència que requereix la modificació del 

nomenament del regidor José Luis Buenache com a Patró del Patronat de 
l’Hospital de Sant Andreu, es proposa l’adopció de l’acord per la Junta de 
Govern Local, amb posterior ratificació pel Ple de la Corporació. 

 
Per tot això, com a alcalde president, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció 
del següent  
 

ACORD 
 
Primer. Modificar l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió del dia 21 de 

juny de 2010, en el sentit que el nomenament del regidor José Luis 
Buenache Catalán  com a Patró del Patronat de l’Hospital de Sant Andreu, 
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no ho sigui amb caràcter de suplència temporal  i, per tant, pel que fa 
aquest nomenament, l’acord quedarà redactat com segueix: 

  “Designar com a representant municipal en el Patron at de l’Hospital 
de Sant Andreu el regidor José Luis Buenache Catalá n.” 

 

Segon. Comunicar aquest acord al Sr. Buenache i al Patronat de l’Hospital de Sant 
Andreu, per al seu coneixement i efectes oportuns. 

Tercer. Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple de la Corporació, en la 
primera sessió que tingui lloc. 

Quart. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat 
amb el que disposa l’article 60 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i el procediment administratiu comú.”  -------------- 

 

L’òrgan competent per a adoptar l’acord de nomenament de representants municipals 
en diferents òrgans i organismes que requereixen representació municipal o bé que 
han d’integrar-se en aquests en funció dels respectius càrrecs, és el Ple de la 
Corporació. No obstant això, per raons d’urgència manifestada per la Direcció General 
de la Fundació Sociosanitària de Manresa, es va sotmetre l’acord a la Junta de Govern 
Local, fent constar la posterior ratificació pel Ple de la Corporació. 

Per tot això, proposo al Ple de la Corporació que, previ informe de la Comissió 
Informativa de Governació i Economia, adopti el següent 

 

ACORD 

 

Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 7 de març de 
2011, sobre designació del regidor José Luis Buenache Catalán com a representant 
municipal en el Patronal de l’Hospital de Sant Andreu.” 

 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació i el Ple l’aprova per 12 vots afirmatius (7 GMS, 3 GMERC i 2 GMICV-EUiA), i 
12 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, 1 GMCUP i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4. ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA  
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ  
 
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhe sió de l’Ajuntament de 

Manresa al conveni de col·laboració entre l’Agència  Estatal 
d’Administració Tributària i la Federación Española  de Municipios y 
Provincias en matèria d’intercanvi d’informació tri butària i col·laboració 
en la gestió recaptatòria amb les entitats locals.   

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 17 de febrer de 
2011, que es transcriu a continuació: 
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“ANTECEDENTS DE FET 
 
L’Agència Estatal d’Administració Tributària com a entitat de dret públic encarregada 
de l’aplicació efectiva del sistema tributari estatal i la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies,  com a  associació constituïda per entitats locals creada a 
l’empara de la Disposició addicional cinquena de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de règim local, en el marc de col·laboració mútua que ha de presidir les 
relacions entre les administracions públiques, van acordar la signatura d’un Conveni 
de col·laboració  en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la 
gestió recaptatòria amb les entitats locals l’any 2003 i la corresponent addenda l’any 
2006. 

 
Que interessa a l’Ajuntament de Manresa adherir-se al conveni expressat per tal de 
gaudir de l’intercanvi d’informació necessari per al correcte i eficaç desenvolupament 
de les tasques tributàries que li competeixen,  així com per millorar les seves "ratios" 
de recaptació a partir de la col·laboració amb l’Agència en matèria de gestió 
recaptatòria fora del terme municipal de  Manresa   
 
Que a l’annex II del Conveni de referència s’hi recull el protocol d’adhesió al conveni 
que exigeix l’adopció del corresponent acord plenari pel qual s’aprova l’adhesió 
íntegra, plena i incondicional per part de l’Ajuntament de Manresa a l’expressat 
conveni.  
 
 FONAMENTS DE DRET 
 
I.  L’article 103 de la Constitució,  amb l’establiment de l’obligació per  a la 

Administració de servir amb objectivitat als interessos generals i actuar d’acord 
amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i 
coordinació amb ple sotmetiment a la Llei i al dret, assigna a l’Administració una 
funció essencialment vicarial que afecta tots els sectors de l’activitat 
administrativa. 

 
II.  L’article 5 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, 

en la seva redacció conferida per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, atorga plena 
capacitat jurídica a les entitats locals, per: ...... celebrar contratos, .... 
obligarse....... etc. Així mateix les normes reguladores de les relacions 
interadministratives es troben fonamentalment als articles 55 a 67 de la Llei 
7/1985. 

 
III.  Articles  61 a 71  i 111 del RDL 781/1986 de 18 d’abril,  pel qual s’aprova el Text 

refós de les disposicions vigents en matèria de règim local. 
 
IV.  Articles 1254 i 1255 del Codi Civil. 
 
V.  Articles 3 i 4 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes del sector públic 
 
VI.  Article 273.1 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. 
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VII.  Article 88 i 4.1.c  de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, reformada per la Llei 
4/1999 de 13 de gener,  LRJPAC. L’article 6 de la Llei 30/1992 LRJPAC, 
reformada per la llei 4/1999 de 13 de gener, atorga potestat a les administracions 
públiques per a la celebració de convenis interadministratius i en  defineix el marc 
jurídic.  

 
VIII. Pel que fa a l’àmbit competencial dels diferents òrgans per a la seva aprovació, el 

protocol d’adhesió previst a l’Annex II del Conveni  subscrit entre l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies en matèria d’intercanvi d’informació tributària  exigeix acord plenari. 

 
IX. Article 113.b de la Llei General tributària. 
 
X.  Article 8 del "Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. BOE nº 59, de 9 de marzo de 2004". 

 
Per tot això, aquesta Alcaldia presidència sotmet a la consideració del Ple 
corporatiu l’adopció dels acords següents: 

 
PRIMER. Adherir-se íntegrament al Conveni subscrit en data  15 d’abril de 2003 

entre l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d’intercanvi d’informació 
tributària  i col·laboració en la gestió recaptatòria de les entitats Locals i la 
corresponent addenda que s’incorporen adjunts al present dictamen i 
aprovar-los. 

 
SEGON.  Facultar l’Alcalde de Manresa per a la signatura de tots els documents 

necessaris per a la formalització, execució i desenvolupament de  
l’adhesió a l’esmentat conveni. 

 
TERCER. Enviar certificació dels presents acords al Departamento de Organización, 

Planificación y Relaciones internacionales  de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària.” 

 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESTATAL D E ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNCIPIOS Y PROVINCIAS EN 
MATERIA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y COLABORACIÓN EN LA 
GESTIÓN RECAUDATORIA CON LAS ENTIDADES LOCALES. 

En Madrid, el dia       de abril de 2003. 

REUNIDOS 

La Excma. Sra. Dª. Rita Barberá Nolla, Presidenta de la Federación Española de Municipios y 
Provincias. 
 
El Excmo. Sr. D. Cristóbal Montoro Romero, Ministro de Hacienda. 
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El Excmo. Sr. D. Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca, Secretario de Estado de Hacienda 
y Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 

EXPONEN 
 
I 
 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) es la Entidad 
de Derecho Público encargada, en nombre y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva 
del sistema tributario estatal y del aduanero, y de aquellos recursos de otras Administraciones y 
Entes Públicos nacionales o de la Unión Europea cuya gestión se le encomiende por Ley o por 
Convenio.  
 
La Federación Española de Municipios y Provincias (en adelante, FEMP) es una asociación 
constituida por Entidades Locales, creada al amparo de la Disposición Adicional Quinta de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y declarada de utilidad pública mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio 
de 1985, para la protección y promoción de sus intereses comunes. 
 
Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauce 
inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan 
con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. 
 
Las Provincias e Islas son entidades locales con personalidad jurídica propia, que gozan de 
autonomía para gestionar los intereses propios de las correspondientes colectividades. 
 

II 
 

En el marco de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las Administraciones 
Públicas y conforme al principio establecido en el artículo 4.1.c) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los representantes de ambas partes consideran que 
sería muy beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos 
fines el establecer un sistema estable y periódico de intercambio de información tributaria entre 
la Agencia Tributaria y las Entidades Locales, así como convenir algunos aspectos 
relacionados con la gestión recaudatoria de las citadas Entidades 
 
Igualmente, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece 
en su artículo 55 que “Para la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativas, las 
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, de un lado, y las Entidades 
Locales, de otro, deberán en sus relaciones recíprocas: c) Facilitar a las otras Administraciones 
la información sobre la propia gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas 
de sus cometidos y d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las 
otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas”. 
El presente intercambio de información viene posibilitado tanto por la legislación reguladora de 
los derechos y garantías de los contribuyentes como por la que rige el suministro de 
información tributaria a las Administraciones Públicas. 
 
Así, de acuerdo con el artículo 112.1 de la Ley General Tributaria, todas las entidades públicas 
están obligadas a suministrar a la Administración Tributaria cuantos datos y antecedentes con 
trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de 
requerimientos concretos, y a prestarle a ella y a sus  agentes apoyo, concurso, auxilio y 
protección para el ejercicio de sus funciones. 
 
Además, el apartado cuarto del mismo precepto, en la redacción dada por la Disposición 
Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, dispone que la cesión de aquellos datos de carácter personal, objeto de 
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tratamiento, que se deba efectuar a la Administración Tributaria no requerirá el consentimiento 
del afectado. En la misma línea, el artículo 11.2.a) de la misma Ley exceptúa la regla general 
de la necesidad de consentimiento del interesado para el supuesto de que la cesión esté 
autorizada en una Ley. 
 
Por su parte, el artículo 113.1 de la Ley General Tributaria, después de sentar el principio 
general de que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria 
en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para 
la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que 
puedan ser cedidos o comunicados a terceros, enumera una serie de excepciones al mismo 
dentro de las que se encuentra el supuesto - apartado b) - de que la cesión tenga por objeto la 
colaboración con otras Administraciones Tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones 
fiscales en el ámbito de sus competencias. 
 
Por otro lado, en los artículos 2 y 3 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y 
Garantías de los Contribuyentes, se establecen, por un lado, los principios generales de 
eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales 
que deben articular la aplicación del sistema tributario y, por otro lado, que los contribuyentes 
tienen derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por ellos presentadas y a no 
aportar los documentos ya presentados y que se encuentren en poder de la Administración 
actuante. Siguiendo esta orientación, la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 
de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, 
bajo el título de "Información por medios telemáticos", contempla, previa autorización de los 
interesados, el suministro de información tributaria por medios telemáticos e informáticos a 
favor de las Administraciones Públicas para el desarrollo de las funciones que tengan 
encomendadas, supeditándolo a los términos y garantías que se fijen mediante Orden del 
Ministro de Economía y Hacienda y en el marco de colaboración que se establezca. 
 
En cumplimiento de esta habilitación legal, se ha dictado la Orden de 18 de noviembre de 1999 
que regula el suministro de información tributaria a las Administraciones Públicas para el 
desarrollo de sus funciones, así como los supuestos contemplados en el artículo 113.1 de la 
Ley General Tributaria (B.O.E  nº 286 de 30 de noviembre). En el artículo 2 de esta Orden se 
regula, en concreto, el suministro de información de carácter tributario para el desarrollo de las 
funciones atribuidas a las Administraciones Públicas, previendo que "cuando el suministro de 
información sea procedente, se procurará su cumplimentación por medios informáticos o 
telemáticos atendiendo a las posibilidades técnicas tanto de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria como de la Administración cesionaria, que podrán convenir en cada 
caso concreto lo que estimen más conveniente". 
 
Razones de eficacia en el ejercicio de las competencias atribuidas a las partes signatarias 
justifican el establecimiento de un sistema de intercambio de información que permita una 
agilización en la disposición de la información y una disminución de  los costes incurridos, 
aprovechando al máximo el desarrollo de las nuevas tecnologías. 
Dicho sistema se regula a través del presente Convenio, dado que el intercambio se producirá 
sobre los datos de un elevado número de interesados o afectados por los mismos y habrá de 
verificarse de una forma periódica y continuada en el tiempo. Por ello, la utilización de medios 
no informáticos ni telemáticos será absolutamente excepcional en orden a agilizar los 
procedimientos establecidos en el presente Convenio. 
 
En todo caso, el suministro de información efectuado en el ámbito de aplicación de este 
Convenio deberá respetar los derechos fundamentales al honor y a la intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos y a la protección de datos personales que prescriben los apartados 1 
y 4 del artículo 18 de la Constitución Española, en los términos previstos en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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Por último, conviene en todo caso precisar que el presente Convenio en modo alguno supone 
una limitación a las facultades de cesión de información y deberes que para la gestión 
recaudatoria la legislación establece a favor de las partes convinientes. 
 

III 
 
En consecuencia, siendo jurídicamente procedente el establecimiento de un sistema estable de 
intercambio de información entre la Agencia Tributaria y las Entidades Locales por medios 
informáticos o telemáticos, ambas partes acuerdan celebrar el presente Convenio de 
Colaboración que se regirá por las siguientes  
 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA. Objeto del Convenio. 
 
1. - El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco general de colaboración sobre 
las condiciones y procedimientos por los que se debe regir el intercambio de información y la 
colaboración en la gestión recaudatoria entre la Agencia Tributaria y las Entidades Locales que 
se adhieran al mismo, preservando en todo caso los derechos de las personas a que se refiera 
la información. 
 
2. - Las partes intervinientes podrán intercambiarse la información que precisen para el 
desarrollo de sus funciones, en los términos previstos en el presente Convenio. En modo 
alguno el presente Convenio supondrá una limitación a las facultades de intercambio de 
información que la legislación establece. 
 
Este sistema de colaboración queda establecido sin perjuicio de los deberes recíprocos que 
impone el artículo 8 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, cuyo desarrollo interno en la Agencia Tributaria se encuentra en la Circular 4/1990 de 
la Dirección General de Recaudación de la misma. 
 
SEGUNDA: Sujetos intervinientes. 
 
Los interlocutores institucionales e informáticos con la Agencia Tributaria a los exclusivos 
efectos del intercambio de información serán los siguientes: 
 
- Respecto del suministro de información para finalidades tributarias (o al amparo del artículo 
113 b) de la LGT), de la Agencia Tributaria a las Entidades Locales, los interlocutores serán 
cada una de la Entidades Locales que se adhieran al presente Convenio. No obstante, 
respecto del suministro de datos identificativos se estará a lo dispuesto en el tercer guión 
siguiente. 
 
- Respecto del suministro de información para finalidades tributarias (o al amparo del artículo 
113 b) de la LGT) de las Entidades Locales a la Agencia Tributaria, los interlocutores serán 
cada una de las Entidades Locales que se adhieran al presente Convenio. 
 
- Respecto de la información suministrada por la Agencia Tributaria a las Entidades Locales 
para el desarrollo de otras funciones (las recogidas en la cláusula Cuarta 1.B), los 
interlocutores serán cada una de las Entidades Locales que se adhieran al presente Convenio, 
a través del interlocutor único a que se refiere la Cláusula Séptima del presente Convenio. 
 
- Respecto del Impuesto sobre Actividades Económicas, tanto en la información suministrada 
por la Agencia Tributaria a las Entidades Locales como en la suministrada por estas últimas a 
la primera al amparo del artículo 113.1 b) de la LGT, los interlocutores serán cada una de las 
Entidades Locales determinadas con arreglo a la normativa vigente del citado Impuesto, que se 
adhieran al presente Convenio. 
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TERCERA. Sistema de adhesión al Convenio. 
 
La adhesión al presente Convenio por parte de las Entidades Locales interesadas lo será con 
arreglo al siguiente procedimiento. Cada Entidad Local, a través de su órgano de gobierno y 
por conducto de la FEMP, enviará al Departamento de Organización, Planificación y 
Relaciones Institucionales su solicitud de adhesión plena y sin condiciones al presente 
Convenio (se incluye como Anexo II modelo de Protocolo de Adhesión). La aceptación de tal 
adhesión, previos los informes internos oportunos, será realizada por el Director del 
mencionado Departamento y, posteriormente, comunicada a la Entidad Local por conducto de 
la FEMP y al Delegado Especial/Delegado de la Agencia Tributaria del ámbito de la Entidad 
Local.  
 
Para valorar adecuadamente la solicitud de adhesión y dado que el sistema de suministro será 
con carácter general telemático, teniendo en cuenta los principios  inspiradores de la cesión de 
información, básicamente el de intimidad y necesaria confidencialidad de los datos, el 
Departamento mencionado valorará la adecuación y pertinencia de dicha autorización. 
 
CUARTA. Intercambio de información tributaria. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula Séptima, el resto de suministros de información a 
que se refiere la presente cláusula se llevarán a cabo mediante los procedimientos que 
acuerde la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la cláusula 
Decimotercera de este Convenio. 
 
1. De la Agencia Tributaria a las Entidades Locales . 
 
El suministro de información que efectúe la Agencia Tributaria en el marco del presente 
Convenio se regirá por las reglas y principios contemplados en el artículo 6 de la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de noviembre de 1999. 
 
A. Información suministrada al amparo del artículo 113.1 b) de la Ley 
General Tributaria. 
 
_ Datos identificativos. 
 
�Contenido del suministro: Apellidos y nombre, en el caso de personas físicas, o razón social, 
para las personas jurídicas y entidades del artículo 33 de la Ley General Tributaria, NIF y 
domicilio fiscal. 
 
En el supuesto de sociedades civiles y comunidades de bienes, además de los datos anteriores 
relativos a la entidad, se suministrarán los datos identificativos de los partícipes y su grado de 
participación en la sociedad o comunidad. 
 
�Periodicidad: Semanal. 
 
_ Censo de contribuyentes. El suministro se refiere a los contribuyentes que pertenezcan al 
ámbito territorial de la Entidad Local. 
 
�Contenido del suministro: Apellidos y nombre, en el caso de personas físicas, o razón social, 
para las personas jurídicas y entidades del artículo 33 de la Ley General Tributaria, NIF y 
domicilio fiscal. 
 
�Periodicidad: Semestral. 
 
_ Censo de obligados. El suministro comprende las personas físicas, jurídicas y entidades del 
artículo 33 de la Ley General Tributaria, que realicen alguna actividad empresarial o 
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profesional, cuando el domicilio fiscal de la actividad se encuentre en el ámbito territorial de la 
Entidad Local. 
 
�Contenido del suministro: Será determinado por la Comisión Mixta de Coordinación y 
Seguimiento prevista en la Clàusula Duodécima. 
 
�Periodicidad: Semestral. 
 
_ Impuesto sobre Actividades Económicas. La información y periodicidad del suministro se 
realizará conforme a la normativa vigente. 
 
En relación con los tres tipos de suministro inmediatamente anteriores y al objeto de facilitar el 
tratamiento de la información por parte de las Entidades Locales, en el seno de la Comisión 
Mixta de Coordinación y Seguimiento del Convenio se adoptarán las medidas necesarias que 
permitan evitar duplicidades en los datos suministrados a través del Censo de contribuyentes, 
del Censo de obligados y de la Matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
_ Cesión de información sobre depósitos bancarios de la provincia en cuyo ámbito territorial se 
encuentre la Entidad Local, cuya titularidad corresponda a los deudores de la citada Entidad 
Local, siempre que se trate de deudas que se encuentren en fase de embargo. 
 
�Contenido del suministro: identificación del depósito bancario (entidad, sucursal y número de 
depósito). 
 
�Periodicidad: Trimestral. 
 
_ Cesión de información sobre participaciones en fondos de inversión de la provincia en cuyo 
ámbito territorial se encuentre la Entidad Local, cuya titularidad corresponda a los deudores de 
la citada Entidad Local, siempre que se trate de deudas que se encuentren en fase de 
embargo. 
 
�Contenido del suministro: identificación de la entidad gestora y depositaria del fondo. 
 

�Periodicidad: Trimestral. 

El ámbito a que se refiere la cesión de información sobre depósitos bancarios y participaciones 
en fondos de inversión será ampliable mediante acuerdo de la Comisión Mixta de Coordinación 
y Seguimiento prevista en la cláusula Decimotercera del presente Convenio. 
 
B. Información suministrada para el desarrollo de o tras funciones. 
 
El suministro de información procedente de la Agencia Tributaria para finalidades no tributarias 
tendrá como finalidad exclusiva la colaboración con las Entidades Locales en el desarrollo de 
las funciones que éstas tengan atribuidas cuando, para el ejercicio de las mismas, la normativa 
reguladora exija la aportación de una certificación expedida por la Agencia Tributaria o la 
presentación, en original, copia o certificación, de las declaraciones tributarias de los 
interesados o de cualquier otra comunicación emitida por la Agencia Tributaria, en particular en 
el caso de no obligados a declarar. En estos supuestos, la información que debe constar en 
tales documentos se solicitará directamente de la Agencia Tributaria, siempre que resulte 
necesaria para el ejercicio de tales funciones, se refiera en su totalidad a un elevado número 
de interesados o afectados y haya de efectuarse de forma periódica o continuada en el tiempo. 
 
Para el cumplimiento de esta finalidad se establecen los suministros de información que se 
recogen en el Anexo I al presente Convenio, que deberán realizarse con la periodicidad y 
contenido que se detallan en el mismo, mediante el tratamiento telemático de las solicitudes 
efectuadas.  
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Las peticiones deberán contener todos los datos que sean precisos para identificar claramente 
a los interesados afectados y el contenido concreto de la información solicitada, que deberá ser 
el imprescindible para garantizar el adecuado ejercicio de las funciones que tiene atribuidas el 
ente solicitante de la información. 
 
Los suministros de información tributaria a que se refiere el presente apartado deberán contar 
con la previa autorización expresa de los interesados, de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/98, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, en los términos y con las garantías que se 
establecen en el artículo 2.4 de la Orden de 18 de noviembre de 1999. De no contarse con la 
previa autorización del interesado, la Agencia Tributaria podrá suministrar a la Entidad Local la 
información necesaria para el cumplimiento de las finalidades descritas en la letra B del 
apartado 1 de esta Cláusula, siempre que dicha cesión pueda ampararse en el artículo 113.1 
de la Ley General Tributaria. 
 
2. De la Entidad Local a la Agencia Tributaria. 
 
_ Datos identificativos contenidos en el padrón municipal (sólo en el caso de Ayuntamientos). 
 
�Contenido del suministro: Apellidos y nombre, NIF, fecha de nacimiento y domicilio de las 
personas físicas que consten en el padrón del Ayuntamiento. 
 
�Periodicidad: Anual. 
 
_ Altas, bajas y modificaciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas. La información y 
periodicidad del suministro se realizará conforme a la normativa vigente. 
 
_ Liquidaciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
�Contenido del suministro: Cuando el coste de la obra supere 83.000 euros se suministrarán 
los siguientes datos: Número fijo de imputación del inmueble, emplazamiento de la obra, 
identificación del dueño de la obra o promotor (apellidos y nombre o razón social y NIF), 
identificación del constructor cuando sea distinto del anterior, presupuesto de la obra o coste 
real de la obra o construcción, fecha de concesión de la licencia y fecha de finalización 
prevista, identificación de los facultativos y número de visado. Cuando el coste de la obra no 
supere 83.000 euros: identificación del promotor, presupuesto de la obra y ubicación del 
inmueble. 
 

�Periodicidad: Anual. 

_ Liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 
 
�Contenido del suministro: Localización del inmueble transmitido, número fijo de imputación 
del mismo, apellidos y nombre o razón social y NIF de la persona que transmita el terreno y de 
quien lo adquiera, número de años transcurridos desde la anterior transmisión -a partir de 
1994- o, en su defecto, antigüedad desde la anterior transmisión, cuota total a ingresar, fecha 
de la transmisión, clase de la transmisión y valor catastral del terreno transmitido. 
 
�Periodicidad: Semestral. 
 
_ Bienes inmuebles cuya titularidad corresponda a personas residentes en el extranjero. 
�Contenido del suministro: Localización del inmueble, valor catastral y número fijo de 
imputación del mismo e identificación del titular (apellidos y nombre o razón social y NIF o NIE). 
 
�Periodicidad: Anual. 
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_ Cambios en la clasificación del suelo (sólo en el caso de Ayuntamientos).  
 
Suministro de los cambios en la situación urbanística del municipio, ya sean generales o 
parciales y de cualquier naturaleza que modifiquen la clasificación del suelo, urbano, 
urbanizable y no urbanizable: expedientes aprobados referentes a Programas de Actuación 
Urbanística (PAUs), Planes Especiales de Reforma Interior (PERIs), Planes Parciales y 
Modificaciones Parciales de Planeamiento. 
 
�Contenido del suministro: Identificación de los titulares de las fincas afectadas (apellidos y 
nombre o razón social, domicilio y NIF), especificación del tipo de Expediente de Planeamiento 
Urbanístico y localización de las fincas afectadas con expresión de la parcela, polígono, 
número fijo de imputación de las mismas, etc. 
 
�Periodicidad: Anual. 
 
♦Información de naturaleza urbanística: Licencias urbanísticas concedidas: Identidad del 
promotor (nombre o razón social y NIF), presupuesto de la obra para la que se concede la 
licencia y ubicación del inmueble respecto del cual se concede la licencia. 
 
QUINTA. Destinatarios de la información suministrad a. 
 
La información cedida por la Agencia Tributaria sólo podrá tener como destinatarios a los 
órganos de las Entidades Locales que tengan atribuidas las funciones que justifican la cesión, 
incluidos los órganos de fiscalización, en la medida en que, por su normativa participen en los 
procedimientos para los que se suministra la referida información. Igualmente podrán ser 
destinatarios los organismos o entidades de derecho público dependientes de las Entidades 
Locales que ejerzan funciones o instruyan los procedimientos para los que se suministran los 
datos. En ningún caso podrán ser destinatarios órganos, organismos o entes que realicen 
funciones distintas de las que justifican el suministro. 
 
Todo ello sin perjuicio de la estricta afectación de la información remitida por la Agencia 
Tributaria a los fines que la justifican y para los que se solicitó. En cualquier caso, el 
destinatario no podrá ceder a terceros la información remitida por la Agencia Tributaria. 
 
Del mismo modo, la información cedida por las Entidades Locales a la Agencia Tributaria sólo 
podrá tener como destinatarios a los órganos de la misma que tengan atribuidas las funciones 
que justifican la cesión, sin que en ningún caso puedan ser destinatarios órganos que realicen 
funciones distintas de las que justifican el suministro. 
 
SEXTA. Naturaleza de los datos. 
 
Los datos suministrados son los declarados por los contribuyentes y demás obligados a 
suministrar información o los liquidados por las Administraciones Tributarias, sin que, con 
carácter general, hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa a su 
automatización. No obstante, cuando los citados datos hubieran sido comprobados por las 
Administraciones Tributarias, se facilitarán los datos comprobados. 
 
Tanto la Agencia Tributaria como las Entidades Locales podrán solicitarse recíprocamente 
especificaciones o aclaraciones sobre la naturaleza y contenido de los datos objeto de 
suministro. 
 
SÉPTIMA. Procedimiento de suministro de información  para finalidades no tributarias y 
de datos identificativos. 
 
Para la ejecución de lo previsto en la cláusula Cuarta 1 A (Datos identificativos) y B del 
presente Convenio, la Entidad Local que se adhiera al mismo deberá designar, mediante 
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acuerdo de su máximo órgano representativo, un Interlocutor único, con las funciones que se 
describen a continuación. 
 
A) Fase inicial: 
 
1.- Tras la adhesión al presente Convenio, los órganos administrativos de la Entidad Local y los 
organismos o entidades de derecho público dependientes de la misma, deberán remitir a su 
interlocutor único la siguiente documentación: 
 
_ Datos identificativos del órgano, organismo o entidad de derecho público solicitante 
(denominación, NIF, dirección, teléfono, ...). 
 
_ Objeto del suministro de información. 
 
_ Procedimiento o función desarrollada por el órgano solicitante. 
 
_ Competencia del órgano, organismo o entidad de derecho público (con referencia a la 
concreta normativa aplicable). 
 
_ Tipo de información solicitada. Éste deberá ajustarse a los diferentes tipos de información 
establecidos en el Anexo I del presente Convenio o al suministro de datos identificativos, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado C) de esta Cláusula. 
 
_ Adecuación, relevancia y utilidad de la información tributaria solicitada para el logro de la 
finalidad que justifica el suministro. 
 
El interlocutor único de la Entidad Local, recibidas todas las solicitudes, remitirá a la Delegación 
de la Agencia Tributaria una relación detallada de todos los órganos y organismos solicitantes, 
la normativa en la que se recojan las funciones desarrolladas y su competencia, así como el 
tipo concreto de la información solicitada. 
 
2.- Una vez examinada la documentación y comprobado que todas las solicitudes se ajustan a 
lo previsto en el presente Convenio, el Delegado de la Agencia Tributaria procederá a dar de 
alta al órgano, organismo o entidad de derecho público en la aplicación correspondiente de 
suministro telemático de información. Asimismo comunicará esta circunstancia al interlocutor 
único de la Entidad Local, para que a partir de ese momento, las peticiones de información se 
realicen de acuerdo a lo establecido en este Convenio. 
 
3.- La incorporación posterior de nuevos órganos, organismos o entidades a la aplicación de 
suministro telemático de información se realizará, a su vez, conforme a lo previsto en los 
apartados anteriores. 
 
B) Suministro de información: 
 
1. Solicitud: 
 
Los órganos, organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma 
previamente autorizados y para cada tipo de procedimiento, remitirán a la Agencia Tributaria 
por vía telemática una relación de solicitudes de información en la que se incluirán todos los 
datos que sean precisos para identificar claramente a los interesados afectados y el contenido 
concreto de la información solicitada, que deberá ajustarse a los diferentes tipos de información 
previamente determinados por la Agencia Tributaria. Asimismo, se deberá hacer constar que 
los interesados en la información solicitada han autorizado expresamente el suministro de 
datos, sin que se haya producido su revocación, a excepción de los que se realicen al amparo 
del artículo 113.1.b) de la Ley General Tributaria, y que se han tenido en cuenta las demás 
circunstancias previstas en el artículo 2.4 de la Orden de 18 de noviembre de 1999 respecto de 
dicha autorización. 
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No se podrán incorporar peticiones de información de órganos, organismos o entidades de 
derecho público que no hayan obtenido previa autorización. 
 
2. Tramitación y contestación: 
 
Una vez recibida la petición, tras las verificaciones y procesos correspondientes, la Delegación 
de la Agencia Tributaria remitirá la información solicitada en un plazo no superior a siete días 
desde la recepción de dicha solicitud. En el supuesto de que alguna petición no fuese atendida 
en ese plazo, el usuario podrá conocer el motivo para que, en su caso, pueda ser objeto de 
subsanación. 
 
3. Formato: 
 
Tanto la solicitud como la entrega de la información se realizará por medios telemáticos. En 
especial, podrá realizarse por los medios y en los términos que establezca la Agencia Tributaria 
para la expedición de certificaciones tributarias electrónicas por parte de sus órganos. 
 
C) Modificaciones: 
 
Previo acuerdo entre el Delegado de la Agencia Tributaria en cuyo ámbito territorial esté 
situada la Entidad Local y el órgano de gobierno de ésta, podrán modificarse o ampliarse los 
tipos de información tributaria a suministrar, de conformidad con la tipología que a estos 
efectos establezca el Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Tributaria y de 
conformidad con el procedimiento descrito en el apartado A) de esta Cláusula, la periodicidad 
de las solicitudes y la fecha límite de suministro. 
 
OCTAVA. Control y seguridad de los datos suministra dos. 
 
El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Caràcter Personal, en el Real Decreto 
994/1999, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de Ficheros 
Automatizados que contengan Datos de Caràcter Personal y en los documentos de seguridad 
aprobados por la Agencia Tributaria y la Entidad Local que se adhiera al presente Convenio. 
 
Se establecerán controles sobre los accesos, la custodia y utilización de la información 
suministrada al amparo de este Convenio, tanto por el ente titular de la información cedida, 
como por el ente cesionario de la información. El Servicio de Auditoría Interna de la Agencia 
Tributaria podrá acordar otras actuaciones de comprobación al objeto de verificar la adecuada 
obtención y utilización de la información cedida y de las condiciones normativas o 
convencionales que resultan de aplicación. 
 
Recíprocamente, podrán llevarse a cabo por parte de las Entidades Locales que dispongan de 
servicios de control interno, actuaciones de la misma naturaleza en relación con la información 
cedida a la Agencia Tributaria, previa comunicación a la misma en el seno de la Comisión Mixta 
de Coordinación y Seguimiento. 
 
NOVENA. Obligación de sigilo. 
 
Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los datos o 
información suministrados en virtud de este Convenio estarán obligados al más estricto y 
completo sigilo respecto de ellos. La violación de esta obligación implicará incurrir en las 
responsabilidades penales, administrativas y civiles que resulten procedentes, así como el 
sometimiento al ejercicio de las competencias que correspondan a la Agencia de Protección de 
Datos. 
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El expediente para conocer de las posibles responsabilidades administrativas de cualquier 
índole que se pudieran derivar de la indebida utilización de la información suministrada en 
ejecución de este Convenio deberá ser iniciado y concluido, así como exigida la 
responsabilidad, en su caso, por la Administración a la que pertenezca la autoridad, funcionario 
u otro personal responsable de dicha utilización indebida. 
 
DÉCIMA. Archivo de actuaciones. 
 
La documentación en poder de cada Administración relativa a los controles efectuados sobre la 
custodia y utilización de los datos cedidos, deberá conservarse por un período de tiempo no 
inferior a dos años. En especial, deberán conservarse, por parte de la Entidad Local, los 
documentos en los que conste la autorización expresa de los interesados prevista en la letra B 
del apartado 1 de la Cláusula Cuarta. 
 
UNDÉCIMA. Efectos de los datos suministrados. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 18 de noviembre de 1999, en la medida en que las Entidades Locales puedan 
disponer de la información de carácter tributario que precisen para el desarrollo de sus 
funciones mediante los cauces previstos en el presente Convenio de Colaboración, no se 
exigirá a los interesados que aporten individualmente certificaciones expedidas por la Agencia 
Tributaria, ni la presentación, en original, copia o certificación, de sus declaraciones tributarias 
o de cualquier otra comunicación emitida por la Agencia Tributaria en el caso de los no 
obligados a declarar. 
 
El suministro de información amparado por este Convenio no tendrá otros efectos que los 
derivados del objeto y la finalidad para la que los datos fueron suministrados. En consecuencia, 
no originará derechos ni expectativas de derechos en favor de los interesados o afectados por 
la información suministrada, ni interrumpirá la prescripción de los derechos u obligaciones a 
que puedan referirse los procedimientos para los que se obtuvo aquella. De igual modo, la 
información suministrada no afectará a lo que pudiera resultar de las actuaciones de 
comprobación o investigación o de la ulterior modificación de los datos suministrados. 
 
DUODÉCIMA. Colaboración en la gestión recaudatoria.  
 
Al objeto de establecer un sistema de embargo de devoluciones que satisfaga y haga 
compatibles los intereses recaudatorios de las Entidades Locales y los intereses de asistencia 
al contribuyente de la Agencia Tributaria, se establecerá en el seno de la Comisión Mixta de 
Coordinación y Seguimiento del presente Convenio un procedimiento ágil para la traba de 
aquellas devoluciones tributarias solicitadas por los contribuyentes y que a su vez sean 
deudores con deudas tributarias en fase de embargo de las Entidades Locales. 
 
De igual modo, al objeto de satisfacer los intereses recaudatorios de la Agencia Tributaria y no 
entorpecer los procedimientos de ejecución presupuestaria de las Entidades Locales, se 
establecerá en el seno de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento del presente 
Convenio un procedimiento ágil para la traba por la Agencia Tributaria de aquellos pagos que 
deban realizarse con cargo al presupuesto de las Entidades Locales, sus Organismos 
Autónomos y demás entes y Empresas Municipales respecto de obligados al pago de deudas 
gestionadas por la Agencia Tributaria. 
 
La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento del presente Convenio adoptará las 
medidas necesarias e impulsará los trabajos precisos para que los procedimientos a que se 
refiere la presente Cláusula se hallen en pleno funcionamiento antes del 1 de diciembre de 
2003. Hasta que no se lleve a cabo tal desarrollo, los embargos a que se refiere esta cláusula 
se practicarán a través de los sistemas actualmente existentes. 
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El sistema deberá garantizar en todo caso que no se produzcan duplicidades de ingresos que 
redunden en molestias innecesarias y evitables a los deudores. 
 
DECIMOTERCERA. Organización para la ejecución del C onvenio. Solución de conflictos. 
 
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente Convenio, así 
como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará una Comisión Mixta 
de Coordinación y Seguimiento compuesta por tres representantes nombrados por el Director 
del Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia 
Tributaria y otros tres nombrados por la Presidencia de la FEMP. 
 
En calidad de asesores, con derecho a voz, podrán incorporarse cualesquiera otros 
funcionarios que se considere necesario. 
 
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez cada seis 
meses, para examinar los resultados e incidencias de la colaboración realizada. 
 

Las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio 
serán resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, que estará, asimismo, 
facultada para modificar el contenido de los suministros acordados en los puntos 1.A y 2 de la 
cláusula Cuarta del presente Convenio. 
 
La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento se regirá en cuanto a su funcionamiento y 
régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la presente Cláusula, por lo 
dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
DECIMOCUARTA. Plazo de vigencia. 
 
1. - El presente Convenio tendrá una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2003, 
renovándose de manera automática anualmente salvo denuncia expresa de cualquiera de las 
partes. Dicha denuncia deberá realizarse, al menos, con un mes de antelación a la finalización 
del plazo de vigencia. 
 
2. - Por otra parte, la Agencia Tributaria y cada Entidad Local podrán acordar la suspensión 
unilateral o la limitación del suministro de la información cuando adviertan incumplimientos de 
la obligación de sigilo por parte de las autoridades, funcionarios o resto de personal del ente 
cesionario, anomalías o irregularidades en los accesos o en el régimen de control o 
incumplimientos de los principios y reglas que deben presidir el suministro de información, de 
acuerdo con lo previsto en este Convenio. Una vez adoptado el acuerdo de suspensión o 
limitación del suministro se dará cuenta inmediatamente a la Comisión Mixta de Coordinación y 
Seguimiento, siendo oída ésta en orden a la revocación o mantenimiento del acuerdo. 
 
DECIMOQUINTA. Naturaleza administrativa. 
 
El presente Convenio de colaboración es de carácter administrativo, considerándose incluido 
en el art. 3.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 2/2000, de 16 de junio. 
 
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del mismo serán resueltas por la Comisión 
Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula Decimotercera. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 
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En el supuesto de Mancomunidades de Municipios que pertenezcan a más de una provincia, el 
órgano de la Agencia Tributaria al que se refiere la Cláusula Séptima de este Convenio, será el 
Delegado Especial que ejerza competencia territorial sobre dichos municipios. 
 
En el supuesto de Mancomunidades de municipios que pertenezcan a más de una Comunidad 
Autónoma, el órgano al que se refiere la Cláusula Séptima de este Convenio será el Director 
del Departamento de Organización, Planificación y relaciones Institucionales de la Agencia 
Tributaria. No obstante, en este caso, tanto el alta en la aplicación como la respuesta a las 
concretas solicitudes de información se llevarán a cabo por el Departamento de Informática 
Tributaria. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. 
 
Las Entidades Locales que se adhieran al presente Convenio de Colaboración no tendrán que 
adherirse al Convenio de Colaboración en materia de suministro de información de carácter 
tributario suscrito entre la Agencia Tributaria y la FEMP. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. 
 
Las Entidades Locales que, a la firma de este Convenio, se encuentren dadas de alta en la 
aplicación telemática de suministro de información de la Agencia Tributaria, dispondrán de un 
plazo de tres meses para adherirse al mismo o al de suministro de información de carácter 
tributario a las Entidades Locales. Transcurrido dicho plazo sin producirse esta circunstancia, la 
Agencia Tributaria suspenderá el suministro de información a que se refiere el presente 
Convenio. 
 
Y en prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en la fecha y lugar 
indicados en el encabezamiento. 
 
 
ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCI A ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS EN MATERIA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN  Y COLABORACIÓN EN 
LA GESTIÓN RECAUDATORIA CON LAS ENTIDADES LOCALES 
 
En Madrid, el día 13 de diciembre de 2006 
 

REUNIDOS 
 
El Excmo. Sr. D. Heliodoro Gallego Cuesta, Presidente de la Federación Española de 
Municipios y Provincias. 
 
El Sr. D. Carlos Ocaña y Perez de Tudela, Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos y 
Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 
Reconociéndose ambas partes la capacidad legal necesaria para formalizar la presente 
Addenda al Convenio de Colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 
la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de intercambio de información y 
colaboración en la gestión recaudatoria con las Entidades Locales suscrito el 15 de abril de 
2003. 
 

EXPONEN 
 
I 

 
En el marco de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las Administraciones 
Públicas y a la vista de los resultados positivos derivados de la colaboración entre la Agencia 
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Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias, 
plasmada en los convenios de 15 de abril de 2003, ambas partes consideran oportuna la 
ampliación del Convenio de intercambio de información y colaboración en la gestión 
recaudatoria con las Entidades Locales, mediante la extensión del procedimiento de embargo 
de las devoluciones tributarias a todas las deudas de derecho público a favor de las entidades 
locales, ya sean de naturaleza tributaria o no tributaria, preservando el natural equilibrio entre el 
interés recaudatorio de los Entes Públicos y la debida asistencia al contribuyente prestada por 
la Agencia Tributaria, así como mediante el establecimiento de cláusulas que aseguren el 
cumplimiento por el ente local de sus obligaciones pecuniarias frente a la Hacienda Pública. 
 

II 
 
En consecuencia, habiéndose cumplido todos los trámites de caràcter preceptivo, ambas 
partes acuerdan la modificación del Convenio de Colaboración entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de 
intercambio de información y colaboración en la gestión recaudatoria con las Entidades Locales 
en los siguientes términos: 
 
UNO. Se añade un nuevo párrafo a la cláusula TERCERA “ Sistema de Adhesión 
al Convenio ” cuya redacción es la siguiente: 
 
“Asimismo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá suspender el procedimiento 
de adhesión cuando la Entidad Local no se encuentre al corriente de sus obligaciones 
tributarias, conforme se establece en la normativa específica. También podrá suspenderse el 
referido procedimiento cuando la Entidad Local mantenga deudas de derecho público en 
periodo ejecutivo gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. A estos 
efectos, se entenderá que no mantiene deudas cuando éstas se encuentran aplazadas, 
fraccionadas, o acordada su suspensión, salvo que se trate de la suspensión prevista en el 
procedimiento de extinción de deudas mediante deducciones sobre transferencias”. 
 
DOS. Se modifica el párrafo primero, de la cláusula  DUODÉCIMA “Colaboración 
en la gestión recaudatoria” que queda redactado de la siguiente forma: 
 
“ Al objeto de establecer un sistema de embargo de devoluciones que satisfaga y haga 
compatibles los intereses recaudatorios de las Entidades Locales y los intereses de la 
asistencia al contribuyente de la Agencia Tributaria, se establecerá en el seno de la Comisión 
Mixta de Coordinación y Seguimiento del presente Convenio un procedimiento ágil para la 
traba de aquellas devoluciones tributarias solicitadas por los contribuyentes y que a su vez 
sean deudores con deudas de derecho público en fase de embargo de las Entidades Locales”. 
 
TRES. Se añade un nuevo párrafo a la cláusula DECIMOCUARTA “ Plazo de vigencia ” 
cuya redacción es la siguiente: 
 
“3. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá suspender en su totalidad o 
parcialmente la aplicación de los mecanismos de colaboración con la Entidad Local previstos 
en el presente convenio, cuando ésta, con posterioridad a la aceptación de la adhesión prevista 
en la Cláusula Tercera, deje de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, 
conforme se establece en la normativa específica. También podrá suspenderse el referido 
procedimiento cuando la Entidad Local mantenga deudas de derecho público en periodo 
ejecutivo gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. A estos efectos, se 
entenderá que no mantiene deudas cuando éstas se encuentran aplazadas, fraccionadas, o 
acordada su suspensión, salvo que se trate de la suspensión prevista en el procedimiento de 
extinción de deudas mediante deducciones sobre transferencias. 
 
La suspensión prevista en el párrafo anterior tendrá efectos desde la fecha de notificación 
formal del acuerdo a la Entidad Local hasta el momento en que la citada Entidad cumpla con 
sus obligaciones”. 
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En prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en la fecha y lugar indicados 
en el encabezamiento.” 
 

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i , per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 

 

4.2 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
 
4.2.1 Dictamen sobre estimació, si escau, del recurs pres entat contra 

assignació de la quota de les contribucions especia ls derivades de 
l’execució del Projecte d’urbanització del carrer d el Peix.  

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Economia, de 10 de març de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Vist l’escrit presentat, amb registre municipal d’entrada núm. 2008007680, del dia  
22/02/2008, per part de  (...) amb NIF (...) manifestant el seu desacord amb la quota 
assignada per les  contribucions especials  de l’obra de la finca situada al CAMI de la 
FONT DE FANS S/N  (ref. Cadastral 3095063DG0139G0001EM)  derivades de 
l’execució del  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PEIX aprovat el 
31/10/2007,  per considerar que: 
 

� la superfície del solar és errònia i també es contabilitza en el solar una  la 
propietat d'un espai públic d'accés a la finca , un carreró de 2,50 metres 
d'amplada per 18,40 metres de llargada que el Pla General li otorga 
edificabilitat, cosa que és impossible ja que és un accés per als veïns d'un grup 
de cases del mateix carrer. 

 
El cap de la unitat de banc de dades, cadastre i inspecció ha informat en data 
07/03/2011: 
 

D'acord amb el planejament urbanístic i, sense considerar la forma de la parcel·la, hi 
ha una franja de terreny entre les referències cadastral 3097023 i 3097032, que és 
edificable amb façana a C/. del Peix. Analitzada però la configuració de la parcel·la 
s'observa que només té una llargada de façana al carrer de 2,45 mts. i que no es pot 
reparcel·lar amb cap de les finques colindants, atès que les dues estan edificades i a 
més en una d'elles fins i tot hi ha obertures a la mitgera que donen al referit passatge. 
Per altra banda, aquest titular, va recórrer la delimitació de la parcel·la a la gerència 
del cadastre, durant la revisió cadastral, havent estimat el recurs i modificat la 
delimitació excloent justament de la mateixa aquesta franja de terreny. Vist tot això, es 
proposa deixar sense aplicació de contribucions especials per urbanització del C/. del 
Peix, la referència cadastral 36095063. 
 
L’art. 32 a )  del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , aprovat per 
Real Decret Legislatiu 2/2004, a l’igual que l’anterior Llei d’Hisendes Locals, disposa: 
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“La base imposable de les contribucions especials es reparteix entre els subjectes 
passius, tenint en compte la classe i naturalesa de les obres i els serveis, amb 
subjecció a les regles següents: 

 
a) Amb caràcter general s'apliquen conjuntament o separadament, com a mòduls 

de repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu 
volum edificable i el valor cadastral a l'efecte de l'impost sobre béns immobles. " 

 
La Base quincena de  les Bases d’ordenanció de les contribucions especials per les 
obres d’urbanització del C Peix preveu: 
 

En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les 
finques afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir 
la justícia distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per 
l’article 32.1, lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació 
com a mòdul de repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en 
cas de resultar aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de 
forma real, efectiva i actual un aprofitament superior pel qual la realització de 
les obres representen un major benefici. 

Atès que la finca no és edificable i el mòdul aplicat en el projecte és el  sostre 
edificable de les finques o bé l’edificable resultaria que aquesta finca tindria quota 
zero, per tant no procedeix la seva inclusió com a finca afectada a les contribucions 
especials derivades de l’execució del  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER 
DEL PEIX. 
 
Vist l’informe emès pels tècnics municipals. 
 
El regidor Delegat d’Economia ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent: 
 
 

ACORD 
 
Estimar el recurs presentat per part de (...) amb DNI (...) amb registre municipal 
d’entrada núm. 2008007680,  per no procedir la inclusió de la finca amb referència 
cadastral 3095063 en el  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PEIX.” 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i , per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.3 REGIDORIA DELEGADA DE COMERÇ  
 
4.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores per a 

la concessió de subvencions en matèria de Comerç.  
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Comerç, d’11 de març de 
2011, que es transcriu a continuació: 
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“El Pla d’Actuació Municipal 2008-2011, en relació a les polítiques sobre comerç, fixa 
l’objectiu d’impulsar la revitalització comercial del Nucli Antic a través de la implantació 
de nous establiments i la modernització dels existents. Igualment, el PAM pretén 
promoure la dinamització del comerç de la ciutat, especialment del comerç urbà de 
centralitat, mitjançant un programa estable d’ajuts a les entitats. 
 
Per aquest motiu, en els darrers anys s’han vingut mantenint, amb poques alteracions, 
les convocatòries d’ajuts per a activitats i serveis de les associacions de comerciants, i 
també d’ajuts de suport als establiments comercials del Nucli Antic. 
 
A nivell de les associacions de comerciants, el criteri de l’Ajuntament és que cal 
potenciar l’associacionisme i la cooperació entre les empreses individuals que operen 
en un mateix àmbit. A dia d’avui, la necessària actuació competitiva i de millora 
individual dels establiments ha d’anar acompanyada d’una actuació col·lectiva i 
associativa per tal que les zones comercials esdevinguin àrees organitzades, 
atractives i dinàmiques. 
 
En aquest sentit, però, la situació a Manresa dista molt de ser l’òptima perquè hi ha 
una excessiva atomització entre petites associacions de carrers amb una estructura 
financera precària i una gestió totalment voluntarista. Amb la intenció de buscar la 
màxima rendibilitat i eficàcia als recursos públics, en un escenari de contenció de la 
despesa, l’Ajuntament haurà de prioritzar aquells projectes que tinguin un interès 
públic, major dimensió econòmica i possibilitats de continuïtat. 
 
Pel que fa als establiments individuals, l’Ajuntament disposa des de l’any 2002 de 
convocatòries anuals de subvencions per a les noves obertures i les reformes dels 
comerços del Nucli Antic. La modernització del comerç d’aquest barri té especial 
significació atesa la major antiguitat mitjana del seus establiments, en relació a la resta 
de la ciutat. Aquest fet denota positivament la tradició comercial i el caràcter 
emblemàtic del Barri Antic, però en contrapartida fa preveure la necessitat d’un esforç 
superior en inversions de reforma i modernització dels seus establiments. 
 
Aquest comerç tradicional, de reduïdes dimensions, ha d’apostar per la qualitat com a 
principal element de competitivitat, el qual passa de forma irreversible per la seva 
requalificació. L’Ajuntament ha de seguir incentivant l’esforç inversor de la petita 
empresa comercial, però centrant els esforços en aquelles renovacions apreciables en 
la imatge exterior dels establiments i amb l’objectiu més concret que el comerç 
contribueixi a la millora general del barri i del seu paisatge urbà. Igualment, i per tal de 
garantir l’eficàcia i viabilitat de la inversió subvencionada, és aconsellable que els 
projectes aportin un estudi o diagnosi prèvia sobre les millores que es volen realitzar. 
 
En compliment de les previsions contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions on es determina que per a la convocatòria de subvencions 
caldrà l’aprovació de les pertinents bases reguladores de la seva concurrència, 
corresponent la seva aprovació al Ple de la Corporació, d’acord amb les previsions 
contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
D’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència 
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competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases específiques, les quals 
s’aprovaran de manera conjunta o prèvia a la convocatòria. 
 
En aquest marc jurídic i de procediment, el Servei de Desenvolupament de 
l’Ajuntament de Manresa proposa aprovar les bases específiques reguladores de 
l’atorgament de subvencions a les empreses comercials i les associacions de 
comerciants per a l’any 2011. 
 
Vist l’informe del tècnic de comerç emès el dia 11.03.2011, favorable a l’aprovació de 
les bases reguladores de l’atorgament d’ajuts a les empreses comercials i les 
associacions de comerciants de Manresa, que inclouen els següents programes 
d’incentius: 
 
 

Codi 
Programa Dotació 

econòmica 
Aplicació 
pressupostària 

Termini de 
sol·licitud 

COM1/2011.1 Activitats i serveis de les 
associacions de comerciants 

8.000,00 € 431.2.489 31.05.2011 

COM2/2011.1 Suport als establiments 
comercials del Nucli Antic 

25.000,00 € 431.2.489.10 31.10.2011 

 
 
Per tot això, el regidor delegat de comerç proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar inicialment les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts a les 
empreses comercials i les associacions de comerciants de Manresa per a l’any 2011, 
les quals s’adjunten a l’annex d’aquest dictamen. 
 
Segon.-  Sotmetre les presents bases a informació pública per un termini de 20 dies 
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler 
d’anuncis de la Corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.-  L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions. 
 
Quart.-  Aprovar la convocatòria del concurs d’atorgament dels ajuts regits per les 
presents bases i, una vegada aquestes hagin estat aprovades definitivament, obrir el 
termini de presentació de sol·licituds. 
 
Cinquè.-  La quantitat màxima destinada a quests incentius és de 8.000,00 € per al 
programa d’activitats i serveis de les associacions de comerciants (codi 
COM1/2011.1), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 431.2.489; i de 25.000,00 € per 
al programa de suport als establiments comercials del Nucli Antic (codi COM2/2011.1), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 431.2.489.10.” 
 
 
ANNEX 
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BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS A LES EMPRESES 
COMERCIALS I LES ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS DE MAN RESA 
 
1. CONDICIONS GENERALS 
 
1.1. Programes de subvencions. Els programes de concessió de subvencions, amb les 
denominacions i codis que s’indiquen, són els següents: 
 

Codi del 
programa 

Denominació del programa Dotació 
econòmica 

Aplicació 
pressupostària  

Termini 
de 
sol·licitud 

COM1/2011.1 Activitats i serveis de les 
associacions de comerciants 

8.000,00 € 431.2.489 31.05.2011 

COM2/2011.1 Suport als establiments 
comercials del Nucli Antic 

25.000,00 € 431.2.489.10 31.10.2011 

 
1.2. Tramitació dels expedients. Serà òrgan instructor el/la regidor/a delegat/da de comerç. 
Existirà una comissió qualificadora que avaluarà les diferents sol·licituds i proposarà les 
subvencions a atorgar. Formaran part d’aquesta comissió, a més de l’òrgan instructor, el cap 
del Servei de Desenvolupament i el tècnic de comerç i mercats. Un cop finalitzat el termini de 
presentació de sol·licituds, l’òrgan instructor les sotmetrà a estudi i informe de la comissió 
qualificadora. Les resolucions es notificaran individualment a cada sol·licitant, indicant la 
quantia de l’ajut atorgat, les condicions tècniques o econòmiques, el termini de presentació de 
la documentació addicional que es consideri oportuna i el termini de justificació. 
 
1.3. Termini i lloc de presentació de sol·licituds.  El termini de presentació de sol·licituds és 
el que s’indica en cada cas a l’apartat 1.1. Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’OFICINA 
D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ de l’Ajuntament (Plaça Major 1, planta baixa; horari de 9.00 a 20.00 
h.). Tota la informació addicional, així com els models normalitzats de documentació que siguin 
necessaris, es podran obtenir mitjançant la pàgina web municipal (www.ajmanresa.cat). Els 
models de documentació són els que s’adjunten a aquestes bases. 
 
1.4. Obligacions dels beneficiaris.  Els beneficiaris hauran d’incloure en tota informació i 
publicitat que facin del projecte subvencionat, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc 
de realització, el logotip de l'Ajuntament i fer constar que aquestes actuacions es realitzen amb 
el suport d’aquesta institució. Així mateix, els beneficiaris es sotmeten a les actuacions de 
comprovació i controls financers que l’Ajuntament consideri necessaris, i hauran de col·laborar 
en el seguiment o demanda d’informació. 
 
1.5. Justificació i pagament dels ajuts. Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a justificar 
l’execució de l’activitat subvencionada, en els termes que estableixin aquestes bases i en la 
resolució d’atorgament de cada subvenció. El pagament de les subvencions s’efectuarà una 
vegada finalitzada l’activitat subvencionada, prèvia presentació per part dels beneficiaris de la 
corresponent justificació. 
 
1.6. Aplicació supletòria. En tot el que no prevegin aquestes bases, hi serà d’aplicació 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Manresa així com les Bases 
específiques reguladores de l’atorgament de subvencions. 
 
2. AJUTS PER A ACTIVITATS I SERVEIS DE LES ASSOCIAC IONS DE COMERCIANTS 
(codi COM1/2011.1)  
 
2.1. Objecte del programa. L’objecte d’aquest programa és fomentar la cooperació entre les 
empreses comercials que comparteixen un mateix àmbit territorial amb la finalitat d’impulsar la 
gestió de serveis i inversions col·lectives. Les activitats i serveis incentivables hauran de 
justificar la seva idoneïtat, interès públic i rellevància en termes d’atractivitat de la zona 
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comercial, mitjançant la presentació d’un projecte descriptiu. El programa es defineix des d’una 
perspectiva innovadora, de millora de l’entorn i que signifiqui un salt qualitatiu en les activitats 
de les entitats. 
 
2.2. Crèdit pressupostari.  S’atorgaran ajuts, a efectes d’aquest programa, per un import total 
conjunt de fins a 8.000,00 €, que es faran efectius amb càrrec a l’aplicació 431.2.489 del 
pressupost municipal. 

 
2.3. Import dels ajuts. Es determinarà el % de despesa elegible a subvencionar i l’import dels 
ajuts en funció de la valoració dels criteris de prioritat i de la puntuació obtinguda per cada 
projecte. En cap cas l’import de la subvenció podrà ultrapassar el 50% del cost total de 
l’activitat subvencionada. 

 
2.4. Beneficiaris. Associacions de comerciants legalment constituïdes, domiciliades a Manresa 
i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats. 

 

2.5. Requisits.  Caldrà que l’entitat beneficiària acrediti tenir un mínim de 40 associats, uns 
recursos propis mínims de 6.000,00 € i un índex d’afiliació en el seu àmbit que superi el 50%. 

 
2.6. Conceptes subvencionables. Es poden demanar ajuts per als següents tipus 
d’actuacions: 

 
a. Serveis que presti l’entitat tant a clients (com repartiment a domicili, sistemes de 

fidelització, etc.) com als establiments associats (formació, assessorament, borsa de 
treball, etc.). S’exclouen els tiquets d’aparcament i els regals de sorteigs. 

b. Projectes innovadors que contribueixin a la millora general del teixit comercial i la seva 
capacitat d’atracció de clients, especialment aquells que incideixin en l’actuació conjunta de 
diferents sectors econòmics (comerç, turisme, serveis i restauració, cultura,...), l’interès 
social o mediambiental. 

c. Actuacions orientades a la captació de nous establiments per tal de millorar el mix 
comercial de la zona, l’ocupació de locals buits i evitar el trencament del continu comercial. 

d. Accions de comunicació i promoció de l’oferta comercial i els serveis que presta l’entitat. 
e. Despeses d’instal·lació de l’enllumenat de Nadal. 
 
2.7. Període elegible.  Despeses realitzades entre l’ 1 de gener i el 31 de desembre de 2011. 
 
2.8. Criteris de valoració. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració dels projectes i la 
determinació de les subvencions a atorgar són els que es relacionen, sobre una puntuació 
màxima de 100 punts, amb el barem que s’indica. 
 
a. Qualitat i rigor del projecte presentat (10 punts) 
b. Índex d’afiliació de l’entitat en el seu àmbit territorial (10 punts) 
c. Nombre d’associats (10 punts) 
d. Ingressos propis anuals de l’entitat (10 punts) 
e. Nivell de professionalització en la gestió del projecte (10 punts) 
f. Interès general i projecció de ciutat de les activitats programades (10 punts) 
g. Implicació i col·laboració de l’entitat en projectes i iniciatives municipals (10 punts) 
h. Perspectiva integradora del projecte en relació amb el conjunt d’activitats de dinamització 

comercial del municipi (10 punts) 
i. Que el projecte incideixi en l’actuació conjunta de diferents sectors econòmics, o que tingui 

fins de millora social o mediambiental de l’entorn (10 punts) 
j. Altres aspectes, a criteri de la comissió qualificadora (10 punts) 
 



 65 

2.9. Documentació  a presentar. Es formalitzarà la sol·licitud mitjançant la presentació dels 
documents que s’indiquen, d’acord amb els models normalitzats que s’adjunten a aquestes 
bases. 

 
a. Escrit de sol·licitud. 
b. Projecte o programa específic de l’activitat per la qual es sol·licita la subvenció, on constin 

els objectius, accions, lloc, calendari de realització i pressupost detallat de despeses i 
ingressos. 

c. Certificats positius de l’Agència Tributària i la Seguretat Social, o bé declaració responsable 
del representant de l’entitat en el sentit de no trobar-se obligada a la presentació dels 
esmentats documents. 

d. Domiciliació bancària. 
e. Declaració de subvencions rebudes, de l’Ajuntament o altres administracions, al llarg dels 

darrers tres anys, i de l’obligació de comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa 
finalitat. 

f. NIF, estatuts inscrits al registre corresponent, certificat de composició de la junta directiva i 
poders de representació, i DNI del representant legal. 

g. Declaració de disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats, en els termes que estableixi la legislació. 

h. Relació detallada dels associats de l’entitat. 
i. Descripció i indicadors d’activitat de l’entitat sol·licitant: nombre d’associats, quota fixa i 

variable per associat, índex d’afiliació, recursos propis i externs, activitats desenvolupades, 
etc. 

 
3. AJUTS DE SUPORT ALS ESTABLIMENTS COMERCIALS DEL NUCLI ANTIC (codi 
COM2/2011.1) 
 
3.1. Objecte del programa. Incentivar la reforma d’establiments comercials del Nucli Antic amb 
la finalitat de modernitzar-los a nivell individual i, alhora, impulsar comercialment el seu entorn 
territorial. També, pot ser objecte de subvenció l’obertura de noves activitats comercials, 
sempre que es tracti de projectes significatius en termes de contribució a la millora de l’entorn, 
capacitat d’atracció i complement del mix comercial del barri. 
 
3.2. Àmbit territorial. Poden participar de la convocatòria els establiments situats en l’àmbit 
territorial que s’indica en el plànol adjunt. 
 
3.3. Tipus de suport.  Els beneficiaris rebran dos tipus de suport: 
 
a. Suport econòmic mitjançant l’atorgament d’una subvenció. 
b. Suport tècnic que consistirà en un servei d’assessorament i diagnosi individual, per tal que 

les inversions a realitzar siguin resultat d’una anàlisi prèvia externa. En els projectes de 
reforma, aquest servei es prestarà en el marc del programa “Modernitza’t”, mentre que en 
casos de nous establiments consistirà en la realització d’un pla d’empresa assessorat pel 
CEDEM. 

 
3.4. Crèdit pressupostari.  Les subvencions s’atorgaran amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 431.2.489.10. La dotació econòmica màxima per al conjunt de subvencions és 
de 25.000,00 €. 

 
3.5. Import dels ajuts.  Fins al 20% de la inversió, amb el límit màxim de 6.000,00 € per 
establiment. 
 
3.6. Beneficiaris. Microempreses, petites i mitjanes empreses comercials detallistes i de 
serveis que tinguin establiment a peu de carrer dins de l’àmbit territorial indicat al punt 3.2. 
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3.7. Requisits.  Els beneficiaris hauran de complir els següents requisits: 

 

a. Associacionisme: caldrà estar afiliat a alguna a ssociació representativa dels 
interessos del sector. 

b. Antiguitat del negoci: l’establiment haurà d’haver iniciat l’activitat abans de l’1 de gener de 
2009. Aquest requisit no s’exigeix en els supòsits previstos per a la creació de nous 
establiments comercials. 

c. Inversió mínima: 6.000,00 €, exclòs l’IVA. 
d. Assessorament previ: els projectes de reforma hauran d’haver participat del servei de 

diagnosi individual “Modernitza’t”; els projectes de creació de nous establiments hauran de 
disposar d’un pla d’empresa assessorat pel CEDEM. 

e. Sol·licituds d’un mateix titular: en casos en que un mateix titular tingui més d’un 
establiment, només s’admetrà la presentació d’una sola sol·licitud. 

 

3.8. Conceptes subvencionables.  Es subvencionen els següents tipus d’actuacions: 
 
a. Inversions de reforma del punt de venda, sempre i quan la intervenció incideixi en l’espai 

d’atenció al públic i la imatge general, interior o exterior, de l’establiment. S’exclouen les 
millores en obradors, oficines, magatzems, laboratoris i qualsevol altra dependència 
annexa diferent a la zona de venda. Seran incentivables les obres de reforma parcial o 
integral, millora de la imatge exterior (rètols, façana, aparadors, enllumenat,...), mobiliari, 
instal·lacions, equipament tècnic i informàtic. Els trasllats d’establiments es consideraran 
com un projecte de reforma als efectes d’aquesta convocatòria d’ajuts, sempre i quan el 
nou local estigui situat en l’àmbit territorial indicat al punt 3.2. 

b. Inversions ocasionades per la implantació de noves activitats comercials i de serveis. Són 
incentivables els costos d’inversió i despeses de primer establiment i posta en marxa de 
l’activitat; en cap cas se subvencionarà l’adquisició de béns immobles. Queden exclosos 
els canvis de titularitat d’establiments comercials ja existents, quan no hagin comportat cap 
millora, modernització o ampliació. 

 
3.9. Període elegible.  Inversions realitzades entre l’ 1 de gener i el 31 de desembre de 2011. 
No obstant això, si per la magnitud de les inversions a realitzar no fos possible finalitzar les 
reformes en el període indicat, a instància del beneficiari es podrà prorrogar el termini 
d’execució del projecte. 
 
3.10. Criteris de valoració. Es triaran els projectes a subvencionar mitjançant el sistema de 
concurs, d’acord amb els criteris de la valoració que es relacionen, sobre una puntuació 
màxima de 100 punts, amb el barem que s’indica: 
 
a. Qualitat i rigor del projecte presentat i la resta de documentació de sol·licitud (20 punts). 
b. Contribució a l’atractivitat i diversitat d’oferta comercial del Nucli Antic (20 punts). 
c. Aspectes qualitatius del projecte i la seva contribució a la millora comercial de l’entorn urbà 

immediat (20 punts). 
d. Anys d’afiliació a alguna associació local representativa dels interessos comercials (1 punt 

per any d’antiguitat, fins a un màxim de 10 punts). 
e. Que les reformes realitzades en l’establiment contribueixin a millorar-ne l’accessibilitat i 

supressió de barreres arquitectòniques (20 punts). 
f. Nombre de persones ocupades a l’establiment (2 punts per treballador/a, fins a un màxim 

de 10 punts). 
 
3.11. Documentació a presentar.  Es formalitzarà la sol·licitud mitjançant la presentació dels 
documents que s’indiquen, d’acord amb els models normalitzats que s’adjunten a aquestes 
bases. 

a. Escrit de sol·licitud. 
b. En cas de persones físiques: DNI. 
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c. En cas de persones jurídiques: NIF i DNI del representant legal. 
d. Certificats positius de l’Agència Tributària i de la Seguretat Social. 
e. Domiciliació bancària diligenciada per l’entitat financera. 
f. Declaració de subvencions rebudes al llarg dels darrers tres anys, i de comunicar l’obtenció 

de subvencions per a la mateixa finalitat. 
g. Projecte descriptiu de l’actuació per la qual es sol·licita l’ajut, amb explicació detallada de 

l’establiment, activitat, pressupost, fotografies de l’estat actual, projecte tècnic, etc. 
h. Informe de la diagnosi individual “Modernitza’t” (projectes de reforma). 
i. Pla d’empresa assessorat pel CEDEM (nous establiments). 
j. Documentació acreditativa de pertànyer a una associació representativa del sector, que 

especifiqui l’antiguitat. 
k. Declaració del nombre de treballadors i documentació laboral acreditativa (TC). Aquesta 

documentació no s’exigeix en les sol·licituds relatives a projectes de nous establiments.” 
 
 
El senyor Alain Jordà, del Grup municipal Socialist a, informa que en resposta a 
una petició formulada en la Comissió informativa sobre el destí de la subvenció 
corresponent del 2010, van ser 25.000€ que es van exhaurir totalment, amb els quals 
es van subvencionar 11 projectes, 8 relatius a noves obertures d’establiments i 3 per a 
projectes de reforma. 
Els imports oscil.len entre un màxim de 2.546€ i un mínim de 1.341€. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (7 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA i 1 GMCUP), i 11 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC i 1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI  
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME  
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’aportació a la societat municipal 

FORUM, SA, d’1.000.000 € en concepte de subvenció p er a l’execució de 
l’actuació Escodines.  

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 14 de març 
de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“L’Ajuntament de Manresa te encomanada a la societat municipal Foment de la 
Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FORUM) la iniciativa pública municipal 
d’establir un servei públic de rehabilitació urbana. 
 
En el marc d’aquest servei públic, FORUM SA ha portat a terme la programació, 
ordenació i gestió urbanística de l’actuació Escodines, actuació que es troba en procés 
d’execució i que comprèn dues intervencions diferenciades: Escodines 1, que ja està 
acabada i Escodines 2-3-5 en fase avançada d’execució i que es preveu finalitzar 
totalment el proper mes de maig. La inversió total de l’actuació Escodines és de 
20.259.626 euros. 
  
Per assolir el volum de la inversió, Forum ha gestionat diferents finançaments i 
subvencions. D’altra banda, en el Ple de 21 de setembre del 2009, es va aprovar una 
aportació a la societat municipal FORUM, SA de 3.600.000 milions d’euros en 
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concepte subvenció per a l’execució de l’actuació Escodines, distribuïda en set 
exercicis.  
 
En l’etapa final de l’execució de l’actuació, i atès que no s’han pogut materialitzar 
determinats finançaments inicialment previstos, cal un nou finançament addicional de 
1.000.000 d’euros 
 
Vist l’informe emès per l’Interventor de l’Ajuntament.  
 
La Regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió 
informativa i de control de Governació i Economia, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- APORTAR a la societat municipal FORUM, SA la quantitat total de UN MILIÓ 
EUROS (1.000.000 EUR), en concepte de subvenció per a  l’execució de l’actuació 
Escodines amb càrrec a la partida núm. 4310 740 (Aportacions a empreses municipals 
de rehabilitació urbana (FORUM)) dels pressupostos municipals dels anys 2012 i 
2013, a raó de 500.000€ cada any.  
 
Segon.- FACULTAR  a l’alcalde de la Corporació perquè, en el seu nom i 
representació, pugui subscriure els documents necessaris per a l’execució d’aquest 
acord.” 
 
 
La senyora Àngels Mas, del Grup municipal Socialist a, manifesta que l’actuació 
Escodines, amb una inversió d’uns 20M€, es nodreix de subvencions i d’operacions de 
préstec per als habitatges de lloguer i de venda.  
Aquesta actuació preveu un centenar d’habitatges de lloguer, però també en preveu 
uns de venda, part dels quals s’ha aconseguit hipotecar, però per a 8 dels pisos ha 
estat impossible assolir aquest finançament i per aquest motiu i atès que l’obra estava 
molt avançada s’ha previst l’atorgament d’aquesta subvenció per part de l’Ajuntament, 
amb càrrec als pressupostos de 2012 i 2013, la qual cosa permetrà, juntament amb el 
finançament que hi ha previst, acabar aquesta actuació.  
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP,  manifesta que el projecte de 
les Escodines, que és positiu per a la ciutat, arriba tard tant per donar un tomb a una 
situació de degradació del barri i tard perquè quan ningú construeix l’Ajuntament ho fa. 
En un moment que l’Ajuntament ha de donar una imatge de rigor amb els 
pressupostos, situacions com la d’aquesta setmana en què l’empresa ha de deixar de 
treballar per obligar a FORUM, i, com a conseqüència a l’Ajuntament, a moure fitxa,  
en aquests moments de precarietat econòmica i de dificultats, en què cal més que mai 
demostrar rigor, entén que no s’ha gestionat prou bé. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, es pregunta si aquesta 
subvenció es fa perquè l’obra està avançada i es pugui acabar, però creu que més 
aviat és per poder fer front a pagaments amb el constructor, i lamenta la imatge que 
s’ha donat. Diu que el morós no és FORUM sinó l’Ajuntament i és el que ha fet que 
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una empresa constructora hagi hagut d’aturar una obra, pol d’atracció estratègic a la 
Via Sant Ignasi... 
Aquesta subvenció d’1M€, a raó de mig milió l’any 2012 i el 2013, encotillarà molt més 
els pressupostos de l’Ajuntament perquè FORUM, com a promotora, no va saber 
executar amb més agilitat un procés de construcció de tot un entorn que facilitaria 
possiblement la col.locació d’aquests immobles i potser el finançament innecessari de 
què s’està parlant. 
El GMPPC s’abstindrà en la votació. 
 
 
El senyor Alexis Serra, del Grup municipal de CiU, manifesta que el GMCiU 
s’abstindrà en la votació i en el sobrevingut núm. 2. 
Diu que escoltant el diàleg entre el regidor d’Hisenda i l’exregidor d’Hisenda, ha tingut 
la sensació que semblava que el regidor d’Hisenda actual acabi un cicle i digui: “Bé, 
fins aquí arribo, quadro els números i el que vingui a partir de l’any que ve ja no és el 
meu problema!  
El GMCiU creu que hi ha hagut un error de planificació important al voltant d’aquest 
projecte i de trobar el finançament en el moment adequat i haver d’arribar amb 
recursos propis de l’Ajuntament de Manresa a abonar aquest import de 500.000 € per 
cada any perquè FORUM pugui finalitzar aquesta actuació. 
 
 
La senyora Àngels Mas, del Grup municipal Socialist a, manifesta que potser no 
s’ha explicat prou bé, però ha dit que es tracta d’una actuació en la qual, dels 110 
habitatges, 100 són de lloguer, per tant, tota la promoció Escodines en el seu moment 
es va replantejar perquè fos habitatge de lloguer protegit, fixant com a habitatges de 
venda, com estava en un principi previst, aquesta actuació se n’anava al desastre, per 
tant només han quedat com a venda aquells habitatges que no poden ser inclosos dins 
la categoria d’habitatge protegit i creu que aquesta va ser una opció molt encertada 
que permetia que el finançament de l’actuació a través de les subvencions sigui 
possible i s’estalvia el risc de venda que en aquests moments hi ha que no es venen ni 
els protegits. 
D’altra banda ha explicat quin era l’objectiu d’aquesta subvenció i per què s’ha arribat 
a l’extrem d’haver d’instrumentar una subvenció per part de l’Ajuntament i és 
bàsicament pels motius de la impossibilitat de poder accedir a un préstec hipotecari 
pels habitatges de venda, i això s’ha treballat fins el darrer moment i no ha estat 
possible materialitzar-ho. Els Grups de l’oposició entendran el per què, perquè en 
aquests moments no s’hipoteca absolutament res que tingui a veure amb l’àmbit 
immobiliari. D’altra banda, amb el canvi de govern de la Generalitat, s’han endarrerit 
diferents subvencions a l’habitatge protegit de lloguer, la qual cosa està justificada 
però que també ha afectat a aquest pagament de l’actuació esmentada. 
Lamenta que les obres s’hagin aturat i la imatge que s’ha donat, però ha estat un 
cúmul d’inputs que han portat fins a aquesta situació, malgrat que el finançament de 
l’actuació Escodines estava ben planificada com totes les que FORUM porta a terme, 
però té una sèrie de condicionants amb els quals FORUM no pot fer front. 
També lamenta que alguns grups hagin manifestat la seva abstenció perquè considera  
que no hi ha res que es faci sense esforç, i l’actuació Escodines és la més ambiciosa 
que la ciutat de Manresa ha pogut plantejar i creu que al marge que els grups se 
n’hagin assabentat de la seva aturada per la premsa, convindria que una actuació tan 
ambiciosa, que té uns objectius que creu que no arriben tard, sinó que ho fan quan 
han pogut arribar, mereixerien que es replantegessin el seu vot. 
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El senyor Alain Jordà, del Grup municipal Socialist a, per al.lusions, manifesta que 
podria respondre quines eren les xifres que va deixar el govern de Convergència l’any 
1995 i comparar-les amb les actuals, però no ho farà perquè no dubta que tant el 
senyor Sala en aquell moment, com tot el govern, van intentar reduir al màxim els 
dèficits i el romanent de Tresoreria.  
Lamenta que el senyor Serra dubti que l’actual regidor i l’equip de govern actual hagin 
fet els mateixos esforços, més encara, quan s’ha patit el que s’ha patit durant l’any 
passat, quan són conscients de tot l’esforç que s’ha fet, que es digui ara que com a 
regidor d’Hisenda està en un final de cicle i que per això es tira l’economia de 
l’Ajuntament a l’esquena, li sembla bastant fort. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, manifesta que el projecte 
de les Escodines era el més ambiciós de FORUM i que el GMPPC sempre li ha donat 
suport incondicional en tot el procés, malgrat que aquests darrers anys s’hagi retardat 
per problemes de finançament. 
El GMPPC en l’anterior votació de refinançaments de FORUM ja es va abstenir per 
diverses circumstàncies, l’última perquè l’endeutament de l’Ajuntament s’enfilava i 
creia que no era el més convenient. Ningú no posa en dubte la finalitat ni l’objectiu que 
es persegueix, ni la pràctica professional del personal de FORUM, ni dels membres de 
la regidoria a l’hora d’esmenar aquest problema de finançament, però la realitat és que 
no s’ha fet bé, que la constructora ha marxat, que es deuen factures i per una manca 
de previsió això s’hauria d’haver evitat. 
El GMPPC s’abstindrà, no votarà en contra, i caldria que sabessin diferenciar aspectes 
propis del que és un objectiu que tots han perseguit, quan es va fer el PIRNA, amb el 
desenvolupament de FORUM, en què van participar més o menys activament fent 
aportacions, però perquè ara per 1M€ de finançament no donin el vot favorable se’ls 
digui que estan traïnt la revitalització del nucli antic i de les Escodines, no hi està 
d’acord. 
 
 
El senyor Alexis Serra, del Grup municipal de CiU,  manifesta que el seu grup 
sempre ha estat al costat dels grans projectes de ciutat, no només d’aquest sinó també 
en la gestació de l’empresa municipal FORUM. Lamenta que li hagi sapigut greu  però 
el GMCiU en aquests moments està en un punt de certa desconfiança política envers 
l’equip de govern en el conjunt d’aquests darrers quatre anys, per aquest motiu el seu 
vot serà d’abstenció, cosa que no vol dir que no s’hagi d’aprovar res. 
En referència a les seves manifestacions respecte al regidor d’Hisenda senyor Jordà, 
no diu que es tiri les coses a l’esquena sinó que ha dit que té una percepció, una 
sensació que sembla que estigui arribant a un final de cicle,  i que tant se li faci el que 
pugui passar en els propers anys, però és la sensació que té. 
 
 
L’alcalde manifesta que creu que no hi ha hagut errors de planificació, però que és 
dins el Consell d’Administració de FORUM, on gairebé tots els grups municipals hi 
estan representants, on es pot analitzar fins a l’últim detall quins errors hi ha hagut. 
Les mateixes dificultats que tenen les empreses també les té l’Ajuntament amb les 
entitats financeres i aconseguir aquest import no ha estat fàcil però s’ha aconseguit. 
Des de l’octubre passat s’intenta que la Generalitat atorgui els 2.740.000€ de 
subvenció, diners que si l’Ajuntament hagués disposat el gener o febrer, ara no hi 
hauria aquest problema. 
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L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 13 vots afirmatius (7 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA i 1 GMCUP), i 11 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC, i 1 
GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, del text refós de la modificació 

puntual del Pla parcial Plana del Pont Nou.  
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 8 de març 
de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 18 de maig de 2009, aprovà provisionalment el 
PLA PARCIAL la Modificació puntual del Pla Parcial Plana del Pont Nou,  
promogut per l’Ajuntament de Manresa de conformitat amb allò que disposa l’article 85 
TRLU. 
 
Un cop tramés a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central a efectes 
de la seva aprovació definitiva, aquest òrgan dictà acord en data 22 de setembre de 
2009 tot suspenent la resolució de l’aprovació definitiva fins a la presentació d’un text 
refós del document que havia d’incorporar les prescripcions assenyalades per la pròpia 
Comissió, i que literalment establien: 
 

1.1 Cal que els vials de titularitat privada garanteixin una servitud de pas a les 
activitats que no tenen accés directe ais vials públics, com també compleixin 
amb tots els requeriments que es demanen als vials públics, pel que fa a les 
dimensions i a la seva funcionalitat. Alhora que, cal garantir la circulació interna 
de les parcel·les, amb un estudi detallat tant per cada una d’elles com per tot 
l’àmbit del Pla parcial. 
 
1.2 Cal garantir les places d’aparcament mínimes en superfície dintre de cada 
parcel·la, d’acord amb les previsions que s’exigeixen en el Pla general 
d’ordenació de Manresa. 
 
1.3 Cal garantir el projecte unitari de cada una de les naus industrials, i alhora 
de tot el polígon industrial de la Plana del Pont nou, considerant l’objectiu del 
Pla Parcial de construir grans edificis industrials que aglutinen diverses 
activitats a l'interior de cada nau industrial. 
 
1.4 Cal adjuntar un estudi detallat de cada una de les naus industrials on quedi 
garantit, per cada una de les subdivisions proposades, l’accés, les dimensions i 
el compliment del decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 
 
1.5 Cal garantir que la proposta resultant d’aquest acord possibilita una 
correcta gestió de l’àmbit. 

 
A més s’indicà que el text refós hauria d’incloure el text de les normes urbanístiques i 
els plànols d’ordenació. En tot cas, el nou document havia de ser verificat per l’òrgan 
que n’hagués atorgat l’aprovació provisional, és a dir el Ple municipal 
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La Secció de Planejament d’aquest Ajuntament ha elaborat el Text Refós que 
incorpora les diferents prescripcions, fent esment de forma precisa a cadascuna d’elles 
i com queden resoltes en el nou document (apartat segon de la Memòria), i efectuant 
les modificacions d’algun punt de la normativa, si així s’escau. En concret, es 
modifiquen: 
 

− Els articles 12.5 i 19.5, per tal que la subdivisió de les edificacions industrials 
no alteri la densitat màxima regulada en el Pla parcial actualment vigent; 
s’estableixen les regles de càlcul aplicables a cada implantació industrial. 

 
− S’afegeix un nou apartat a l’article 12 (serà el 12.6) i a l’article 19 (serà l’article 

19.6), per garantir el compliment de la normativa sobre protecció d’incendis en 
els espais comunitaris que es creïn a resultes de la subdivisió en entitats 
menors.  

 
La competència per a l’aprovació del text refós correspon al Ple de l’Ajuntament, atès 
que és aquest l’òrgan que en va atorgar l’aprovació provisional, de conformitat amb 
l’article 85.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost), i 22.2.c) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, i 52.2.c) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local. La competència per a l’aprovació definitiva correspon a la 
Comissió territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’acord amb els articles 80.b) 
i 81 TRLU. 
 
Seguint les mateixes determinacions de l’acord de la Comissió territorial d’Urbanisme 
de 22.09.2009, el nou document ha d’aprovar-se pel mateix òrgan que en va aprovar 
atorgar l’aprovació provisional, sense requerir-se una nova informació pública, atès 
que no suposa cap alteració substancial de les recollides a l’art. 112.4 del Reglament 
de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’apartat 1.b) del mateix precepte. Això no obstant, 
s’ha de fer esment a les alteracions introduïdes en l’acord d’aprovació. 
 
El Text refós incorpora el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en 
suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l’art. 17.6 
Reglament Llei d’Urbanisme. 
 
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els 
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística, 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni. 

La regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 

A C O R D 
 
“1r. Aprovar el Text Refós de la Modificació puntual  del Pla Parcial Plana del Pont 
Nou, redactat pels serveis tècnics municipals de conformitat amb allò que disposa 
l’article 85.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost amb la incorporació de les prescripcions assenyalades en l’acord de la 
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Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 22 de setembre de 
2009, les quals han estat recollides en aquest Dictamen.  
 
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central , per 
triplicat exemplar, el text refós aprovat en l’apartat anterior, als efectes de la seva 
aprovació definitiva, així com un certificat de l’acord adoptat pel Ple municipal de la 
present aprovació, juntament amb tota la documentació que disposa el punt 2 de la 
resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 22 de 
setembre de 2009, d’acord amb el que disposa l’article 80.b) en relació amb l’article 81 
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).” 
 
 
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i , per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.1.3 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la m odificació puntual del 

Pla General. Sant Joan d’En Coll.  
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 8 de març 
de 2011, que es transcriu a continuació: 

“En data 21 de juliol de 2008 el Ple de la Corporació municipal va aprovar inicialment 
la MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL. ST JOAN D’EN COLL, redactat pels 
serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 85 TRLU 

 
El document aprovat va ser sotmès a informació pública prèvia publicació de l’anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 206, de 27 d’agost de 2008, en 
els diaris El Periodico de Catalunya i Regió7, de 6 d’agost i 9 d’agost de 2008, 
respectivament, a més del tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així com en la web 
municipal durant el període comprès entre el 12 d’agost del 2008  al 20 de gener de 
2009, ambdós inclosos. D’acord amb l’aleshores vigent Disposició addicional setena 
del Text refós de la Llei d’Urbanisme, per al còmput del termini d’exposició pública no 
es tingué en compte el mes d’agost.  
 
Dins d’aquell termini es van presentat els següents escrits d’al·legacions: 

 
 R.E. DATA NOM REPRESENTANT 

1 35653 29/09/08 (...)  
2 35989 30/09/08 (...)  

 
En data 30 de setembre de 2008 va ser aprovat inicialment el Pla director urbanístic de 
les Àrees Residencials Estratègiques en l’àmbit de les comarques centrals, que 
comprèn, pel que fa al municipi de Manresa, l’Àrea Residencial Estratègica dels 
Sectors Est. El document definitiu fou aprovat en data 13 de març de 2009, incidia en 
el contingut del document de modificació puntual del Pla general “Sant Joan d’En Coll” 
aprovat inicialment; concretament, per l’exclusió de tres finques inicialment incloses 
dins l’àmbit de l’ARE, pertanyents al sector del PPU “Les Cots” i que ara s’han inclòs 
en el nou document de la Modificació puntual; per la previsió d’un vial alternatiu al 
carrer de la pujada Roja que havia de tenir continuïtat en l’àmbit d’aquesta Modificació 
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puntual; i per l’afectació de les obres d’urbanització externes a finques que havien 
estat incloses dins la present modificació puntual. 
 
El nou àmbit de la modificació puntual queda recollit en el plànol I1 del document, 
incorporant la porció d’àmbit del Pla parcial Les Cots –PP11– no inclòs dins l’àmbit de 
l’ARE –finques 2, 3 i 4–, a més de les finques ja inicialment incloses, situades als 
números 32 a 42 del carrer de la Pujada Roja, a més de l’extensió a un tros de vialitat 
actual. 
 
Quant a les al·legacions, aquestes han estat examinades en l’informe emès pel Cap de 
la Secció de Planejament de 7 de març de 2011, proposant-ne l’ESTIMACIÓ PARCIAL 
d’ambdues al·legacions, i analitzant punt per punt cadascuna de les demandes i 
exposant els arguments i els fonaments pertinents. L’informe individualitzat es remetrà 
a cadascun dels al·legants. 
 
A resultes de les modificacions introduïdes per l’estimació parcial de les al·legacions i 
l’ordenació urbanística sorgida a rel de l’aprovació de l’ARE “Sectors Est”, s’han vist 
modificats els objectius inicials, que queden resumits en la forma següent: 
 
1. Establir el sistema viari del carrer alternatiu al de la Pujada Roja, en continuïtat al 

previst en l’àmbit de l’ARE. 
2. Preveure una reordenació de l’edificació d’acord als següents objectius: 
 

- Al costat nord del passatge de la Pujada Roja, preveure una reordenació de 
l’edificació que sense incrementar-ne el sostre edificable per cada parcel·la 
existent, sigui coherent amb el nou traçat viari. 

- Pel costat sud, establir una ordenació de l’edificació que possibiliti el 
manteniment de les edificacions existents, amb criteris de mantenir la situació 
actual de baixa densitat. 

 

L’article 96.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010, de 3 d’agost), disposa 
que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic 
se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les 
particularitats que es relacionen seguidament.  

 

En tot cas, les propostes de modificació han de justificar la necessitat d’aquesta, així 
com la conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i privats 
concurrents (art. 98 TRLU). El mateix precepte disposa els supòsits en què 
correspondria fer-ne una valoració negativa. En relació a aquests, hem de fer esment 
que tal i com consta a la Memòria del document, que la modificació suposa una 
reducció de la superfície de sòls qualificats d’equipaments de titularitat pública, però a 
la vegada es justifica la suficiència dels equipaments previstos i que la tipologia 
edificatòria de l’àmbit no és adequada per a la seva qualificació com a equipament.  

 

Les modificacions introduïdes al document aprovat en sessió plenària de 21 juliol de 
2008, es subsumeixen en els supòsits de l’article 112.2 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 
de juliol), i per tant, de conformitat amb allò disposat a l’article 112 RLU, es fa 
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necessari acordar-ne una nova aprovació inicial i sotmetre-la de nou a informació 
pública, per termini d’un mes.  

 

La convocatòria d’informació pública s’ha d’ajustar al que disposa l’article 23 RLU. De 
conformitat amb l’apartat b) de l’esmentat article, en el supòsit de tramitar la 
modificació puntual dels plans d’ordenació urbanística, l’edicte s’ha de publicar en un 
diari de més divulgació a més del Butlletí Oficial que correspongui. El termini 
d’informació es computa des de la darrera publicació obligatòria. A més, els 
Ajuntaments de més de 10.000 habitants han de donar a conèixer per mitjans 
telemàtics la convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i 
gestió urbanística. 
 
En virtut de l’article 22.2, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local, i article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la 
competència per a l’aprovació inicial del planejament general correspon al Ple. 

 
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació 
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 

Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni. 
 
La regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 
 

A C O R D S 
 
1r Estimar parcialment  les al·legacions presentades per (...), en la forma i d’acord 
amb els criteris i les argumentacions exposades en l’informe del Cap de la Secció de 
Planejament de 7 de març de 2011, que consta a l’expedient i que es trametran als 
interessats. 

 

2n. Aprovar Inicialment , per segona vegada, la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL. ST. JOAN D’EN COLL, redactat pels serveis tècnics municipals, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 112 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 

3r. Exposar  al públic la Modificació puntual aprovada inicialment per segona vegada, 
durant el termini d’UN MES, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del 
darrer dels anuncis corresponents, en el Butlletí Oficial de la Província, i en la premsa 
periòdica, i en els mitjans telemàtics, als efectes de presentació d’al·legacions, perquè 
així ho disposa l’article 85.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i article 23 del Decret 305/2006, de 18 de 
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juliol. Publicar-ho també en els mitjans de comunicació local i en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament.” 

 
 
La senyora Angels Mas, del Grup municipal Socialist a, informa que aquesta 
modificació puntual recull una modificació que ja s’havia aprovat l’any 2008, però 
n’amplia l’àmbit fixant l’ordenació d’uns terrenys que en principi havien quedat inclosos 
dintre de l’àrea residencial estratègica, però que finalment van quedar exclosos, però 
amb una ordenació que en feia necessari replantejar l’ordenació que fixava el Pla 
general vigent. La modificació recull aquests dos àmbits d’edificació amb la finalitat 
d’incorporar la xarxa viària que plantejava l’àrea residencial estratègica i determinar 
l’ordenació d’aquests dos àmbits d’edificació, en funció d’aquesta xarxa viària. 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
5.1.4 Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, de l ’Estudi de Detall 

“Parcel.les 20, 22, 24 i 26, carrer Alcalde Lluís P runés. La Parada”.  
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 8 de març 
de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Per resolució de l’alcalde de data 15 de desembre de 2010, fou aprovat inicialment 
“l’Estudi de Detall “Parcel·les 20, 22, 24 i 26, car rer Alcalde Lluís Prunés. La 
Parada”  presentat per l’arquitecte Sr. (...), en representació de (...) de conformitat amb 
allò que disposa l’article 66, en relació al 64, tots dos del Decret Legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol. 
 
L’expedient ha estat sotmès a un període d’informació pública de 20 dies, prèvia 
publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província  d’1 de febrer de 2011, en el 
diari El Periódico de Catalunya de 4 de gener de 2011 i el diari Regió 7 de 31 de 
desembre de 2010; així mateix el document ha estat exposat per mitjans telemàtics 
des del dia 3 de gener de 2011 fins el dia 8 de març del mateix any; també s’ha 
notificat als propietaris de les finques incloses dins l’àmbit territorial de l’Estudi de 
Detall. Durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació.  
 
Considerant que en la resolució d’aprovació inicial no es van prescriure aspectes a 
modificar, el document que es sotmet a l’aprovació definitiva és el mateix que es va 
aprovar inicialment. 
 
La Disposició Transitòria Desena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, disposa “Els estudis de detall exigits 
expressament pel planejament vigent en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, i també els que resultin necessaris, es poden tramitar d’acord amb la normativa 
anterior a la Llei 2/2002, fins que el planejament no incorpori les noves determinacions 
sobre ordenació volumètrica. 
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El present Estudi de Detall es redacta en virtut d’allò disposat a l’article 5 de la 
normativa del Pla Parcial La Parada, aprovat definitivament el 17.02.1999, per tal 
d’adaptar o reajustar rasants i ordenar volums; així com d’acord amb l’article 30.5 
referent a la subzona 1.4.e, en relació en el supòsit que s’hagi de efectuar un 
esglaonament de l’edificació 
 
La tramitació de l’Estudi de Detall ha seguit el procediment establert a l’article 64 per 
remissió de l’article 66, ambdós del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova la Refosa dels Textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 

L’article 100.1 TRLU disposa que els acords d’aprovació definitiva dels plans 
urbanístics i dels instruments de gestió urbanística s’han de publicar. I de conformitat 
amb l’article 70.2 LBRL, l’articulat de les normes dels plans urbanístics així com els 
acords corresponents a aquests l’aprovació definitiva dels quals sigui competència 
dels ens locals, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i no entraran en vigor 
fins que s’hagi publicat íntegrament el seu text i hagi transcorregut el termini de 15 
dies.  

La competència per a l’aprovació definitiva dels Estudis de detall correspon al Ple de la 
Corporació, en virtut de l’article 52.2, lletra c), del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
i l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
La regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la comissió 
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent: 

A C O R D 
 
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT “L’ESTUDI DE DETALL “PARCEL·LES 20, 22, 24 I 
26, CARRER ALCALDE LLUÍS PRUNÉS. LA PARADA” presentat per l’arquitecte Sr. 
(...), en representació de (...) de conformitat amb allò que disposa l’article 66, en relació 
al 64, tots dos del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, per remissió de la DT 11a 
del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
2n. TRAMETRE UN EXEMPLAR de l’estudi de detall definitivament aprovat, així com 
una còpia de l’expedient administratiu tramitat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central , en compliment del que disposa l’article 64.1.e) del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
3r. FER PÚBLIC l’acord d’aprovació definitiva de l’Estudi de detall esmentat en el 
primer acord, en el Butlletí Oficial de la Província i en la premsa periòdica de 
conformitat amb l’article 103 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. L’anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província haurà d’incloure l’articulat de les normes integrades en l’Estudi, de 
conformitat amb l’article 70.2 LBRL.” 
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i , per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA, SERVEIS URBA NS I 

MOBILITAT  
 
5.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d el Pla de Mobilitat Urbana de 

Manresa (PMU) 2011-2016.  
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Via Pública, Serveis Urbans i 
Mobilitat, de 8 de març de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Fets: 
 
1.  “Per resolució dictada per l’ Alcalde el dia 1 de desembre de 2009 es va incoar 

expedient amb l’objecte de tramitar i aprovar el Pla de mobilitat urbana de Manresa 
(PMU), així com prendre coneixement de l’ Informe de Sostenibilitat Ambiental 
Preliminar (ISA). 

 
2.  La documentació referent al PMU, així com l’ ISA preliminar es va trametre a la 

Direcció General de Polítiques ambientals i sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, per tal que poguessin emetre el Document de referència. 

 
3.  El Document de referència va ser emès per la Direcció general de Polítiques 

Ambientals i Sostenibilitat el dia 31 de març de 2010. 
 
4.  La cap de la secció de mobilitat, del Servei de via pública, serveis urbans i medi 

ambient, ha emès informe sobre el PMU en el qual es fonamenta l’elaboració i 
tramitació de l’ esmentat instrument, es descriu el procés que s’ha seguit per a la 
seva elaboració, així com la participació ciutadana a través del Consell de Mobilitat 
i dels Consells de Districte, es relacionen els documents que inclou el Pla, i 
finalment s’informa favorablement i es proposa la seva aprovació. 

 
5.  El cap de la secció de suport jurídic i administratiu del Servei de via pública, serveis 

urbans i medi ambient ha emès informe jurídic segons el qual el PMU ha seguit la 
tramitació establerta a la legislació vigent. 

 
Fonaments de dret: 
 
1.  La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, defineix, en el seu article 5.2.d) els 

plans de mobilitat urbana com a instruments de planificació en l’àmbit municipal. 
Els PMU han de tenir present el transport adaptat a persones amb mobilitat 
reduïda i complir la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. L’article 9 de la citada Llei 
9/2003 descriu els PMU com el document bàsic per a configurar les estratègies de 
mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya, i els apartats 3 i següents del 
mateix article n’estableixen els criteris del seu contingut i el procés d’elaboració, 
que ha de garantir la participació i ha d’incloure l’ informe del departament de la 
Generalitat competent en matèria d’infraestructures i serveis de transport, que 
actualment és el de Territori i Sostenibilitat.  
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2.  La Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i 

programes en el medi ambient, que té caràcter bàsic segons la seva Disposició 
final tercera, disposa en el seu article 3.1 que seran objecte d’avaluació ambiental 
els plans i programes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient i 
que s’elaborin o aprovin per una Administració publica i que la seva elaboració i 
aprovació sigui exigida per una disposició legal o reglamentària. L’avaluació 
ambiental consistirà, segons l’article 7 de l’ esmentada norma, en l’elaboració d’un 
informe de sostenibilitat ambiental, la celebració de consultes, l’elaboració de la 
memòria ambiental, la consideració dels resultats obtinguts a la presa de decisions 
i la publicitat de la informació sobre l’aprovació del pla. La fase de consultes sobre 
la versió preliminar del pla, incloent-hi l’ ISA, implica la posta a disposició al públic, i 
l’obertura d’un termini mínim de 45 dies per a consultes. 

 
3.  La Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i projectes, disposa en 

el seu article 23.1 que la versió preliminar de qualsevol pla sotmès a avaluació 
ambiental, i en el seu article 6.2.c) ho concreta als plans de mobilitat, estaran 
sotmesos a avaluació ambiental, n’estableix el procediment i els documents 
necessaris, entre els quals l’ ISA i el document de referència. Reitera també el 
tràmit de consultes i d’informació pública durant un termini mínim de quaranta-cinc 
dies, que caldrà notificar individualment a les administracions públiques afectades i 
al públic prèviament identificat com a interessat, així com publicar-ho al  Diari oficial 
de la Generalitat, en un diari de gran tiratge de Catalunya i en un altre d’àmbit 
local. Així mateix, caldrà indicar on estan disponibles els documents que se 
sotmeten a consultes o informació pública. 

 
4.  Com a instrument de planificació, pot aplicar-se per analogia i en la part que sigui 

possible, el procediment establert als articles 63 i següents del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  

  
5.  La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei de municipal de 
Catalunya, estableixen les competències dels municipis, entre les quals figura la 
mobilitat i l’ordenació del trànsit a les vies urbanes. 

 
És per això que, previ informe de la comissió informativa corresponent, el tinent 
d’alcalde, regidor delegat de via pública, serveis urbans i mobilitat, proposa que el ple 
de la Corporació adopti els següents 
 

ACORDS: 
 
1r.  APROVAR INICIALMENT,  el PLA DE MOBILITAT URBANA DE MANRESA 

(PMU) 2011-2016, que consta de tres volums, dos annexos i de l’ Informe de 
Sostenibilitat Ambiental (ISA). 

 
2n.  TRAMETRE el PMU aprovat a l’apartat anterior, al Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i sol·licitar-li  que emeti l’ informe 
previst a l’article 9.5 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 

  
3r.  SOTMETRE el PMU aprovat inicialment a informació pública pel termini de 

quaranta-cinc dies mitjançant anuncis de l’acord que es publicaran en el tauler 
d’anuncis, en el  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial 
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de la Província, així com en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un altre 
d’àmbit local, i indicar que els documents que se sotmeten a consulta i a 
informació pública estaran disponibles a la Casa Consistorial de l’ Ajuntament de 
Manresa, Plaça Major 1, quarta planta, i també en els mitjans telemàtics 
municipals. 

 
4t.   NOTIFICAR  individualment l’obertura del tràmit de consultes a les 

administracions públiques afectades i al públic prèviament identificat com a 
interessat, que consten al Document de referència, als apartats 7.1 i 7.2. 

 
5è. FACULTAR  l’ alcalde - president per a la signatura de tots els documents que 

siguin necessaris per a la complimentació de l’expedient.” 
 
 
El senyor Joan Vinyes, del Grup municipal d’ERC,  manifesta que avui es proposa 
l’aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana de Manresa, en el qual s’hi ha estat 
treballant intensament els darrers mesos i durant força temps per un col.lectiu 
important de persones, tant des de les empreses col.laboradores com del personal de 
l’Ajuntament. 
Aquest Pla de Mobilitat es deu com a conseqüència de la Llei 9/2003, de la Mobilitat, 
que estableix que les ciutats de més de 50.000 habitants han de disposar d’un Pla de 
Mobilitat Urbana (PMU), i aquesta mateixa llei defineix quins han de ser els seus 
objectius, cap a una mobilitat més sostenible, modes de transport més competitiu, 
mobilitat més universal i més segura. 
El Pla de Mobilitat pel període 2011-2016, preveu unes actuacions, tenint en compte el 
seu període, la situació econòmica actual i la capacitat d’inversió, que fa que no sigui 
un dels més actius, i a la seva finalització caldrà actualitzar-lo en funció del creixement 
de la ciutat. Aquests propers anys han de servir per endreçar una mica la ciutat en 
aquells aspectes que encara queden pendents pel que fa a la mobilitat i per deixar-la 
el millor preparada per tal que sigui una ciutat més competitiva i atractiva des de 
diversos punts de vista. 
 
Aquest Pla ha estat molt participatiu i la intenció era que no fos un pla de l’equip de 
govern sinó de tota la ciutadania. Es va fer un calendari per portar-lo a tots els 
Consells municipals i a mesura que s’anaven recollint propostes i suggeriments es 
portaven al Consell de Mobilitat, format pels agents, partits polítics i ciutadania, que 
han pogut disposar de tota la informació per debatre i fer suggeriments. 
Un cop acabat el document final va semblar oportú donar-lo a conèixer a entitats que 
per la seva tasca podien estar més interessats i es van fer reunions amb la Cambra de 
Comerç, la UBIC, la Taula de Comerç, Montepio de Conductors, Col.legi d’Arquitectes, 
etc, s’ha arribat a aquest document per aprovar-lo inicialment, amb la qual cosa 
s’obrirà un període d’al.legacions on tothom podrà al.legar o suggerir el que consideri 
adient, per portar-lo posteriorment a la seva aprovació definitiva. 
Aquest Pla i la Memòria ambiental s’han de trametre per tal que el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat emeti l’informe previst per llei. 
 
Per aconseguir una ciutat més sostenible i una millora de la mobilitat cal intentar reduir 
l’ús del vehicle privat i augmentar el transport públic, que no ha deixat de créixer des 
que es va apostar per la seva millora. 
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Informa que les mesures d’aquest pla estan dividides en quatre apartats: el del vehicle 
privat, que aposta per resoldre punts importants de saturació, i la seguretat, amb la 
implantació de noves rotondes. 
Un segon apartat: la millora de la mobilitat a peu, millorant els itineraris que tenen una 
certa dificultat, la millora de voreres que no compleixen el codi d’accessibilitat, o 
voreres que cal suprimir i fer un paviment únic. 
El tercer apartat: el transport públic. Ja en el seu moment es va fer una aposta 
important amb l’ampliació de línies del bus i de les freqüències. L’oferta està dins de la 
mitjana correcta, en comparació amb d’altres ciutats, però la millora no passa per 
augmentar la freqüència sinó que el bus ha de tenir prioritat sobre la resta de vehicles 
a la ciutat i aquest pla proposa dues mesures, la implantació d’un carril bus en alguns 
carrers i la priorització semafòrica del bus respecte a la resta de vehicles, com ho 
demostren estudis realitzats 
El quart apartat: la regulació de l’aparcament, intentant que al nucli antic, on hi ha 
poques places d’aparcament ja que els edificis no disposen de pàrkings als baixos,  
regular que hi hagi suficient oferta perquè qui vulgui anar al centre trobi aparcament. 
Entre ells hi ha el pàrking de la Reforma, el de Quatre Cantons, el de la Via Sant 
Ignasi, a punt d’acabar, el de la Plaça Porxada, i el de Puigmercadal, que disposen 
d’oferta suficient perquè s’hi pugui aparcar. 
Diu que aquestes són algunes de les accions més importants del pla per a aquests 
propers sis anys, atès que les dades indiquen un empitjorament del trànsit, els carrers 
segueixen essent els mateixos i el model cada cop és menys sostenible i el Pla intenta 
fer un canvi de tendència per fer una ciutat més sostenible, amb una bona oferta de 
transport públic i que l’ús del cotxe privat sigui exclusivament per a qui ho necessita. 
Demana el vot favorable a l’aprovació inicial del Pla. 
 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup municipal de PxC , manifesta que des del seu 
grup la prioritat seria una millora de les rondes, que els dos carrils del Guix fins a 
Bufalvent es construeixin al més aviat possible, donada la intensa circulació que hi ha 
al llarg del dia. 
De les àrees d’estudi per a realitzar el pla d’aparcaments: centre històric, Balconada i 
Font dels Capellans, creu que s’hi podria afegir el de Plaça Catalunya, La Parada, 
Sagrada Família, Poble Nou, etc, atès que la saturació en aquests barris és bastant 
important. 
Pel que fa a la problemàtica dels vehicles que aparquen en zona de càrrega i 
descàrrega, parades de bus, taxi, i en menor grau a les zones de minusvàlids, creu 
que s’hauria d’intentar resoldre. 
El GMPxC s’abstindrà en la votació del Pla. 
 
 
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP,  manifesta que aquest Pla 
conté moltes dades i propostes interessants que subscriu, però conté també una 
relació de moltes de les coses que l’equip de govern hauria d’haver fet durant setze 
anys i que no ha fet, però si n’haguessin fet una bona part, a l’inici del Pla de Mobilitat 
Manresa no sortiria com una de les ciutats en què la proporció entre la utilització del 
vehicle privat i el transport públic o els vianants, és més favorable el vehicle privat, és 
a dir, el mateix Pla diu que no han fet bé la feina o que no s’ha fet en la direcció que 
calia, perquè no calia un pla per identificar les voreres estretes que hi ha a la ciutat, ni 
per arribar a la conclusió que per afavorir els desplaçaments a peu cal millorar 
aquestes voreres estretes i ampliar l’espai per als vianants. 
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El GMCUP s’abstindrà perquè no confien que ara es faci el que no s’ha fet durant 
setze anys, en què s’hagués pogut encarar un altre model de mobilitat, i perquè en 
aquesta legislatura s’han aprovat quatre mocions relatives a mobilitat, a proposta de 
l’oposició, i després no les han executat, com el Pont Vell, Plaça Puigmercadal, Plaça 
Milcentenari i la de regular els aparcaments al barri antic. 
Diu que aquest pla conté algunes deficiències com que només se centra en el municipi 
de Manresa i com desplaçar-se al Xup o a Viladordis, però no preveu com fer-ho a 
Sant Joan, Sant Fruitós o Santpedor, i creu que la mobilitat de Manresa està 
interrelacionada amb els municipis de l’entorn. 
Cita la Llei de Mobilitat que diu:”l’àmbit territorial dels plans de mobilitat urbana és el 
municipi o, amb l’acord corresponent dels ajuntaments afectats, el de diversos 
municipis amb un esquema de mobilitat interdependent, tant si integren una àrea 
urbana contínua com si no n’integren cap”, i potser l’equip de govern dirà que va 
intentar-ho, que es va reunir amb els alcaldes d’aquests municipis per plantejar-ho i 
que no hi van accedir, però ho dubta, i considera que aquest Pla de Mobilitat no 
respon a la realitat urbana dels desplaçaments de la ciutadania de Manresa i dels 
pobles del seu entorn. 
Una altra mancança important és que no dóna prou importància a un fet que de 
produir-se serà cabdal en el model de mobilitat de la ciutat, que és la implantació del 
tren-tram, que segons la Generalitat, i ningú ho ha desmentit, el 2014 hi haurà un 
tramvia que creuarà la ciutat, i això mereix un petit apartat en el Pla de Mobilitat però 
no condiciona el conjunt de les actuacions quan és evident que, de produir-se, tindrà 
unes conseqüències importants que haurien de tenir molt més pes en aquest Pla. 
Per aquestes raons el GMCUP no votarà favorablement, tot i que el pla té propostes 
interessants que si es plantegessin de forma individual les aprovaria, com la del carril 
bus.  
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, manifesta que el Pla de 
Mobilitat té aspectes positius com el fet de la seva existència, i en diverses legislatures 
s’ha reclamat i s’han fet propostes de mobilitat, però quan el regidor senyor Vinyes 
explica que el Pla l’han fet per la Llei 9/2003, no l’han fet perquè creguin que és 
necessari, sinó perquè la llei ho exigeix. 
Pel que fa a les qüestions importants d’aquest Pla de Mobilitat, com el carril bus, que 
tindrà els seus partidaris i detractors, es pregunta si la seva implantació s’ha 
consensuat suficientment, ja que ha tingut l’oportunitat de preguntar-ho a alguns 
membres de les entitats que el regidor de Via Pública ha citat, que desconeixien 
aquesta proposta, potser per falta de comunicació, però ha detectat que la gent no és 
prou conscient del que suposa aquesta implementació. 
Diu que després de tants debats sobre mobilitat, que era una prioritat d’aquest govern 
en aquesta legislatura aprovar un Pla de Mobilitat, no l’acabaran aprovant perquè entre 
els 45 dies d’exposició pública i el termini d’al.legacions, ho farà un altre govern. 
També es pregunta la necessitat de córrer tant si es detecta que no està prou 
implementat i la ciutadania no té prou consciència del que significa i què representen 
moltes de les qüestions d’aquest pla de mobilitat, algunes d’excel.lents. 
 
Aquest Pla tampoc preveu el tren-tram, ni l’efecte que tindrà sobre la mobilitat, quan ha 
estat projectat per un govern de la Generalitat i l’Ajuntament ha fet reunions sectorials,   
i creu que el Govern de la Generalitat, independentment del color, el portarà a terme, 
perquè es creia que era imprescindible per a la mobilitat de la ciutat. 
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El GMPPC demana la seva retirada i que el nou govern que sorgeixi de les properes 
eleccions sigui qui faci les modificacions que cregui i que el presenti, perquè serà més 
adequat, més conegut per la difusió que se’n pugui fer i la ciutadania l’entengui i el 
pugui acceptar, ja que creu que serà en benefici del propi pla i de la ciutat de Manresa. 
Atès que el GMPPC creu que no retiraran el dictamen ja que un dels objectius de 
l’equip de govern era l’aprovació d’un pla de mobilitat, no comparteix aquests criteris, 
per la qual cosa votaran en contra. 
 
 
La senyora Núria Sensat, del Grup municipal d’ICV-E UiA,  manifesta que el tema de 
la mobilitat és un tema estratègic i cabdal per a qualsevol ciutat i no és un tema neutral 
sinó que té tota una intencionalitat. Tota ciutat necessita d’un Pla de Mobilitat i quan 
aquest s’executi inevitablement generarà debat, tensions i diferents perspectives. 
Sobre la consideració del senyor Javaloyes, respecte a si la seva implantació s’ha 
consensuat, qui n’és coneixedor i què en pensa, a partir d’aquesta reflexió no es 
podria aprovar mai res. 
El Pla és el resultat d’un treball que ha acabat ara i que el vota no només un govern 
sinó el Ple de la Corporació, format pels partits polítics que hi són representants, i que 
a partir del 22 de maig, se seguiran votant els assumptes relacionats amb FORUM, la 
Reforma, etc, i que darrere d’aquesta excusa creu que hi ha un no voler explicar que 
no s’està d’acord amb el projecte de mobilitat que, per part d’aquest govern es 
construeix, perquè no és neutre i són processos lents. 
 
El GMICV-EUiA entén les reflexions del GMCUP, que pot compartir, i la visió 
metropolitana, etc. tampoc els ha sorprès que no ho voti, però amb coses tan 
ideològicament contundents era bo tenir aquesta capacitat perquè aquest Pla no tots 
els partits se’l plantejarien executar. 
De la intervenció del senyor Javaloyes, que ha dit que vota en contra pels criteris 
exposats, no li ha sentit dir ni un de criteri pel qual està en contra del Pla de Mobilitat. 
Si prefereix el vehicle privat, si no hi ha d’haver carril bus,,,, però sí que ha trobat gent 
pel carrer que li ha dit desconèixer les propostes del pla. Creu que en moments 
importants com aquest, organitzacions com la CUP fessin un esforç en mullar-se per   
la mobilitat, entenent que segur que hi falten coses i que no hi és tot. 
Des d’Iniciativa entenen que en la seva diagnosi hi ha hagut molta feina per part del 
personal  i tècnics de l’Ajuntament, al qual felicita, però no és cert que reculli el que no 
s’ha fet, perquè la ciutat és dinàmica, creix, hi circulen vehicles pesats que malmeten 
l’asfalt, ciutadans que no tenen cura dels guals, de la seva vorera, etc. Creu que és 
injust dir que el pla recull el que no s’ha fet. 
Reitera que és una diagnosi i que parteix d’uns conceptes, que la ciutat en primer lloc 
és per a les persones, amb la prioritat de caminar-hi, una ciutat per fer bona part de la 
tasca quotidiana caminant i això és el que preval en aquest pla, i que la mobilitat i el 
seu transport públic és perquè hi ha una part més perifèrica i perquè també hi ha 
persones que tenen uns condicionants de mobilitat. 
 
Aquest pla intenta recollir la suficient informació i elements per al repte d’aquest Pla, 
que no és només anar-lo implementant d’aquí al 2016, sinó que no totes les 
actuacions tenen o necessiten de la mateixa intensitat i, per tant, davant d’aquest pla, 
amb moltes  propostes, sembla indispensable agafar seriosament el carril bus, però no 
només perquè cal lligar un tema de freqüències i d’intensitat, sinó perquè és molt 
important que en determinades vies troncals grans com carretera de Vic, etc. el 
vianant i el transport públic en siguin els protagonistes; i al vehicle, si es vol una ciutat 
més sostenible, més tranquil.la, se li ha de deixar l’opció de les zones blaves, s’ha de 
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facilitar el caminar, els aparcaments a les entrades de la ciutat i s’ha de veure com en 
tots els llocs on s’ha posat zona blava, primer hi ha hagut una negativa i després les 
valoracions han estat positives, hi ha més rotació i l’entorn físic se’n beneficia, com ha 
estat al carrer Barcelona. 
 
Per al GMICV-EUiA aquest pla aborda un altre tema estratègic que és la mobilitat al 
barri antic. Si es vol un barri antic motor, que cridi la gent, que compri, que passegi, 
que gaudeixi de la part més monumental de la ciutat, cal treure el vehicle, perquè 
mentre hi hagi una plaça d’aparcament gratuïta al barri antic, no s’aconseguirà la 
mobilitat. Amb aquesta diagnosi i amb aquest pla es posen sobre la taula els elements 
suficients per prendre decisions que no pren aquest pla, que podria entendre que 
qüestionessin, elements potents perquè decideixi el proper govern, amb qui governi, 
amb el suport del conjunt de partits que tindran presència en aquest saló de plens, i 
quines línies prioritàries vol començar. 
El GMICV-EUiA reitera que el carril bus ho és, el barri antic ho és i segurament una 
rotonda que generarà molt debat, però que caldrà plantejar, com la de Bonavista. 
  
 
El senyor Alexis Serra, del Grup municipal de CiU,  manifesta que, com ha dit el 
regidor de Via Pública, li agradaria que fos un pla de ciutat, però malauradament serà 
un pla de govern, atenent el que s’ha escoltat de les intervencions dels companys 
d’oposició que votaran de forma diferent però no afirmativament. 
Després de setze anys, quatre mandats, i a dos mesos d’unes eleccions municipals 
l’equip de govern porta a aprovació inicial un Pla de Mobilitat que haurà d’estar aprovat 
després d’un procés d’exposició pública, al.legacions i, que en tot cas haurà de fer un 
altre govern.  
El GMCiU va plantejar al regidor de Via Pública l’ajornament d’aquesta aprovació 
inicial, amb un compromís de tots els grups per agilitzar-ho un cop passades les 
eleccions del 22 de maig i constituït el nou govern municipal, però no ha estat possible. 
Entén que es fa difícil aprovar un Pla de Mobilitat a dos mesos d’unes eleccions  i, per 
tant, el GMCiU opta per abstenir-se. 
Agraeix l’esforç i la feina de totes les persones del departament que han treballat en la 
seva elaboració. 
Diu que aquest Pla, que és transversal, té molt recorregut, amb les seves coses bones 
i no tant bones, i aprofitant que s’ha parlat del carril bus, el GMCiU, com ha dit 
públicament, n’és un defensor, però en canvi, no està massa d’acord amb alguns 
plantejaments previs a l’aprovació d’aquest Pla, que en principi era per al període 
2010-2016, però ara és per al 2011-2016, hi ha algunes actuacions que s’han executat 
sense l’aprovació inicial com la introducció del carril bici, que ha criticat la forma com 
s’ha fet la seva implantació, no el carril bici en si. 
Tampoc acaba de veure clara l’ampliació de les zones blaves perquè el cost econòmic 
per persona i hora de la zona blava és bastant considerable.  
Pel que fa a una memòria econòmica que s’adjuntava al pla i com que tampoc s’acaba 
de saber quina és la situació econòmica, això fa que també impedeixi donar-hi suport. 
Creu que si s’hagués deixat pendent, amb el compromís d’activar-lo un cop conformat 
el nou govern, aquest pla seria un pla de ciutat, aprovat amb una clara majoria dels 
grups municipals representats en el proper mandat. 
El GMCiU per totes aquestes raons s’abstindrà. 
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El senyor Joan Vinyes, del Grup municipal d’ERC,  manifesta que el Pla de Mobilitat 
era un objectiu de l’equip de govern i com a tal s’ha intentat complir. Creu que parar-lo 
en aquests moments significaria deixar-lo uns nou mesos aturat i podria significar la 
pèrdua d’algunes ajudes i Manresa no s’ho mereix.  
Entén que els grups de l’oposició no hi estiguin totalment d’acord però, per una banda, 
està content perquè no hi ha hagut propostes a banda del pla, creu que va en la 
direcció adequada, però en canvi no ho està tant perquè quan deia que havia de ser 
un pla de ciutat, i es diu que acabarà essent un pla de govern,  creu que si es deixa 
pendent, algú hi haurà a l’oposició la propera legislatura que podrà o no aprovar-lo, i 
aleshores es pregunta: Sí que serà un pla de ciutat? O només el votarà l’equip de 
govern i serà un pla de ciutat? O és que no poden tenir la responsabilitat de no aprovar 
un pla en funció de si estan al govern o a l’oposició? Si en el fons el pla els està bé, li 
està dient que no l’aprova perquè no està en el govern?. 
Creu que essent una aprovació inicial, els punts amb què no estiguin d’acord hi ha un 
període d’al.legacions. 
Diu que cal valorar que durant dos anys s’ha estat elaborant aquest Pla, que seria bo 
que la seva aprovació inicial tingués el vot favorable i, a la vista de les al.legacions que 
es presentin, ja es definirà si agrada o si ha estat o no el pla que calia haver fet. 
 
 
El senyor Alexis Serra, del Grup municipal de CiU,  manifesta que no farà un 
decàleg de les coses que no li semblen bé, sinó que ha deixat anar uns petits 
exemples i aquest és un dels motius pels quals no l’aprovaran. L’altre és per 
responsabilitat, encara que el senyor Vinyes digui que té la responsabilitat de governar 
fins el dia 22, ha estat dos anys per posar dues pilones al carrer major.   
El GMCiU per responsabilitat, perquè d’aquí a dos mesos hi ha unes eleccions, perquè 
aquest pla incorpora moltes coses que no les acaben de veure bé i que estan 
convençuts que després es poden refer, amb diàleg, i en un horitzó en el qual no hi 
hagi unes eleccions, s’abstindrà. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 12 vots afirmatius (7 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA), 2 vots negatius (2 GMPPC) i 10 abstencions (8 GMCiU, 1 
GMCUP i 1 GMPxC), 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 SALUT  
 
6.1.1 Dictamen sobre convalidació, si escau, del conveni regulador de 

l’encàrrec de gestió de determinades activitats de protecció de salut a 
favor de l’Agència de Protecció de la Salut.  

 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Salut, de 9 de març de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
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“L’ordenació de les activitats i dels serveis de protecció de la salut de les persones 
constitueix un objectiu de primer ordre en el que els Ajuntaments i l’Agència de 
Protecció de la Salut comparteixen competències en aquestes matèries. 
 
Per tal d’avançar en la integració de serveis, l’Agència té l’objectiu d’integrar tots els 
serveis de  protecció de la salut que són competència de la Generalitat de Catalunya  i 
coordinar-los amb la resta d’organismes, amb la finalitat de protegir la població dels 
factors ambientals i alimentaris que poden produir un efecte negatiu en la salut de les 
persones. 
 
En aquest sentit, ambdues institucions creuen que aquesta integració permetrà 
aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans i materials del territori, 
assegurant la satisfacció de les necessitats presents i futures de la ciutadania. 
 
Aquest conveni és conseqüència del Conveni Marc  de relacions i obligacions entre els 
municipis i l’Agència de Protecció de la Salut, signat l’ 11 de gener del 2006 per  la 
Consellera de Salut;i  els presidents de l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya, per orientar els vincles i les obligacions quer es 
puguin establir entre l’Agència i els municipis. 
 
Per tal de desenvolupar aquest marc inicial de cooperació interadministrativa, es 
proposa la convalidació dels acords continguts en el conveni signat en data 5 de gener 
del 2011 per l’Alcalde de la nostra ciutat i el Director gerent de l’Agència de Protecció 
de la Salut, els quals es porten a consideració del Ple i en els que es recullen 
l’encàrrec a favor de l’Agència de les activitats que consten al text que s’adjunta. 
 
Vistos els informes emesos per la Cap de la Unitat de Salut de 2 de març de 2011 i pel 
cap de la Secció de Suport Central de l’Àrea de Serveis a les Persones, Programes 
Transversals i Projectes de Ciutat en data 9 de març de 2011. 
 
Per tot això, el Regidor delegat de Salut proposa al Ple de la Corporació, previ informe 
favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, l’adopció del 
següent: 

ACORD 
 
“Convalidar el conveni signat en data 5 de gener  de 2011 per l’ Alcalde de la nostra 
ciutat i el Director gerent de l’Agència de Protecció de la Salut pel qual aquest 
Ajuntament formula, a favor de l’Agència, l’encàrrec de prestació dels serveis mínims 
de protecció de la salut de competència local, que s’especifiquen al text que s’adjunta.” 
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l’alcalde sotmet el dictamen a 
votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, i 1 abstenció del 
senyor Pericas, per trobar-se absent de la sala en el moment de la votació (article 100 
del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
7 PROPOSICIONS 
 
Es fa constar que la Proposició 7.1 s’ha debatut al principi de la sessió, després de la 
núm. 7.10. 
 
 
7.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de la retirada de la 

Guàrdia Civil del municipi de Manresa i de la cessi ó de les seves 
instal·lacions a la ciutat.  

 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de la CUP, de 10 de març de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que no hi ha cap de les actuals atribucions de la Guàrdia civil que no puguin 
realitzar altres cossos policials presents a la ciutat. 
 
Atès que la multiplicació d’òrgans i cossos que realitzen funcions semblants o 
idèntiques disminueixen l’eficàcia de la funció pública i n’encareixen el seu 
funcionament. 
 
Atès que la presència de quatre cossos policials en una mateixa ciutat no es produeix 
en cap altre país del nostre entorn. 
 
Atès que la Guàrdia civil és un cos militar en el qual els seus membres no tenen 
reconeguts els drets a vaga i associació sindical. 
 
Atès que la Guàrdia civil té, al nostre país i també a Manresa, una llarga història de 
violació dels drets humans, tant abans, com durant i després del franquisme, tal i com 
mostren els testimonis recollits, entre d’altres, per l’entitat Associació Memòria i 
Història de Manresa. 
 
Proposa 
 
1 Sol·licitar als ministeris espanyols de Defensa i Interior la retirada de la unitat de la 
Guàrdia civil ubicada a la ciutat de Manresa 
 
2. Sol·licitar als ministeris espanyols de Defensa i Interior la cessió de l’actual caserna 
de la Guàrdia civil situada a la carretera de Cardona de la nostra ciutat perquè sigui 
destinada a equipaments públics i habitatge protegit.” 
 
 
El secretari presenta una esmena de substitució del Grup municipal de CiU, de 21 de 
març de 2011, que es transcriu a continuació: 
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“Atès que no hi ha cap de les actuals atribucions de la Guàrdia civil que no puguin 
realitzar altres cossos policials presents a la ciutat. 
 
Atès que la multiplicació d’òrgans i cossos que realitzen funcions semblants o 
idèntiques disminueixen l’eficàcia de la funció pública i n’encareixen el seu 
funcionament. 
 
Atès que la presència de quatre cossos policials en una mateixa ciutat no es produeix 
en cap altre país del nostre entorn. 
 
Atès que la Guàrdia civil és un cos militar en el qual els seus membres no tenen 
reconeguts els drets a vaga i associació sindical. 
 
Proposa 
 
1 Sol·licitar als ministeris espanyols de Defensa i Interior el traspàs de les 
competències que actualment té la Guàrdia Civil com ara terrorisme, drogues, 
fronteres,... als Mossos d’Esquadra. 
 
2. Posteriorment, sol·licitar la retirada de la Guardia Civil ubicada a la ciutat de 
Manresa i demanar als ministeris espanyols de Defensa i Interior la cessió de l’actual 
caserna d’aquest cos, situada a la carretera de Cardona de la nostra ciutat, perquè 
sigui destinada a equipaments públics i habitatge protegit.” 
 
 
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP, manifesta que en molts 
àmbits de l’administració es pretén retallar serveis i racionalitzar-la per a estalviar i en 
canvi, en l’àmbit policial l’estructura és excessiva i poc operativa, i un exemple és el de 
Manresa. No ha vist en cap país europeu cap ciutat amb 76.000 habitants que tingui 
quatre cossos policials. 
El GMCUP considera que on seria més convenient simplificar l’administració seria 
eliminant un d’aquests cossos, que ja és residual i que pràcticament no té raó de ser, 
com és el de la Guàrdia Civil, i que els Mossos d’Esquadra assumissin les funcions 
que exerceix. 
 
En relació amb l’esmena que presenta el GMCiU, aquesta elimina un paràgraf de la 
proposta inicial que fa referència a la història negra de la Guàrdia Civil lligada a la 
vulneració dels drets humans, tortura, persecució de la cultura i la llengua catalana, 
com queda documentat per l’Associació Memòria i Història de Manresa i l’Arxiu 
Comarcal del Bages, on es pot trobar informació sobre diversos casos d’actuació 
repressiva per part de la Guàrdia Civil. 
L’esmena també introdueix una petició als ministeris de Defensa i d’Interior sobre el 
traspàs de competències que el GMCUP considera que és un camí massa llarg i seria 
més partidari de demanar que aquest cos marxi de la ciutat, però entén que 
segurament sumant amb el GMCiU la moció es pugui aprovar, i la votaran 
favorablement.  
Per acabar afegeix que entén que hi ha una raó de política de fons i que si la Guàrdia 
Civil al s. XXI encara té presència a la ciutat i té unes petites competències, no és 
perquè les faci millor sinó que té una intencionalitat política de mantenir aquest cos 
militaritzat a Catalunya, de prevenir que algun dia democràticament Catalunya 
decideixi optar per la independència i aquest és un factor que no està reflectit en la 
moció però que creia important posar-ho de relleu. 
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Demana el vot favorable a l’esmena de substitució del GMCiU. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, diu que el GMCUP ha 
progressat favorablement ja que anys enrere volia eliminar-los tots els cossos de 
seguretat. 
El GMPPC es manifesta favorable a la presència de la Guàrdia Civil i votarà en contra  
de la proposició inicial i de l’esmena de substitució.  
 
 
La senyora Núria Sensat, del Grup municipal d’ICV-E UiA, diu que votaran 
favorablement. 
 
 
La senyora Alba Alsina, del Grup municipal d’ERC,  diu que la posició ideal seria la 
presència d’un sol cos policial a nivell de país, els Mossos d’Esquadra, però mentre no 
sigui possible votaran favorablement l’esmena de substitució del GMCiU, ja que no té 
cap sentit fer conviure tres cossos policials a Catalunya, que tripliquen despeses i fan 
tasques molt semblants. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, del Grup municipal Socia lista,  diu que a Alemanya, 
Itàlia, EEUU o França hi ha moltes regions i ciutats que tenen superposició de tres o 
quatre policies, però a part d’això no creu que aquest sigui el motiu del debat sinó 
l’optimització de recursos o la major coordinació policial que pugui tenir un sol cos o 
no. 
El GMS interpreta que la proposició del GMCUP té un motiu electoral perquè no es 
produiria dos mesos abans d’unes eleccions. 
 
Pel que fa a l’esmena del GMCiU, que intenta racionalitzar el procés pel qual la 
Guàrdia Civil hauria de desaparèixer, el GMS entén que això no deixa de ser un 
brindis al sol perquè a l’Estatut de Catalunya no hi ha recollides aquestes 
competències per als Mossos d’Esquadra, la qual cosa no vol dir que algun dia les 
pugui assumir si el Govern català ho reclama o ho negocia amb l’Estat, però és evident 
que l’Estat es reservi l’actuació de forces estatals per a competències d’àmbit 
supracomunitari, que són normals en molts països del nostre entorn. 
El GMS votarà desfavorablement la proposició. 
 
 
El senyor Alexis Serra, del Grup municipal de CiU, manifesta que el seu grup ha 
valorat el contingut de la proposició del GMCUP, i tenint en compte que en l’últim atès  
no s’hi sentien còmodes, i atès que considera els Mossos d’Esquadra com a principal 
cos de seguretat de Catalunya, al qual se li ha anat atribuint noves competències 
gràcies als Governs de la Generalitat, considera que la tendència sigui la de simplificar 
els cossos de seguretat i que aquells que encara tenen una sèrie de competències 
atribuïdes demanar que deixin de tenir-les i que posteriorment es plantegi que en el 
cas de Manresa hi pugui haver un traspàs i cessió de l’equipament de la caserna. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada a la proposició, que decau, i el Ple 
l’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMCiU, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, i 1 GMCUP), 9 
vots negatius (7 GMS i 2 GMPPC) i 1 abstenció del senyor Pericas, per trobar-se 
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absent de la sala en el moment de la votació (article 100 del ROF) i, per tant, es 
declara acordat. 
 
“Atès que no hi ha cap de les actuals atribucions de la Guàrdia civil que no puguin 
realitzar altres cossos policials presents a la ciutat. 
 
Atès que la multiplicació d’òrgans i cossos que realitzen funcions semblants o 
idèntiques disminueixen l’eficàcia de la funció pública i n’encareixen el seu 
funcionament. 
 
Atès que la presència de quatre cossos policials en una mateixa ciutat no es produeix 
en cap altre país del nostre entorn. 
 
Atès que la Guàrdia civil és un cos militar en el qual els seus membres no tenen 
reconeguts els drets a vaga i associació sindical. 
 
Proposa 
 
1 Sol·licitar als ministeris espanyols de Defensa i Interior el traspàs de les 
competències que actualment té la Guàrdia Civil com ara terrorisme, drogues, 
fronteres,... als Mossos d’Esquadra. 
 
2. Posteriorment, sol·licitar la retirada de la Guardia Civil ubicada a la ciutat de 
Manresa i demanar als ministeris espanyols de Defensa i Interior la cessió de l’actual 
caserna d’aquest cos, situada a la carretera de Cardona de la nostra ciutat, perquè 
sigui destinada a equipaments públics i habitatge protegit.” 
 
 
7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor d’e quipar amb calderes 

de biomassa els nous edificis públics de la ciutat.  
 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de la CUP, de 10 de març de  
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que la utilització de la biomassa d’origen forestal ens pot permetre fer rendible el 
manteniment i la gestió dels boscos del nostre entorn, alhora que ajuda a prevenir els 
incendis forestals que tant dolor ocasionen. 
 
Atès que l’aprofitament de la biomassa forestal com a producte d’alt valor energètic 
està generant un nou sector econòmic que permet crear nous llocs de treball 
directament vinculats al territori. 
 
Atès que elevada dependència energètica d’origen fòssil provinent de l’exterior 
amenaça el nostre futur com a societat i com a país. 
 
Atès que a Manresa té la seu la Federació de les ADF del Bages que porta promovent 
la defensa dels boscos i l’organització de la societat per la lluita contra la virulència 
dels incendis forestals que tant mal han fet a la nostra comarca. 
 
Atès que la Federació de les ADF ha constituït una societat cooperativa que promou la 
creació d’una xarxa de distribució d’estella 100% forestal provinent de treballs de 
gestió forestals sostenible i responsable. 
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Atès que al nostre municipi ja hi ha equipaments públics i privats que utilitzen aquest 
tipus d’energia amb absoluta normalitat. 
 
Atès que municipis pròxims a Manresa actualment ja disposen d’aquesta tecnologia 
com: La llar d’infants i el CEIP de Fonollosa, el pavelló esportiu i el CEIP d’Avinyó, el 
pavelló esportiu de Sant Joan de Vilatorrada, l’escola, el menjador i el centre mèdic de 
Castellfollit del Boix, entre d’altres que estan en projecte. 
 
Atès que el projecte de la nova escola Flama s’ha redactat des d’aquest Ajuntament i 
permet petites modificacions com la que requeriria l’adaptació per instal·lar-hi una 
caldera d’aquestes característiques. 
 
Proposa: 
 
1. Implantar calderes de biomassa per a calefacció i ACS a tots els nous equipaments 
públics de la ciutat. 
 
2. Estudiar, en cas de renovació d’ instal·lacions ja existents, la possible aplicació 
d’aquesta tecnologia , tenint en compte els resultats a mitjà i llarg termini, tant 
econòmics com socials i mediambientals. 
 
3. Modificar el projecte de construcció de l’escola Flama per tal d’introduir-hi una 
caldera de biomassa.” 
 
 
El secretari presenta una esmena de substitució dels Grups municipals d’ERC, ICV-
EUiA i PSC, de 21 de març de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
 
“Atès que la utilització de la biomassa d’origen forestal ens pot permetre fer rendible el 
manteniment i la gestió dels boscos del nostre entorn, alhora que ajuda a prevenir els 
incendis forestals que tant dolor ocasionen. 
 
Atès que l’aprofitament de la biomassa forestal com a producte d’alt valor energètic 
està generant un nou sector econòmic que permet crear nous llocs de treball 
directament vinculats al territori. 
 
Atès que elevada dependència energètica d’origen fòssil provinent de l’exterior 
amenaça el nostre futur com a societat i com a país. 
 
Atès que a Manresa té la seu la Federació de les ADF del Bages que porta promovent 
la defensa dels boscos i l’organització de la societat per la lluita contra la virulència 
dels incendis forestals que tant mal han fet a la nostra comarca. 
 
Atès que la Federació de les ADF ha constituït una societat cooperativa que promou la 
creació d’una xarxa de distribució d’estella 100% forestal provinent de treballs de 
gestió forestals sostenible i responsable. 
 
Atès que al nostre municipi ja hi ha equipaments públics i privats que utilitzen aquest 
tipus d’energia amb absoluta normalitat. 
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Atès que municipis pròxims a Manresa actualment ja disposen d’aquesta tecnologia 
com: La llar d’infants i el CEIP de Fonollosa, el pavelló esportiu i el CEIP d’Avinyó, el 
pavelló esportiu de Sant Joan de Vilatorrada, l’escola, el menjador i el centre mèdic de 
Castellfollit del Boix, entre d’altres que estan en projecte. 
 
Atès que Manresa va signar el Pacte d’Alcaldes per l’Energia l’octubre del 2008 i va 
aprovar el seu Pla d’Actuació per l’Energia Sostenible l’octubre del 2009 
 
Proposa: 
 
1. Implantar calderes de biomassa per a calefacció i ACS en tots aquells nous 
equipaments públics de la ciutat on sigui possible tècnicament (espai suficient, 
possibilitat de carregar l’estella,...) 
 
2. Estudiar, en cas de renovació d’instal·lacions ja existents, la possible aplicació 
d’aquesta tecnologia, tenint en compte els resultats a mitjà i llarg termini, tant 
econòmics com socials i mediambientals.” 
 
 
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP, manifesta que la Proposició 
presentada té com a finalitat la instal.lació de calderes de biomassa als edificis públics 
de nova construcció, en aquells on tècnicament sigui possible, i que es comenci pel de 
l’Escola Flama, atès que és un projecte que encara tardarà uns mesos a iniciar la seva 
construcció i que permetria la seva modificació. 
Els motius pels quals es proposa són per diversificar les fonts d’energia, una de les 
quals és la llenya dels boscos de l’entorn, perquè ajudarà a millorar la seva gestió i a 
prevenir incendis, perquè és una font d’energia propera que crea llocs de treball i que 
ens fa menys dependents d’altres fonts d’energia subjectes a interessos diversos. 
 
Pel que fa a l’esmena de l’equip de govern, en què s’elimina el punt referent a l’Escola 
Flama, entén els recels perquè això pugui servir d’excusa al govern de la Generalitat 
per aturar o alentir el projecte de construcció d’aquesta escola, però es tem que el 
procés serà prou llarg i no passarà tant si es proposa aquesta millora com si no es fa i 
li sembla que no té massa sentit renunciar a proposar aquesta millora, tenint en 
compte que és un projecte elaborat des dels Serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament i 
fins i tot, tècnicament la modificació es pot fer des de l’ajuntament i facilitar les coses al 
Departament d’Educació perquè ho tingui en compte. 
Per aquest motiu, el GMCUP no votarà favorablement l’esmena de substitució de 
l’equip de govern. 
 
 
La senyora Alba Alsina, del Grup municipal d’ERC,  manifesta que l’equip de govern 
comparteix el concepte del GMCUP, però l’esmena que presenta recull un aspecte  
més tècnic, ja que pel tipus de tecnologia de què es tracta, la biomassa no es pot 
aplicar a tot arreu degut a les característiques d’espai que no la fan viable, i per aquest 
motiu es retirava el punt referent a l’escola Flama. 
El projecte de l’escola Flama és un projecte tancat, que està tenint diversos obstacles 
de tipus econòmic per part de la Generalitat per dur-lo a terme i aquest pot ser un 
motiu per endarrerir-lo encara més i l’equip de govern no vol córrer aquest risc. 
Per altra banda, coincideixen amb el tema de l’aprofitament de la biomassa atès que 
és un recurs que cal aprofitar pel tema de l’energia renovable, de proximitat i perquè 
permet la neteja de boscos, estalviar recursos i de prevenció. 
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L’equip de govern ja ha aplicat aquest sistema de biomassa en algun equipament 
municipal, com el local de Flors Sirera i està previst utilitzar-lo en algun altre 
equipament de la zona nord. 
Demana el vot favorable a l’esmena presentada per l’equip de govern. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, manifesta que a la vista 
dels atesos de l’esmena de l’equip de govern el seu grup la votarà favorablement. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada a la proposició, que decau, i el Ple 
l’aprova per 23 vots afirmatius (7 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU, 2 
GMPPC i 1 GMPxC), i 1 abstenció (1 GMCUP, i , per tant, es declara acordat: 
 
“Atès que la utilització de la biomassa d’origen forestal ens pot permetre fer rendible el 
manteniment i la gestió dels boscos del nostre entorn, alhora que ajuda a prevenir els 
incendis forestals que tant dolor ocasionen. 
 
Atès que l’aprofitament de la biomassa forestal com a producte d’alt valor energètic 
està generant un nou sector econòmic que permet crear nous llocs de treball 
directament vinculats al territori. 
 
Atès que elevada dependència energètica d’origen fòssil provinent de l’exterior 
amenaça el nostre futur com a societat i com a país. 
 
Atès que a Manresa té la seu la Federació de les ADF del Bages que porta promovent 
la defensa dels boscos i l’organització de la societat per la lluita contra la virulència 
dels incendis forestals que tant mal han fet a la nostra comarca. 
 
Atès que la Federació de les ADF ha constituït una societat cooperativa que promou la 
creació d’una xarxa de distribució d’estella 100% forestal provinent de treballs de 
gestió forestals sostenible i responsable. 
 
Atès que al nostre municipi ja hi ha equipaments públics i privats que utilitzen aquest 
tipus d’energia amb absoluta normalitat. 
 
Atès que municipis pròxims a Manresa actualment ja disposen d’aquesta tecnologia 
com: La llar d’infants i el CEIP de Fonollosa, el pavelló esportiu i el CEIP d’Avinyó, el 
pavelló esportiu de Sant Joan de Vilatorrada, l’escola, el menjador i el centre mèdic de 
Castellfollit del Boix, entre d’altres que estan en projecte. 
 
Atès que Manresa va signar el Pacte d’Alcaldes per l’Energia l’octubre del 2008 i va 
aprovar el seu Pla d’Actuació per l’Energia Sostenible l’octubre del 2009 
 
Proposa: 
 
1. Implantar calderes de biomassa per a calefacció i ACS en tots aquells nous 
equipaments públics de la ciutat on sigui possible tècnicament (espai suficient, 
possibilitat de carregar l’estella,...) 
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2. Estudiar, en cas de renovació d’instal·lacions ja existents, la possible aplicació 
d’aquesta tecnologia, tenint en compte els resultats a mitjà i llarg termini, tant 
econòmics com socials i mediambientals.” 
 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor  de recordar els 25 anys 

de l’accident nuclear de Txernòbil . 
 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de la CUP, de 16 de març de  
2011, que es transcriu a continuació: 
 
 
“Atès que l'atzar ha fet que el 25è aniversari del gravíssim accident a la central nuclear 
de Txernòbil hagi coincidit amb els fets ocorreguts al Japó a la central atòmica de 
Fukushima Daiichi i, per tant, el debat a l'entorn dels accidents a centrals nuclears és 
més viu que mai. 
 
 Atès que el 26 d'Abril del 1986 a les 1:23 hora local i després d'un seguit de 
provatures temeràries al reactor 4, d'un escalfament sobtat i continuat del nucli i d'un 
seguit de decisions errònies, el sostre que cobria el reactor va desaparèixer després 
d'una violenta explosió, deixant al descobert la totalitat del nucli radioactiu, alliberant 
enormes quantitats de gas radioactiu a l'atmosfera.  
 
Atès que donada la falta  de precedents, l'actuació i les decisions de les autoritats 
soviètiques i dels enginyers atòmics van obeir a una planificació ràpida per aturar de la 
manera més fàcil possible l'escapament radioactiu procedent de la central. És per això 
que entre 600.000 i 800.000 persones, anomenades “liquidadors”, van abocar 5.000 
tones d'arena, sorra, bor, plom i dolomita per poder absorbir els neutrons i van 
construir el sarcòfag que ha contingut dins seu el nucli radioactiu. D'aquestes 
persones, bona part no van sobreviure i la pràctica totalitat de les que ho van fer, han 
tingut serioses i diverses seqüeles per la resta de la seva vida. 
 
Atès que centenars de milers de persones han patit els seus efectes a diversos estats 
europeus, enormes extensions han sigut aïllades degut a la contaminació que hi ha 
hagut durant aquest temps i, el que és més greu de tot, 25 anys més tard no hi ha una 
voluntat clara de canviar el model energètic a occident. 
Atès que constatem que aquesta és la font d'energia més perillosa, desconeguda i 
difícil de manipular per la humanitat i que, tot i la seva alta potència energètica, cal 
pagar un preu massa alt per poder-ne gaudir. 
 
Proposem els següents acords: 
 

• Encarregar un monument-memorial de l’accident nuclear de Txernòbil en el seu 
25è aniversari fent referència especial als liquidadors, autèntics herois i 
injustament oblidats per la història. 

• Declarar Manresa ciutat antinuclear, entenent aquesta antinuclearitat no com 
un gest buit de contingut sinó com la voluntat d'una ciutat d'aprofundir en 
l'estudi i l'aplicació de les fonts d'energies renovables que a mig i llarg termini 
haurien de ser una alternativa vàlida a l'atòmica. 

• Instar al Parlament català, a l'espanyol i a l'europeu a destinar els recursos 
necessaris a la i+d orientada a les fonts d'energia renovables. 
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• Reduir el consum d'energia elèctrica de l'Ajuntament de Manresa, fent-ne una 
institució energèticament eficient. 

• Fomentar l'estalvi energètic a la població de la ciutat amb campanyes als 
mitjans de comunicació, facilitant la construcció d'edificacions amb fonts 
d'energies renovables com la geotèrmica, la solar, la eòlica, etc.” 

 
 
El secretari presenta una esmena de substitució dels Grups municipals d’ICV-EUiA i 
ERC, de 21 de març de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que el Japó està patint una catàstrofe nuclear sense precedents, després del 
terratrèmol i el tsunami del passat 11 de març,  que ha provocat una alerta nuclear que 
ha afectat les plantes atòmiques de Fukushima, Onagawa i Tokai, convertint-se així en 
la pitjor catàstrofe nuclear des de l’accident de Txernòbil. 

 

Atès que la situació a la central nuclear de Fukushima I, la més afectada de totes, està 
fora de control després d’haver fallat els sistemes de refrigeració i que s’hagin originat 
diverses explosions i incendis en quatre dels seus reactors, extraient gasos radioactius 
que estan afectant la salut dels ciutadans. 

 

Atès que segons les dades de l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica, les 
mesures de radioactivitat estan 10 vegades per sobre de la dosi que una persona pot 
absorbir sense risc per a la seva salut. Aquestes explosions han afectat els 
mecanismes de contenció i alhora existeix l’amenaça latent que es fusionin els 
reactors i, per tant, que s’alliberi més radioactivitat a l’exterior.. 

 

Atès que a l’Estat espanyol existeixen centrals nuclears de les mateixes 
característiques que la central de Fukushima I, i amb un reactor idèntic com a la 
central nuclear de Santa Maria de Garoña, a Burgos, tant pel que fa a la seva 
estructura interna com al seu edifici de contenció. De fet varen construir-se i inaugurar-
se amb mesos de diferència, i a totes dues els reguladors els van donar l’opció de 
funcionar més enllà dels 40 anys reglamentaris. 

 

Atès que l’energia nuclear és incompatible amb un model energètic sostenible, ja que 
no compleix cap de les seves premisses: no és econòmicament eficient, ni socialment 
justa, ni mediambientalment acceptable. 

 

Atès que el govern espanyol està incomplint el seu compromís d’elaborar el calendari 
de tancament de les centrals nuclears. 

 

Atès que la producció d’electricitat mitjançant l’energia nuclear suposa una  tecnologia 
intrínsecament perillosa i que genera elements radioactius en tot el seu cicle, 
contribuint a incrementar els nivells de radioactivitat i radiotoxicitat a la biosfera. 
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Atès que el tancament progressiu de les centrals nuclears ha de ser un objectiu 
fonamental de la nostra actual societat ja que, juntament mb al fracàs econòmic i 
tecnològic, l’energia nuclear ha causat ja greus problemes a la salut pública i al medi 
ambient: accidents nuclears, generació de residus radioactius impossibles d’eliminar i, 
a més, contribueix a la proliferació de les armes nuclears. 

 

Atès que és urgent ampliar el processos de controls democràtics del Consejo de 
Seguridad Nuclear, per tal que deixi enrere la seva connivència amb la indústria 
nuclear que ha de regular i vigilar. 

 

Atès que el municipi d’Ascó, una de les poblacions precandidates a acollir un 
Magatzem Temporal Centralitzat  de Residus Radioactius d’Alta Activitat o cementiri 
de residus nuclears. 

 

Atès que  el Magatzem Temporal Centralitzat  de Residus Radioactius d’Alta Activitat 
emmagatzemarà residus d’alta activitat, més de 7.000 tones de combustible de les 
diferents centrals nuclears espanyoles i de 1.900 metres cúbics de residus procedents 
del desmantellament de les plantes ja desconnectades de la xarxa, i que per tant, 
continuaran emetent radioactivitat. 

 

Atès que els municipis veïns i els governs supramunicipals i regionals han mostrat el 
desacord amb la instal•lació d’aquesta infraestructura al municipi d’Ascó com una part 
molt important dels veïns d’aquesta localitat. 

  

Atès que el Parlament de Catalunya ha mostrat el rebuig a la possible instal•lació d'un 
magatzem temporal centralitzat per a residus nuclears a les comarques de la Ribera 
d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp i, per extensió, a tot el territori de Catalunya. 

 

Atès el rebuig  d’entitats i organitzacions socials, ambientals i cíviques de Catalunya 
que s’han posicionat en contra del cementiri de residus radioactius, igual que ho han 
fet diversos càrrecs electes, regidors, alcaldes, diputats, i senadors de tots els colors 
polítics del territori. 

 

Atès la importància de caminar cap a un escenari de tancament de les centrals 
nuclears amb un pla pont que permeti invertir en estalvi i eficiència, subsistir la 
producció energètica amb energies renovables i que a la vegada es plantegin 
alternatives pels territoris que avui en dia viuen al voltant de la producció d'energia 
nuclear. 

 

Proposem els següents acords: 

 

Primer.- Mostrar la solidaritat amb totes les persones damnificades per la catàstrofe 
natural i nuclear provocada pel terratrèmol del passat 11 de març al Japó. 
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Segon.- Reclamar al Govern de l’Estat que aprovi un pla progressiu, però urgent, de 
tancament de les centrals nuclears, i que impulsi les mesures necessàries per fer un 
nou model energètic ecològicament sostenible. 

 

Tercer.- Instar al govern espanyol, tal i com estan fent altres governs europeus, que es 
prenguin les mesures necessàries per garantir la seguretat de les centrals nuclears. 

 

Quart.- Mostrar el rebuig per la instal•lació d’un Magatzem Temporal Centralitzat de 
Residus Radioactius d’Alta Activitat a Catalunya. 

 

Cinquè.-  Reclamar als grups del Congrés dels Diputats que s’estableixi una 
responsabilitat civil il•limitada als propietaris de les centrals nuclears en l’actual   
“Proyecto de Ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por 
materiales radioactivos” que s’està debaten en el Congrés dels Diputats. 

 

Sisè.- Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació al 
Congrés dels los Diputats i al Parlament de Catalunya, al Departament d’Economia de 
la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d’Energia i Mines, al Consell de 
Seguretat Nuclear (CSN), a l’Agrupació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears 
(AMAC) i al Consolat del Japó a Barcelona. 

 

Setè.- Que l’Ajuntament de Manresa, a través del consell de solidaritat, aporti tot l’ajut 
econòmic possible per als damnificats del Japó. 

 

Vuitè.- Fomentar l’estalvi energètic a la població de la ciutat mitjançant campanyes de 
sensibilització així com facilitant la construcció d’edificacions amb fonts d’energies 
renovables com la geotèrmica, la solar, la eòlica, entre d’altres.” 

 
 
El secretari presenta una esmena de substitució del Grup municipal Socialista, de 21 
de març de 2011, que es transcriu a continuació: 
 
 
“La catàstrofe que s’ha produït al Japó a resultes del terratrèmol i posterior tsunami ha 
posat en evidència les mancances en la seguretat de les instal·lacions nuclears. Cal 
recordar, a més, que hi ha hagut, en el passat, altres grans accidents nuclears dels 
que val a recordar el de Three Miles Island (1979), als EEUU d’Amèrica i el de la 
Central de Txernòbil (1986), a la URSS. 
 
El debat sobre l’energia nuclear és un debat permanent que s’ha vist projectat al 
primer nivell d’interès mundial com a conseqüència dels fets de la central de 
Fukushima. Aquests fets fan que la comunitat internacional estigui posant en qüestió 
les posicions que, sobre aquest tema, mantenia cada país fins a l’actualitat. 
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Pensem que, davant de la tragèdia del Japó, la comunitat internacional ha de 
respondre en dos diferents nivells i temps. En un primer moment, cal actuar al nivell de 
les necessitats urgents per resoldre la situació d’emergència en la que es troben tantes 
desenes de milers de persones al Japó. Tot seguit, un cop posades les eines i els 
mitjans per ajudar els damnificats i endegada la recuperació de les zones afectades 
del Japó, caldrà replantejar amb el màxim rigor quin ha de ser el futur de les fonts 
d’energia que la humanitat ha d’utilitzar en el futur. 
 
Proposem els següents acords: 

1. L’Ajuntament de Manresa, a través del Consell de Solidaritat, coordini les 
accions que el Consell consideri necessàries per a contribuir a l’ajuda als 
damnificats del Japó.  

2. Demanar als governs català, espanyol i europeu que aportin la col·laboració 
requerida per a pal·liar els efectes del desastre al Japó.  

3. Demanar als parlaments català, espanyol i europeu que facin un debat obert 
sobre l’energia atòmica i el seu futur.  

4. Demanar als parlaments català, espanyol i europeu que, independentment de 
les conclusions que es derivin del debat mencionat en el punt anterior, 
incrementin la dotació de recursos destinats a la millora del balanç energètic 
dels nostres territoris. Tant, pel que fa a les mesures d’estalvi energètic com al 
desenvolupament de fonts d’energia sostenibles. I això, tant mitjançant 
recursos per a I+D+i com a través d’inversions per a la progressiva evolució 
cap a l’ús exclusiu de fonts d’energia sostenibles i el llançament de campanyes 
de sensibilització de la població.  

5. Continuar i incrementar els esforços en favor de la reducció del consum 
d’energia elèctrica a l’Ajuntament i l’evolució progressiva cap a fonts d’energia 
sostenible.  

6. Contribuir i potenciar les campanyes d’informació i estímul en favor de l’estalvi 
energètic i de l’increment de l’ús de les fonts d’energia sostenibles que puguin 
endegar les administracions superiors. “ 

 
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP , manifesta que aquesta moció 
la tenien prevista presentar abans que passés el que ha passat al Japó, amb motiu del 
25è aniversari de l’accident de Txernòbil aquest mes d’abril, amb la intenció de 
conscienciar i explicar que l’energia nuclear és una energia perillosa, que el seu perill 
no té fronteres, com s’ha demostrat ara al Japó i fa vint-i-cinc anys a Txernòbil, en què 
les radiacions i l’aire contaminat van arribar fins a centreeuropa, i que tampoc no és un 
perill puntual sinó que es prolonga en el temps durant moltes generacions i que, per 
tant, no és només una responsabilitat amb la societat actual sinó que també ho és amb 
les generacions futures. 
La intenció és que amb motiu del 25è aniversari de l’accident de Txernòbil es 
reconegui la tasca dels anomenats “liquidadors”, que van ser centenars de milers de 
persones que van contribuir a sepultar el nucli de la central nuclear per a evitar que 
l’accident fos molt més greu. 
 
Pel que fa a l’esmena de substitució que presenta el Grup Socialista creu que no 
qüestiona la perillositat de l’energia nuclear que, si ja era evident abans de l’accident 
del Japó, ara ho és encara més. 
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Pel que fa a l’esmena dels Grups d’Iniciativa i d’ERC, que subscriu pràcticament en la 
seva totalitat i que recull molts arguments que considera vàlids per oposar-se a 
aquesta energia, lamenta que no es faci referència als fets de Txernòbil, encara que 
només fos amb algun acte commemoratiu o la col.locació d’una placa.  
També s’apunta la possibilitat d’ajudar econòmicament al Japó i creu que la proposta 
té un punt d’absurd perquè Japó és la tercera potència mundial i el millor que es pot fer 
per solidaritzar-se amb la gent que ha patit l’accident és explicar el perill de l’energia 
nuclear i fer prevenció perquè no es torni a repetir. 
 
El GMCUP, a la vista que la seva moció no prosperarà, votarà favorablement l’esmena 
de substitució dels Grups d’ICV-EUiA i ERC. 
 
 
El senyor Alain Jordà, del Grup municipal Socialist a, diu que el seu grup no 
acostuma a presentar–ne però en aquest cas ha considerat necessari presentar una 
esmena de substitució a la moció del GMCUP.  
Diu que el senyor Majó ha intentat explicar allò que els ha sonat com un oportunisme 
bastant lamentable donada la coincidència amb l’accident del Japó i donat que encara 
avui dia s’està lluitant tant per evitar les conseqüències més greus a què pot arribar a 
tenir l’accident, com per pal.liar el drama de tantes persones que s’han quedat sense 
habitatge. 
També els ha sobtat el fet que es proposi dedicar recursos municipals a: “Encarregar 
un monument-memorial de l’accident nuclear de Txernòbil..., però, en canvi, no es 
dediqui res a ajudar els damnificats d’aquest accident, ja que entre una opció i l’altra 
no hi ha dubte a què s’han de dedicar els diners municipals, i en el cas del senyor 
Majó sembla ser que tampoc no té dubte perquè ha qualificat d’absurd el fet que 
l’Ajuntament de Manresa volgués col.laborar a ajudar, tot i que serà una contribució 
minoritària, però sempre ho és a qualsevol de les causes i de les emergències que es 
van produint.  
 
L’esmena del Grup Socialista també expressa que la reacció que cal tenir davant la 
tragèdia del Japó ha de ser en dos nivells, primer atacant els problemes d’urgències i 
d’emergències i després abordant el del futur de l’energia nuclear a nivell internacional. 
 
L’energia nuclear no agrada, són conscients que hi ha perills,  i recorda que l’any 1979 
als EEUU hi va haver l’accident de l’illa de les Tres Milles, i ho menciona perquè també 
és un altre país avançat tecnològicament i no és qüestió que els problemes apareguin 
només en països del tercer món, on no hi ha els recursos tecnològics suficients sinó 
que apareixen problemes pels motius que siguin, en països avançats tecnològicament, 
però tampoc consideren que ara s’hagi de decidir que es tanquen totes les centrals i 
que s’ha acabat l’energia nuclear. 
 
El GMS fa diverses propostes, entre elles un debat obert sobre l’energia atòmica i el 
seu futur, a nivell del parlament català, espanyol i europeu. 
Demana que s’incrementi la dotació de recursos, també a nivell parlamentari, destinats 
a la millora del balanç energètic dels territoris, no només per la I+D, com proposa el 
GMCUP, sinó també com a inversió, perquè posar en marxa les solucions requereix 
inversions importants, i també amb campanyes de sensibilització de la població. 
El GMS recolza la proposta del GMCUP de continuar incrementant els esforços en 
favor de la reducció del consum d’energia a l’Ajuntament de Manresa i l’evolució 
progressiva cap a fonts d’energia sostenible, i contribuir i potenciar les campanyes 
d’informació que procedeixin d’administracions superiors. 
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L’esmena de substitució es presenta amb l’ànim de generar el màxim consens 
possible i confia que la resta de grups hi donin suport. 
 
 
La senyora Núria Sensat, del Grup municipal d’ICV-E UiA, manifesta que el seu 
grup té molt present la tragèdia del Japó, però malauradament és la manera que 
aquest tipus de debats es tornin a posar sobre la taula davant d’una realitat molt 
complexa i que aquests canvis no es poden fer d’un dia per l’altre, cal anar introduint el 
debat i recordar al govern que acords que l’estat espanyol ja tenia damunt la taula 
sobre el tancament de determinades centrals com la de Garoña, i d’altra banda al 
Congrés de Diputats s’estan discutint els plans de seguretat, i perquè el Parlament de 
Catalunya es va manifestar en contra d’ubicar-hi un magatzem temporal de residus. 
 
El GMICV-EUiA considera que cal buscar alternatives a l’energia nuclear pel bé de la 
civilització. 
Pel que fa al fet que Japó és la tercera potència mundial la distribució de la riquesa 
tindrà els seus matisos i que no necessitin ... 
El punt 7è que diu: “Que l’Ajuntament de Manresa, a través del consell de solidaritat, 
aporti tot l’ajut econòmic possible per als damnificats al Japó.”,  la intenció d’Iniciativa 
era que el Consell de Solidaritat canalitzi aquelles aportacions que la ciutadania o les 
entitats vulguin fer arribar. 
Recorda que aquest cap de setmana algunes entitats han instal.lat parades per recollir 
fons i s’han adreçat al Consell per canalitzar-les. 
La proposició intenta recollir dues propostes, una proposada pel GMS, i el vuitè de la 
moció de la CUP, de fomentar l’estalvi energètic, que també era molt interessant i el 
tema de Txernòbil pel  tema de la immediatesa del Japó, ha quedat en un segon pla, 
però no era la intenció i és una proposta lloable. 
 
 
La senyora Alba Alsina, del Grup municipal d’ERC,  manifesta que el seu grup s’ha 
sumat amb Iniciativa per presentar conjuntament l’esmena de substitució, que, tot i 
deixar una mica de banda Txernòbil, el debat continua essent el mateix, ja que la 
moció posa de relleu que davant d’un desastre humanitari d’aquestes característiques, 
tant a Fukushima com a Txernòbil, no es pot fer altra cosa que donar suport a les 
víctimes, i perquè el debat nuclear és més viu que mai i no s’ha de deixar de banda. 
 
El GMERC sempre s’ha posicionat en contra de l’energia nuclear per considerar que té 
quatre problemes bàsics que no es poden solucionar de forma conjunta: el cost de les 
instal.lacions, la seguretat, la gestió dels residus i la proliferació militar de la tecnologia. 
Cal que hi hagi un canvi de model energètic i aquest només es pot basar en la 
reducció de consum, en l’eficiència energètica i en l’ús de tecnologies més netes. 
És amb aquest esperit amb què es va signar el Pacte d’alcaldes per a l’energia, que 
després es va fer un Pla d’acció per a l’energia sostenible, que buscava la reducció 
d’un 20% de la despesa energètica, l’augment d’un 20% de l’eficiència energètica i 
l’augment d’un 20% de les energies renovables fins el 2020. 
Com a equip de govern en els darrers anys s’han fet diverses actuacions al respecte, 
disminuint un 20% el consum energètic de l’enllumenat públic des de l’any 90 fins el 
2009. El canvi de model és necessari per deixar de banda l’energia nuclear i treballar 
amb energies més netes. 
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El senyor Albert Pericas, del Grup municipal de PxC , manifesta que, a banda de la 
perillositat que suposen les centrals nuclears i la durada dels residus, veu una falta de 
consens entre els governs sobre el tipus d’energia que més convé i els problemes de 
l’aplicació de les energies alternatives renovables, com s’ha vist amb la retirada de les 
subvencions a les empreses que produeixen electricitat mitjançant plaques solars, o 
els parcs eòlics que tenen problemes a l’hora d’integrar-se en el medi natural. 
El GMPxC creu que cal trobar solucions perquè a la llarga les centrals nuclears han 
d’acabar desapareixent perquè suposen un greu perill i, per tant, votarà favorablement 
ambdues esmenes. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, manifesta que no és la 
intenció del seu grup fer debats d’energies nuclears o renovables i que potser el paper 
que s’espera del GMPPC és la defensa de l’energia atòmica. 
Pensa que tot el que han dit la resta de grups segurament tenen raó, l’energia nuclear 
és perillosa, però hi ha experts que poden sustentar millor els seus arguments, però 
també estarà convençut que n’hi ha de contraris. Creu que el que caldria és que els 
experts iniciïn un debat sobre el que suposa l’energia nuclear i cap on vol anar aquest 
país, amb el recolzament de la població. No diu que sigui una bona o mala opció la 
nuclear, però sí creu que hi ha  energies renovables que són millors que l’atòmica, a 
les quals es podria donar suport, però com que aquest és el debat que han portat a 
terme, no li encaixa haver de declarar Manresa antinuclear perquè sí, perquè és molt 
dolent, ni tampoc creu que s’hagi de donar recolzament al Projecte de llei que s’està 
debatent al Congrés dels Diputats. En canvi, sí que preveu amb alguna opció de les 
tres, que és més vàlida, que presenta el Grup Socialista, en el sentit que cal treballar 
amb la intensitat suficient com perquè les renovables puguin tirar endavant, que es 
debati el que és de l’energia nuclear i recolzar la situació en què viu la població del 
Japó.  
El GMPPC votarà a favor de l’esmena del Grup Socialista. 
 
 
El senyor Alexis Serra, del Grup municipal de CiU, manifesta que el debat nuclear 
no toca fer-lo en aquest saló de sessions però sí que creu que és bo que amb tot el 
que està passant, en què ningú sap fins a quin punt pot ser segura, i en què els 
efectes de les inclemències naturals superen la capacitat humana i cal tenir una certa 
precaució al voltant d’aquesta energia, però com que no és el debat que cal tenir a 
Manresa, i en canvi sí que creu que és un debat que s’ha de tenir al Parlament 
adequat, entén que la millor opció de les plantejades és la del GMS en el sentit que és 
evident que tots podrien secundar una aposta per treballar i perquè els dirigents 
governamentals treballin per les energies renovables i se’ls ha de demanar i que 
afrontin més facilitats perquè moltes vegades hi ha una estabilitat a l’hora de promoure 
segons quines normatives i en aquest debat profund és on tots plegats s’hi haurien 
d’abocar i intentar dependre menys de l’energia nuclear, de la qual l’estat té una 
dependència d’un 25% i escaig i si no és del tot segura s’hauran de buscar les 
alternatives que siguin no excessivament costoses i tant o més eficients, com la 
nuclear . 
El GMCiU donarà suport a l’esmena del Grup Socialista. 
 
 
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP, manifesta que el debat sobre 
l’energia nuclear i aquelles accions que tendeixin a la reflexió col.lectiva sobre l’energia 
nuclear no són oportunistes senyor Jordà, sinó que són oportunes, necessàries i 
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indispensables, i que si al seu grup li incomoden deu ser perquè tenen una actitud i 
uns plantejaments sobre aquest tema contradictoris i ambigus. 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada pels Grups municipals 
d’ICV-EUiA i GMERC, i es rebutja per 7 vots afirmatius (3 GMERC, 2 GMICV-EUiA, 1 
GMCUP i 1 GMPxC) i 17 vots negatius (7 GMS, 8 GMCiU i 2 GMPPC). 
 
 
L’alcalde sotmet a votació l’esmena de substitució presentada pel Grup municipal 
Socialista i s’aprova per 18 vots afirmatius (7 GMS, 8 GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMPxC), i 
6 vots negatius (3 GMERC, 2 GMICV-EUiA i 1 GMCUP). 
 
 
A la vista del resultat de la votació, la proposició del GMCUP decau, i, per tant, es 
declara acordat: 
 
“La catàstrofe que s’ha produït al Japó a resultes del terratrèmol i posterior tsunami ha 
posat en evidència les mancances en la seguretat de les instal·lacions nuclears. Cal 
recordar, a més, que hi ha hagut, en el passat, altres grans accidents nuclears dels 
que val a recordar el de Three Miles Island (1979), als EEUU d’Amèrica i el de la 
Central de Txernòbil (1986), a la URSS. 
 
El debat sobre l’energia nuclear és un debat permanent que s’ha vist projectat al 
primer nivell d’interès mundial com a conseqüència dels fets de la central de 
Fukushima. Aquests fets fan que la comunitat internacional estigui posant en qüestió 
les posicions que, sobre aquest tema, mantenia cada país fins a l’actualitat. 
 
Pensem que, davant de la tragèdia del Japó, la comunitat internacional ha de 
respondre en dos diferents nivells i temps. En un primer moment, cal actuar al nivell de 
les necessitats urgents per resoldre la situació d’emergència en la que es troben tantes 
desenes de milers de persones al Japó. Tot seguit, un cop posades les eines i els 
mitjans per ajudar els damnificats i endegada la recuperació de les zones afectades 
del Japó, caldrà replantejar amb el màxim rigor quin ha de ser el futur de les fonts 
d’energia que la humanitat ha d’utilitzar en el futur. 
 
Proposem els següents acords: 

1. L’Ajuntament de Manresa, a través del Consell de Solidaritat, coordini les 
accions que el Consell consideri necessàries per a contribuir a l’ajuda als 
damnificats del Japó.  

2. Demanar als governs català, espanyol i europeu que aportin la col·laboració 
requerida per a pal·liar els efectes del desastre al Japó.  

3. Demanar als parlaments català, espanyol i europeu que facin un debat obert 
sobre l’energia atòmica i el seu futur.  

4. Demanar als parlaments català, espanyol i europeu que, independentment de 
les conclusions que es derivin del debat mencionat en el punt anterior, 
incrementin la dotació de recursos destinats a la millora del balanç energètic 
dels nostres territoris. Tant, pel que fa a les mesures d’estalvi energètic com al 
desenvolupament de fonts d’energia sostenibles. I això, tant mitjançant 
recursos per a I+D+i com a través d’inversions per a la progressiva evolució 
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cap a l’ús exclusiu de fonts d’energia sostenibles i el llançament de campanyes 
de sensibilització de la població.  

5. Continuar i incrementar els esforços en favor de la reducció del consum 
d’energia elèctrica a l’Ajuntament i l’evolució progressiva cap a fonts d’energia 
sostenible.  

6. Contribuir i potenciar les campanyes d’informació i estímul en favor de l’estalvi 
energètic i de l’increment de l’ús de les fonts d’energia sostenibles que puguin 
endegar les administracions superiors. “ 

 
7.5 Proposició del Grup Municipal de CiU sobre reducció  de les dedicacions 

dels membres corporatius, i reducció del nombre de personal directiu i 
personal de confiança de l’Ajuntament de Manresa.  

 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal de CiU, de 16 de març de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que els regidors de l’equip de govern tenen un nivell de dedicació a l’Ajuntament 
molt important que no justifica l’eficiència. 
 
Atès que l’equip de govern va implantar, a inicis d’aquest mandat, un sistema 
organitzatiu basat en una gerència col·legiada que no s’acaba d’entendre. 
 
Atès que el tripartit ha optat per la contractació de càrrecs de confiança que suposen 
un increment a la ja malmesa i sobrecarregada estructura municipal. 
 
Atesa la necessitat política de reduir la despesa corrent de l’Ajuntament de Manresa 
 
El Grup Municipal de CiU proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents 
acords: 
 

1- L’equip de govern reduirà el número total de dedicacions dels seus regidors i 
regidores 

2- L’equip de govern simplificarà l’organització gerencial de l’Ajuntament 
3- L’equip de govern reduirà el nombre de càrrecs de confiança” 
 

El senyor Alexis Serra, del Grup municipal de CiU,  manifesta que la moció 
expressa un posicionament polític, és una aposta per l’eficiència, l’austeritat i la millora 
de les preses de decisions de l’Ajuntament de Manresa, que el seu grup ha expressat 
en diverses ocasions, no només perquè hi hagi crisi sinó com a cultura pròpia 
d’organització interna de l’Ajuntament, aplicant nous criteris de reducció de 
dedicacions per part dels regidors i regidores, aplicar reduccions de l’estructura política 
i tècnica de presa de decisions de l’aparell polític de l’Ajuntament, i també la reducció 
dels càrrecs de confiança, ja que són els treballadors qui han de donar aquest punt de 
confiança. 
 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup municipal de PxC , manifesta que per reduir la 
despesa de la malmesa i sobrecarregada estructura municipal el govern ha de reduir 
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càrrecs de confiança i que necessita una reconversió íntegra a tots els nivells. El seu 
vot serà d’abstenció. 
 
 
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP, manifesta que en el primer 
ple d’aquesta legislatura ja van manifestar que els sous dels regidors i el nombre de 
càrrecs de confiança eren excessius i en coherència votaran favorablement la 
proposició, tot i que considera poc oportú presentar mocions d’aquest tipus poc abans 
d’unes eleccions. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, manifesta que valoren 
positivament la proposta perquè és una qüestió que s’ha comentat moltes vegades, 
per la qual cosa votaran favorablement. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, del Grup municipal Socia lista, manifesta que el seu grup 
també interpreta que aquesta moció, a dos mesos d’unes eleccions, té un marcat 
caràcter electoralista. Diu que és cert el que ha dit el senyor Serra, en anar repetint, de 
vegades en mitjans de comunicació, en intervencions en aquest saló de plens el que 
avui manifesten per escrit.  
El Grup Socialista no comparteix els criteris que el GMCiU adopta respecte a aquests 
temes, raó per la qual no votaran favorablement la moció, actualment. En el futur no se 
sent amb capacitat per parlar en nom d’un hipotètic futur govern, que adoptarà les 
decisions que cregui convenient en l’àmbit de les dedicacions dels regidors, de 
l’organització administrativa de l’Ajuntament, o de la reducció en el nombre de càrrecs 
de confiança. 
Pel que fa als càrrecs de confiança creu que a Manresa hi ha un biaix ideològic absolut 
respecte al que significa aquesta figura, que és profusament utilitzada per tots els 
ajuntaments de Catalunya, tant els governats per equips semblants al de Manresa com 
per Convergència, Partit Popular, etc. 
El Grup Socialista no entén la fixació contra una figura legalment reconeguda, que 
segons els experts en administració pública diuen que ha de ser utilitzada per a 
aquelles funcions reservades a càrrecs d’assessorament especial, per no carregar les 
estructures polítiques dels ajuntaments amb funcionaris que ja queden per tota la vida. 
Quan es parla de reduir el nombre de càrrecs de confiança a l’Ajuntament de Manresa, 
diu que l’any passat se’n van reduir tres i en queden sis, repeteix que hi ha una 
omissió de les dades que darrere de cada ple respecte a aquest tema va donant, hi ha 
una omissió de les dades que dóna. 
Cita l’Ajuntament de Rubí amb 20 càrrecs de confiança, Cerdanyola del Vallès amb 11, 
Sant Cugat del Vallès 18, Vic entre 15 i 20, Gavà 19, Sant Boi de Llobregat 17, 
Igualada 12, Santa Coloma de Gramenet 12, Badalona 58, Barcelona 260, Sabadell 
27, Hospitalet 34, Sant Feliu de Llobregat 10... 
Diu que quan és una figura utilitzada profusament  per tots els ajuntaments, és perquè  
aquesta funció, que col·loquialment és càrrec de confiança, que és personal eventual o 
d’assessorament especial, alguna virtualitat ha de tenir. 
El Grup Socialista considera que amb 6 càrrecs de confiança amb què compta 
actualment l’Ajuntament de Manresa ja dóna un exemple d’austeritat més que suficient 
en aquest terreny, perquè sinó: Amb quina estructura queda un gabinet d’alcaldia 
sense una secretària, un cap de gabinet, i dues persones en comunicació, amb un 
ajuntament de 76.000 habitants i amb el pressupost que genera?. 
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Respecte a aquest tema creu que avui s’està fent electoralisme i que no s’acaba 
d’entendre el que significa una determinada estructura que és molt utilitzada en tots els 
ajuntaments de la província de Barcelona, que són les dades de què disposa i que ha 
citat anteriorment. 
 
 
El senyor Alexis Serra, del Grup municipal de CiU, manifesta que tothom ha admès 
que aquesta moció i aquesta mena de vena persecutòria que té CiU a Manresa en 
reduir coses no la té d’avui sinó de fa molts plens i pronunciaments públics i que fins i 
tot en molts casos l’ha incorporat en el programa electoral. I titllar aquesta moció 
d’electoralista, quan se n’han presentat 11 creu que les altres també ho deuen ser. 
Només constata el que volia saber, qui estava a favor, qui en contra i qui s’abstenia, i 
el senyor Irujo l’únic que li ha volgut refermar és el punt 3 amb els càrrecs de 
confiança. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple la rebutja per 12 vots negatius (7 GMS, 
3 GMERC i 2 GMICV-EUiA), 11 vots afirmatius (8 GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMCUP), i 1 
abstenció (1 GMPxC).  
 
 
7.6 Proposició del Grup Municipal de CiU sobre garantia  del secret de vot per 

a persones amb discapacitat visual, de cara a les p roperes Eleccions  
municipals maig 2011 . 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de CiU, de 16 de març de 2011, 
que es transcriu a continuació: 

“Fins a les eleccions generals de 9 de març de 2008, les persones amb discapacitat 
visual, no podien exercir el seu dret al vot de forma autònoma i secreta com garanteix 
la Constitució a tots els ciutadans. L'article 87 de la Llei Electoral, els obligava a servir-
se de "una persona de confiança" per escollir la papereta i introduir-la al sobre de 
votació. 

Des de l’any 2004, un grup d'invidents integrats en l'Associació Catalana per a la 
Integració del Cec (ACIC), va reivindicar l'establiment d'un sistema que garantís a 
aquest col·lectiu, mitjançant l'ús del braille, el secret i l'autonomia en l'exercici del vot, 
equiparant-se, així, a la legislació d'altres països com Suècia i Alemanya en l'àmbit 
europeu, i a d’altres llatinoamericans com El Salvador, Bolívia, o Costa Rica, on ja és 
garantia. 

Després d'una llarga lluita, que va incloure la recollida de 21.011 signatures 
registrades al Congrés dels Diputats, diverses proposicions no de llei aprovades a 
Andalusia, València i el Congrés dels Diputats; manifestacions, reclamacions davant 
les juntes electorals, el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble, i davant els 
tribunals, i una campanya de mocions aprovades pels ajuntaments, en què 103 
municipis catalans van donar suport a la iniciativa, l’octubre de 2007, es va aprovar 
una reforma de la Llei electoral, que va garantir el vot secret dels cecs. 

Així, la Llei Electoral en el seu article 87.2, va autoritzar el Govern a regular un 
procediment que garanteixi el secret del vot a les persones amb discapacitat visual en 
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tots els processos electorals. Això ha permès votar secretament per primera vegada 
en la història democràtica a 1.623 persones en les eleccions generals de març de 
2008, o 207 persones en les autonòmiques catalanes celebrades recentment, per citar 
alguns exemples. 
 
Però el Reial Decret 1612/2007, que va establir aquest procediment de vot accessible, 
va desenvolupar parcialment el mandat legal, ja que va excloure expressament de la 
seva regulació les eleccions municipals, que van quedar afectades per una regulació 
posterior condicionada a l'avaluació per part del Govern del funcionament del sistema 
recentment implantat. (Disposició addicional única del RD). 
 
Malgrat el que preveu aquesta norma, i a l'aprovació l'any passat d'una Proposició no 
de llei al Congrés dels Diputats en el mateix sentit, el Govern no ha procedit a avaluar 
el funcionament del sistema implantat, i no ha regulat un sistema que garanteixi el vot 
secret i autònom als invidents en les eleccions municipals. 
 
Atès que, si no es regula el procediment de vot accessible en les eleccions municipals, 
es produiria, a més d'una vulneració de la llei electoral i d'un dret fonamental al vot 
secret i autònom, una greu discriminació de les persones amb discapacitat visual, que 
podrien votar secretament en les altres eleccions, però no en l'elecció del seu 
Ajuntament, l'Administració més propera al ciutadà, el Grup Municipal de CiU proposa 
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer .- Instar al Govern de l'Estat espanyol, a regular, de conformitat amb el mandat 
establert en la Constitució, i en el número 2 de l'article 87 de la Llei Orgànica de Règim 
Electoral General, un procediment que garanteixi el secret del vot a les persones amb 
discapacitat visual en les pròximes eleccions municipals de maig de 2011, similar al ja 
previst per a la resta de processos electorals. 

Segon .- Remetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió, a la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies, a l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, al Govern de l'Estat espanyol, al Govern de la Generalitat, al Congrés 
dels Diputats i al Senat, i al Parlament de Catalunya.” 

 
El senyor Alexis Serra, del Grup municipal de CiU , diu que en la Junta de 
Portaveus tots han manifestat el vot favorable a la proposició i afegeix que en període 
d’eleccions municipals encara no s’ha regulat el dret per part de les persones cegues 
de poder votar de forma autònoma sense el suport d’una persona que hagi d’introduir 
la butlleta de votació. 
Informa que s’ha produït en altres eleccions com les del Parlament de Catalunya i 
demana un últim impuls perquè aquestes persones no s’hagin d’esperar quatre anys 
més per poder exercir el seu dret de forma secreta sense l’ajuda de cap persona. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
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7.7 Proposició del Grup Municipal de CiU sobre adopció de mesures per 
garantir la seguretat de l’alumnat a l’entrada i so rtida de l’escola Ave 
Maria.  

 
La proposició 7.7 ja s’ha debatut al principi de la sessió, després de l’aprovació acta 
anterior:  
 
 
7.8 Proposició del Grup Municipal d’ICV-EUiA sobre apro vació dels projectes 

de col·locació de gespa artificial als camps munici pals de futbol de 
Manresa.  

 
La proposició 7.8 ja s’ha debatut al principi de la sessió, després del debat i votació de 
la proposició 7.7.  
 
 
7.9 Proposició del Grup Municipal de PxC sobre l’ús de la plaça Josep Lluís 

Sert.  
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 16 de març de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“En la plaça de Josep Lluis Sert es troba ubicada una illa de terra de 4.210 m², situada 
al mig de dita plaça, en ella s’hi troben quatre pins dispersats en un espai del tot 
desaprofitat 
 
- Atesa la falta d’arbres en la nostra ciutat. 
 
- Atès que la creació d’espais verds es un benefici per a tots. 
 
- Atès que una zona verda dona qualitat de vida a tot el seu entorn i es estèticament   
vistosa.    
 
- Atès que molts veïns de la zona disposen d’animals de companyia (gossos). 
 
Des de Plataforma per Catalunya proposem: 
 
Que es converteixi aquest terreny actualment sense ús específic en una zona verda 
amb arbres i vegetació (sense concretar) i s’hi instal·li un “pipican” pels animals de la 
zona.” 
 
 
El senyor Albert Pericas, del Grup municipal de PxC , manifesta que a la plaça de 
Josep Lluís Sert hi ha un espai d’uns 4.210 m2, amb alguns pins dispersos, que 
considera desaprofitat i que atesa la seva extensió creu que es podria condicionar amb 
arbres i vegetació, la qual cosa milloraria l’aspecte d’aquesta plaça. També proposa 
que s’hi instal.li un pipi-can  i demana el vot favorable. 
 
 
La senyora Àngels Mas, del Grup municipal Socialist a, respon al senyor Pericas 
que, malgrat no estar d’acord en què la plaça de Josep Lluís Sert es tracti d’un espai 
de terra amb quatre arbres mal col.locats, perquè té un prat bastant considerable, sí 
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que li donarà la raó que es tracta d’un espai que és clarament millorable, però en el 
moment actual en què s’està al final d’un mandat i en un any en què el pressupost 
d’inversió només preveu els compromisos de plurianualitats de l’Ajuntament, es fa 
difícil acceptar una moció que suposa una millora d’un espai urbà, per tant és voluntat 
de tots aconseguir aquesta millora però no és el millor mitjà per fixar una prioritat que 
s’ha de fixar en un altre context. Per aquestes raons l’equip de govern votarà en 
contra. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, manifesta que els veïns 
d’aquesta plaça es mereixen que estigui condicionada, entén els arguments de la 
regidora senyora Mas, i que l’Ajuntament no pot fer una despesa d’inversió. Proposa 
una esmena in voce conjunta a la proposició en el sentit que digui: “Es durà a terme un 
estudi de possibles usos en aquest terrenys, actualment sense ús específic en una 
zona verda amb arbres i vegetació. 
Si no prospera l’esmena in voce el GMPPC s’abstindrà. 
 
 
L’alcalde respon que aquesta zona mereix que es faci un projecte en condicions que 
en aquests moments no és possible per la manca de recursos necessaris per fer-lo i 
que caldrà ajornar-lo. 
 
 
L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple la rebutja per 12 vots negatius (7 GMS, 
3 GMERC i 2 GMICV-EUiA), 11 abstencions (8 GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMCUP), i 1 vot 
afirmatiu (1 GMPxC). 
 
 
7.10 Proposició dels Grups Municipals d’ICV-EUiA i ERC s obre el manteniment 

de Catalunya Caixa com a Caixa d’Estalvis.  
 
La proposició 7.10 ja s’ha debatut al principi de la sessió, després del debat i votació 
de la proposició 7.8.  
 
 
7.11 Proposició del Grup Municipal Socialista sobre  la política educativa amb 

relació a la retallada pressupostària . 
 
El secretari presenta la proposició del Grup municipal Socialista, de 17 de març de 
2011, que es transcriu a continuació: 
 
“Davant la situació de crisi econòmica que viu el nostre país des de fa 3 anys, els 
governs municipals, malgrat la manca de revisió del model de finançament local que 
ens obliga a assumir despeses més enllà de les nostres competències directes, hem 
actuat amb responsabilitat, garantint, dins de les nostres possibilitats i amb els 
recursos amb els que comptem, la cohesió social en el nostres municipi, amb 
polítiques socials de proximitat i atenció personalitzada. 
 
En els darrers anys la Generalitat de Catalunya ha donat suport als ens locals en 
aquest esforç per garantir la cohesió social i per atendre i pal·liar la situació de crisi, 
amb l’increment de recursos pressupostaris directes dedicats al món local. En el marc 
de l’acció de govern les despeses d’educació s’havien considerat prioritàries 
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En el marc d’aquestes prioritzacions Manresa ha vist ampliat el seu mapa escolar amb 
les noves escoles de primària, Sèquia, Itaca i Valldaura i I’Institut de Cal Gravat de 
secundària. Així com les obres de remodelació de l’Escola Bages, l’Institut Lluís de 
Peguera i Lacetània. O la reconstrucció del gimnàs del Pare Ignasi Puig. 
 
Tanmateix, l’actual Govern de la Generalitat, ha posat en risc aquesta orientació 
respecte al món local i respecte a les polítiques socials, tal com s’ha pogut comprovar 
amb els anuncis i declaracions dels diferents membres del nou Govern en els últims 
mesos i  molt especialment amb els retalls pressupostaris en educació i la reducció de 
despeses en el sistema educatiu. 
 
Sobre la base de la convicció que l’educació té un fort impacte sobre l’economia i la 
societat el Ple de l’Ajuntament de Manresa acorda instar al Govern de la Generalitat a: 
 
1. Prioritzar les despeses en Educació a l’hora d’elaborar  el Pla d’Ajust Econòmic. 
 
2. Garantir l’acabament d’aquelles actuacions de remodelació dels centres escolars 

que ja estiguin en curs, així  com aquelles que estiguin planificades i que tinguin 
finançament assignat. Com és el cos central de l’Institut Lluís de Peguera, les 
finestres de l’escola Sant Ignasi, el sostre del vestíbul del Puigberenguer o el pati i 
gimnàs del Serra i Húnter. 

 
3. Garantir la construcció de nous centres escolars que  tinguin finançament assignat, 

com l’escola la Flama i l’Institut de Cal Gravat 
 

4. Planificar i programar econòmicament els nous centres escolars necessaris en 
funció de les previsions de  matriculació, com l’escola de Valldarua 

 
5. Mantenir el programa d’introducció d’ordinadors a les  aules en aquells centres 

escolars que el venen aplicant, i  elaborar una previsió temporal i econòmica per a 
la digitalització de la totalitat del sistema educatiu. 

 
6. Identificar les partides econòmiques que donen cobertura als programes 

transversals relacionats amb l’acolliment de l’alumnat immigrant, amb 
l’ensenyament de  llengües. 

 
7. Assegurar la inclusió escolar a les escoles concertades, garantint les ajudes 

destinades a l’acolliment d’alumnat  immigrant. 
 

8. Atendre la demanda de les associacions de pares i mares d’alumnes per garantir 
les ajudes necessàries per a activitats extraescolars durant la setmana de 
vacances d’hivern. 

 
9. Assegurar els recursos necessaris per a les despeses  de funcionament bàsiques 

dels centres educatius, inclosos materials, electricitat i calefacció. 
 

10. Mantenir la clara determinació expressada en la Llei d’Educació de Catalunya 
corresponents a les competències municipals en educació perquè l’Ajuntament de 
Manresa i aquells Ajuntaments que ho vulguin, puguin avançar significativament en 
la descentralització i la coresponsabilitat en aquest àmbit.” 
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La senyora Sònia Díaz, del Grup municipal Socialist a, diu que aquesta moció 
mostra el rebuig i el desacord del seu grup davant les retallades pressupostàries  que 
en matèria d’educació ha anunciat la Generalitat de Catalunya. Tothom sap que la 
situació econòmica que es pateix ha impactat durament en la gestió i el 
desenvolupament de les polítiques públiques.  
Diu que en aquest àmbit l’anterior govern de la Generalitat ha donat suport econòmic, 
tant en la construcció d’escoles com en la seva rehabilitació, i ha donat suport a 
diferents accions amb una intenció de clara millora en la cohesió social de les aules, 
vista la diversitat i augment de població immigrada dels darrers anys.  
Des que la crisi es va acusar la mateixa Generalitat va aplicar retallades que els 
Ajuntaments han notat especialment en l’alentiment de les obres de construcció de les 
escoles i en el reajustament de les plantilles. 
 
El GMS creu que el govern actual ha anunciat unes retallades pressupostàries que 
han estat improvisades i que no han previst els efectes nocius que poden tenir, tant en 
el dia a dia de les aules, en les retallades del pressupost ordinari i en personal, com en 
les retallades de futur, no construint escoles, ni rehabilitant-ne, ni reformant-ne. 
Creu que en el context econòmic actual s’han de fer ajustos però no de forma 
indiscriminada, sense prioritzar.  
 
Per al PSC l’educació ha de ser un valor i un objectiu clar i prioritari de qualsevol 
govern i creu que el Govern de CiU està fent retallades sense pensar en el futur dels 
joves a curt termini. 
Els preocupa l’anunci de no construcció de noves escoles perquè, una cosa és que 
s’alenteixi per qüestions econòmiques, i una altra és dir que no se’n construiran i 
després dir que s’ho estan pensant. 
A Manresa hi ha dues escoles en projecte i pressupost aprovat, i una altra, la de 
Valldaura, pendent de redactar el projecte, totes elles necessàries per a l’escolarització 
actual i futura. 
 
Al GMS el preocupa aquestes retallades dels recursos ordinaris i es planteja diverses 
qüestions, entre elles: si el govern de la Generalitat ha pensat que retallant el 30% dels 
recursos ordinaris hi haurà instituts que no podran pagar la factura del gas, de l’aigua, 
com ja ha passat en algun de Manresa. També es qüestiona si el govern de CiU, que 
tallant els Programes 1x1 d’ordinadors, deixa alumnes amb clares desigualtats 
d’oportunitats, com a 3r d’ESO, en què hi ha alumnes que tenen ordinadors i d’altres 
que no els tindran.  
Pregunta també si ha pensat que tallant les ajudes que les escoles concertades reben 
per l’alumnat immigrat i per rebre l’alumnat de matrícula viva, perjudica la situació de 
massificació i les condicions socials de les escoles públiques. 
El GMS considera que cal comptar amb tota l’oferta, tant la pública com la concertada i 
retallar les ajudes a la concertada perjudica greument l’escolarització i l’accés dels qui 
tenen menys recursos, i s’obliden del foment de l’escola inclusiva d’aquests darrers 
anys. 
Diu que si aquesta és la manera que té el govern de la Generalitat de millorar la 
qualitat de l’educació i els resultats acadèmics, com va anunciar la Consellera, com ho 
farà ara que està augmentant l’alumnat?. No es fa un reajustament de la plantilla sinó 
que es redueix el número de mestres per aula, ara que hi ha més necessitats socials i 
econòmiques es treuen recursos, com les vetlladores. Aquests són interrogants que 
demostren la improvisació de l’actual govern. 
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El PSC creu que les mesures anunciades s’han pres a corre cuita i sense haver 
estudiat acuradament la situació actual de les aules. 
El govern actual només fa que dir que les finances estan molt malament, que es troben 
els calaixos buits i que han de retallar, o com diu el President de la Generalitat, que 
amb menys faran més, però, de moment l’únic que es veu és que amb menys fan 
pitjor. 
Pel que fa a les polítiques socials, un dels pilars de l’estat del benestar, educació, 
serveis socials i sanitat, sembla que no són prioritàries per a l’actual govern. 
Des del PSC creuen que ara són més necessàries que mai les polítiques socials, que 
s’han de prioritzar i està bé que s’hagi de gestionar, i demana al govern de la 
Generalitat que les prioritzi. 
Per aquest motiu demana que recondueixi l’anunci de les retallades i tingui en compte 
la realitat dels centres educatius actuals a Catalunya. 
  
 
El senyor Adam Majó, del Grup municipal de la CUP, manifesta el vot favorable del 
seu grup perquè les demandes que s’han expressat són oportunes i perquè també els 
preocupa les retallades anunciades. 
Pel que fa a la part dels atesos hi troba a faltar un element cabdal per entendre les 
retallades en els pressupostos de la Generalitat i veu sorprenent que el Grup Socialista 
obviï la realitat del dèficit fiscal, perquè entre el 8 i el 10% del PIB se’n va a Madrid en 
forma d’impostos i no torna en forma de serveis, i en aquestes circumstàncies és difícil 
que el govern de la Generalitat doni els serveis que la ciutadania es mereix. 
Aquesta és una realitat coneguda i quantificada i el GMCUP lamenta que el Grup 
Socialista s’entesti a obviar-ho i passar de puntetes. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup municipal del PPC, manifesta que de la 
proposta socialista els ha agradat la intervenció de la regidora, que ha donat un ímpetu 
a les polítiques educatives de l’Ajuntament de Manresa, com un element a reivindicar 
davant la Consellera.  
El GMPPC dubta de la idoneïtat d’ordinadors a les aules, no sap si això seria un flac 
favor d’aquell que en té amb el que no, o és el flac favor a aquell que en té, perquè al 
final, amb els grans ordinadors que van fer adquirir als estudiants als qui feien pagar el 
cost real de l’ordinador, perquè la Generalitat no hi aportava res, i l’únic que pot arribar 
a provocar és un deteriorament de la salut ocular. 
Una altra cosa és la fixació amb els alumnes immigrats de les escoles concertades, 
però per als immigrants i pels que no ho són també tenen dret a anar a una escola 
concertada. 
No sap si el govern actual fa més per menys però és cert que no creu que hi hagi cap 
govern que estigui entusiasmat en fer retallades en educació, i si les fa és perquè hi va 
haver un govern anterior que va deixar el calaix ben baldat i d’un lloc o d’altre han de 
sortir. 
 
El GMPPC comparteix molta part de la proposta del GMS, que votarà favorablement, 
però ha trobat a faltar aquest to reivindicatiu aquests darrers quatre anys de mandat. 
 
  
El senyor Joan Vinyes, del Grup municipal d’ERC,  manifesta el vot favorable del 
seu grup, que va ser un dels impulsors de la LEC, que es va aprovar amb els vots 
Socialista i de CiU. 
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Diu que en aquests moments de crisi, no només econòmica, sinó de valors, el tema de 
l’educació és clau i fonamental pel futur i amb l’educació no s’hi pot jugar i no es pot 
anar dient que hi ha crisi i que s’ha de retallar. Tots els Ajuntaments ho han fet i no han 
aplicat retallades generals sinó que s’ha hagut de fer molt d’esforç per mantenir les 
mateixes partides o fer petites reduccions, però no creu que aquesta sigui la millor 
manera de dur a terme una política equitativa. 
El GMERC creu que hi ha hagut una certa precipitació, no entrarà en si la retallada és 
més a nivell de professorat  o a nivell de materials, projectes.., però el futur necessita 
que es doni un impuls a l’educació. 
 
 
La senyora Imma Torra, del Grup municipal de CiU,  manifesta que moltes de les 
coses que la senyora Díaz ha citat no consten en la moció presentada, ja que no es 
parla de plantilles, de serveis, etc. Segurament hi ha hagut decisions que poden 
espantar, però recorda que es va fer un pla d’equipaments de Manresa que no va 
complir els terminis i ara sembla que tot s’hagi fet bé i en el moment que tocava. Els 
equipaments s’han anat tenint quan s’ha pogut i se seguiran demanant per tenir-los 
quan es pugui i no cal que es digui que fins ara es tenia tot i que ara no hi ha res, entre 
d’altres coses perquè no hi ha els pressupostos aprovats, no se sap què es tirarà 
endavant i què no, per poder fer moltes de les afirmacions que s’han fet. 
 
Dels deu punts d’acords de la proposició el GMCiU els subscriu gairebé tots.  
Està d’acord en: “Prioritzar les despeses en educació a l’hora d’elaborar el Pla d’ajust 
econòmic”, en sol.licitar que es garanteixi l’acabament de les actuacions que estan en 
curs, en “Garantir la construcció de nous centres escolars, com la Flama i Cal Gravat, 
que ja tenen el finançament assignat, en: “Planificar i programar econòmicament els 
nous centres escolars, com l’Escola Valldaura.  
Pel que fa al punt 6 que diu: “Identificar les partides econòmiques que donen cobertura 
als programes transversals relacionats amb l’acolliment de l’alumnat immigrant, amb 
l’ensenyament de llengües.”; també el del que no és immigrant però en aquest cas no 
l’implica el tema de les llengües, com el matís a què es referia el senyor Javaloyes.  
Assegurar la inclusió social en escoles concertades, també. 
 
“Assegurar els recursos necessaris per a les despeses de funcionament bàsiques en 
els centres educatius, inclosos materials, electricitat i calefacció”. Diu que suposa que 
sap que el que ara han rebut els centres són un avançament del que correspon al 
pressupost d’enguany i que encara no saben el pressupost que tindran aquest any 
perquè el pressupost no està fet. És a dir, disposen fins el moment d’aprovar el 
pressupost d’aquests diners, però encara no saben els que tindran per tot l’any. 
Finalment: “Mantenir la clara determinació expressada en la Llei d’Educació de 
Catalunya corresponents a les competències municipals en educació..... , entre d’altres 
coses perquè deixa clar que es tracta que es puguin descentralitzar competències a 
aquells ajuntaments que ho vulguin i, per tant, l’Ajuntament de Manresa en el seu 
moment haurà de dir si vol descentralitzar-les o no. 
El GMCiU està d’acord que això sigui una possibilitat a decidir, però a banda dels 
ajuntaments per això van votar la Llei d’educació. Fins aquí cap discrepància. 
 
Pel que fa al punt 5 hi veu una certa confusió tal com està redactat perquè des del seu 
punt de vista es confon la digitalització de les aules amb el Programa 1x1, ja que una 
cosa és que cada nen tingui un ordinador “Programa 1x1” i una altra és que les aules 
disposin d’equips de sistemes digitalitzats per impartir la docència. Podrien estar 
d’acord amb què en tingui tot el sistema educatiu la digitalització de les aules, però en 
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canvi el Programa 1x1 mai va ser pensat per a tot el sistema educatiu sinó només per 
a Secundària. Que s’aturi, que s’alenteixi, pot ser un greuge comparatiu, però també 
ho és que hi hagi uns centres que ho facin i uns altres que no, per tant s’està parlant 
d’un alentiment, no que eternament hi hagi centres que en tinguin i d’altres que no. 
Aquí si hi hagués el matís de dir: “Mantenir el programa d’introducció dels ordinadors a 
les aules en aquells centres escolars que el venen aplicant”, d’acord, i a part, no lligat 
amb això, “Elaborar una previsió temporal i econòmica per a la digitalització de la 
totalitat del sistema educatiu”, és diferent del que estan dient i si fan aquesta esmena, 
el punt 5 també. 
 
Pel que fa al punt 8, que diu: “Atendre la demanda de les associacions de pares i 
mares d’alumnes per garantir les ajudes necessàries per a activitats extraescolars 
durant la setmana de vacances d’hivern.”, proposa que s’hi afegeixi un “si s’escau”. 
 
Tot el que diu la proposta i pensant no tant des d’un punt de vista polític, que si diuen 
aquells que han vingut, aquells que retallen... tot això té a veure amb l’enseyament a 
Manresa, amb un plantejament general de l’ensenyament i amb l’educació a Manresa, 
i tot això el GMCiU ho subscriu amb el cap ben alt. No cal que es diguin coses que 
aquí no estan escrites i que no hi tenen res a veure. Després ja es farà la valoració, 
com s’ha dit, que s’han passat temporades de totes maneres, que potser en aquest 
moment s’estan prenent unes decisions que són molt dures i, potser vostè deu saber 
una mica per què?, per què s’arriba a aquestes circumstàncies..., es podria parlar de 
moltes coses que no estan escrites i que creu que no mereixen el to de la seva 
intervenció, sigui o no vigília electoral perquè no té res a veure amb el que diu el 
document. Li agradaria deixar-ho molt clar i repeteix que li no està donant el sí a la 
seva intervenció, sinó el sí als acords que hi ha en el document, amb els matisos que 
demana. 
 
 
La senyora Sònia Díaz, del Grup municipal Socialist a, diu que acceptaran l’esmena 
in voce del GMCiU. En segon lloc vol fer uns aclariments començant pel GMCiU dient 
que si li ha semblat electoralista la seva exposició s’hi suma, però abans que ella l’han 
precedit la resta de partits i creu que avui es podria dir que ha estat un ple 
electoralista. Si considera que el que ha dit no té res a veure amb educació creu que 
no ha parlat d’una altra cosa sinó que ha parlat de polítiques d’educació. En tot cas, si 
el to li ha semblat fora de lloc, creu que tots en algun moment han tingut tons fora de 
lloc, si és que s’ha de considerar així. 
 
Pel que fa al senyor Majó li respon que no és que s’oblidin del dèficit fiscal, per això 
estan parlant que el que es demana al govern no és que passi la retallada de forma 
indiscriminada, que prioritzi, ja que el GMS considera que en polítiques d’educació 
s’ha de tenir en compte, com deia el regidor senyor Vinyes, per tant la situació és 
complicada, però no és d’ara. Fa uns quants anys que la Generalitat aplicava 
retallades, però es demana priorització perquè en matèria d’educació els preocupa. 
 
Pel que fa al tema dels ordinadors creu que fer una aposta per les tecnologies és 
encertada, però hi ha diferents criteris i no hi entraran. 
 
El que sí vol matisar és el tema de les escoles concertades, no és tant només un ajut a 
les polítiques només per a la immigració, és el fet i potser quan ha parlat no ho ha dit, 
el que dóna aquest concert amb les escoles, que abans eren privades, el que 
garanteix és que durant tota la matrícula viva, tot l’alumnat que va arribant cada dia a 
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les ciutats, pot gaudir d’unes places que només amb l’oferta pública no es tenen. Si 
aquest concert amb l’escola concertada es treu, com ho farà el govern per dir, que no 
volen aules massificades, que s’ha d’esponjar, creu que aquesta mesura no ajudarà. 
S’acabarà portant tothom cap a la pública i es necessita aquest espai. Que el mètode 
no sigui aquest tipus de concert i sigui un altre, els qui governin que ho plantegin. 
Quan diu que mai han tingut aquest to, que mai han reivindicat com ho estan fent ara, 
potser públicament no han presentat mai una moció, també és cert que la Generalitat 
no havia presentat unes retallades d’aquest tipus. Li pot assegurar que quan hi ha 
hagut coses que no han agradat o han fet patir com el projecte de Cal Gravat, que 
semblava que no es portava a terme i no s’aprovava, l’alcalde el va defensar i va 
convocar el Conseller i l’equip directiu de l’Institut de Cal Gravat, sempre s’ha 
defensat, hi hagi qui hagi. 
La moció pretén demanar que les retallades en política d’educació siguin 
reconsiderades, creu que el que ha dit la senyora Torra té raó, que tots estan treballant 
per Manresa, però també diu que aquestes retallades no afecten només a Manresa, 
per tant, la seva exposició ha estat més general. Si les retallades de la Generalitat 
només haguessin estat per Manresa llavors hagués tingut molt sentit el que deia del 
Pla d’equipaments i per tant, una política educativa a la ciutat que l’han fet molt 
malament, però, o vol dir que totes les ciutats de Catalunya ho han fet malament, o 
que ara la Generalitat està anunciant unes retallades que no són prou encertades. 
 
 
La senyora Imma Torra, del Grup municipal de CiU,  diu que ella no ha dit que tots 
els atesos de la proposició no tinguin res a veure amb l’educació, ni tot el que ha dit no 
tingui a veure amb l’educació, diu que el que vostè ha dit i que ha defensat no té a 
veure amb els acords que hi ha en aquesta moció. La regidora ha parlat de plantilles, 
de vetlladors i en la proposta no surt enlloc, no hi ha cap acord que tingui a veure ni 
amb plantilles ni vetlladors i és en aquest sentit que li ha dit que ha fet una filípica i que 
no voten ni subscriuen això sinó que subscriu els acords de la moció. Evidentment que 
s’ha de prioritzar sempre en educació i en l’atenció a les persones, en serveis socials i 
sanitat, sempre. Quan els moments són difícils és quan més s’ha de vetllar i val la 
pena indicar que hi ha unes demandes i no diu només perquè afecti a Manresa sinó 
que s’han discutit les coses de Manresa perquè és el que toca i sempre han coincidit. 
El GMCiU vol destacar que el que voten són els acords i no tot el que hi ha a l’entorn. 
 
 
L’alcalde sotmet els acords de la proposició a votació, amb la incorporació de les 
esmenes orals presentades, i el Ple els aprova per 23 vots afirmatius (7 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 8 GMCiU , 2 GMPPC i 1 GMCUP), i 1 abstenció (1 GMPxC) 
i, per tant, es declara acordat:   
 
1. Prioritzar les despeses en Educació a l’hora d’elaborar  el Pla d’Ajust Econòmic. 
 
2. Garantir l’acabament d’aquelles actuacions de remodelació dels centres escolars 

que ja estiguin en curs, així  com aquelles que estiguin planificades i que tinguin 
finançament assignat. Com és el cos central de l’Institut Lluís de Peguera, les 
finestres de l’escola Sant Ignasi, el sostre del vestíbul del Puigberenguer o el pati i 
gimnàs del Serra i Húnter. 

 
3. Garantir la construcció de nous centres escolars que  tinguin finançament assignat, 

com l’escola la Flama i l’Institut de Cal Gravat 
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4. Planificar i programar econòmicament els nous centres escolars necessaris en 
funció de les previsions de  matriculació, com l’escola de Valldarua 

 
5. Mantenir el programa d’introducció dels ordinadors a les aules en aquells centres 

escolars que el venen aplicant. 
 
6. Elaborar una previsió temporal i econòmica per a la digitalització de la totalitat del 

sistema educatiu. 
 
7. Identificar les partides econòmiques que donen cobertura als programes 

transversals relacionats amb l’acolliment de l’alumnat immigrant, amb -
l’ensenyament de  llengües. 

 
8. Assegurar la inclusió escolar a les escoles concertades, garantint les ajudes 

destinades a l’acolliment d’alumnat  immigrant. 
 

9. Atendre la demanda de les associacions de pares i mares d’alumnes per garantir 
les ajudes necessàries per a activitats extraescolars durant la setmana de 
vacances d’hivern, si escau. 

 
10. Assegurar els recursos necessaris per a les despeses  de funcionament bàsiques 

dels centres educatius, inclosos materials, electricitat i calefacció. 
 

11. Mantenir la clara determinació expressada en la Llei d’Educació de Catalunya 
corresponents a les competències municipals en educació perquè l’Ajuntament de 
Manresa i aquells Ajuntaments que ho vulguin, puguin avançar significativament en 
la descentralització i la corresponsabilitat en aquest àmbit.” 

   
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels dos 
assumptes sobrevinguts presentats, la qual s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
 
8.1 Proposta per a l’aprovació definitiva, si escau, de  l’Estudi de Detall 

“U7/ILLA3 DEL PLA PARCIAL CONCÒRDIA”.  
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada d’Urbanisme, de 21 de març 
de 2011,  que es transcriu a continuació: 
 
“Per resolució de l’alcalde de data 12 de gener de 2011, fou aprovat inicialment 
“l’Estudi de Detall “U7/illa 3 del Pla Parcial Concò rdia”  presentat per (...) en 
representació de MERCADONA S.A., de conformitat amb allò que disposa l’article 66, 
en relació al 64, tots dos del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
L’expedient ha estat sotmès a un període d’informació pública de 20 dies, prèvia 
publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província  de 14 de febrer de 2011, en el 
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diari El Periódico de Catalunya de 25 de gener de 2011 i el diari Regió 7 de 28 de 
gener de 2011; així mateix el document ha estat exposat per mitjans telemàtics des del 
dia 27 de gener de 2011 fins el dia 17 de març del mateix any. Durant el termini 
d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació.  
 
L’objectiu del present estudi de detall és la definició volumètrica i l’ordenació mínima 
d’edificació de la U7/illa 3 del Pla Parcial Concòrdia per a la implantació d’un edifici 
d’usos comercials i terciaris, i més concretament, per la implantació d’un supermercat 
de proximitat. 
 
En relació al document inicial, i amb la voluntat de millorar la qualitat de la imatge de 
l’edifici, en data 17 de març de 2011 la Sra. (...), en representació de MERCADONA 
SA, ha presentat nova documentació en relació a l’Estudi de Detall que suposa un 
ajust del material d’acabat exterior de major qualitat ambiental que el proposat en 
inicialment. 
 
En data 17 de març de 2011 el Cap de Secció de Planejament emet  informe en el 
qual explica i analitza amb més precisió aquests canvis realitzats, descrivint els 
materials a utilitzar i fent esment que no són canvis que alterin substancialment el 
document aprovat inicialment, per la qual  cosa proposa que s’aprovi definitivament 
l’Estudi de Detall presentat. 
 
La Disposició Transitòria Desena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, disposa “Els estudis de detall exigits 
expressament pel planejament vigent en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, i també els que resultin necessaris, es poden tramitar d’acord amb la normativa 
anterior a la Llei 2/2002, fins que el planejament no incorpori les noves determinacions 
sobre ordenació volumètrica. 
 
El capítol segon de la Normativa del Pla parcial Concòrdia, estableix la normativa 
particular per a la zona Terciària en volums especials –clau 3.3-. Concretament en la 
Secció Tercera. – Determinacions per a la Zona Terciària en Volums Especials 3.3, de 
l’article 57 al 67 es regula l’ordenació, l’edificabilitat, els usos, i altres paràmetres de la 
U7 de l’illa3 del Pla parcial Concòrdia.  
 
I l’article 52 de la normativa del Pla parcial Concòrdia, contempla la redacció d’un 
Estudi de detall per a la regulació de la forma de l’edificació 
 
La tramitació de l’Estudi de Detall ha seguit el procediment establert a l’article 64 per 
remissió de l’article 66, ambdós del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova la Refosa dels Textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística 
perquè aquesta és la normativa a la qual es remet l’actual Text refós de la Llei 
d’Urbanisme. 

 

L’article 103.1 TRLU disposa que els acords d’aprovació definitiva dels plans 
urbanístics i dels instruments de gestió urbanística s’han de publicar. I de conformitat 
amb l’article 70.2 LBRL, l’articulat de les normes dels plans urbanístics així com els 
acords corresponents a aquests l’aprovació definitiva dels quals sigui competència 
dels ens locals, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i no entraran en vigor 
fins que s’hagi publicat íntegrament el seu text i hagi transcorregut el termini de 15 
dies.  
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La competència per a l’aprovació definitiva dels Estudis de detall correspon al Ple de la 
Corporació, en virtut de l’article 52.2, lletra c), del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
i l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
La regidora delegada d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent: 

A C O R D 
 
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT “L’ESTUDI DE DETALL “U7/ILLA 3 DEL PLA 
PARCIAL CONCÒRDIA” presentat per (...), en representació de MERCADONA 
S.A.,de conformitat amb allò que disposa l’article 66, en relació al 64, tots dos del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, per remissió de la DT 11a del DL 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
2n. TRAMETRE UN EXEMPLAR de l’estudi de detall definitivament aprovat, així com 
una còpia de l’expedient administratiu tramitat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central , en compliment del que disposa l’article 64.1.e) del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
3r. FER PÚBLIC l’acord d’aprovació definitiva de l’Estudi de detall esmentat en el 
primer acord, en el Butlletí Oficial de la Província i en la premsa periòdica de 
conformitat amb l’article 103 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. L’anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província haurà d’incloure l’articulat de les normes integrades en l’Estudi, de 
conformitat amb l’article 70.2 LBRL.” 
 
 
La senyora Àngels Mas, del Grup municipal Socialist a, manifesta que l’estudi de 
detall correspon a l’illa triangular de l’avda. Joncadella, on hi ha prevista la instal.lació 
d’un supermercat, i en un futur possiblement un hotel i oficines, i desenvolupa les 
determinacions del Pla parcial Concòrdia pel que fa a l’ordenació volumètrica d’aquest 
sector. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
8.2 Proposta per a l’autorització, si escau, a Foment d e la Rehabilitació 

Urbana de Manresa, SA, per a concertar una pòlissa de crèdit d’1 M€ amb 
CatalunyaCaixa.  

 
El secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Economia, de 17 de març de 
2011, que es transcriu a continuació: 
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“L’article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Març pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que els organismes 
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització 
del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions 
de crèdit a llarg termini. 

Per escrit de data 16 de Març del 2011, del gerent, (...), de la societat Foment de la 
Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., demana es sol·liciti al Ple de l’Ajuntament, 
l’autorització per a concertar una pòlissa de crèdit per un import de 1.000.000€ i per a 
2 anys, amb Catalunyacaixa, en concepte de finançament addicional de l’actuació de 
renovació urbana Montserrat 2-3-5 
 
Vist l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 17 de Març del 2011. 
 
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Autoritzar a Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa S.A., per a 
concertar una Pòlissa de crèdit, per un import de 1.000.000€, per a dos anys i a signar 
amb Catalunyacaixa, en concepte de finançament addicional de l’actuació de 
renovació urbana Montserrat 2-3-5; amb les següents condicions: 
 
Termini: 2 anys 
Tipus d’interès: Euribor 12 mesos + 4 punts 
Comissió d’estudi: 0,20% 
Comissió d’obertura: 0,85% 
 
Garanties ofertes: 
 
Aportació per part de l’Ajuntament de Manresa, d’un milió d’euros a Fòrum S.A. 
Aquesta aportació es pagarà a raó de 500.000€ el 2012 i 500.000€ el 2013. 
 
SEGON.- Facultar al gerent de la societat Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa S.A., (...), amb (...) per a la signatura de tota la documentació necessària per 
a l’efectivitat d’aquest acord.” 
 
 
El senyor Alain Jordà, del Grup municipal Socialist a, manifesta que la proposta 
autoritza FORUM, SA, a contractar una pòlissa de crèdit a dos anys, per  un import 
d’1M€, a un tipus d’interès Euribor 12 mesos + 4 punts, una comissió d’estudi del 0,20 
% i una comissió d’obertura del 0,85%. 
 
 
L’alcalde sotmet el dictamen a votació i el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (7 GMS, 3 
GMERC, 2 GMICV-EUiA, 1 GMCUP i 1 GMPxC), i 10 abstencions (8 GMCiU, 2 
GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’a lcalde i els regidors/es 

delegats/des des de l’anterior donació de compte al  ple municipal.  
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Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde-
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Loc al núm. 6, 7, 8 i 9,  

que corresponen als dies 14, 22 i 28 de febrer i 7 de març de 2011, 
respectivament.  

 
Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la 
Junta de Govern Local en les seves sessions número 6,7, 8 i 9, corresponents als dies 
14, 22 i 28 de febrer i 7 de març de 2011 respectivament, pel repartiment que de les 
actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els 
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
  
 
11. Donar compte de diversos escrits que justifique n recepció d’acords 

adoptats per l’Ajuntament de Manresa.  
 
El secretari dóna compte dels escrits que justifiquen la recepció de diversos acords 
que es relacionen a continuació: 
 

Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

2-3-2011 Senat 
Portaveu adjunt Grup 
parlamentari català al 
Senat (CiU) 

Proposició sobre el rebuit a la 
sentència del TC que obliga 
que el castellà sigui llengua 
vehicular a l’escola. 

28-2-2011 Ministeri de 
l’Interior  

Director del Gabinet 
del Vicepresident 
Primer i Ministre de 
l’Interior 

Proposició sobre la participació 
de les forces polítiques 
basques en les Eleccions 
municipals de 2011. 

2-3-2011 Ministeri de 
l’Interior  Directora del Gabinet 

Proposició relativa al 
desenvolupament de 
l’anomenada Llei d’Estrangeria. 
 

 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 
12.1 Pregunta del Grup municipal de PxC, sobre la conces sió de permisos per 

fer barbacoes a la zona del Congost.  
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de PxC, de 16 de març de 2011, que 
es transcriu a continuació: 
 
“-L’Ajuntament concedeix algun permís els caps de setmana per a què es facin    
barbacoes en la zona del Congost  al costat del camps de futbol de terra? 
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- Té constància l’Ajuntament  que es realitzen aquestes activitats? 
 
- Prendrà alguna mesura l’Ajuntament al respecte? 
 
 
La senyora Núria Sensat, del Grup municipal d’ICV-E UiA, respon que l’Ajuntament 
no concedeix permisos per a aquestes activitats, perquè ningú els demana. En segon 
lloc, té constància perquè la majoria de les activitats que es fan a les zones lliures del 
Congost, sobretot als camps de terra, les entitats i col.lectius han demanat el permís 
corresponent, i paguen la taxa quan és per més d’un cap de setmana. Aquestes 
persones quan veuen que aquesta activitat es descontrola acostumen a avisar la 
policia, i l’Ajuntament també en té constància pels tres conserges que treballen a les 
instal.lacions del Congost els caps de setmana. 
 
Pel que fa a si l’Ajuntament prendrà alguna mesura, la Policia local passa per aquesta 
zona i sempre que s’ha trucat per avisar, tant si és per la presència d’algú que fa foc o 
perquè sigui una venda al major, sempre ha estat denunciat i la policia ha actuat. 
 
 
12.2 Pregunta del Grup municipal del PPC, sobre l’a dquisició d’unes 

escultures de formigues de ferro . 
 
L’alcalde informa que aquesta pregunta ha quedat retirada. 
 
 
12.3 Pregunta del Grup municipal de la CUP, sobre l ’ocupació de l’aparcament 

de la plaça de la Reforma durant el 2010 . 
 
El secretari llegeix la pregunta del Grup municipal de la CUP, de 20 de març de 2011, 
que es transcriu a continuació: 
 
“1. Quina fou la mitjana d’ocupació de l’aparcament de la Plaça de la Reforma al llarg 
de l’any 2010, en nombres absoluts i en tant per cent?” 
 
 
El senyor Joan Vinyes, del Grup municipal d’ERC,  respon que pel que fa a places 
de rotació, que són 301, la mitjana del 2010 va ser de 3.312 vehicles mensuals, que 
representa un 7,17%. 
 
 
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 


